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Три прасета 

Од славног историјског датума, 5. октобра 2000. који је својим 
превратничким исходом успео да избрише све друге датуме што су чинили 
окосницу српске историје, Србија из године у годину, из дана у дан све више 
попри-ма прасећи лик који се овде инсинуира као европски. 
Прасе као брутална жртва европских предатора, прасе као симбол ин-
телектуално-моралног пада у подоб-ност сопственог самопогубљења и нај-
зад, прасе у лику тријумвирата Пупс-а који нас, захваљујући својој егоисти-
чној интерпретацији патриотизма, на прљавој узици уводи у чисту Европу. 

Најзад су се, значи, и бескомпро-мисни продавци српске имовине и ду-ха, српске историје и 
националне сла-ве, наших корифеја и хероја, нашли у истом брлогу са онима који неће више 
да живе у заосталој Србји коју је Запад номиновао за извор свеколиког мрака и зла, већ хоће у 
просветљену зајед-ницу европских држава, водећи за со-бом на тој истој узици народ као 
роб-ље који није имао способност да препозна своје апокалиптичко политичко опредељење и 
да му се на време супротстави. 
Верујемо да вест о хапшењу др Радована Караџића у Србији није никога изненадила, 
уосталом као ни вест о отцепљењу Црне Горе, губитку Косо-ва и Метохије, Војводине (!)... 
Што се чудите? Зар нисте гласали за европску Војводину, а не за српску? 
Пошто нам из дана у дан мењају национално биће, државне границе, топографску структуру 
(више нема минорног покојног глумца који је ма-кар једном пијан у кафани узвикнуо протест 
против Милошевићеве дикта-туре, да није добио улицу у Београду), верујемо да ће се ускоро 
у Бриселу завијорити застава Србије као члани-це равноправних народа Европе, само што 
уместо српске тробојке на њој очекујемо ликове Дизнијева три пра-сета са текстом: 
“Ко се боји вука још, 
Три за грош, 
Три за грош, 
Вука се не бојим ја, 
Тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла!” 
Зар нам ова антинационална клика није већ доказала да су ликови као што су Цар Лазар, 
Краљевић Марко, Милош Обилић, Вук Караџић, Ђура Јакшић, Карађорђе и Његош били за-
ведени негативном националистичком пропагандом у духовном крилу Српске православне 
цркве, зар нам већ нису доказали да је западно ђубре боље од нашег стремљења ка небеским, 
одно-сно моралним вредностима, зар нам већ нису показали да је наш смех и смех наше деце 
разуздан и опак и да су само српске сузе и крв на цени код наших западних пријатеља. Чему 
онда толике касетне бомбе и бомбе са ура-нијумским главама ако не да нас упуте на прави 
европски пут који нема ал-тернативе, и што је још боље, са којег више нема повратка. 
Срећан нам пут, Срби! 
Хаг је већ резервисан за наше најбоље људе, а за остале... европски сви-њац! 
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