
Драган Коларевић 

Хоће ли Срби кренути за Палмом у Европу 

Дан после државног удара, 6. октоб-ра 2000, док су наоружане групе кру-
жиле Београдом и јуриле социјалисте (јуловце нису јуриле), а господа са 
калашњиковима упадала у државне институције, установе, државна, 
друштвена и ја-вна предузећа уводећи револуционарну правду и власт, коју 
би неко могао да назове терором, а народ простонарод-но: хајдучијом, нашао 
сам се са Ивицом Дачићем и нешто мало социјалиста, функционера на нижем 
нивоу, у про-сторијама општинског одбора СПС-а Вождовца у Мурској 
улици. Седиште Главног и Градског одбора на Студент-ском тргу било је 

демолирано, остали су само голи зидови и дугмићи – спаљени у револуционарном 
крематоријуму као у комедији Маратонци. 

Чувени СПС-ови и ЈУЛ-ови ликови који су до јуче грмели са екрана, пре-тили целом свету и 
околини, звецкали оружјем, шепурили се на војним па-радама, и карневалима, били су 
дубоко у мишијим рупама. Завукли су се под земљу тако дубоко да није било шансе да их 
било ко пронађе. Били су у шоку, јер више нису били на власти. 

Међутим, обични чланови и “мали” општински и месни функционери масовно су долазили у 
зграду у Мурској улици тражећи инструкције, жељни да акцијом на терену, у народу, 
преокрену ситуацију. Желели су да на насиље одговоре насиљем, ако буде било потребно, 
нису желели да их туку и мал-третирају као Милановића и Комракова. 

Али инструкција са врха није било, јер су галамџије из ЈУЛ-а и СПС-а би-ли дубоко у 
подземљу, где их ни ровци, ни кртице, ни слепи кучићи не би мо-гли дохватити. 

У том кошмару Ивица Дачић ми је шапатом рекао: “СПС ће се или реформисати, или 
распасти!”. 

Ових постизборних дана, па и јутрос 27. маја 2008, Ивица Дачић је по-ново под страшним 
притиском, од ње-га зависи будућа влада Србије. Ако коалиција коју предводи формира владу 
са коалицијом “За европску Срби-ју”, у којој су они који су у октобру 2000. прогањали 
социјалсте као псе, а главни заговорници савеза са њима су они еспеесовци који су тих дана 
били у мишијим рупама, пацовским каналима и тунелима, Дачићу и његовим соција-листима 
се нуди светла будућност. Оне који су желели акцију у октобру 2000. и даље нико не шљиви 
ни за суву шљиву. 

Ако Дачић омогући коалицији “За европску Србију” да остане на власти, може се надати да 
ће неки бирократа из Европе изјавити да су социјалисти на путу да постану “реформисани”, 
са-мо још неколико ситница да прихвате: да се одрекну политике деведесетих, да прихвате 
безусловну сарадњу са Ха-гом, да прихвате процес денацифика-ције... У обећањима се иде 
толико дале-ко да је Папандреу (председник Соција-листичке интернационале) изјавио да, 
ако Дачић омогући ДС да остане на власти, после два месеца, размотриће могућност 
покретања иницијативе за пријем СПС-а у Социјалистичку ин-тернационалу. 

Сви ти притисци из Европске уније, из њених корумпираних бирократских структура, доводе 
у питање демократ-ски смисао избора. Ни то замешатељ-ство не може да прође без 
Димитрија Рупела, словеначког министра иностра-них послова. Танјуг је објавио вест: 
“26.5.2008 19:22 БРИСЕЛ (Танјуг) – Председавајући Савета министара Европске уније,  
словеначки шеф ди-пломатије Димитриј Рупел, изјавио је данас у Бриселу да сматра да би 
нову владу Србије требало да формира ко-алиција око председника Србије Бори-са Тадића 
упркос “математичким про-блемима” за које се нада да ће бити превазиђени. 



“Још увек се надамо формирању ’добре’ владе Србије”, рекао је Рупел на конференцији за 
новинаре по окон-чању састанка Савета министара ЕУ.” 
Е, то је превршило сваку меру. До-кле ће Словенци да харају Србијом? 

Легендарни професор Правног фа-кулутета у Београду, Радомир Д. Лукић, изјаво је пред 
распад Југославије да је Краљевином Југославијом владао Словенац, поп Корошец, а 
комунистичком Југославијом Словенац, учитељ Кардељ. Професор Лукић је био у праву. 
Партизанским хордама примитивних планинаца које су опустошиле Србију 1944. године 
владали су Тито (отац Хр-ват, мајка Словенка), Кардељ (Слове-нац), Франц Лескошек Стане 
(Слове-нац), Иван-Стево Крајачић (Хрват)... 

Прво што су урадили словеначко--хрватски властодршци у окупираној Србији (1945) било је 
доношење за-кона о забрани повратка 100 хиљада Срба на Космет које су за време оку-пације 
протерали италијански и шип-тарски фашисти. Тиме су словеначки и хрватски комунисти 
нарушили демо-графску равнотежу (била је пола--пола) на Космету у корист Шиптара. 
Словенци и Хрвати су систематски исељавали Србе са Космета после Другог светског рата, а 
ко је дигао глас против тог перфидног етничког чишћења био је проглашен за велико-српког 
националисту, шовинисту, хе-гемонисту... 
Главни писац свих Титових устава био је Словенац Кардељ. Он је у ус-таве постепено уводио 
Косовску др-жавност прво као “област”, па као “по-крајину”, па као “аутономну покраји-ну” 
– што значи независност. Каредељ и Тито су, коначно, уставом из 1974. Србију поделили на 3 
дела: Косово, Војводину и УЖАС. 

Дуг је списак словначких недела према Србима: 

1. – почетком деведесетих медијски су сатанизовали српски народ и Србију; 
2. – први су се залагали за увођење санкција Србији (1991); 
3. – први су тражили бомбардовање Срба у Босни (1992); 
4. – први су тражили бомбардовање Србије (1998); 
5. – водили су акцију за независност Космета у Европској унији 
6. – сада хоће да нам изаберу владу упрокос математици... 

Дуг је списак словеначких недела према Србији и Србима. Словенци, највећи српски 
непријатељи, добро знају да кад Срби изгубе Косово, све су изгубили! Када изгубимо Косово 
више неће бити ни Србије ни Срба. Зато и хоће да нам отму Косово. 

Као награду за сва злодела Сло-венци су награђени бесплатном купо-вином српских 
профитабилних преду-зећа. 

Поред Словенца Рупела, главни за-говорник Дачићевог приступања коа-лицију “За европску 
Србију” јесте Јаго-динац Драган Марковић Палма, кога у интелектуалним круговима од миља 
зову Бетовен или Шопен. У послед-њим деценијама за Србију је битна ја-годинска политичка 
жица: Петар Гра-чанин, Радмило Богдановић, Беба По-повић, Драган Марковић Палма. По-
следњи у низу ће нас одвести у Европу. О јагодинским склоностима ка путо-вањима по 
Европи и свету писао је и Бранислав Нушић. Сетимо се како је Јованча Мицић путовао око 
света. Хо-ће ли Срби кренути за Палмом у Европу? 

Да ли су Срби Ћурани, а Српкиње Ћурке? 
На крају питање за мог друга Ивицу Дачића: 
Да ли се СПС распао или реформисао? 
И још једно: 
Хоће ли се Србија распасти ли реформисати? 

27. мај 2008. 


