Зрна & громаде (април 2006)

ВИШЕ ОД ВЕСТИ

Зрна & громаде

(АПРИЛ 2006)

(Срце.)

Данило Лазовић, велики српски глумац, преминуо је изненада у Београду, 25. марта
2006, у својој 55-ој години, и сахрањен два дана касније на Топчидерском гробљу. Дан
пре његове смрти чули смо се и замолио нас је да померимо договорени интервју за
„НАЦИЈУ”, јер су се разболели његови радници, овчари, на Авали, и мора да их одмени.
Готово сви детаљи биографије и велика достигнућа овог великана српског глумишта и
српског образа понављани су ових недеља. Реченица изнад свих: „Све је играо срцем и
оно, једном, није издржало.”

На комеморацији у Народном позоришту, уместо уобичајених говора, емитован је снимак
на којем Данило казује Косовски завет владике Николаја Велимировића, глава 9. Тако је
отишао. Мир његовој души.
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(Шампиони.)

Према званичним подацима међународних институција, током прошле године азил у
иностранству затражило је 21.590 грађана са пасошима СЦГ, по чему се наша земља
тренутно налази на првом месту у свету. Следе Русија („укључујући и Чеченију”), Кина,
Ирак и Турска. (Истовремено, број захтева за добијање азила се у свету, генерално,
преполовио у протеклих пет година, а 2005. био је најнижи у задње две деценије.) Једно
од главних обећања протагониста октобарске револуције из 2000. године, дакле, није се
остварило: одлив младих и високообразованих људи не да није смањен, него обара
рекорде. Нејасно је једино: да ли људи беже зато што се „реформе” не спроводе, или
зато што се спроводе сувише добро?

(Лебац.)

Золтан Дани је онај пуковник ВЈ који је 27. марта 1999. осмислио и организовао, у Срему,
обарање скупоценог америчког авиона Ф 117 произведеног по „стелт” технологији. За
сремско село Буђановци тада је чуо цео свет, а све релевантне светске обавештајне
службе биле су изузетно заинтересоване за детаље тог подухвата који је невидљиве
авионе учинио тако видљивим.

Золтан Дани је доцније, након „демократске револуције”, проглашен за технолошки
вишак и отпуштен из Војске. Данас у свом селу Скореновци, код Ковина, има пекару и
радионицу за производњу кора за пите и обланде.

Србија га није одликовала.
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(Санкције.)

Сједињене Америчке Државе, јавили су западни медији, увеле су санкције општинама
Пале, Соколац, Хан Пијесак и Бијељина, у Републици Српској. Иако још нема званичних
коментара и образложења, претпоставља се да је разлог за овакву одлуку масовна
наклоност становништва према „горским царевима” и ништаван учинак током зимске
ловне сезоне. „Не знам зашто су санкције уведене, али не видим никакав бољитак од
Американаца ни у општинама где нису увели санкције”, изјавио је Драган Ђурђевић,
председник општине Бијељина.

Како ЕНС сазнаје из добро обавештених извора, у Идеолошком комесаријату „трећег
сектора” у Београду у току је састављање спискова сеоских домаћинстава, млинова,
пастирских катуна, гуслара и манастира којима би Вашингтон требало да до Петровдана
уведе „свеобухватне санкције”.

(Процес.)

Против грба, заставе и химне Републике Српске води се досад незапамћен процес пред
Уставним судом БиХ. Лидер СДА Сулејман Тихић затражио је да окривљена знамења
буду укинута, јер „то смета бошњачкој и хрватској деци”.

Шта мари што је древне српске симболе у међувремену верификовала Венецијанска
комисија, што су најугледнији хералдичари одржали предавања босанским
политичарима о реченим симболима, што смешном суду нису приложени никакви
аргументи ни докази? Сулејман је Сулејман.
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(Еурека.)

„Не верујем Међународном монетарном фонду који каже да ћемо скупим новцем
смањити задуженост”, изјавио је Милан Париводић, министар за економске односе са
иностранством у Влади Војислава Коштунице.

Ето, најзад бисмо се могли сложити са министром. Биће интересантно да јавност види
какве ће одлуке овај министар и влада чији је члан донети на основу наведене неверице.

(Олакшање.)

Међу четири споразума о војној сарадњи између САД и СЦГ, како је најављено приликом
недавног сусрета министра одбране СЦГ и заменика команданта америчке Команде за
Европу Чарсла Волдоа, налази се и споразум о спречавању ширења оружја за масовно
уништење.

Свет ће, дакле, најзад моћи да одахне.

(Питање.)

„Прича о концентрацији земљишта у поседу неколико компанија само је димна завеса.
Много је страшнија концентрација, па и потпуна картелизација прерађивачке индустрије.
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Какву аграрну политику да скројите ако цене једног производа на тржишту одређује
само један играч који може да ради шта хоће”, јавно се пита Ивана Дулић-Марковић,
министар пољопривреде у Влади Србије, у току чијег мандата настављена распродаја
огромних површина најбољег пољопривредног земљишта.

„Код соје имате само једног играча, код репе три играча која се договарају, у млекарству
,Салфорд’ држи 60 одсто тржишта... А монополистичка концентрација трговине је већ
ужасна.”

Преостаје само још једно питање: ко је, бре, овде на власти?!

(Ремпловање.)

Свака част патриотама, православцима и шампионима, али су и „Новости” шампион и
озбиљан бизнис, поручио је недавно Манојло Вукотић, генерални директор компаније
„Новости” и први човек Конзорцијума „Новости” који је, пред одлучујућу приватизацију,
објединио око 22 одсто акција.

„Мени је драго што се препознајем у томе”, одговорио је Владе Дивац, кошаркашки
суперстар и потенцијални купац „Новости”. „Рођен сам као православац, јесам патриота,
и поносан сам на то. И шампион сам. Што се бизниса тиче, то би у ,Новостима’ морало
много боље да се ради.”

(Плава еволуција.)
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Највише гласова на изборима у Украјини 26. марта добила је проруска Партија региона
Виктора Јануковича (близу 30 одсто), а партија „Наша Украјина” актуелног председника
и вође „наранџасте револуције” Виктора Јушченка доживела је прави дебакл (само око
13 одсто гласова). Међутим, „трећег круга”, наређеног и организованог споља, као што је
то било пре нешто више од годину дана на председничким изборима, сада не може бити.
У тренутку закључења овог броја „НАЦИЈЕ” коначни резултати још нису познати, али је
сасвим извесно да ће свим унутрашњим и спољним силама бити намицани гласови да
проамеричке снаге, помоћу „наранџасте коалиције свих боја” (у коју би била враћена и
другопласирана Јулија Тимошенко), бар још неко време задрже власт.

(Петопроцентност.)

Лидер опозиције и председнички кандидат на недавним изборима у Белорусији
Александар Козулин, освајач око 5 одсто гласова, оштро је протестовао због сукоба
полиције са неколико стотина његових демонстраната, који је укупно трајао, „као код
Коеља”, једанаест минута. Истовремено, објавио је да оснива Покрет за ослобађање
Белорусије и да је одлучан да спасе свих 80 и кусур одсто оних који су гласали за
његовог противника. Све западне телевизије, без иједног тотала који би показао колико
је људи доиста окупљено на опозиционом скупу, известиле су да су избори
недемократски, а САД и ЕУ најавиле су санкције Минску. Посматрачи из Заједнице
Независних Држава објавили су да су избори били демократски и регуларни. Руски
председник је први честитао победу Александру Лукашенку, актуелном шефу белоруске
државе, најављујући „даље јачање интеграција и међусобних односа заједништва на
свим пољима”.

„Џаба сте бојили.”

(Терапија.)
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Македонски премијер Владо Бучковски, током недавног боравка у Бриселу, понудио је
да „македонски мултиетнички карактер државе буде пренет другима у региону, јер би то
помогло свима, нарочито Србији...”

То је (вели познати београдски циник) као да вам се женска оболела од сиде нуди да
вам скине мрак.

(Очишћење.)

Сасвим тихо је проминула вест: хиндуистички свештеници извршили су обред очишћења
храма након недавне посете америчког председника Џорџа Буша. Према писању
Хиндустан тајмса, ритуал очишћења изведен је непосредно након Бушовог одласка.
Наводно, то је урађено због паса трагача пуштених у храм ради провере безбедности
пре доласка ово необичног госта. Како било, извесно је да је храм опран водом из свете
реке Ганг.

(Откуцаји.)

„Имигранти су и створили Америку!” „Може се!” „Ми нисмо криминалци!” „Имигрантски
џин се буди и тражи своја права!” То су само неке од парола на енглеском или шпанском
језику забележене 26. марта на масовним демонстрацијама имиграната у САД, које су
само у Лос Анђелесу окупиле преко пола милиона људи, „више него на демонстрацијама
у време Вијетнамског рата”, а у Денверу 50.000. у Фениксу 20.000, у Милвокију 10.000...

Демонстрације су изазване новим законским одредбама које предвиђају „подизање зида
на граници са Мексиком, проглашавање недозвољеног боравка за тежак деликт,
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кажњавање послодаваца, лекара и свештеника који пруже услуге илегалним
дошљацима”.

У САД има 35 милиона имиграната, а око 12 милиона њих нема потребне документе.

(Стуб.)

Број мушкараца који пате од импотенције („еректилне дисфункције”) могао би до 2020.
да се повећа на 200.000.000, али би се требало припремити и за „нешто још горе”,
саопштили су недавно стручњаци Светске здравствене организације. „Еректилна
дисфункција могла би се претворити у праву пошаст овог века.” Основи узроци су
нездрав начин живота, опседнутост бизнисом и новцем, стрес, тек потом, и последично,
дијабетис, висок крвни притисак, алкохолизам, наркоманија, емоционални и ментални
поремећаји. <
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