Добрица Ерић
ЗЛОДЕЛА МИЛОСРДНОГ АНЂЕЛА
(одломак)
320
Застудиле су широм видика
Злослутне речи бившег друга
Последњег југословенског председника
Који нам се свима наруга --321
И запечати узалудност
Јужнословенског братимљења
Ја сам извршио своју дужност
Југославије више нема!
322
Тада је почео грађански рат
Дежела је коло повела
Србосек се повампирио
Босански лонац прокључао --323
Западни ветар је зло распламсао
И све је кренуло у суноврат
У мржњу, у огањ, у пакао
Словенски род је крв проплакао.
324
А белосветски јуродиви
Који нас гурнуше стрмоглавце
У амбис што нам га ископа Апис
Окривише само нас, православце
Који смо били најмање криви.
325
Хтели смо да спасемо кућу
Коју су нам Преци саградили
Својим животима и својом смрћу
Окадили је и оградили --326
Граничницима од својих глава
И од глава својих злотвора
Од Ђевђелије до Триглава
И од Панонског до Јонског мора.

327
Од када је разапет Исус
Па до сада, по свим знацима
Највећи злочини извршени су
Над Србима православцима.
328
Ако Бог не одапне муње
У чељусти људским гресима
Доћи ће до велике сумње
И у божанство на небесима.
329
Комунизам је, иначе, чиста
Замисао Исуса Христа
Да сви будемо једнаки, исти
Исус је духовни комуниста
А пљунуше га баш комунисти.
330
Да су ставили крст на чело
А Исуса Христа у срце, знај
Човечанство би просветлело
И свет би био земаљски рај.
331
Комунисти су, као што знате
Јавно ружили Бога, лајали
На цркву и крст на сва уста
А тајно се крстили и кајали --332
А многе тобожње демократе
Јавно се крсте и славу славе
Иду у цркву погнуте главе
А не верују при том ни у шта...
333
Југославија, коју скућише
Српски опанак, гуњ и торбица
Кад браћа кућу раскућише
Постаде права српска гробница.

334
Тада се расу све што је српско
Испред мржње и каме братске
Из српских Крајина, које је дрско
Броз преиначио у Хрватске.
335
Кроз грмљавину хаубица
Кроз буку тенкова и бљесак мина
И хуку млазних авиона
Осу се лавина са планина --336
Осу се пола милиона
Динараца православаца
И неста крајишка голубица
Република Српска крајина.
337
Још гавранови лешинаре
С разним зверима месождерима
По Динари и око Динаре
И по Плитвичким језерима.
338
Бљесак и Олуја од тада
Не силазе с хрватског грба
Убијено је више хиљада
И прогнано триста хиљада Срба.
339
Туђмановцима су помагали
Најљући пси Заливског рата
Пензионисани генерали
И авиони Нато-пакта.
340
Нашем вођи су запретили
Ако подигне авијацију
Сручиће му се пројектили
На главу и на целу нацију.

341
Послушао је светске дебиле
Који су ипак скоро сто дана
И из близине и из далека
Сручивали бомбе и пројектиле
На Србију, Срце Балкана
Које још куца, пати и чека.
342
Чека можда новога Вожда
Да јој истера из авлије
Све дахије и кабадахије
Или Књаза, који надмудри паше
Који је облати, ал и позлати
Баштину коју нам раскомадаше.
343
Чека да роди цара Душана
Да, како гуслар рече, посече
Све главе евро-атланској али
И да преотме од душмана
Све што су јој они и њени вазали
Поотимали и распродали.
344
И дочекаће, по свим знацима
Јер коме је слобода слатка
Као Србима православцима
Томе је некад и вечност кратка.
345
Но да наставим крваву причу
И да се вратим до бившег Книна
Тамо где хрватски топови ричу
И где се рађа лијепа њина.
346
Осокољени усташки злодух
Окрвави крашке планине
И претвори се у пепелишта
Села и поља, и у егзодус
Српског народа из Крајине
Где ништа српско не оста.Ништа!

