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Komentar Zvonka Alača: Dok
Mesić dangubi sa Yameisynim
rođacima, Mikšić se bori da nam
se vrate Havaji
srijeda, 20.9.2006 12:21

MEDIJSKA halabuka se potpuno neopravdano digla
oko posjeta predsjednika Mesića Kubi i summitu
"nesvrstanih". Davno su prošla vremena kada su se na
hedonističko-multilateralnim susretima od Jakarte i
Lusake do Harrarea i Beograda okupljali ljudi koji su na
međunarodnoj političkoj sceni nešto značili dok su
balansirali između dva hladnoratovska pola.
Danas imena poput Sirimavo Bandaranaike, Keneth
Kaunda, Gamal Abdel Naser, Kwame Nkrumah i
Jawaharlal Nehru, mlade u zemlji mogu asocirati tek na
afričke dugoprugaše sa atletskih mitinga ili world music
kolege Femi Kutija ili Gorana Bregovića, dok su tada i
malodobna djeca njihova imena izgovarala sa
strahopoštovanjem kad je cijela Juga s ponosom
gledala kako Tito, veliki meštar nesvrstane ceremonije
ugošćuje "pola svijeta" ili sa Galebom jezdi prema
egzotičnim lokacijama gdje se propovijeda
nadblokovsko bratstvo i jedinstvo.
Ustvari, između prežderavanja biranim delikatesama i
izljeva prijateljstva sa egzotičnim trećesvjetskim
vlastodršcima, dogovaralo se tada kako što bolje
Afrikancima i Azijatima utrpati tranzistore EI Niš,
IMT-ove traktore ili poklopce za šahte makarske
Metalplastike.
Mesić 30 godina poslije kroči Titovim stazama sa
nadom da barem pajdašu Gadaffiju "uvalja" našu
mineralnu, kada već kod Lukašenka (koji je uz njega
jedini europski državnik na kubanskom summitu) ne
može lobirati da njegove pothranjene podanike uvjeri
kako im nema ljepše obale od Hrvatske.
Za to vrijeme, pomalo zaboravljeni "dark horse" prošlih
predsjedničkih izbora, koji je čvrsto naumio ostvariti
"hrvatski san" američkog dečka sa Trešnjevke, sprema
najnoviju incijativu i nas neuke pita: "Što povezuje
Havaje, Hrvatsku i Kubu?".
Iako bi pomislili da je Boris prije nas saznao da je
možda Mesić nakon Kube odlučio posjetiti Waikiki,
odmah će nas izbaviti iz neznanja: "Posljednji Havajski
kralj hrvatskog porijekla Ivan Dominis, zaslužan za
pristup ove otočne države SAD-u"
"Boraveći ovih dana u domovini Ivana Dominisa došao
sam do zaključka kako je taj povijesni događaj mogao
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sam do zaključka kako je taj povijesni događaj mogao
imati i drugačiji smjer. Naime, da je naš iseljenik imao
potporu iz svoje domovine Hrvatske danas je to mogao
biti dio našeg državnog teritorija", otkriva nam Boris
poraznu činjenicu zbog koje nam doista treba biti žao
što nam je za dlaku izmaklo da Havaji, umjesto što su
postali 50. američka država, nisu jedan od "tisuću
hrvatskih otoka".
"No ni tada kao ni danas hrvatski političari nemaju
smisla i sluha za velike stvari. Dovoljni su sami sebi i u
toj svojoj samodopadnosti gube viziju i smisao za velika
djela. Ili će me možda v.d. predsjednika RH demantirati
i dogovoriti ovih dana neke velike stvari za Hrvatsku na
drugoj otočnoj državi - Kubi.", pita se Mikšić i izražava
nadu da je Mesić boravak u Havani iskoristio barem za
popravak njegove jahte koja je doživjela havariju
"unatoč tome što smo pomorska zemlja s puno iskusnih
mornara".
"Srećom Ivan Dominis je bio bolji poznavatelj morskih
vještina i sretno je stigao na Havaje. Oženivši se
kraljicom Liliuokalani ostavio je neizbrisiv trag u
havajskoj povijesti", otkriva nam Boris da boravak
Nikole Tesle u New Yorku i igranje Slaviše Žungula u
San Diegu nisu jedine briljantne epizode hrvatskih
velikana u Americi.
Na kraju smo saznali da će u čast "posljednjeg
havajskog kralja Nezavisna lista Borisa Mikšića
postaviti na Havajima spomen ploču kako bi se trajno
obilježila ta povijesna činjenica i donekle ispravila
nepravda prema tom našem iseljeniku".
"Hrvatski Juščenko" kojem nije uspjela njegova
narančasta revolucija zbog kako je rekao "najveće
prijevare u hrvatskoj povijesti", krenuo je zaobilaznim
putem u borbu za vlast: nakon što se borio za
predsjedničku titulu, saborsko mjesto i zagrebačkog
gradonačelnika, ovaj put je krenuo sa Pacifika, dok
Mesića na otočjima karipskog mora sljedeći put
možemo očekivati kada Castra budu oplakivali u
havanskoj Kući cvijeća.
>>> Ostale komentare Indexovog novinara Zvonka
Alača možete pročitati na njegovom službenom
blogu zvonkoalac.bloger.hr
Zvonko Alač
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