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Kaštelanima predstavljena knjiga 'Žedni krvi gladni izdaje'
Napisao R.D., Ponedjeljak, 21 Siječanj 2008
U srijedu, 16. siječnja 2008. godine u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću održana
je promocija trećeg izdanja knjige “Žedni krvi gladni izdaje” autora Petra
Janjića Tromblona, umirovljenog pukovnika Hrvatske vojske.
U polivalentnoj dvorani dvorca Vitturi, pred brojnim posjetiteljima koji su u
tišini nabijenoj emocijama upijali svaku izgovorenu riječ o stradanjima hrvatskog Grada heroja,
knjigu je uz samog autora Petra Janjića Tromblona predstavila i Marija Biljak, dipl. knjižničarka.

Uspomena na Domovinski rat
Petar Janjić Tromblon, koji je inače poznati vukovarski branitelj, invalid
Domovinskog rata, zatočenik srpskih logora i jedan od organizatora
hodočašća od Ovčare do Bleiburga, govorio je o nastanku ideje za knjigu
koju je pisao tijekom “osamnaest besanih noćiju, jer je želio što prije na
papir prenijeti sva sjećanja i emocije koje su ga tištale u duši, a kako bi
sve ostalo zapisano za buduće generacije s namjerom čuvanja uspomena
na Domovinski rat.”
Legendarni branitelj Vukovara prisjetio se i kako se u Domovinski rat
uključio iz emigracije, zajedno sa mnogim drugim Hrvatima iz
inozemstva koji su za Hrvatsku tada bili spremni dati sve- i srce, i dušu, i
novce, bez ičeg zauzvrat, osim slobodne i neovisne Hrvatske. Svojim riječima “u ratu sam ostao bez
najboljih prijatelja, bez kuće i fotografija, izbrisana mi je prošlost, sadašnjost i budućnost”,najbolje
je opisao ratna stradanja i ljudske patnje u ratnim danima Vukovara.
“u ratu sam ostao bez najboljih prijatelja, bez kuće i fotografija, izbrisana mi je prošlost,
sadašnjost i budućnost”
Autor u knjizi detaljno opisuje borbe i obranu pojedinih dijelova Vukovara, te svakodnevna
bjesomučna neprijateljska granatiranja i četničke napade, a posebnu pažnju posvećuje zadnjim
danima prije pada grada, kada je i sam bio ranjen, zarobljen i odveden u logor u Srijemskoj
Mitrovici gdje je sa ostalim suborcima bio mučen i maltretiran.
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Bog, vjera, obitelj, Domovina, Domovinski rat
Petar Janjić je napomenuo i kako je “Vukovar bio bitan i za meñunarodno priznanje Republike
Hrvatske, Vukovar je postao simbol hrvatskog otpora srbijanskoj oružanoj intervenciji, te simbol
žrtve i herojstva hrvatskog naroda koji je išao u borbu za svoju domovinu, što je bila čast i obveza
svakog Hrvata. Vrijednosti koje cijenim su Bog, vjera, obitelj, Domovina i Domovinski rat, a bez
Boga i vjere u Boga ne bih uspio preživjeti sve ono što mi se dogañalo. Osobno sam zadovoljan jer
nakon tisuću godina imamo svoju državu Hrvatsku koju nam više nitko ne može oduzeti”.
Vukovarski branitelj je živopisno i emotivno prisutnima ispričao i nekoliko dogañaja iz teških
vukovarskih dana, a osvrnuo se i na sadašnju situaciju u Republici Hrvatskoj, kada “Srbi kroz
politiku sve više odlučuju o našim životima”, u sklopu čega navodi i kako njegova knjiga “nije
dobila potporu od Ministarstva kulture upravo zato što je pomoćnik ministra kulture za knjigu i
nakladništvo Čedomir Višnjić, koji je bivši urednik srpskog društva "Prosveta"”.Naime, knjigu je
objavio vlastitim novcem, a bez potpore Ministarstva kulture i drugih lokalnih ili državnih
ustanova.
"Predstavljajući knjigu o ratnim stradanjima u Vukovaru, vukovarski branitelj Petar Janjić
Tromblon u Kaštelanima je probudio sjećanja na stvaranje neovisne Republike Hrvatske"
Inače, kako je napomenuo, Tromblon nije pripadnik ni jedne stranke niti udruge, a neprestano
organizira razne akcije, koncerte, i slične manifestacije kojima nastoji pomoći braniteljima. Uskoro
namjerava napraviti veliki koncert u četiri hrvatska grada, a iduće godine ima namjeru organizirati
Umjetničku radionicu na Zagrebačkom velesajmu s preko tisuću umjetnika branitelja.
Veliki čovjek sa vjerom u Boga
Predstavljanje knjige “Žedni krvi gladni izdaje” u velikom broju prisutnih probudilo je potisnute
emocije, koje se mogu očitovati kroz riječi jedne posjetiteljice: “Mogu samo reći kako je ovo veliki
čovjek, pun snage i srčanosti. Što je sve prošao i doživio, a opet ne posustaje i nije ogorčen. Ima
nevjerojatnu vjeru u život, u Boga, nadu u budućnost."

Prema riječima Petra Janjića Tromblona, “Žedni krvi” su Srbi, i kad o njima sa strašću govori često
spominje Boga, i to riječima “Bog im pomogao”, što govori o moći opraštanja. Drugi dio naslova
knjige, “Gladni izdaje”, kako kaže sam autor, odnosi se na Hrvate koji su izdali i ostavili Vukovar.

Vukovar (www.safaric-safaric.si/pieteta_BiH.html)
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Autor je na promociji knjige govorio i o pjesmi “Gladni izdaje“, koju je u knjizi posvetio “... za sve
one dobro nam znane izdajnike i urotnike, gadljive izrode hrvatskog naroda. Napisana je za kurvine
sinove i bogohulnike…”, a možda kraj pjesme “Gladni izdaje” može više reći o tome:...
Nije rog svijeća
Niti svijeća rog
Nije krv voda
Niti vrag Bog
Jer volja ratnika,
I krv ranjenika
Doplutat će u oči vaše.
Mrtvih su to želje
Želje su to naše!
Brojni prisutni Kaštelani koji su na promociji proveli sat i po vremena bez treptaja su slušali ovog
običnog čovjeka, četiri puta ranjavanog, psihički i fizički nevjerojatno zlostavljanog u logorima
gdje su ga po pet, šest puta dnevno tukli do besvijesti, lomili mu kičmu, tukli po izmrcvarenoj nozi,
pa čak i zračili "u slučaju da doñe do razmene da mladi hrvatski vojnik ne bi slučajno imao dece...",
i divili se njegovoj veličini i nepobjedivosti o kojoj govori u zadnjim riječima pjesme “Žedni krvi”:
Srbine
Ne gaji iluzije,
Da rob ću ti biti,
I da zemlja moja
Postane tvojom!
Krvavo se borimo
Za Hrvatsku našu,
Ginut ćemo svi do jednog
Dok branimo dom!
Nema onog tko će nama
Otet stopu zemlje,
Srce, dušu
I hrvatski tron!
Živjela nam domovina
Krvlju zalivena
Isplakana, izmučena
Al blagoslovljena.
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