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Napad na barako in nahrbtnik z milijoni (zadnjič)

Če  vojak  bivše  JLA,  pa  še  vojaški  policist,  zmerja  generala  te  bivše  JLA,  potem  je
vsekakor nekaj narobe, ali z vojakom ali generalom!

Bralci naj presodijo, saj je verjetno tako menilo tudi uredništvo, ko je objavilo »prekratki
odgovor« Bruna Tekavca. Namesto, da odgovori na postavljena vprašanja in se opraviči za
žalitve, ponovno  sprevrača dejstva in besede.

Ker vem, da je B. Tekavec skregan s svojim polbratom Gašperjem, mi niti na kraj pameti
ni padlo, da bi ga nagovarjal, naj  z njim vzpostavi zvezo! To si je enostavno izmislil.

Obregne  se  ob  napačen  datum  (leto  1988,  podatek  sem  dobil  od  njegovega  polbrata
Gašperja), ko naj bi njegov pokojni oče zapisal nekaj spominov iz pogovora s tigrovcem
Majnikom v Ribnici, pa razpreda, kako komunisti ne verjamejo v nebesa in da so na delu
peklenske sile (oče je menda umrl 1983).

Navaja tudi, da sem se odločil braniti »čast človeka brez časti in morale« (njegovega očeta,
seveda), pozabi pa, da sem javno zapisal, da je bil po partijskih dokumentih njegov oče
celo »velika baraba«!

In glavno:  pravi,  da  nikdar  ni  bil  »pripadnik  DSLO«, temveč  samo pripadnik  JLA! V
zadnjem Nedeljcu sem namreč napisal, da je »delal na prijavnici DSLO v Beogradu«, on
pa zdaj fantazira o nečem povsem drugem!

Namreč, vojaški policist Bruno Tekavec je po zaslugi svojega pok. očeta, podpolkovnika
JLA Filipa Tekavca - Gašperja, vojaški rok odslužil kot vojaški policist in bil na službi na
prijavnici v stavbi DSLO (Državni sekretariat za ljudsko obrambo) v Beogradu, pa je tako
imel  priložnost  spoznati  tudi  mojega  nekdanjega  načelnika  generala  Ivana  Miškovića.
Tako se mi je v pogovoru na njegovem domu v Medvodah pohvalil bivši vojaški policist.

V svojem zapisi nato doda novo žaljivko, češ: »Zgodovino naj pišejo pošteni raziskovalci
in ne generali, zlonamerni amaterji«.

Bralci  Nedeljskega ga poznajo kot  TV-pričevalca,  ki  je  obrnil  ploščo in  zdaj  išče tudi
izdajalca tigrovcev na Mali gori 13. maja 1941 (našel je svojega očeta), obenem pa tudi
»demokratično« napada in žali sogovornika, generala.
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