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KAZNENA PRIJAVA
(požurnica)
Predmet:
Pogibija Biserke Dragun, Željka
Kuprešakovića i Tomislava Tekića.Ad 1.
Podnio sam 26. srpnja 2005. godine kaznenu prijavu protiv, meni
zasad, nepoznatih organizatora i ubojica moje kćeri Biserke
Dragun, te njenih kolega Željka Kuprešakovića i Tomislava Tekića
iz Vinkovaca, koji su ubijeni u Vinkovcima tijekom Domovinskog
rata, točnije 6. studenog 1991. godine.
Dobio sam više informacija da je to "tabu tema" o kojoj se ne
smije govoriti i da iza njihova ubojstva stoje osobe iz kruga
"hrvatskih kadrova", a ne četnički agresori.
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Pokušao sam to na razne načine, ali sam uvijek nalazio na zid
šutnje, osobito kod državnih tijela i ustanova. Zato sam i podnio
predmetnu kaznenu prijavu, ali uzalud.
Istina, inspektori Ministarstva unutarnjih poslova RH pohodili su
me u stanu 18. veljače 2009. godine, ali je sve na tome i završilo.
Nije pomoglo ni pismo koje sam 19. veljače 2009. godinenuputio
Draganu Novoselu, zamjeniku glavnog državnog odvjetnika.
Prilozi:
1. Prijepis kaznene prijave od 26. srpnja 2005. godine
2. Pismo Državnom odvjetništvu RH od 19. veljače 2008. godine

Onda Dragan Novosel, danas Vi. Opet isto. Šutnja i ignorancija.
Zatražio sam 19. veljače 2018. godine razgovor na temu
predmetne Kaznene prijave s Dinkom Cvitanom i Davorom
Božinovićem.
Ništa. Bez odgovora. Bez ikakve reakcije.
Prilog:
Pismo Državnom odvjetništvu RH , 19. veljače 2018. godine

Pa probudite se ljudi!
dr. Tomislav Dragun
Za podsjetnik na te tragične dane 1991. godine, pjesma mr. sc.
Luje Medvidovića:
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BOJIM SE

(Biserki – spjevao mr. sc. Lujo Medvidović)
Bojim se. Rat je. Grad je na umoru.
Sa štakorima ljudi dijele noći.
Sve je već bilo. Kad će ovo proći?
Tko će i kako dočekati zoru?
Moj mali Biser, gotovo je, neće.
Krik bola vapi svijetlo lice neba, al'
tamnom umu samo tama treba.
O Bože jada, zađe smrt u cvijeće.
Prljavi rat je odvelio lice.
K'O DRUGI SVIJET JE KRAJ ULICE.
Sad nije vrijeme za suvišne riječi.
Za ovu stopu ostarjele magme
Otrovni zubi nemilo se jagme.
Čuvari puta,
Čas je kad govor k'o izdaja zveči.
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Majka na Biserkinom grobu

