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ТРУЛЕЖ
Тако су Вук Драшковић и „мој председник“ Борис Тадић,
овластили НАТО да се код нас осећа ка' код куће! Предали
су му све наше друмове, пруге, воду, небо, да с њима
руководи! Овластили га да развози, увози, превози шта
хоће, кога хоће и колико хоће и успут да маше својим
заставама! Могу и да силују, туку, краду, руше, убијају нико их ни мрко погледат не сме! И треба! За сва та дела
које је НАТО за нас учинио, морали смо се некако
захвалит!

Џаба нос у шаке - базди трулеж „у држави Данској“ ништа не помаже! Из онога
„бити ил' не бити“ не излазимо - то нам је стил живота постао! Све ми располућености
дођу ка' мелем на рану али ова око НАТО-а!? Не могу да поднесем да ми темељне
вредности дирају - ја сам традиционалиста!
Ако се ико уградио у ову земљу, то је НАТО! Нико таквог и толиког трага, над
нашом земљом и народом, остављао није! Да није ништа но што нам је из чиста мира
1999. за само три месеца с неба пало преко 13 тона осиромашеног уранијума - знате ли ви
колико то кошта - динара нам за то нису тражили! Да не причам колико је то дубоко и
трајно, тако рећи неизбрисиво, уграђено у темеље ове земље!
И нашој деци је, исто тако без динара, пало око 37.440 касетних бомби и то
направљених у облику играчака и слаткиша како би се дечица одма за то уватила! Ако ни
по чемо, по овоме се види колико су болећиви! О свему су размишљали! А тек мрежа
надгробних споменика, преко 1.000 убијених војника и 2.000 цивила, од чега 88 деце, су
подсетник њиховог трајног присуства! Преко 10.000 осакаћених који ходају Србијом
недају да се забораве дела тих наших пријатеља! А срушени мостови, фабрике, болнице,
телевизије...!
Мада, руку на срце, све би ово џаба било да „нама наша борба није дала“ Вука
Драшковића за шефа дипломатије који зна да су Срби незахвалан народ и да не би ђаво
однио шалу, он је још 18. јула 2005., док смо се ми сунчали, увати лапис у руке и са
генералним секретаром НАТО Јап де Хоп Схефером потписао Споразум о транзиту
НАТО трупа кроз Србију нам! Како би се ово „зацементирало“, „мој“ председник Борис
Тадић је 07.09.2006. потегао пут до Вашингтона и заједно са Кондолизицом Рајс ударио

потпис на СОФА споразум са пријатељском нам Америком! Тако су Вук и „мој“
председник овластили НАТО да се код нас осећа ка' код куће! Предали су му све наше
друмове, пруге, воду, небо, да с њима руководи! Овластили га да развози, увози, превози
шта хоће, кога хоће и колико хоће и успут да маше својим заставама! Могу и да силују,
туку, краду, руше, убијају - нико их ни мрко погледат не сме! И треба! За сва та дела која
су они за нас учинили, морали смо се некако захвалит!
Да Вука није било, умало да нам се „нос окине“ око подношења оне тужбе против
НАТО-а, мада, истине ради, није само Вук заслужан за спашавање образа, цео ДОС је
тражио повлачење тужбе против наших добротвора! Ова „традиција“ сеже још и дубље па
је 1992. године „отац нације“ Добрица Ћосић писао тајно писмо америчком амбасадору
Џону Скенлону молећи га да у НАТО уђемо! И сад после свега - једни оће, други неће
НАТО! Да се нећкају због било чега друго ја бих разумела, но због Косова и Руса! Шта
имају и ти Руси да се петљају у наше пријатељске односе са Америком?! Нека то, но би
сад неки још и војску слали на КиМ (као оно Резолуција 1244 и остале „трице и кучине'')
но сва срећа што нам „палицу над војском“ демократе не испуштају!
Шта би ми да нас не умири министар војни ШуНАТОвац: „Док сам ја министар,
нико неће ићи на Косово“! Браааво! Ко је још видео да војска брани и чува своју
територију! И „мој“ председник лепо каже да „не треба позивати Америку да одустаје од
свог циља, и да су изјаве против НАТО-а штетне“! Зна он да се без војске не може - за то
су и довели НАТО, додуше прво су морали уништити нашу војску, логично, две војске не
иду „руку под руку“, поготово ако је једна од њих окупациона! Кад себе се за то залагала
још једна наша „громада“ из дипломатије, Свилановић, тражећи давне 1999.године од
Холбрука да Америка „будућу демократску власт Србије ослободи од Косова“ - мора да
је за то после пиштаљки, лонаца и поклопаца, и сео у дипломатску фотељу! Све су, тамо
они, још тада знали, и да ће они бити власт, и шта ће бити са КиМ, и...!
Неки кажу тукли су нас - па шта ако су, и сарађивали су! Сећате ли се како их је
симбол петооктобарске револуције и наш понос, Ђинђић бодрио из Немачке, кад су
посустајали исте те 1999. „да наставе жестоко још само 15 дана са бомбама по Србији и
режим ће пасти“! Мало ли је од њега!
Ма, знате шта, доста је кроз историју било незахвалног народа и ненаграђених вођа!
И треба да му породица живи у државним вилама на Дедињу! И треба булевари да носе
његово име! И требају да постоје његови фондови! И треба да удовицу му држимо као
„принцезу на зрну грашка“! И не само његови, него сви заслужни из те плејаде да уживају
благодети Србије - може то „Дедиње“, оно је свашта могло!

