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„НАПАЉЕНИ“ НАТО и СРБИЈА НА КОЛЕНИМА
Лакну ми кад чух, пре два дана, од нашег провереног
пријатеља Схефера, да „НАТО не може себи дозволити тај
луксуз да Србију остави ван Евроатланских интеграција“!
Браааво – пријатељу! Шта ће нам живот ако нам ту није
НАТО! Ви сте ми, уз ово демократа што се запатило код нас
још од '45., једина нада! Да нам није вас, с њима заједно,
што бисмо не знамо!

Морам да вам се жалим – коме ћу ако нећу вама! Нешто ми се разбио сан у последње
време! Како затворим очи тако крену страхови! Паника ме 'вата на саму помисао да нам
измакне Европа! Кад почну да ми се, онако сатима, нижу европске благодати, и од једном
хаос – шта ако без тога останемо!
Толико добре намере, пријатељства, слободе изнад свега, цивилизацијских
достигнућа попут здравља, љубави (поготово оне нормалне), радних места која на нас
тамо чекају, кредита и то џабе - ма, пара у џаковима! Рај, такорећи, на дохвату руке!
Никад, чиними се, није нам тако „играла“ пред вратима, а сад неки 'оће да нам ускрате те
благодети!
Додуше, кажу они да оће Европу али неће НАТО – немојте ме тако тешит' да вас
замолим! Ево и ја нешто ,онако беспослена, данима ширим мапе не бих ли пронашла
„рупу“ у коју би се могло уденути у Европу а да није НАТО! Можда не би ни Европа овај
редослед, али нема – прво НАТО па Европа, господо! Ни Она није са собом а да пре тога
није с НАТО-м! Како ви сад мислите у једно а не у друго! Како да их раздвојимо а да
обоје не испусте „племениту душу“! Није ми за НАТО но се бојим да ми времешна
Европа Богу на исповест не оде, а имала би шта исповедати! Дуга јој је била историја пуна „вартоломејских ноћи“, инквизиција, Јасеноваца, Олуја,...! Грехе још окајала није!
Не знам што сте се ви то „скалпела“ уватили! Било је и бољих хирурга од вас па, или
нису хтели, или нису смели у ове ризичне операције! Неко га ту преживео не би, а бојим
се да би „ранама“ подлегла Европа! Ај' ти сад, после овога, сна на око! Ја нешто не знам да
су „сијамски близанци“ досад преживљавали такве хируршке интервенције – јесу, али не
они који су овако „срасли“! Ма нису они ни срасли, то је заправо једно биће са две главе, у
ствари једном, јер ова друга се и не пита, ова друга је, онако, више естетике ради! Није да
није занимљиво – мало је чудно, али је преслатко! У сваком случају до сада није виђено!

Опет неки кажу није морално ући у НАТО после оних страшних батина! Ајде чааастити какав вам је то аргумент - „коме је до морала нека иде у цркву“, како је говорио син ваше
револуције!
Сад спочитавају и то да је НАТО милитаристичка организација која штити америчке
интересе – па шта, штити не напад и то демократски и не само преко својих демократа
отуд, него и преко својих демократа одоле! Не бих ја оволико о НАТО-у но ми је због
Европе, а и ко ће нас бранит ако се „њега“ не уватимо! Јесте ли видели 1999. какве батине
могу да се „попију“ кад вас нико не брани! Да смо се ми „њега“ онда уватили не би смео
НАТО да нас такне!
И сад се ти не препани! Много смо се заиграли! Лакну ми кад чух, пре два дана, оно
од нашег провереног пријатеља Схефера, да „НАТО не може себи дозволити тај луксуз да
Србију остави ван Евроатланских интеграција“! Браааво – пријатељу! Е, то је та
демократија коју нам дуго обећавате! Ово ме је мало умирила, али мало – трауме су доста
дубоке! Човек рече и како га је „охрабрио Презентациони документ Београда (то је онај
акт који им је, она наша громада из дипломатије, пре десетак дана однела на ноге у
Брисел) за Партнерство за мир дају ћи нам охрабрење да се то неће догодити“! А какви
догодити, само преко нас мртвих! Шта вам, господине Схефер, пада на памет! Немојте
сад и ви с тим „дилемама“! Ви сте ми једина нада, уз ово демократа што се запатило код
нас још од '45. Да нам није вас, с њима заједно, што бисмо не знамо! Шта ће нам живот
ако нам ту није НАТО! Ко би се и смео усудит да сад каже неће! Е, то ме теши! Не може
да се тек тако „врти репом“ а после да се позива на морал и не да „оне ствари“(мислим на
потпис)! Сад кад сте га „напалили“, господо демократе, а већ сте на коленима, није то ни
неки проблем, само не знам ко ће вам „потомство“ љуљат! Тооо без „потомства“ не бива!
Додуше ви имате „заштиту“ – народ ће да „љуља“!

