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ДВЕ МАРИЦЕ ЗА „СРПСКЕ ФАШИСТЕ“
Сви нацизми, фашизми и усташтва, лака су прехлада при
овоме који Срби „гаје“! То што су „српски фашисти“ сви
стали у две марице, не говори ништа, има да ћутите и
„растете“ до „потребне“ величине! Како ћете расти(?) - има
ко ће о томе, ви сте урадили доста – има вас! Сад ће вас
„заливати“ камере неовисних медија...

Од када је Хитлер пећи у Аушвицу потпалио, а Хрвати ножеве наоштрили у
Јасеновцу, Планета се није тако препала као од Новога Сада пре три дана! Сви нацизми,
фашизми и усташтва, лака су прехлада при овоме који Срби „гаје“!
То што су „српски фашисти“ сви стали у две марице не говори ништа – и отров се
у малим боцама пакује! У осталом „антифашисти“ и јесу ту не би ли ви порасли и како
вам се неће! Ви би сте сад да будете мали кад нам требате велики, не нама – свету требате!
Е, кад опосле ово око КиМ, па онда кад их награде и дају им и Војводину, јер некако ће се
морати захвалити онима који су ту борбу против „српског зла“, баш у Војводини
започели, онда можете бити колики год хоћете!
А сад, у овом судњем тренутку, нећете ви одлучивати колики ћете бити, има да
ћутите и „растете“ до „потребне“ величине! Како ћете расти(?) - има ко ће о томе, ви сте
урадили доста – има вас! Сад ће вас„заливати“ камере неовисних медија, који су у свет
послали доказ из Новог Сада о снажном антифашистичком потхвату о жртвовању и
спасењу света од посрнуле Србије и Српства!
Медијска предигра предвођена безгрешним Ненадом Чанком са све „ореолом“
изнад главе му, трајала је недељама, а онда су „анђелчићи“, у лику вође им, обелоданили
решење да се треба у'ватити „летви да се утамани гамад“! Ништа без демократског алата!
Нисте ваљда заборавили како су ослободиоци и праведници угазили на тле Србије:
пиштаљке, лонаци и поклопаци, дуге цеви и „Молотовљеви коктели“, стиснуте песнице
„скојеваца“, и ето ти благостања! Имали су и једну симпатичну изузетност, чарапе уместо
на ноге, навлачили су на главу – збунили се ваљда, револуција је то! Тада је поменути
предводник обећавао и „вешање свиња о градску расвету“ широм Србије! И
„демократија“ је напокон ујахала, мада, није се још изгледа потпуно примила за то сада
извлаче зеца из рукава - „српске фашисте“! Препознала сам им „алатке“! То је то! „Летва“
је из раја изашла! Знају они! И преци су им користили те методе! Сааамо проверено!

Додуше, преци су им носили друго револуционарно име! Сад, ко' да је име важно –
суштина је битна! Мора се мало и пресвућ! Тај визуелни ефекат је битан! Чим се ствар
мало препакује некако изгледа као ново! А што нааарод воли ново! Знају они! Све је то
због народа! А народ воли и кад је због њега! И, ево их поново – због народа, наравно!
Окидач је повучен! Епицентар зла напокон је откривен! Неко се сетио и да су „српски
фашисти“ све ово и смислили баш седмога октобра, на Химлеров рођендан! Оптужени
кажу да појма немају! Е, ово вам верујем – онај ко појма с појмом има, нашао би било
који, само не овакав, начин за пркос! Рођендане, изгледа, и „користе“ и памте ови други –
тако ми то нешто на „демократски рецепт“ звучи! Да није демократија у питању, не би
нама у одбрану од „фашизма нам“ ни дошли у госте разни „Љики, Сики, Мики, Бики и
наравно Џеј“ - додуше, Џеј нам је домаћи!
Нешто ми их је било и жа'! Добили су тежак задатак – да од Срба направе фашисте!
И те газде су злотвори! Немају мере! Мисле ако имају паре могу све, али и извршиоци су
се трудили – види се! Мада кад човек ужива ништа није тешко! Е сад, оће ли им газде бит
задовољне – то је питање! Није помагало ни то што је „српским фашистима“ било
забрањено окупљање – „анђелчићи“ не одустају! Нису то, баш, ни мале паре за
одустајање! Е ту се видело да их ништа не сме изненадити! Организатор ове „часне“ борбе
против „српског зла“, са све жутом траком око руке под којом су страдали Јевреји, био му
је задатак да покаже да не постоји симбол под којим су Срби страдали! Логично! Нема
српског страдања па нема ни симбола! Сорошовизија извештава: ''док је у Рацији '41. у
Дунав бачено више од 1.100 Јевреја, данас у Новом Саду...''!? Бачене Србе не помињу!
Браааво - неовисна! Где ћеш сад гурати Србе међу жртве кад сте им наменили улогу
злочинца! Уосталом, Срби су „луд народ“, они су, сто посто, „сами“ у Дунав скакали, и не
само у Дунав...!? А Београд, не од јуче - 7о година ћути!

