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ТЕШКА НЕДЕЉА ЗА ДЕМОКРАТЕ
И ова недеља, брате, тешка и тужна изнад свега! У Русији
победио Путин, а Карла дел Понте се опрашта од Београда!
Јес да је овај опроштај обележила туга, али не би била ни
примаћ толико да ми Путин, онаквом победом, не насекира
грађане и грађанке - како западне тако и домаће! Да је макар
једва, лакше би „грађани“ поднели, но двотрећински! Тееежак
ударац за демонкратију! Јељцин је био мила мајка...

И ова недеља, брате, тешка и тужна изнад свега!
У Русији победио Путин, а Карла дел Понте се опрашта од Београда!
Болни су растанци са пријатељима, поготово опроштајни! То мило лице, тај одлучан
ход,…! Како је она само, кроз нагрнулу масу, заштитнички држала за руку, неовисне
новинаре и представнице НВО „јахачице на метли“!
Овога пута није ни дала да се снимају почеци њених сусрета у Београду! И у праву
је! Могу мислити који су ту загрљаји, пољупци и остале емоције пале! Није то за јавност то је интима! Колико је она за нас учињела! Нема тога јунака који би за два мандата више!
Сви Срби заточени у Хагу, од Милошевића па надаље, њених руку су дело! Мада, без
Београда ништа! Зна она то! За то и толики жал! Умакла су јој само четири Србина! Ови, с
друге стране, скоро су сви умакли; и Кучан, и Туђман, и Алија, и Тачи, и Чеку, и...!
Колико јој је међу Србима остало неухапшено толико је ухапсила на другу страну! Ма
„богиња“ бре - и то правде! Јес да је овај опроштај обележила туга али не би била ни
примаћ толико да ми Путин, онаквом победом, не насекира грађане и грађанке - како
западне тако и домаће! Да је макар једва, лакше би „грађани“ поднели, но двотрећински!
Тееежак ударац за демонкратију! Јељцин је био мила мајка! Ма да су га свећом тражили
онаквога га не би нашли! А тражили су, и то озбиљно и дуго - од Громика преко
Горбачова! Уз „леђа“, наравно! Дугачак је пут до идеалних решења! Ако постоји идеално
онда је то, за своје творце, био Јељцин! Имао је осећај за будућност - не Русије, какви! То
није тражено! Човек је, а трезан а пијан, знао да се уклопи у ово глобално благостање
западног подријетла! Мало је штипкао западњачке даме за интимне делове, мало ударао
бубњеве, мало га ватали док је пијан као клада падао на пријемима, мало...! Запад се
забављао као никада али, што јес-јес, и давао кредите да гладни Руси хлеба купе! Они су
џентлмени - неће они забаву џабе! Он њима забаву, они њему кредите!

Колико забаве толико кредита! А зааабаве! Никад тако Русија није забављала
остатак света као за време тог „уметника“! И хлеба и игара, било је за његово време! И ко
да не пати за таквом идилом и то на светском нивоу! Сад, дође Овај и све поквари! Није
ни чудо што влада општа забринутост! Јошка таксиста, знате га, био је шеф немачке
дипломатије, у она шкакљива времена мирољубиве Еуропе, е он је сада „глава“
Независног аналитичког центра Савета Европе за међународне односе! Он је мозгао,
мозгао, са својим тимом, по питању Русије, и то нам објавио у облику студије о односима
ЕУ и Русије! Констатација је доста забрињавајућа!
„Русија је тренутно најмоћнији фактор разводњавања Европе! Она је преузела
иницијативу у односима са Унијом, јер чланице ЕУ не могу да се усагласе, а Русија то
користи! Са сваком чланицом игра посебно користећи енергетску политику и косовску
ситуацију!“ Просто ти све при плану да „до 2020. има највећи бруто национални доходак
на свету“ - жали се Јошка Фишер! А тек што Бела кућа има црне слутње! Барата са
подацима о гласању! Позива Русију да отклони све што у гласању не ваља! Резултат је ту
најгори, колико видим! Цео невини и демократски Запад се о јаду забавио! Демократија је
у опасности! Не могу да кажем, Амери су, ради „карте у рукаву“, и ОјЕБС спречили да
мотри на изборе, а знате већ, без ОјЕБС-а нема демократије!
Брига Путина за ОјЕБС! Уватио се Међународног права ко „пијан плота“! Неда ово,
неда оно, маше ветом у Савету безбедности у УН-у код Муна, умесио Русима хлеб од
домаћег брашна, неће кредите,...! Просто ти све при превозном средству које, ту и тамо,
користи за службена путовања! Нека што је то борбени авион - он је бржи, можда за то, но
сам вози, да не кажем пилотира! Светски проблем! Међутим, и Јошка је „љукав ко
љисица“! Зна како! „Русију треба држати на дистанци или јој приступити као партнеру а
онда је интегрисати у ЕУ“! Браааво! То је решење, само фали Јељцин, или Горбачов! Од
воље вам!

