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ЈУНАК НА ЧЕЛУ СРПСТВА
Од када је Алија '92. „жртвовао мир за Босну“, такве
кризе у тој „срећној“ земљи није било! Ускомешала се Еуропа
и њени амерички пријатељи! Лете авиони, сви пут Еуропе!
Одржавају се састанци - јавни, тајни...! Општи хаос! Неовисни
аналитичари, преко неовисних медија, слуте деведесете...

Од када је Алија '92. „жртвовао мир за Босну“, такве кризе у тој „срећној“ земљи
није било до 19. октобра ове, када је „високи“, онако „ниско“ наметнуо своје мере! После
тог ударца, највише су се за „оно„ уватиле српске вође! Дречи цела Српска, а и шире!
Погодио их у центар! Мушки кажу, ударац тамо, највише боли! Ја сва срећна - важно да
имају „оно“! Боли, али проћи ће!
Мада, нисам ни ја баш толико неупућена! Гледам ја понекад и спорт! Има у тим
играма и фолирања - знам толико! Ова утакмица је посебна! Није за фолирање, макар не
Српске, од стране представника јој! Овај српски вођа воли спорт, знамо! Вичан је Он у
многим дисциплинама! Ту и тамо се занесе, али све је под контролом! Знао се он понекад
на стадионима и уватит за „мушкост му“, додуше, онако хигијенски, преко панталона, али
свеједно! Чврсто је он „то“ стискао у инат показујућ другој страни! И овога пута се
уватио! Тооо! Напокон јунак на челу српства! Није важно ког, не може од једном на челу
свеукупног српства! Нек се бар негде запати, па полако! Дако се истраже и ови које, где их
год удариш, нема шта да их заболи! Овај има - помислих! За Србе и Српску данас је то
важно! Уватили се и остали, али у коло са Лајчаком! Наш остао сам на бранику отаџбине!
Српска уз њега! Уз њега и остали Срби, који то јесу, а воле да верују! Ускомешала се
Еуропа и њени амерички пријатељи! Лете авиони, сви пут Еуропе! Одржавају се састанци
- јавни, тајни! Овај наш још дречи! Општи хаос! Неовисни аналитичари, преко неовисних
медија, слуте деведесете! Тајац, али не дуго! Брзо се живи! Коју год игру започну убрзо јој
се види резултат! Таман што је прошла четрдесница, од овог последњег „удара“, сјатише
се сви у Сарајево, на помен Српској!
Не би они овај датум тако брзо обележавали да Путин онако лако и моћно не
победи! Било би ту још мрцварења, гажења, завртања ушију, све док Срби, онако
колективно, не би тражили да им се услиши молба да се добровољно сами себе одрекну!
Знате ону Душка Трифуновића; „Пристао сам - бићу све што хоћеш...“! Оли Рен, задужен

да шири Еуропу, дошао да стави параф на Босну и „опиша“ терен! Пасја времена! Прво је,
сваког од шест вођа у Босни, једног по једног, онако на „редаљку“, недуго, држао тајно
иза затворених врата у предигри пре парафа! Ови из „редаљке“ о својим
двадесетоминутним задовољствима, морали су да ћуте - то је био услов! Газда, видно
задовољан, да не кажем релаксиран, обратио се јавности: „Вечерас је велики европски дан
за БиХ! Сутра ћу ставити параф на ССП јер сам добио јемство од политичара да су
постигли договор о реформи полиције“!
Знамо! Знали сте и Ви госн Рен! Па Мостарска декларација, пре месец дана, плашим
се да је укинула полицију Републике Српске, или како ви то, због Срба у Српској, зовете
реформисање! И Мостар, као и данашње Сарајево, ваших је руку дело! Москва вас је
пожурила! Ту има толико тога од Космета, преко Савета безбедности па редом! Подела је
у току! Цртају се границе! Ватај шта стигнеш! За то сте Ви у Сарајеву! Да није магла
упетљала прсте око слетања авиона, овај помен својим присуством требао је да увелича и
Солана! Он је задужен за безбедност и спољну политику „Старе даме“! Сад што се њихове
безбедности, у овом случају, тиче, они је виде само ако Српске нема - страх ме је да сте
безбедни, господо! А ово, спољна-унутрашња, одавно је њима Босна унутрашња
политика!
Због магле, на помен није стигао ни Дејвид Фрид, помоћник америчког државног
секретара за европске и евроазијске земље! Штета због Босне, њој је очито намењена
судбина међу овим другима! И, паде параф у сред Сарајева! Паде и Српска - у Сарајево,
где би друго! Присутан и вођа Српске! Сви насмејани, насмејан и Он! Не знам ја баш за
тај обичај код нас да се на дан помена весели и смеје! Но да се ја вратим на оно Ваше
ватање за „оно“! Коме сте Ви оно са „оним“ махали, госн Додик?! Тамо су две стране; на
једној Српска, на другој остали - са осталима сте склопили споразум, колико видим!

