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АМЕРИЧКИ МАЛИ

Како ме је само, пре неки дан, гануо онај амерички мали
из Француске! Малешан ал' има „петљу“! Још док је био
полицајац у Француској му, он се показао са оним
„ватрогасним акцијама“ по запаљеном Паризу! Тако то он ради
у својој кући, али за то у нашој, нека што не гаси, но паде с
ногу распирујући...

Знам ја да они данас одлучују о Косову и Метохији у СБ УН, а ја ово јуче писала!
Нека што сам јуче, него сам одлучила да будем, или храбра или хазардер, па да устврдим
да одлуке неће бити! Ви мртви од смиј'а, а! Ај' ти! Лако је дан после, да видимо дан пре!
Ако ми крене с овим прогнозама, бизнис ми не гине!
Погледајте само шта имамо геополитичких аналитичара, експерата - „глава“ овога
народа! Кад видим поједине из ових неовисних медија и удружења...!? Не би они њих
плаћали тако великијем парама само за неовисност, имају они много сложенији задатак да народу „памет утерају“!
Не скидају се „са екрана малог телевизијског пријемника“ и осталих медијских помагала
за „освешћење“ народних маса! Да њих није, ми би ћорави код очију ишли! Кад могу онио
стално, да и ја једном пробам! Мада ми није ни неки проблем! Мора да је то недостатак
памети, а вишак емоција, док мене тако разнеже потези појединих светских нам
“проверених пријатеља“! Како ме је само, пре неки дан, гануо онај амерички мали из
Француске! Малешан ал' има „петљу“, не може се рећ! Још док је био полицајац у
Француској му, он се показао са оним „ватрогасним акцијама“ по запаљеном Паризу! Да
онако одлучно не барата с ватром не би њега амери ни поставили за шефа француске
државе! Ако треба угасит - ту је, ако треба запалит исто је ту! Зна човек с ватром! Шта
ћеш више! Данас је „ватра“ бизнис, и то не макар какав, него светски! Ево, на пример,
тамо ког њега у Бретањи или Корзици, шушнут „пиромани“ не смеју! Чим „кресну“ он
„шмрк“ у руке! Џаба Национални фронт за ослобођење Корзике троши барут и подмеће
експлозивне направе! Не вреди ни Фронт за ослобођење Бретање, који има и оружане
снаге и политичку партију! Нема ни помена а камо ли међународних конференција и
самита за независност, ни Корзике, ни Бретање! Тако то он ради у својој кући, али за то у
нашој, нека што не гаси, но паде с ногу распирујући!
Додуше није једини! Толико их има који пале, да ако се ова друга половина Планете не
удружи за гашење, могли би сви планут!

Мада није да они не знају некад и пријатно да изненаде! Распореде се с
„попклонима“ - час једни, час други, али не можемо рећ' да нас заборављају! Мисле на
нас, и то не само овога пута – не испуштају нас, и то охохо, кроз векове! Таман кад се
обрадујемо да су нас заборавили, а они опет! Ево на оном Самито од пре неки дан, где су
се били покупили сви шефови држава и влада чланица ЕУ, сва срећа што је овај амерички
мали из Француске, био тамо! Да њега није било, ко би нас обрадова! Би, али не тако ка'
он! Сви нешто у машну - он директно: „ Србија може приступити ЕУ ако испуни услове, а
међу њима је и признавање независности Косова“! Значи не само КиМ! Е, то се зове
принципијелност! Јес да им КиМ треба, али молим лепо, не можемо дати само то па у
Европу! Услови су услови! Оно што ме радује јесте његово обећање да ми и ако испунимо
све услове нисмо одма у Еуропи, то је само „добијање статуса кандидата, и то убрзано“ –
трчећим кораком! А где ћеш ти сад убрзано под теретом! Не може! Оно може, али колико
је лакше онако “лепршаво“ кад се ослободиш! Ко, нема тога ко би нас, од овијех
кандидата који су заузели стартну позицију, стигао кад би ми тако растерећени, без КиМ,
уватили шпринт! Истине ради, није само Саркози тај који уме да обрадује и „очи отвори“!
Има њих - што именованих што не именованих! Чим ми посустанемо, они нас подигну!
Да нам њих није - што би смо не знам! Ево пре неки дан наши потврђени добротвори, из
Форин офиса, саопштише: „Лондон и Вашингтон ће признати независно Косово крајем
априла и почетком маја! До тада ћемо обрађивати Европу и чекати да Тадић победи у
Србији“!
Опаааа! Видите ли ви како они знају да „обрадују“, али Богами и разавете! Не би
они тако сигурно да одавно не држе све под контролом - што лично, што преко наших
који су њихови!!!

