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СЛОВЕНАЧКА ДОСЛЕДНОСТ
„Драги Буш“ на тајном састанку, са све Словенцима,
договорио се како да Косово и Метохија постане независно! Са
Словенијом нам је почело, са Словенијом има да нам се и
заврши! Круг се мора затворити! Ред мора да се зна! Холмец
један - Холмец два...

О

дма' да вам кажем, не може то тако збрда-здола, како смо ми научили! То
српско „лако ћемо“, у добронамерном и демократском свету - какви! Ми, „људи другог
реда“, како воле да нас зову ови првог реда који су закрчили пут Еуропе, морамо већ
једном да схватимо! Нема то једни узми, други остави, трећи испусти, следећи преузми!
Са Словенијом нам је почело, са Словенијом има да нам се и заврши! Круг се мора
затворити! Холмец један - Холмец два! Ред мора да се зна!
Уосталом све већ постоји ми треба само да гледамо и преписујемо, и то не од макар
кога, него од најдемократскије земље на свету, земље „драгог Буша“ (знате оно писмо
„мог председника“ упућено Америци и то чим смо га поново изабрали на то место; “Драги
Буше...“)!
Е, „драги Буш“ се, са све Словенцима, договорио како да Косово и Метохија
постане независно! Прво су позвали словеначку „громаду“ из дипломатије у Вашингтон и
све ставили на папир како до „неовисног Косова“! (И да знате, има још „громада“, није
само нас тиме Бог обдарио - што им је већи газда споља то су они веће „громаде“ унутра!)
Знам, сад ће мене неовисни медији, НВО „јахачице на метли“, и остали грађани првог
реда, окривити да говорим о „завери“! Какви! Немојте молим вас! Сад ћу вам ја објаснити
како ту нема никакве завере! У питању је чиста, и очигледна (да не кажем транспарентна),
демократија! Они су се тајно састали, направили план како да направе „слалом“ кроз
Међународно право, да се иза затворених врата договоре једно, а јавно да причају друго, и
на крају да нам отму део државе! И ко сад ту види заверу! Ајде чааасти ти! Нисмо ни
свесни колико смо имали среће!
Да смо свећом тражили таква два пријатеља у свету као што је Словенија и Америка,
не би их нашли! Уосталом, не би нама тако Словенија ни враћала да је ми нисмо
задужили, мада, морам признати више она нама чини но' што смо ми њој! То што смо јој
направили државу и није нешто, при ономе колико се она сада, и не само сада, око нас
ангажује, и што је најважније - доследна је брате! Сад, ми смо враћали, али руку на срце,
не довољно! То што српске куће нема без макар једног њеног производа, јесте доказ наше
љубави, али недовољан! Сва срећа што је „нама наша борба дала“ у петооктобарској
револуцији толико добротвора па су тај процес одуживања Словенији подигли на највиши

ниво! Сад у Србији нема продавнице без „горења“, ни кафане без „фруктала“, нити града
без „Меркатора“! Од свега сам највише заљубљена у „Меркатор“ за то што је то тадашњи
наш шеф дипломатије, из петооктобарске ревоуције, прво своју лепшу половину тамо
запослио за главног менаџера, а онда нам то благостање, са све супругом, размножио кроз
Србију! У корист Србији, наравно, што, мора се рећи, није фер! Толико рачуна водити о
својој земљи уместо о Словенији?! То Словенија од нас није заслужила! Она је цело наше
тржиште узела неби ли нама било боље! Шта би ми са тржиштем да нам Словеније није!
Сва срећа што су нам ту петооктобарски револуционари који исправљају грешке - нас
незнавених! Морам да вам кажем, ја чиним колико могу, знам да је то ништа али сам
барем мирна! Нема те робе која ми треба а да пре но што је купим не погледам чија је! Е
ако је словеначка, ту дилеме нема! Имам ја још братских држава чије производе
обожавам, али они сада нису тема! Могли би и ви, није то тако тешко! Морамо се некако
одужити нашим пријатељима!
Ма имали смо више среће но памети! Таква два пријатеља иза затворених врата о
нама, за наше боље - куд ћеш више! Шиптари им нису ни примаћ - немају они искуства у
тајности! Нема тајности без перфидности, а кад је перфидност у питању, „наши
пријатељи“ су ту без премца, поготово земља „драгог Буша“, мада, и слуге су се примакле
- што јес, јес! Волем што нам је судбина баш њих доделила! Барем смо сигурни да око нас
нема никакве завере! Шта ћеш више! Ја сам потпуно опуштена! Ако се икоме може
веровати, и ако се ико може волети, то је земља „драгог Буша“! За то њу „мој председник“
и воли, а оно што „мој председник“ воли, волим и ја!

