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КОСОВО ПОД ТАДИЋЕМ
Јесте ли чули Кондолизицу Рајс шефа дипломатије из
земље „драгог Буша“: „кад је била 1389. Срби морају то да
забораве и да се окрену евроатланској будућности“, а студенти
у Косовској Митровици, поред Кондолизицине слике и заставе
ЕУ, спалили и слику „мога председника“...

Што сте се, бре, „навукли“ на „мог председника“! Шта год да уради никад вам
није добро! Није био на митингу подршке Косову и Метохији у Београду, и шта сад, не
може на сто страна!
Узели су нам Косово са све Метохијом - па! Немојте ви учити „мога председника“
шта је државни приоритет! Кад је Он проценио да је држава угрожена, Он се вратио у
земљу! Пресео му је боравак у Румунији због вас!
Јављао нам се из Румуније из свих могућих ситуација, и слао поруке преко „малог
екрана ТВ пријемника“! Сликао се и испред државне заставе и испред некакве завесе,
кухињске ваљда, и упозоравао да је демократија у земљи Србији у опасности! Знао је он
да ће се у Србији тога дана угрозити демократија за то је и запалио преко границе!
Мени се лично највише свидела она слика испред завесе! Деловало ми је некако баш
државнички! Завеса је за мој укус могла имати и неку другачију текстуру, али о укусима
нећемо дискутовати! Свака „кухиња“ има свој укус! Из чије „кухиње“ је ово било ја не
знам! Мени је битно да се „мој председник“ јавио кад је видео да је ђаво однео шалу! Шта
има да ради у Београду и да се ломата по митинзима подршке Косову и Метохији, без
потребе! Није то сад нека битна прича због које „мој председник“ не би могао на пут!
Мора да се тога дана у Румунији одлучивало, „бити ил' не бити“, за све проблеме
Српске, а не само о Косову! Немојте га ви учит'! Ваљда он зна! Морам вам признат' да ја
доста тешко подносим ове нападе на „мог председника“! Мени су се сада и Руси
замерили! Које, бре, њима дао право да они на њиховој државној ТВ повлаче генезу
демократије у Србији! Шта мисли онај новинар Константин Сјомин! Он ће нама у „брк“!
Сад је он неки херој! Он сме отворено да прича а ми не смемо?! Те „Ђинђић је западњачка
марионета! Уништио је славну српску војску и безбедносне структуре, а онда српске
хероје отпора изручио Хагу и за то добио заслужени метак“! Ко сте Ви, господине
Сјомин! Сад сте ви као неки професионалац, а моје колеге новинари, који се не скидају са
екрана, како би ми имали „право да знамо све“, сад па нису професионалци, ни они ни
остали! Нашли се Ви да нам отварате очи! Добро је што је будући председник Русије

Медведев, са све државним врхом, дошао на ноге „мом председнику“ да им за ово одчита
вакелу! Прво то, а онда остале ситнице! Има, бре, да се зна шта је државни приоритет!
Није ово све! Накупило ми се! Просто не знам шта ћу пре! И оно прекјуче, само је
најдемократскија ТВ у земљи Србији јавила да су студенти у Косовској Митровици, поред
слике Кондолизицине Рајс и заставе ЕУ , спалили и слику „мог председника“! И на овој
ТВ је то било једном, и то у раним послеподневним сатима, и крај! Мора да су на
„сорошовизији“ направили грешку! Грешка, али у'ватих ја! Шта, вама није битно шта се
ради са „мојим председником“! А тек то шта раде студенти - наша будућност са којом је
„мој председник“ обећао да ће „заједно да освоје Европу“! И та омладина - час овако час
онако! Сад се они уватили Косова уместо да гледају напред! Жали Боже! Колико до јуче с
њима је била милина! Ма отргли су се! Морао је „мој председник“ сазват' и седницу за
националну безбедност због тога! Земља је угрожена! Младост Србије се окреће
прошлости! Изем ти и Косово и Метохију заједно, при овоме! Демократија губи ослонац!
Сва срећа има и доследних, видели сте оне плавушице у Кнез Михаиловој, са украденим
патикама из поломљених излога у протестима због отимања Косова!!! Оне не одустају од
Европе, а тамо се нема куд без патика и парфема! Фуј то КиМ! Плавушице, свака вам
част! То су ти модерни без којих нема европског пута и будућности! Косово и Метохија је
прошлост, будућности се морамо окретати ако хоћемо бољи живот! Сад је шанса! Сад или
никад! Јесте ли чули Кондолизицу Рајс шефа дипломатије из земље „драгог Буша“: „кад
је била 1389. Срби морају то да забораве и да се окрену евроатланској будућности“! И,
како ће „мој председник“ сад! С ким ће! Не, не, ови млади, то је шок и за мене! А тако су
били лепо успавани - још од '45. Нашли сад да се буде - сад, на корак од „благостања“!

