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СПРЕГА СРПСКИХ ПРИЈАТЕЉА
И Питер Фејт, овај што је са еуропејском мисијом пао с
неба на Косово, исто наш велики пријатељ, код мене има
огромни плус! Имамо ми доста заједнички проживљеног
живота са многих месте (то је онај мој „ратнохушкачки стаж“)!
Није само Фејт, много доброга из његове земље нам је пало, од
оног холандског батаљона у Сребреници и Насера Орића, до
Шевенингена и Хага...

Сва срећа што нам се сад догоди Косово! Шта би, не дај Боже, да је то за време
неке друге власти! Ово богаство различитости које у овој власти имамо, само се једном
дешава! Непоновљиви су! Поједини, да смо их свећом тражили, таквије их не би смо
нашли! Толико су сложни, из десет држава да смо их састављали, и то насумице, не би
могли ни примаћ овијема! Мада, ово око држава није тако ни занемарљива чињеница!
Није да их немамо, и то, ко зна из којих све! То што су наши, наши су, али и њихови! Ма,
шта да вам кажем - „светско а наше“!
Те бриге о народу! Тог напора за очување целовите државе! То Србија, кроз читаву
своју историју, до сад није имала! То, бре, ради ко' за свој дом и свој џеп - поготово џеп!
Јесте ли видели Миросинкиног експерта - не да Шиптарима ни динара! Тоооо! Свака ти
част! Нека сами плаћају! И Питер Фејт, овај што је са еуропејском мисијом пао с неба на
Косово, исто наш велики пријатељ, каже: „Србија мора да престане да плаћа косовски дуг,
како би Косово могло да преузме своје међународне финансијске обавезе“! И! Шта ви
сада замерате нашем Млађи?! Ма, Миросинкин син је бре чисти „прогеније“ (знаће лекари
о чему се ради), сав је саткан од Еуропе! Зна, бре, како дише, а и на црвеној линији је са
Еуропом! Он се тога први сетио, а сад нам ту Фејт маше тиме као својом идејом! Ма
прочитан си, госн Еуропејац! Јес да су те газде послале нама овде, не мој да мислиш, да си
ти сад нешто више заслужан од ових наших, које су нам исто тако послали, само много
пре но што су тебе! То ваше међусобно утркивање ко ће се више свидети газди, марим ја!
Тај ваш такмичарски дух, у овој области, није да није добар за младе - као узор! Што се
ефекта тиче, има га, не могу да кажем! Видели сте оне ваше плавушице с патикама, из
Кнез-Михаилове, или оне што у машну везују прозоре и обештећују словеначку амбасаду!
Ни њима еуропејски пут и бољи живот, нема алтернативе! Они су, заједно с вама, наша
будућност, а тек шиптарска!

Можда није ни лоше ово што сви ви, господо Еуропејци, радите свак за свој грош!
Борба је то! Мада, руку на срце, заједно сте јачи! Није да ја не волем ове наше, ја иначе
волем све што је модерно, али и госн Фејт код мене има велики плус! Ја сам емотивно
везана за земљу одакле госн долази! Имамо ми доста заједнички проживљеног живота са
многих месте (то је онај мој „ратнохушкачки стаж“)! Много доброга у последње време, из
Ваше земље, нам је пало, или нам се тамо дешава! Онај холандски батаљон у Сребреници,
ту сте били сјајни! Ту сам вас заволела! Да вас није било да ту зону милитаризујете, не би
се Насер Орић онако комотно могао завлачити по српским селима наоружан до зуба и
клати на норму! Знате ли ви како је тежак посао на норму! Норма, ретко кад, не крши
људска права - но, но! Мада, тај његов напор ви сте ублажавали колико сте год могли!
Није да се нисте трудили! Поштено, што јес'-јес'! Давали сте му, брате, и оклопњаке да се
возика, кад му је год требало! Ни оружја му фалило није! Учињени сте, нема шта! А и није
да није било ефекта - 3287 покланих Срба, оно што се до сад зна, и то све по имену и
презимену! Није ово коначна цифра, размере вашег доприноса још нису потпуне - време
ради за вас! За сав овај напоран рад, Орић није добио ни три године затвора! Јес да Хашки
трибунал није ваш него суд госн Муна, али, није да ви ту немате заслуга, уосталом „ви и
Мун“ нема где немате добре односе! Не би они ни поставили Трибунал баш у вашој вам
држави да му просто место не лежи! Прија му клима! А Срррба тамо, још мало па би
могли имати пресудну улогу на изборима кад би вам имали право гласа! Сва срећа што
немају никаква права! И не треба! Нигде где сте ви Србима не треба давати права, без
обзира на то да ли тамо живите где се правда дели, или сте нам дошли у госте да је делите!
Ма, нисте баш Ви, тек тако, одабрани за ову работу на Косову и Метохији - земља вас
препоручује!

