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КОСМЕТ, ТУРЦИ, ЕУ И КВИСЛИНЗИ
Толико смо са нашим „пријатељима“ градили односе за ових
13 година, све што им се није свиђало ликвидирали смо по
кратком поступку, од људи до историје!? Сад смета што
Ердоган каже да је Косово Турска, то вас више узнемирава
него што наши западни „пријатељи“ кажу да је Косово
шиптарско!? Нема шта урадили нисмо како бисмо им се
допали! Нема ко није нестао у Србији ако су то наши
„пријатељи“ наредили зато што им се није свидео!? За сада нам
је свеска наредби празна, узбуђени чекамо следеће...

Петога октобра 2000.године, сви наши „пријатељи“ ујахали су у Србију, а
међу њима и Турска поново! Тек толико да не буде да су „наши пријатељи“ само са
запада, наватали смо и источне, с том разликом да је овим западним довољна сама
чињеница да су западни, одмах се подразумева и да су „наши пријатељи“! Ово и има
логике! Све смо их кроз историју проверили и никад још није било да није било да су нам
били „пријатељи“, тако да њих по аутоматизму „слажемо“ на пријатељску страну!? За ове
који долазе са истока, нема олако, њима смо густо сито наместили! Кроз њега нам је, за
сада, прошла, и то без иједне примедбе и уз велико обожавање и дивљење, наша
пријатељска Турска! И ово је логично!? И њу смо проверавали и то у континуитету близу
пет векова! Е, за то нам и јесу сада пријатељи!? Свих пет векова искуства са турским
„пријатељима“ пало је пред окупацијом мозга турским серијама које годинама туку
директно у главу са неовисних, приватизованих, сорошоекрана широм Србије! Сва сећања
на одсечене главе, набијања на колац, турчења,... избрисао је харемски сјај „Сулејмана
Величанственог“!? Више је у Србији данас проливено суза уз турску серију „Плач
виолина“ него заједно за спаљеним и отетим Косметом, растргнутим и искомаданим
Србима распродатим у деловима широм Планете и за оно мало Срба што је преживело и
остало на окупираном Космету да вири иза бодљикаве жице еврошиптарских логора!?
Никад веће и успешније пропаганде, којој је српска власт препустила свој народ и његову
историју, било није! Како смо кренули, Србија је све више рахметли, а Турци све живљи и
живљи!?
Што се тиче пропаганде наших западних пријатеља, ретко коме она није одавно
„урадила“ мозак!? Када узмемо било коју њихову „истину“, например истину око
Индијанаца у којој су сви Индијанци агресори и злочинци, а њихови окупатори, мучитељи

и истребљивачи, жртве и праведници, нека што смо прихватили него и директно
применили на сопствени српски народ и његову територију!?
„Рад“ на српском мозгу не знам да ли је икад престајао, али његов погибељан учинак
отпочео је са комунистичком окупацијом, а деца Титових полтрона која су дебело
уживала све добробити добијене продајом српских интереса, као наследници својих очева
вратили су нам се након петооктобарскога квислиншкога спасења, прогласили себе
спасиоцима и демократама, шчепали Србе у руке и у потпуности их предали нашим
западним и одабраним источним „пријатељима“!?
„Пријатељи“ нам цртају границе, отварају и затварају тржиште, затиру привреду,
пишу историју, осуђују грешнике, награђују праведнике, држе медије, састављају владу,
плаћају невладин сектор да нам влади помаже тамо где она не стигне или ако се деси да
евентуално не протумачи задато упуство како би требало!? Искључиво са „пријатељима“
сарађујемо како нам се стрва не би знало и како бисмо стигли до краја на зацртаноме путу
без алтернативе илити ЕУ!? Сад смета што Ердоган каже да је Косово Турска, то вас више
узнемирава него што наши западни „пријатељи“ кажу да је Косово шиптарско! Сад као то
што Ердоган јаше по Космету нешто као није у реду, а кад Еулекс јаше то је у реду, шта
ли!? А шта вам пише у Истанбулској деклерацији за коју је заслужан мој омиљени
претходни председник Тадић, као што је и за Еулекс заслужан!? Откуд одједном сад та
подела према вашим пријатељима!? Што вам сад одједном смета пријатељ Ердоган!? Ако
вам се не свиђају ови који по Космету јашу, што вам на оптуженичку клупу, за почетак, не
седну помагачи Истанбулске декларације и Еулекса, него пуцате у празно на доведене вам
пријатеље!?
Толико смо са нашим „пријатељима“ градили односе за ових 13 година, све што им се није
свиђало ликвидирали смо по кратком поступку, од људи до историје!? Нема шта урадили
нисмо како бисмо им се допали! Нема ко није нестао у Србији ако су то наши пријатељи
наредили зато што им се није свидео!? За сада нам је свеска наредби празна, узбуђени
чекамо следеће...
Као што и приличи у пријатељским односима, почели смо од тога да све што је наше то је
и њихово! И на овоме смо много радили па су наши пријатељски односи до краја
узнапредовали, сад то више није и наше и њихово, само је њихово!? У тим пријатељским
релацијама наши „пријатељи“ се сада отворено хвале докле су стигли и шта су све
ућарили из тих пријатељских односа са Србијом!? Турски премијер Ердоган саопштио нам
је директно у брк: „Косово је Турска, Турска је Косово“!? Ево прође недеља дана од тада,
ми и даље чекамо извињење од Турске, које не верујем да ће икада стићи, јер извињење
наши „пријатељи“ Турци сматрају великом слабошћу равном капитулацији и што би то
они сада радили када смо капитулирали ми, а не они!? Нису Турци београдски главари
Срба да где им год непријатељ упре кажипрстом ту клекну и извину се!? Реџеп Тајип
Ердоган не клечи и не извињава се! Он је „наш пријатељ“ који иде директним порукама,
што у прози, што у стиховима! Још 1999. јавно, циљано и поносно, рецитовао је омиљену
му песму: „Џамије су наше касарне, минарети наши бајонети, а верници наша војска!“ Сад
је дошао са албанским премијером и такозваним премијером поклоњеног Космета, да
одрецитује Србима усред Призрена, престоног града Цара Душана, наставак песме:
„Косово је Турска, Турска је Косово“!? И шта вам овде није јасно!? Можда вама није јасно
једино то што Ердоган није обелоданио резултате пријатељевања са Београдом из
Приштине него из Призрена!? Вама није, јер ви сву историју Срба почињете уназад 200
година!? Испод те границе нема Срба ни Србије ни у вашим главама ни у читанкама ни на

ТВ екранима ни у новинама, а онда ни у главама народа коме сте темељно претрпали и
пресложили мозак, како би без проблема поделили са вашим пријатељима све оно што од
вас траже!? Е, Турци, као озбиљна држава, народ и вођство, које се не греје „октобарским
квислиншким сунцима“, поново крећу од Призрена, јер њихов проблем нису њихови
новопечени пријатељи у Србији од „петога октобра“ до данас, већ Цар Душан са којим
још увек воде битку за победу, а коју без помоћи квислиншких петооктобараца нису
могли добити!!!

