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ГЛОБАЛНИ ЕХО АМЕРИЧКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
Да не би Трампа, који је атипичним председниковањем
срушио зидове да очисти „Аугијеве штале“ – никад не би,
не макар ми обичан народ, овако очигледно сазнали како
дела и шта је све – и по својој кући и по свету – порадила и
ради – америчка демократија?! Овде нема тачке – све, тек,
почиње!

Ма колико се смењивали нови догађаји у свету, незавршени амерички избори на
првом су месту по значају. И остаће. И када се донесе коначна одлука, тек – ехо настаје!
Ово најбоље дефинишу водећи немачки политичари, који сматрају да је у „Америци
пољуљан уставни поредак“, да је настала „прекретница и потпуно урушавање глобалног
поретка“! Да се Европа мора „вратити себи и ослонити на сопствене снаге, од економских
до одбрамбених“. Ако Трамп остане, „Америка би се могла повући и из НАТО-а“. Хвата
их посебан страх од броја гласова које је Трамп добио, па тако немачки шеф дипломатије
Хајко Мас констатује и да је „било логично да га корона потпуно уништи“, а он је уместо
тога „испао много јачи него што смо мислили“?!
Шта Немачка зна, чега се плаши и за чим кука – да не би Трампа, који је, својим
атипичним председниковањем, срушио зидове да очисти „Аугијеве штале“ – никад не би,
не макар ми обичан народ, овако очигледно сазнали како дела и шта је све – и по кући и
по свету – порадила америчка демократија?!
Кад видите сву укупну фарсу тог система и како се тек тамо тргује, фалсификује,
намешта, медијски крађа подржава – све у име демократије – просто да се разочарате
аматеризмом лоповлука и превара широм света – не само изборних?! Мада, има ту и
логике. Никад копија не може бити тако „моћна“ као што је оригинал!
Каква ту све добро изрежирана представа мора да се покрене, како би све изгледало
као право – а да се испод гурне пројектовани циљ! Ево, само код избора, чега све нема?!
Како им се само пошта намести к'о „кец из рукава“ и димна завеса иза које су протурене
тоне „изборне воље“, спаковане у гласачке листиће – без података ко је гласао(?!) – само
за кога се гласа и – довољно да их има?! А тек како гласове броје „навијени“ софтвери и
компјутери?! Кад пошта и „бројачи“ посустану – „независни“ медији ускачу да помогну
плебсу да утуви – којега су председника „изабрали“?! И, није једина Трампова борба са
медијима ово сад око фантомских гласова! Они се против њега боре све четири године
досадашњег мандата, јер су сви – како и доликује „независним“ новинарима – у
власништву глобалиста и њихове политике! Не само у Америци!
Премда, ни бројање, а ни одлука која ће доћи преко суда, још нису коначни, оно што
је сада познато, то је историјска излазност са рекордних преко 150 милиона гласача, што
је доказ Америке дигнуте на ноге! Ако се у том броју узме сваки појединац који је хтео
Трампа за председника, то је, до сада, преко 73 милиона његових присталица и то –
истинских – без преваре, крађе и намештаљке! Е, ова сондажа америчког друштва говори

о дубокој подељености и – судару те две опције. А податак да је Трамп, за сада, добио
преко 8 милиона гласова више него 2016. указује на нови правац којим пола Америке
корача!
Међутим, да није било короне – на коју се осврну и немачки шеф дипломатије –
тешко би, уз сву крађу, победили Трампа! Е, али не би америчка демократија била
демократија да нема „зеца у рукаву“?!
Но, без шале – нисам ја нека присталица „теорија завере“, или, тачније речено – оно
што се под тим подразумева – тако не зовем. Али, да било шта – и мале, а камо ли велике
силе – раде спонтано, оно као омакло им се – тешко да постоји! То што они своје дубоке и
далекосежне пројекте прекривају поспрдном скривалицом – „теорија завере“ – омогућава
им да подвргну подсмеху оне који разоткрију њихову бестијалност, кроз оно познато –
„ма да, теорија завере“! А плебс пре верује подсмеху, него откривеној истини!
Ево, овај хаос од короне траје већ годину дана, цео свет блокирала. Америка бачена
на колена, стић не може да сахрањује, више нема места где може да лечи, око 50 милиона
људи остало без посла – живот јој заустављен!
А, замислите ово – за три године Трамповог председниковања – пре короне –
незапосленост у Америци сведена на статистичку грешку – испод 3%!!!
И, након ових поштених председничких избора и демократски пребројане воље
народа, којом мисле да су „убили“ Трампа – одједном – буп – извадише из фиоке вакцину
која убија корону?! А, колико је познато, они – никад, нигде ни једнога вирушчића, којега
су „сочинили“ у њиховим кухињицама ( а, ако је иједан до сада њихов – овај је), пуштали
у промет нису, а да му, пре тога – нису и „смртни отров“ смислили да га убију кад им
више не буда радио посао! И – избори им се још нису „ни оладили“ – кад одједном искочи
готова вакцина?!
И нама су је, изгледа, увалили – и то 1.800.000 доза! Браво! Само, не знам јесмо ли
морали купити и десетине хиљада фрижидера за сваку амбуланту по Србији, у којима се
те Фајзерове вакцине морају чувати на минус 70 степени, да би биле употребљиве?!
Пошто у овом наметнутом светском рату – ко има вакцину, има и победу – ми смо се, као
што и приличи војно неутралнима – без двојбе, сврстали и потрговали ове с
фрижидерима?!
'Ајде већ кад сам код вакцине, да приупитам – шта би са оном руском?! За њу
фрижидере не треба пазарити. За њу се користи стандардна логистика чувања и
транспорта медицинских средстава. Тако им и треба! Баш ми је мило! Кад нису знали ни
да је смисле с фрижидером?! Ако и због чега – због фрижидера ће изгубити трку?! А,
можда и зато што су понудили нашем Торлаку – да и ми производимо њихову вакцину –
за наше и потребе других?! Нешто јес'?!
Ево, дубоко се извињавам – због ове непримерене „дигресије“ око руске вакцине и
враћам се на наше западњачке добротворе, којима – највише верујем. Јер, нема тога
ужитка – да не помињем сигурност и здравље (од менталног до физичког) – који се може
мерити са ужитком кад ми под кожу гурну било шта њихово, а камо ли вакцину?!
Како они мени само уливају поверење кад замашу „демократијом и људским
правима“ – описат вам не могу! А, нема шта нису покрали, загадили и обрнули у своју
корист! Ни изворна демократија, откад су је они „присвојили“, више – ни налик на себе
није! Толико је данас „њихова“, да је нормалнога човека срамота да ту реч и изговори!
А ови, за које сада не бирају средства да им „победе“ на изборима у Америци – по

читавој планети су бомбама убијали народе и уништавали државе, и то – из чисте
„демократије“, како би им „заштитили људска права“?!
Сад ми у шоку због изборног силеџијства које себи раде – а нема те монструозности
за којом они неће посегнути, само ако им поса' чини!
Сећамо ли се онога рушења „близнакиња“ у Њујорку 2001. где су зли исламски
терористи „избушили“ све њихове земаљске и сателитске мреже заштите над Америком –
кроз које не може ни птица пролетети, а да не буде спречена – под условом да треба! Е,
али „близнакиње“ су им омогућиле да се „оправдано“, свом силином обруше на Ирак,
тврдећи да Садам Хусеин иза рушења стоји и да поседује оружје за масовно уништење?!
Тадашњи им председник Буш млађи, у ратном походу званом „Операција слобода
Ираку“ – повео је са собом још 48 држава, које су га растуриле у рату од 2003. до 2010. У
Ираку – чија је једина грешка била што је уређена држава која има нафту – поубијали су
народ, разорили земљу и довели га на осмо место лествице уништених држава света?!
Садама су, уз иживљавање, јавно обесили, све то снимали, како би – сваки пут кад им
расположење падне – себе обрадовали поновним гледањем!
А како су, тек, Србе убијали НАТО бомбама, под – демократом Клинтоном?! И
Републику Српску '95. и нас '99. како би нам отели КосМет, да на њему направе исламску
државу – шиптаристан?!
И Трамп би сад да им победи?! А ни један рат – ни започео није?! Е, неће да може,
пријатељу! Има да ти демократски избори, демократске воље народа у демократском
гласању и демократском бројању – демократски дођу главе – због те твоје ратне
„неућинковитости“ и подривања – на тим темељима успостављеног демократског
глобализма?!
То што ти мислиш да ћеш потећи суд и правду како би заверу истерао на чистину –
дај Боже! Ми, још до сада, ни једну вашу западњачку над нама спроведену, од оне
скорашње „обојене револуције“ под вашим Ђинђићем и 5. октобром, коју сте нам гурнули
и инсталирали, па надаље – до правде не доведосмо?!
Ни отимачину КосМета, коју одрадисте и предадосте га Шиптарима, овима којима
сад, као судите у Хагу, како бисте – и њима вашима и вашем шиптаристану, биографију
опрали – распетљат не можемо!
Кад ви нешто направите – тешко се размонтира! Ви то радите темељно! Ни
муслимани, од којих сте регрутовали толико терористичких покрета – ни они сами, док се
ви нисте појавили као инструктори – веровали нису да имају толики „потенцијал“ ширења
и ефикасности?! Откад сте их се ви у'ватили – празнога им хода човек не може наћи, све и
кад би цепидлачио! А, што се сејања страха тиче и осећаја надмоћи – већ су превазишли
своје творце! Они више не признају ни једну државу у којој су примљени да живе, само
своју „исламску државу“ признају! Па, ви сте их тако „навили“, правећи исламски
тероризам, као средство борбе против других држава?! Дебело вам одговарају шиптарски
терористи који не признају државу Србију, него уз ваше бомбе и логистику – тамо где смо
их примили да живе – праве свој исламски шиптаристан?! Ево, сад севају ножеви и
одсечене главе и кроз ваше државе широм Запада! Ај' сад лепо будите принципијелни и
подржите га и у својој кући! И лакше вам је! Не морате мрднут – на ноге су вам дошли!
А овај масакр недавно у Бечу – изненади вас?! Мислисте неће вас! А Беч вам легло
терористичких организација већ десетинама година?!
Кад се само сетим како сте преко Беча убацивали читаве терористичке јединице
муџахедина на ратиште '90-тих у Босни, који су се одликовали посебном монструозношћу

ратовања у којем нису користили метке, колико ножеве и одсецање глава! Српске главе
вас тада нису болеле!
Нису вас болеле ни „жуте куће“ у којима су Шиптари касапили Србе и распродавали
у органима?! Ни по КосМету одсецање српских глава, силовања – чак и деце – мучења,
масакрирања, убијања, прогон... и до дан-данас – не боле вас! Нама, под страхом,
претњама, уценама, бомбама – у срце Србије инсталирате исламску државу „Косова“?! И,
ширите је – и по дубини и у окружењу, где год су вам се Шиптари, мимо своје државе – у
суседне размилели?!
Ево сад, кад се изанализирају сви захтеви које је Ник Ђељошај испоставио новом
црногорском мандатару Кривокапићу, као услов уласка тамошњих Шиптара у власт –
само слеп ту не види „исцртавање“ кроз Црну Гору, онога што зову великом Албанијом?!
Иначе, Мило јој је ударио темеље, када им је пре пар година Тузи издвојио у посебну
општину, у којој је, управо, Ђељошај председник?!
И нека то – но једва признасте да вас је ово сад у Бечу Шиптар поубијао?! Тешко је,
знам! Љубав је у питању! Јер, Беч је пре само стотинак година, од три различита
неписмена племена направио албанску нацију и створио им први пут у историји државу
Албанију 1912. Исто на туђој територији?! Српској у највећем делу! Још тада сте уложили
огромна средства и рад да би отели нашу земљу и гурнули Србију што дубље од мора!
Треба само прочитати капитално дело научнице Теодоре Толеве „Утицај аустроугарске
империје на стварање албанске нације /1896-1908/“. То је њена докторска дисертација из
2008. на Универзитету у Барселони, у којој је обелоданила, до тада, непозната документа –
забрављена у Бечком архиву!
Све ово је само један мали, скоро ни дотакнут део вашег болесног система одавно
пројектованог у свим сегментима живљења, који је израстао у монструма и излио
се по планети, а онако на округло га зовемо – глобализам. Е – то вам је Трамп
начео у Америци!!!

