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НЕИЗДРЖ МРЖЊЕ
Ма, знате шта – доста ми вас је! И вас којекаквих светских
моћника – Енгела, Сервера, Бугајских, Олбрајта,... – и ове беде
из земље и окружења, попут свакојаких српских граџаниста и
њихових узора и величина – „гледе“ иних Дежуловића и
дежуловчића...

Боже драги, шта све не направише амерички избори?! Наједном живнуше све оне
авети из прошлости из '90-тих – од западњачких моћника до ове моралне и свеукупне беде
из куће и региона?! Одкада су намирисали повратак клинтониста у Белу кућу – заударају
са свих страна – дисат се не може?! Добише крила по задатку. Додуше, неко и
самоиницијативно полете, да би се уденуо и дао себи на значају?!
Опет су Срби невиђено зло и претња лепоти демократије и, надасве,
прозападњачкога облика друштвенога здравља?! Опет нас треба сатрти и призвати к
познанију права?! Опет су се сјатили да нас просветле и објасне нам ко смо, које нам
место припада, и шта да радимо да би се њима допали?! Опет нам, они, држе слово и
предавање, уче култури и просвећују?! Опет навијени, јуришају на нас!
Подигоше главе чим су видели како компјутери врте, множе и бирају америчког
председника и враћају ратну клинтонистичку политику из '90-тих! Оно што им пошта
фантомским џаковима није натукла електора, софтверашка математика обезбеди?!
Први званични скуп на којем су се састале авети ратова, организовао је 8. децембра,
времешни и жестоки шиптарски лобиста, председник Комитета за спољне послове
америчког Представничког дома Елиот Енгел. Тај скуп, који је био и испраћај у пензију
овог Американца украјинско-јеврејског порекла, чија је мржња према Србима немерљива,
увеличали су и србофоби – Медлин Олбрајт, Данијел Сервер и Јануш Бугајски – како би
будућој администрацији Беле куће дали упутства за заузимање курса према Западном
Балкану! А то значи – Србија да призна „Косова“, аминује измену Дејтона, избрише
Републику Српску и направи унитарну БиХ?!
Доласком Бајдена наступа повампирење политике од Клинтона до Обаме, коју је
прекинуо Трамп. Она се одликовала прогоном Срба, инсталирањем Алијине исламске
државе у Босни и прављењем шиптаристана на нашем светом православноме КосМету!
Њихово дело су погром, ратови, НАТО агресија, довлачење муџахедина, УЧК терористи,
жуте куће, отимање надлежности Републици Српској, проглашавање геноциднима Срба –
који су у геноциду страдали...?!
Након Енгела, у року од два дана, удену се интервјуом и шефица дипломатије БиХ
Бисера Турковић, добро позната својим ангажовањем око папира у довлачењу муџахедина
преко Беча у рат у Босни од '92. Тражи и она укидање Републике Српске, које ће се
извести „вољом народа и уз помоћ са стране“?! Српска се мора збрисати са земље, јер је –
заједно са Србима и Додиком – исто оно што је била Немачка и Немци под Хитлером?!

Међутим, ако њу послушају, има им спаса, јер „они јесу сад под притиском, али били су и
Немци под притиском Хитлера, али су ипак изашли из тог периода“?! У преводу –
нацистичкој Републици Српској и српском нацистичком народу под Хитлером Додиком –
Турковићка нуди да се „искупе“ – брисање Републике Српске?! Браво?!
Поменула је и омиљени ослонац – Енгела, Бугајског, Сервера и Олбрајтову: „тај дан
ће бити судбоносан за будућу политику Америке према Босни и Херцеговини! Запамтите
8. децембар 2020.“ – рече усхићена Бисера!
А ослонац, ни мање ни више, него предлаже Босни против Српске „Блицкриг“
променом Дејтона и државни удар?! Ко се противи – немилосрдно га елиминисати?! Војна
припрема је неопходна, а Брчко дистрикт одлично место за стационирање западњачких
војних снага?! И – за све што се буде противила Република Српска – биће крива Србија!
Ко не пристане на њихов диктат – није за демократију! Ко није за демократију – и то се
зна! Макар Срби знају, који су и 1995. и 1999. били под демократијом НАТО бомби?!
Е, па, господо, бранитељи демократије и утеривачи правде са моћних престола, кад
већ тако све добро знате – има ли икакве разлике између вас „мудраца“ и нацистичке
Немачке са Хитлером?! Волела бих да ме вашим одговором просветлите!
А, тек што имате и домаћих и из окружења помагача – к'о из оних времена из којих
бих волела да вам одговор чујем?!
Хрватица наша, мажена и пажена у Београду – Соња Бисерко, каже да је „Република
Српска ратни плен“ и има бојазан „да Србија од њега неће одустати“?! Нада се у Запад у
очувању Босне и „отклањању малигног утицаја свих претензија, посебно оних српских“!
Опет јаше и Хрват Борис Дежуловић – који са пројектованом и загарантованом
апанажом у буџету Хрватске има обезбеђено радно место и радни задатак већ деценијама.
Мада, што јес-јес, успешно га и обавља!
Та опскурна личност стоји и иза оне покварене приче како је она позната
фотографија српске мајке са дететом у наручју и пушком о рамену на КосМету, пре ратова
'90-тих – српска измишљотина?! И да је настала тако што је новинар прво циљано
„окитио“, па сликао, ради српске пропаганде против невиних Шиптара, а не као аутетичан
приказ, у самоодбрану натеране несрећне жене и – доказ шиптарских зверстава над
Србима?!
Тај гмаз је творац и оне невиђене измишљотине да је „Милијана Балетић изнад
Дубровника, са кацигом на глави у маскирној униформи рекла: 'опалите једну гранату и за
мене'“(?!) – а да никада нигде тако нешто није приказано и објављено?! Ја сам тада била
телевизијски новинар и – ваљда би негде испливао тај снимак, и та граната, и ја са шлемом
и маскирном униформом – да је икада постојао ?! Али, гебелсовац и упосленик хрватске
службе, није ту због истине!
Сад и ту уштву, извукоше поново из рупе амерички избори да нам дели лекције и
одређује – оно – ко смо, какви смо и где нам је место?!
Оно, у сред Београда – у „српским“ медијима – назива српску историју лажима,
Стефана Немању Минхаузеном, а Београд ружним сељачким градом (чим је српски, он је
сељачки), градоначелника зове селоначелник, а посељачењу Београда су допринеле, каже,
и легенде Бора Чорба и Момо Капор...?! Овај хрватски политички радник, увек и строго по
правилима службе, како би полусвету глатко склизнуо у мозак, „нападне“, наравно, и
домовину му Хрватску?! Тако одагна сумњу у своју објективност, лик и дело „независног
интелектуалца“! Сад – мртва ми је трка између ово „независни“ или „интелектуалац“ – не
знам где је „јачи“?!

А српски граџанисти, сподобе изгубљенога идентитета, и остали србољупци нам га
ваздижу у небеса као меру величине којој треба да стремимо?! Та социопатологија од
умишљене српске елите нам је – од упосленика хрватског ушног одељења – направила
писца-интелектуалца – узор пред којим српство треба у дивљењу да клечи?! Замислите
шта су они у тандему смислили – нама су доделили да будемо примитивни Срби, а
граџанери су фина господа?! Ма, немојте!
Дежуловићи су нам, као мера истине и путоказ исправног пута, само гурнути – ми
даље трба да наставимо међусобну битку до хаоса и уништења! Такви се појављују као
појачање граџанистима кад посустану, а народ живне! Они се узајамно бране и помажу!
Та самозвана елита нам је тог смрада и подигла до тих висина, да чак министарку у
новој Влади Црне Горе, проф. др Весну Братић – разапињу и руше данима, зато што је у
неком твиту – јасно дефинисала Дежуловића – „ђубре усташко“! Ма, да ништа друго није
урадила, то би био њен – сасвим довољан допринос једној истини, која – широко хвата!
Међутим – има ту једна потешкоћа – сад, 14. децембра, на дан потписивања
Дејтонског мировног споразума 1995. у Паризу, шеф руске дипломатије Сергреј Лавров,
изгледа не случајно, дошао је у дводневну посету Сарајево, па онда Београду! Без много
приче Сарајево је позвао на поштовање Дејтонског споразума, компромис и консензус, а
Београду је „објаснио“ да ће о КосМету прихватити све што је у складу са Резолуцијом
1244!!! У трочланом Председништву БиХ састао се са Додиком – Бошњак и Хрват
послушали су шаптаче и одбили сусрет – Лавров се од овога неће опоравити?!
А, један из ових претходно набрајаних моћника Јануш Бугајски, амерички
држављанин и Јевреј пољског порекла, сав се – од доброте и бриге над нама – у стрепњу
претворио?! Стрепи и боји се за Западни Балкан, за БиХ, за Косово, сад се и за Црну Гору
боји?! Јер, након њених избора, на реду је Босна и Херцеговина, оживљава се пројекат
велике Србије, чија су три главна наума – Црна Гора, Косово и Босна и Херцеговина –
коју посебно угрожава Русија?! Канда ће биди да је извор свих страхова – Русија?!
Боже драги?! Ма, пријатељу, није тајна да ти мрзиш Русију и Србе, али – зар те баш
у'ватио толики неиздрж – те си, баш тако, морао – из свега мозга?!
Додуше, није ни њему ни његовима лако – они не патишу – а Русија све јача!!!
Бугајски се чак „научно“ ангажовао на пројектима како сатрти Русију?! У једном
раду, још из 2014. предлаже и у детаље разрађује, како је у три корака – уништити?! Јер,
Русија „не може поднети продужени сукоб са Западом. Да би осигурала повлачење
Москве, западњачка стратегија мора се заснивати на три међусобно повезана приступа:
међународној изолацији, подривању империјалног система и дестабилизацији режима“?!
Иди, грдан(?!) – па то ти је завршено! Кремљ једва чека да ти све то допусти и спроведе!
Ма, знате шта – доста ми вас је! И вас којекаквих светских моћника – Енгела, Сервера,
Бугајских, Олбрајта,... – и ове беде из земље и окружења, попут свакојаких српских
граџаниста и њихових узора и величина – „гледе“ иних Дежуловића и дежуловчића...!!!

