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СРБИЈА ОД ВУКА ДО КУРЦА СЕБАСТИЈАНА

Почетак преговора о уласку Србије у ЕУ, нема ко није
помагао и који услови нису још додавани!? Поред свега
мораћемо се поново бакћат и са Ђинђићем све дотле док не
пристанемо да смо га убили ми, а не они. И не само то, него
док сви не преврнемо памећу и не почнемо колективно да га
обожавамо као што Северокореанци обожавају Ким Џонг Уна
– ЕУ се смирити неће! Вук Драшковић је „открио“ да је
„држава Србија некажњено убијала од Хрватске, Босне до
Косова...“!? Оваквог рафала, по свезаној Србији, још нико,
никад, нигде у своју државу сасуо није!!! Видећемо, после ових
избора, којом политичком фотељом ће овога пута бити за ово
награђен од својих газда!?

На првој међународној конференцији 21.01.2014. којом су отпочели преговори о
чланству Србије у ЕУ, сјатили се сви српски доброчинитељи из Београда у Брисел! Како
који ногом у бриселске одаје ступи, тако их еуропејски представници у образе љубе и
дочекују, а одсутни ситну књигу у "Твитеру" пишу и честитке шаљу!
Ту је и млађахни шеф аустријске дипломатије Себастијан Курц који изјави:
"Конференција је стартни хитац за реформе! Укупни пакет подразумева адекватно решење
за Косово. Ми смо признали Косово и оно мора имати перспективу! Постоје јасни
критеријуми, тек кад они буду испуњени, могуће је приступити"(!?) – ово све директ у
камере!? А бечки "Курир", дан раније, разбија још једну дилему, ако уопште ико више има
дилеме око Космета и суноврата Србије ка ЕУ: "Курц, стављајући Балкан међу своје
приоритете, наставља оно што су почели његови претходници"!?
И да видите, сутрадан одмах отворише поглавље 35 у које је смештен Космет!? Ово
поглавље само Србија има, јер ниједној другој чланици није постављан услов да се
одрекне дела своје територије ако хоће у ЕУ!
О овој исповести Госн Курца, наши ни "а"!? Мене неће убедити да не знају да
Аустрија има, и то у континуитету, принципијелан став према том питању још од 1912.
када су Шиптарима направили први пут у историји државу на Балкану звану Албанија, па
до ове друге коју им праве, зване Косово! Прва је била веееликим делом на рачун српске
земље, а ова друга - она је цееела отета од државе Србије и Срба! Глодање Србије одоздо с
југа не би могло ни преко ондашње Аустроугарске, ни преко данашњега им аустријског
или еуропејског Курца, који се подигао над Србијом и Србима, да није оваквога Београда

каквога имамо почев од окупације под коју је Србија пала 5. октобра 2000. па све до
данашњега дана!? На овакав начин Србији, од када је изгубила самопоштовање, могу, и то
раде, сви редом испостављати своје захтеве и претензије на њен суверенитет, истину,
историју, право на живот и опстанак, баш оним редоследом како нам, на "стартном
хитцу", овај бечки господин у брк скреса!?
Значи, по питању Космета нема дилеме!? Немој сутра да нам и ову јасну наредбу
"прелепљујете" и подмећете друга тумачења, као што сте прелепљивали и скривали
државна обележја монструм државе Косово на документима која сте подметали
косметским Србима да на њих стављају свој потпис како би добили потписан документ
српског пристанка за оснивање друге шиптарске државе на рачун Србије!? И да нас преко
сорошотелевизија убеђујете да нам није речено, и како нисмо знали, да је Србији у Еуропи
већ зацртана судбина да иде „по Курцу“!?
Речи овог господина (да му баш стално не помињем презиме и поштедим и себе и
вас од свеукупног стида), и наш пристанак на све што од нас траже, потврдила је цела ЕУ,
лупивши Србији пред нос три документа у којима се истиче да је „Србија остварила
неопходан степен сагласности с критеријумима за чланство“, захтевајући „свеобухватну
нормализацију односа између Србије и Косова и на крају процеса потписивање правно
обавезујућег документа у том смислу“!? Опаааа!!!
Трећега дана ЕУ је приредила "симултанку"!? Пресуда државном врху Србије у
Хагу и одмах проширење услова за улазак у ЕУ „расветљавањем“ Ђинђићевог убиства!?
Србија је, тога дана, добила по ушима тако што су јој потпредседник владе Шаиновић и
генерали: Павковић, Лазаревић и Лукић укупно утамничени на 74 године за "удружени
злочиначки подухват Србије на челу са Милошевићем смишљен за присилно
пресељавање, депортацију, убиства, силовања, рушење верских објеката,..." Шиптара на
Косову у првој половини 1999.године!? Да није невиђена неправда, замена теза и
трагедија, човек сит ситан да се насмеје!? Држава Србија је осуђена јер је крива, а Рамуш
Харадинај и Фатмир Љимај су ослобођени јер су невини!? Хашим Тачи и остали нису ни
дошли до Хага, они немају кад, преговарају са Београдом око „потписивања правно
обавезујућег документа на крају процеса“!? Држава Србија осуђена је за ратни злочин да
би "злочин" платила територијом Космета – да ја то вама преведем!?
Београд ћути, али само на први поглед, а на други – туче по Србији, све као да
неће!? „Њен“ РТС, ову срамотну вест из Хага, мучећи се како да је састави, а да при томе
Еуропи уђе што дубље ректално и да јој прија, наравно, вест почиње овако: "Хашки
трибунал смањио казне Шаиновићу, Лукићу и Лазаревићу, Павковићу потврдио...“, а онда
следећа реченица "укупно 7 година мање за...“!? А јесте ли сабирали колико је укупно
година више Србима и зашта су их све добили, и колико је оних од Словеније, Хрватске,
Албаније, до ваших пријатеља са Запада, који ни једну нису добили, и нека што нису
добили, него су проглашени невинима за геноцид над српским народом!? Те математике
се не доваћате, а нисте ни преносили изрицање пресуде, то је ТВ Елџазира радила, док сте
ви, у то време, по хиљадити пут репризирали филм о величању Ђинђића!?
Уз ову пресуду Запад нам је "гурнуо" и Ђикија кроз писмо четворице посланика
Европског парламента на челу са, наравно, Јелком Кацином, у којем се тражи од Европске
комисије да се Србији дода и услов "расветљавања политичког убиства Ђинђића и
злочина Милошевићевог режима и његових тајних служби“!? Сад нека неко каже да РТС
није у "току" и да није "јавни сервис европске Србије"!?

Ово са Ђикијем само је почетак!!! Видећете ви чега ћемо се ми још свега нагледати
док, у случају званом Ђинђић, не похапсимо и не обезглавимо све оне који су „криви“ за
то што су га други убили, чак и оне који су криви што га и вербално нападају као главни
симбол окупације Срба у новијој историји, јер нису слепи код очију!? Има да хапсимо, јер
ЕУ се смирити неће!? Кад се ова прва фаза спроведе, у следећој има да будемо криви све
док га не будемо обожавали као што обожавају Ким Џонг Уна!!! Има да плачемо за њим и
чупамо косу с главе по трговима и улицама као што су се Северокореанци утркивали у
плачу, кукњави, ударању у груди и чупању косе с главе када је умро Унов тата Ким Џонг
Ил!? Све док комплетно, до задњега, не променимо свест, тј. преврнемо с памећу, има да
се плашимо да нам полиција не закуца на врата и везане нас води на еуропејску „клупу
правде“!? Е тек тада ћемо ова два поглавља положити, а то ко је убијао по Србији, немојте
да се шалимо, па ви то одлично знате!!!
Није овде крај РТС-ових заслуга! Збуњена плавушица, у студио у којем је
писало вееееликим словима „ДРЖАВНИ ЗЛОЧИН БЕЗ КАЗНЕ“, довела је у ту сврху
никога до Вука Драшковића, познатога „српскога“ делатника још од '68. „Ви сте и сведок
и жртва“, обрати се госту муња новинарска, па онда у дуету удри по Србији!? Кад Вук
крену да ређа како је убијала држава Србија по Србији и региону, све што јој је на нишан
дошло, од српских дечака на Космету у кафићу Панда, до Београда преко Ћурувије,
Ђинђића, Стамболића,...и њега, толико пута, али га је „Бог праведнога“ спасио!? Доведен
у државну ТВ како би амнестирао све непријатеље и убице државе Србије и оне који су по
њој убијали како би је рушили, обезглављивали, распарчали и окривили, Вук је навео и
налогодавце и извршиоце и жртве, и тако све завршио за западнога газду и домаће
сараднике: „Милошевићев криминалистичко-терористички режим, преко свога ескадрона
смрти: Марковића, Легије, Берчека, Шкорпиона, Шакала, Црвених беретки, ЈСО, убице с
коца и конопца скупљени да убијају некажњено, од Хрватске, преко Босне до Косова...“!?
Тог рафала, по свезаној Србији, још нико, никад, нигде својој држави испалио није!!!
Видећемо, после ових избора, којом политичком фотељом ће овога пута бити за ово
награђен од својих газда!
Логистика из Србије за отимање Космета ишла је и преко судова, па је, баш тога
дана, тужилац у Одељењу за ратне злочине у Београду износио завршне речи у судском
поступку званом „Ћушка“ у којем се суди српским „Шакалима“ да су 1999. док је НАТО
сејао бомбе по Србији, они побили око 120 албанских цивила у селу Ћушка код Пећи!? Е
овде „сорошовизија“ часа часила није, одмах је потегла већ припремљеног „шакала“ који
каже да су Срби све што је шиптарско уво по Космету побили и у огањ бацали!? Тооо!
Србија је пуна таквих!? Не запамтих како се овај јунак зове, знам да није Дражен
Ердемовић, тај је био задужен за Сребреницу као Хрват убачен у Војску Српске, који је
после у Хагу "признао" да је лично у име српске војске убијао заробљене муслимане на
норму и на стотине – ала Јасеновац!? Е овај јунак из Шакала мислим да је Србин, није
Хрват!? Уосталом, ми таквих јунака имамо колико год хоћете, што чистих Срба што
осталих(!?) који храбро стану пред камере и отворе своју племениту душу, само не знам
колико се то отварање котира на тржишту, али да помаже – помаже!?
На овој "судњој" Конференцији, „окићеној“ свим овим што сам набројала, наши
„назоћни“ у делегацији, не зна се који је срећнији, ко више обећава, а ко прети „да неће
посустати“ и чија је изјава више „за историју“!? "Ово је најважнији дан од Другог светског
рата", подвуче српски премијер Дачић!? А тек еуропејски домаћини, све го пријатељ до
пријатеља које је историја проверила, од најновијих у лику шефице хрватске дипломатије

па до старих "пријатељских" чланица, сви „назоћни“ и пресрећни хвале нас као никада до
сада!? Филе, комесар за ширење Еуропе, од среће што им је Србија на коленима,
зомбирана и рашчерупана приведена, чак је српски проговорио: "Ово је историјски дан за
Србију и ЕУ"!? Вала, што јес јес! Историја Србије пуна је оваквих дана, под овом или
оном вашом "добродошлицом" , што појединачно од Аустроугарске и Првог светског
рата, преко Другог, до ове последње групне посете у лику НАТО 1999.
И тако крену Србијица у суноврат!!! Након дуготрајног мучења, ухапшена, везана,
савила главу, клечи пред вама без Космета, у грчу чекајући следећи услов и „срећна“
пева: "Ево пристајем бићу све што хоћеш! Ево предајем душу ђавлу своме...“(Бијело
дугме)!?
Господе Боже, страшног ли тренутка!!!

