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НЕОГРАНИЧЕНЕ ДУБИНЕ НЕМОРАЛНОСТИ...
Од када нашу кућу америчка „бела“ у црно завија –
њен станар поста нам унутрашња политика?! Само се овај
пут бојати да нам – у овој хистерије одушевљења због
повратка клинтониста, непријатељски наштиманих према
Србима – „узбуџене“ србомрсце срчка не опали...!

Да је станар Беле куће проблем само те државе, био би и тада интересантан –
донекле! Али, у ове три деценије, од када је нашу кућу, њихова „бела“ толико пута у црно
завила – то нам је питање унутрашње политике! Отуд и оволика хистерија одушевљења
србомрзаца, наших и у региону, због одласка Трампа и повратка клинтониста, који су
увек били на страни српских непријатеља! Бојати се да нам србомрсце – од толиког
„узбуџења“ – срчка не опали!
Поред ових отворених, имамо ми и – увежбане за прикривање, глобалисте – иза
чијег глобализма (кад се мало прочачка) увек стоји дубинска србофобија?! Како нам само
они – заогрнути академским и професорским титулама – „објективно“ тумаче ове
америчке процесе?! А – чим дођу до главног кривца урушавања вољенога им глобализма –
ако ништа друго – макар га омаловаже! Буде им лакше! Пре неки дан, један који се – са
свом својом мимикријом „србофила“ са екрана не скида – рече да се све ово што се дешава
у Америци не може звати „трампизам“, јер – Трамп нема тај значај и ту снагу?! Нема ни
идеју, нема ни програм, али ће се из тог покрета родит „неко други, па ће се све то назвати
његовим именом“?! По Трампу – никако! Јок – по теби ће! Ма, узалуд вам и очај и мржња!
Оно што је било пре Трампа – никад више! Ни у Америци ни мимо ње! А да ћете се ви
препаковати – не сумњам! Већ јесте и то – толико пута!
Шта је „трампизам“ и има ли снаге, најбоље зна тамошња дубока држава! Отуд и
оволика ујдурма на њега! То што их је Трамп „преварио“ 2016. – био је разлог да овај пут
ништа не препуштају случају у „добијању“ потпуне власти – од председника државе, до
већине у оба дома Конгреса! Све су демократском математиком постигли?! Штедело се на
џаковима „гласачке воље“ – није?! А ни софтвери и бројачи га почивали нису док се није
натутњело онолико „математике“ колико је било потребно за поштену победу?!
Након што су му за други мандат покрали изборе и отели власт – ударили су у
опозив! Разлог је упад у зграду Конгреса Трампових незадовољних присталица 6. јануара,
због изборне крађе! У доњем дому имали су просту већину, али и 10 срамних гласова
његових републиканаца им је прискочило?! Следећи корак, где су наумили да му у Сенату
пресуде да је неспособан и опозову га – прогласе лудим – мораће почети након што је
отишао с власти, јер нису успели да се организују пре инаугурације Бајдена. За ту одлуку
је потребно две трећине, које немају, ако не натргују неопходних 17 републиканаца који
би издали Трампа! Међутим – то лудило, да га сад у Сенату опозову с власти – кад он већ

ионако није на власти – не знам где су му нашли утемељење у Уставу?! Али – где
неспособан и луд човек, да се поново кандидује за председника – то је далекосежни циљ!!!
Иначе, њега су већ једном опозвали у Представничком дому, у децембру 2019.
године. „Нарушио им углед“ Америке зато што је хтео да истражи злоупотребу Бајдена,
чији је син, док је он био потпредседник Обами – на рачун татине функције извлачио
грдне новце из украјинског буџета преко своје фирме коју је тамо инсталирао! И – Бајден
је био невин – а Трамп је „обрукао“ Америку, јер се дрзнуо да у то дирне?!
Један од главних адута, све четири године, био им је и да су га Руси довели на власт!
Јер, боље „црвене мараме“ нема – за удресиранога Американца – од помињања Русије! Е,
Бајден сад мало помало утеже своју администрацију, враћајући америчке хегемонисте,
попут злогласне Викторије Нуланд, која има „историјске“ заслугесе за крваво
располућивање Украјине и гурање у сукоб са Русијому! Она је само једна од оних у низу
нове администрације, који су познати по давању права себи да буду поробљивачи по
планети где им се год прасне!
Демократа Ненси Пелоси, која је и у овом сазиву изабрана за председницу
Представничког дома Конгреса, главна је у иницијативама опозива! Њен префињени
осећај „за правду“ не може да поднесе то што је, како каже – Трамп „лагао о
председничким изборима и бацио сенку на америчку демократију“?! Ма – за „демократију
и истину“ – гину! Иза њене тврдње да је Трамп „претња нацији коју сви волимо“ – биће
да се за њу крила претња, да је Трамп остао – јер је њен супруг власник оних оптужених
ИТ фирми које су по наруџби „бројале“ гласове, све док им није било „довољно“?!
Оптужила га је за упад његових присталица у Конгрес 6. јануара. А канда је међу
њима било и ваших!!! Према неким подацима – имали су специјални задатак да то „што
убедљивије“ изгледа – уз 5 особа смртно страдалих!
Занимљиво је и како се онај Трампов присталица Кристофер Стентон из Џорџије,
„самоубио“ 9. јануара, након што је приликом упада у Конгрес, Пелосијевој однео лаптоп
из канцеларије?! У подруму породичне куће нашла га је супруга са прострелном раном у
грудима и крви на све стране по просторији где се самоубијао?! Пронашли су и још једну
особу која је „крала“ тај лаптоп, да га „злоћестим“ Русима прода! Браво! Коме, ако не
Русима?!
Како ствари стоје – нема вам друге но да похапсите свих 75 милиона Трампових
присталица, које су – „домаћи терористи, руља,...“ – како на дан упада рече
новоисфабриковани „победник“ – Џо Бајден!!
И, било како било, Бела кућа 20. јануара доби новог станара. Трамп је рано ујутро
напустио резиденцију и одлетео на своје имање у Флориду – одбивши да присуствује
инаугурацији свога наследника. Мало ли је у прилог принципијелног става према изборној
крађи! И једно и друго ући ће у историју!
И 25.000 припадника Националне гарде, који су тога дана у престоници дугим
цевима чували „демократско“ преузимање власти – историјско је! И зграда Конгреса
ограђена жицом, а по престоници врата и прозори заштићени даскама – такође! И свих 50
америчких држава, десет дана су биле у приправности, како би спречиле протесте против
Бајденове инаугурације! А то, што су стручњаци ФБИ безбедносно проверавали сваког од
25.000 из Националне гарде, да би спречили „напад изнутра“ – није ушло само у историју
– ушао је и страх под кожу од својих! Е, ту је проблем!!!
А тек, друштвене мреже које су га на крају све блокирале – друге медије никад није
ни имао, били су за ове сад придошле – сјајна је слика те америчке демократије!

И – откуд толика хајка на „безначајног“ Трампа – по коме „се ништа неће звати“ –
најбоље објашњава један његов говор, одмах на почетку номинације за председника 2016.
Ту се тачно видело – против чега се бори и какву Америку хоће. То је било и звоно за
узбуну глобалистима и дубокој држави да збију редове и ударе свим нечасним средствима
– лажима, пропагандом, хаосом оних рушилачких протеста „Black lives Matter“ које су
„зналачки“ гурали на улице све четири године – и на крају га покрали на изборима!
Зато – ево говора дословце: „Не постоји ништа што политички естаблишмент неће
учинити. Нема лажи коју неће рећи да задрже свој престиж и моћ на ваш рачун. И то је
стварност. Вашингтонски естаблишмент и финансијске и медијске корпорације које га
финансирају, постоје само из једног разлога – да заштите и обогате себе! Естаблишмент
има трилионе долара као улог на овим изборима. Као пример, само један једини
трговински уговор који би желели да прође, укључује трилионе долара, које контролишу
многе државе, корпорације и лобисте. Они који контролишу полуге моћи у Вашингтону, и
глобалне специјалне интересе – они су партнери са људима који немају на уму ваше
добро. Наша кампања им представља истинску егзистенцијалну претњу какву они нису
раније видели. Ово нису само још једни четворогодишњи избори – ово је раскршће у
историји наше цивилизације, које ће одредити да ли ћемо – ми народ – вратити контролу
над нашом владом! Политички естаблишмент који покушава да нас заустави је иста група
одговорна за наше катастрофалне трговинске послове, масовну илегалну имиграцију,
економску и спољну политику која је исцрпљивала нашу земљу. За њих је то рат, и за њих
ништа није изван граница. Ово је борба за опстанак наше нације, верујте ми. На овим
изборима ће се одлучити да ли смо ми слободан народ или само имамо илузију о
демократији, заправо контролисану од стране шачице специјалних интереса који лажирају
систем, а наш систем је лажиран. Ово је стварност. Ви то знате, они знају, ја то знам – а то,
прилично, зна и цели свет. Естаблишмент и њихови медији ће контролисати ову нацију
средствима која су врло добро позната. Свако ко доводи у питање њихову контролу
сматра се сексистом, расистом, ксенофобом и морално деформисаним. Они ће вас
нападати, они ће вас клеветати, покушаће да униште вашу каријеру и вашу породицу, они
ће настојати да униште све ваше, укључујући вашу репутацију. Они ће лагати, лагати,
лагати, а онда ће радити и горе од тога – они ће учинити све што је потребно. Клинтонови
су криминалци – запамтите то! Они су криминалци! Наша величанствена цивилизација,
овде у Америци и широм цивилизованога света, дошла је до тренутка када се своде
рачуни. Видели смо то у Великој Британији, где су изгласали да се ослободе глобалне
владе и споразума о глобалној трговини, и глобалних имиграционих договора који су
уништили њихов суверенитет и уништили многе од тих нација. Али, средиште светске
политичке моћи је управо овде у Америци, а то је наш корумпирани политички
естаблишмент који представља највећу моћ иза покушаја радикалне глобализације и
укидање права гласа радним људима. Њихови финансијски ресурси су практично
неограничени, њихови политички ресурси су неограничени, њихови медијски ресурси су
без премца, и што је најважније, дубине њихове неморалности су апсолутно
неограничене“!
Нека Ти је са срећом борба – свака Ти је к'а Његошева!!!

