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ЗАГРЉАЈ ЗАПАДНИХ „МОЛИТВЕНИХ ПРОЛЕЋА“

У овом општем бујању западног пролећа, не зна човек
одакле да крене! Најбоље од нас! Ту нам препознатљиво и
најјаче заудара! Расписаше изборе, похапсише Србе по
Космету, запалише Босну исти дан кад и Олимпијску ватру у
Сочију, "запалише" наши главари у Вашингтон на Молитвени
доручак, осудише Војску Србије, пукнуше Србију 106 година
ћорке, Атифете Јахјага постаде „њено величанство“, расписаше
потерницу за Његошем, отпоче Запад грађански рат у
Украјини, удари опште благостање!!!

Таман што ударисмо у славље поводом отпочињања еуропејских преговора за
анексију Србије, крену игранка! Расписаше изборе, похапсише Србе по Космету,
запалише Босну исти дан кад и Олимпијску ватру у Сочију, "запалише" наши главари у
Вашингтон на Молитвени доручак, исти они који годинама тамо, на општу српску срећу,
фруштукују, осудише Војску Србије, расписаше потерницу за Његошем..., направи се
урнебес, не зна човек одакле да крене!!! Можда од тих уредних оброка! Пошто они увече
вечерају са еуропејским пријатељима, а сутра правац небеса, па Вашингтон на Молитвени
доручак! Тамо нам се Вук Драшковић витамински опоравља годинама, барем смо њега с
кашике скинули за тај један оброк! И Ивица Дачић нам се убуцко на њиховом тањиру
узастопно већ пету годину! Они их нахране, све што је у њима гладно напуне, а онда
списак у руке, аеродром и – правац Србијица! Вук је пууун тањир заслужио пошто је
одрадио посао око изрицања пресуде Србији и Србима за све злочине и сва зла на
простору бивше Југославије од деведесетих наовамо! Ја гарантујем да су му за ту работу
његове газде одредиле да нам у следећој влади, коју сада "бирамо", буде постављен за
шефа дипломатије!? Могу да се кладим!!!
Док наши још нису ни зубе ишчачкали од амерске трпезе, букну "пролеће",
запалише Босну, све са циљем да угасе Републику Српску!
Пламен у Босни се уватио, ко што се и иначе вата, на сув исцеђен народ! Нема тога
нашта се боље ватра од тога прима!? Не пале они народ због народа, нису још у историји,
не верујем ни да су сада, нити то раде без дуготрајне и прецизне припреме! Уосталом, што
се те фазе око припреме тиче, могу рачунат да им је то завршено и то на свим просторима
где су зацртали своје интересе! Све им је спремно! Могу је уждит кад год хоће и где год
хоће, у зависности од потреба које им се буду прохтеле!
Како изгледа тамо где „наши западни пријатељи“ заиграју „пролеће“, није да ми не
знамо, но лоше памтимо! Ево како „цвета“ Еуропа у Украјини – то је њено право лице, али
у туђој кући, у својој, чик нека им неко баци папирић на трг, а камо ли да навуче онолике

гуме, смеће и још да га запали!? Јесте ли видели снимке како „голоруки“ опозиционари
пуцају из снајпера са барикада по држави Украјини! Почели су тако што им је у првим
сатима, одмах, мртво пало девет полицајаца!? Пре тога су напали Дом војске!? Жури им
се! Легли еврићи, нема резултата, а газда нервозан! Е, сад су на десетине и на стотине,
што мртвих, што повређених!?
Што се Босне тиче, она је запаљена, и – тиња! Шта хоће "пиромани" није да се не
види! Филе, надлежни комесар за окупационо ширење Еуропе, слетео, наљутио се и
одлетео из Сарајева! Ово за јавност, а тајно, убацио „семе“ за Дејтон 2 или ЕУ 1, илити
рушење Дејтона и ново препакивање БиХ, да ја то преведем!? Е сад чекамо да се види
какав огањ је Босни намењен!?
Око наших избора тек се захуктава! Други ћу пут о томе, прво што имам неку
мучнину, нешто ми се органски искомпликује кад погледам све те усрећитеље и кад ми
кроз главу прође у какво су нас све благостање до сада увалили и кад помислим у које ће
још кад нам их сада поново изаберу, па нам их саставе, па испале "стартни хитац", а они
јурну на остатак српства и Србије...! Само нека нам је Бог у помоћи!
Број похапшених Срба на Космету, све до једнога кривих за "ратни злочин" над
"невиним" Шиптарима, сваким даном све је већи! Ово нам дође као последица невиђене
среће која нас је ударила потписивањем Бриселског споразума!? За Србе је тамо сезону
лова расписала Еуропа заједно са Шиптарима! То је она Еуропа коју нам је мој претходни
омиљени председник Србије Борис Тадић и изумитељ најновије Нове Демократске
Странке, увео на Космет у виду Еулекса, уз помоћ оне његове и Ештонкицине резолуције,
кад је сам одлучио да истргне Космет из УН, како га не би могла чувати Русија и предао га
Еуропи иза бодљикаве жице у логор, да га она тамо докрајчи заједно са Шиптарима!? Ова
хапшења "ратних злочинаца" проверени је хрватски метод којим се спроводи задње
ударање гланца на чишћење територије од Срба! Прво један део похапсе, а онда остатак
несрећнога српскога народа, незаштићеног, остављеног на милост и немилост у канџама
непријатеља – у "трактор" и пали преко границе, са свом хиљадугодишњом имовином
стављеном у једну кесу, натакнуту на штап преко рамена!?
То што је над Србима по Космету расписана сезона лова, "Београду" није сметало
да цврцка и треби мрвице међу зубима на Молитвеном доручку у Вашингтону, а онда
директ из молитвене обедаонице, "премијер Србије Дачић и премијер Косова" (баш овим
речима извештавају медији у Србији), заједно седе у СБ УН и ћаскају о томе колико су
Космета "одрадили" и колико им је још остало до потписивања "обавезујућег
документа"!?
Све ово око подршке "Београда" у отимању Космета, за мене је толико
фасцинирајуће, да шта год кренем да пишем и колико год да се трудим да жмурим, не
могу а да не видим еуропејски пут Србије уцењен овом срамном отимачином и још
срамнијом предајом!
У ту сврху, убрзано завршише 11. фебруара и онај случај звани "Ћушка"! Како се
само генијално сетила и пресудила судија Сњежана Николић Гаротић (она заслужује да јој
се пуно име у историју упише) да је злочин над недужним и невиним Шиптарима у
Ћушки починила војна, а не паравојна формација српска!? Ова муња судијска пресуду је
засновала на сведочењу два сведока сарадника који су били саборци оптужених и који су
у међувремену стекли читаве империје у виду ресторана и сплавова по Београду!? Тако да
је праведна Сњежана осталих 9 "шакала" пукла са 106 година затвора и то их није осудила
као "Шакале" него као државу Србију!!! Њу није интересовало то што су се тамо налазиле

и друге оружане снаге, нити је то хтела да испитује и утврђује њихову "евентуалну"
кривицу!?
Ма, ако ништа друго, оно срећа којом је Бруно Векарић, то познато име у српском
Тужилаштву за ратни злочин, блистао док је након доношења пресуде давао изјаву у
радознале камере, вредела је целе ове „правде“! Истине ради, он је "делимично
задовољан"! Жалиће се на све ако је ишта било ослобађајуће, а задовољан је "што је
Тужилаштво пресудом доказало да је извршен злочин"!!! То и јесте суштина! И адвокат
Шиптар Мустафа Радунићи, исто као Бруно презадовољан што је суд у Београду у лику и
делу Сњежане "утврдио истину" око кривице државе Србије, "посебно сам задовољан
што је суд утврдио да је то све урадила редовна, а не паравојска државе Србије", изјавио је
бранилац Шиптара!? Задовољство опште, а тек правда, о томе и да не говорим! Овде није
крај, има тога још! Жртве "монструозне" српске војске су пронађене нигде друго до
закопане на аеродрому Батајница! Значи сви потези који су испланирани и који су ишли
сваки својим током, некад чинећи се да је то све посебна прича, е сад је све дошло у исту –
Сњежанину одлуку! Сад се види да свака оптужба, свака гробница и хладњача, од
Теразија до аеродрома, није прича за себе, него део једне приче, драматуршки и плански
доообро постављене! Али нема представа и игранки без "Сњежана", а "Сњежанама" међу
Србима никад краја! И кад их помањка, снађемо се ми код других пријатељских народа!?
Нико не зна тако да пуца Србији у потиљак, и то све под маском правде, права,
демократије и српскога добра, као ови које смо поставили на местима са којих се једино и
може спровести ликвидација Србије!?
Кад смо већ код Космета, има још нешто, а највише би одговарало оној рубрици
"веровали или не"! Из кабинета председнице такозване државе Косово Атифете Јахјаге на
упућеном позиву за пријем 17.фебруара, поводом тамоњихове годишњице проглашења
независности, уз њено име на српском је написано "њено величанство"! Не, није шала!
Стварно пише "њено величанство"! Ништа ме у последње време тако слатко није
насмејало као то "величанство"! Замислите Атифете Јахјага "њено величанство"!!! Е таман
онолико колико вам је Атифете "њено величанство", толико вам је и то ваша држава!?
Честитке је упутила и она људина од онога Мила Ђукановића и то лично како се наводи
„колеги Хашиму Тачију“! Свака му част! Ако ни по чему, оно по овоме (не)делу се види
какву Црну Гору он прави и представља и који је то континуитет Црне Горе од Светог
Петра Цетињског, преко Његоша до Краља Николе!? Кина и Русија оштро су осудиле то
што је већина западних држава упутила честитке, Мила нису помињали, нешто га ваљда
нису евидентирали, шта ли!
Оно што ми је око ове годишњице много интересантније јесте тај 17. фебруар 2008.
кад је то отимање проглашено као нормално и 18. фебруар, када је Скупштина Србије ту
одлуку прогласила неважећом, и то са 225, а не са 250 гласова колико има посланика, јер
Чеда, Чанак и Мађари, тј. ЛДП, ЛСВ и СВМ – нису гласали!? И сад, Шиптари су као
виши сепаратисти и антидржавни елемент од Чеде, Чанка и Мађара!? Што су то ови
пожељнији да их зову у коалицију како би добили власт да раде о глави Србима и Србији,
и које нам то они добро желе више од Шиптара! Мора да је нешто што ја не знам! Кад
само помислим шта би Чедина и Чанкова омиљена Америка у том случају урадила, колико
би на такве извела десетина хиљада до зуба наоружаних маринаца, како би електричне
столице дан-ноћ радиле, мени није јасно што они тамо не иду кад већ то воле него се с
нама овде злопате!? Мађаре не убрајам у ову скупину заљубљених у Америку, њима је
омиљена Мађарска! Оно што их у овом случају веже, није љубав, то им је различито, него

мржња према истом! Ове сличности и разлике, дојучерашњег председника Србије Тадића,
не оптерећују, он сав поносан обелодањује предизборну коалицију са делом ових
родољуба и доброчинитеља Србије, појачавши свој патриотски предизборни капацитет
још и са Хрватима!? Свака му част! Барем више нико нема дилеме кад је он у питању!
Кад смо већ код чудеса, њима никад краја међу Србима! Ових дана Хаг се и на
Његоша устремио! Нисмо збуњени, очекивали смо! Нашао се Његош да удара контру
еуропејској правди! Е нећеш, ја ти јемац! Ако си османлијама умакао, "хашкој правди"
нећеш! Јеси ли Србин – јеси! Сам си река' да јеси! Је ли ти ко крив што си!? Није! Сам си
стио да будеш Србин! Нико те није ћера! Е има да робијаш, види пријатељу, ни један
Србин још није био невин, самим тим што је Србин, па нећеш ни ти! Џаба ти је изговор
што си одавно већ међу анђелима, нећеш више! Има да те апсимо и правац Шевенинген,
међу остале Србе, па кад одробијаш, ако преживиш, вратићемо те поново у капелу на
Ловћен! То ти је тако, па ти сад види што ћеш, или бјежи или се предаји! Треће нема!
Најбоље да се предаш! Виђи пријатељу, немамо се ми кад око тебе замајават! Нијеси ти
нама најважнији, а и да си, исто ти је! Све које су нам до сада тражили, дали смо им,
нећемо сад на теби поклекнут!!!
Могла бих ја овако данима набрајат, али што се мене тиче, ја имам решење за сва
места где су се наши западни пријатељи запатили! Додуше, није баш потпуно моје!
Видела сам га на транспаренту на сарајевским улицама на којем је писало: "СЈАШИ
БАГРО!!!“

