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СВЕТСКА БОЛНИЦА И СРПСКО ЛУДИЛО
Овакве дипломатске фрке каква је на нас ударила, одавно
није било! Таман што смо се од Беча опоравили, ударише на
нас Минск, Берлин, Москва, Лондон...! У овај низ нам се и
Анкара, одоздо, уденула! Слећу авиони, узлећу авиони са
београдског аеродрома, ма ни минут између Вучићевог који је
запалио за Берлин и Лукашенковог који је слетео на Сурчин!
Страва да те увати!

Е што нам је овај јун ударио на сурчинску писту, она га одавно таквога притиска
трпела није! Све је кренуло четвртога, кад је Вучић одлетео у Беч и састао се са целим
аустријским врхом, осим канцеларом (он је имао друга посла – раније заказана)! Ово
путешествије наши медији пропратили су таквом тутњавом, изем ти буку сва четири
мотора кад се авион од писте одлепљује, при томе! А у Аустрији, о посети нашег
премијера, ни један једини медиј ни једну једину реч, што је видно допринело да
свеукупна медијска пратња овог догађаја буде уравнотежена! Што се тиче наставка
преговора ЕУ и Србије – и ту се одмарају! О томе ће тамо о јесени! Кад се одморе и кад
ми почнемо да гребемо на бриселска врата, спремни у чекању да дамо све, па и оно што не
траже! Па када "наши пријатељи" одлучно лупе најважнију им тренутно наредбу о сто –
"хоћемо да ви будете следећи Јацењух Русији", е ту ће да се види чија мајка црну вуну
преде!!!
Таман што смо се од Беча опоравили, ударише на нас Минск, Берлин, Москва,
Лондон...! У овај низ нам се и Анкара, одоздо, уденула!
Те дипломатске фрке међу авионима који слећу и узлећу са београдског аеродрома,
ма ни минут између Вучићевог који је запалио за Берлин и Лукашенковог који је слетео на
Сурчин, прошло није! Страва да те увати! Добро је само кад су се "успешно" мимоишли!
Нека то, но куд ће сад и тај "баксуз" Лукашенко да нам у посету долази док добијамо по
ушима од ЕУ и клечимо пред њом, разапети између Кијева, Москве и Брисела – само нам
је још он требао! Наша омиљена Еуропа га очима не може видети. Још у јануару 2011.
забранила му је улазак на своју окупациону зону, љута што им је Лукашенко, са 80 посто,
прегазио омиљену и подржавану опозицију на председничким изборима у Белорусији 19.
децембра 2010. а онда се Србија уредно придружила санкцијама!? Тада је из Минска
стигао одговор: "Жалимо због такве одлуке Србије! Ми нећемо Србији одговорити
реципрочним мерама"! И он ти сад нама буп – у Београд, а недавно потписао споразум са

Русијом и Казахстаном и направили Евроазијску економску унију која ће обухватити 170
милиона људи и БДП од 2,7 билиона долара! А ми – са јавним дугом од 21 милијарде евра,
што је 62,9% БДП, а до краја године дуг ће прећи 70%, што је ни перо за капу при оној
идућој години, у којој се прогнозира да ће од укупног БДП Србије 80% бити дуг... Ма,
ааајде бре, шта је то за нас?! Одлучили смо да и даље спас тражимо код "наших западних
пријатеља", ММФ и њихових пара и кредита, који су нас дотле и довели, па чисто да не
мењамо кад нам на том путу тако добро иде како би што пре дотакли дно! Кад може Грчка
можемо и ми – на "путу без алтернативе" нема заустављања!
Нека си ти нама, пријатељу, слетео, али Меркелица зна за јадац!
Саветник председника Николића, дојучерашњи шеф дипломатије, Мркић каже да је
Лукашенкова посета давно заказана и да је "чиста случајност" ово што је Меркелица
позвала премијера Вучића да јој се нацрта у кабинет у дводневну посету, на дан кад је и
Лукашенко, исто у дводневну, слетео у Београд! Баш зато што је давно заказана,
"традиционално необавештена" Меркелица није имала кад да се информише! А шта ћемо
са оним, "е да видимо ко је јачи и чија се слуша" – тај дипломатски рукопис ништа, а!
Добро, ево мене сте убедили! Ајмо даље!
Ако је то то, ја сад не знам како Меркелици не паде на памет да Вучића напрасно
позове у посету на дан Давутоглуове посете Београду и извуче тепих испод ногу шефу
турске дипломатије, који је дошао у Београд без извињења за онај скандал када нам је
држава Турска у сред Пизрена рекла "Косово је Турска, Турска је Косово"! Али, зато је
похвалио Вучића, оценивши "одличним визионарским кораком" што је, након
премијерског устоличења, прво посетио Сарајево! Пошто се визионарима зову они који
виде далеко у будућност, мени ово мирише на следећу османлијску изјаву којом ће нас
информисати шта је следеће српско постало турско, знајући да их ни зато нико неће
условљавати извињењем и да ће им бити опроштене и речи и дела!
У Србији, неколико дана пред Меркелицин позив Вучићу да јој се нацрта у кабинет,
није се могло живети од ударних наслова и приче, што у штампаним што у електронским
медијима и електронски навијеним новинарима око ове посете – као и оно у Бечу! Између
осталог и то да "ову част Србија након Ђинђића, сад опет има"! Е ако је то иста она част и
разлог за част, као што је била и она која нас је и онда стрефила – тешко ли га нама!?
Кад сам већ код медија, пре пута у Немачку Вучићу су завртали уши неовисни медији,
НВО сектор, надасве неовисни омбудсман Јанковић, ОјЕБС и здружена Еуро-Америка у
лику Девенпорта и Кирбија! Ова братија се повлачила од Скупштине Србије до разних,
што округлих што "троугластих" столова и заглушујућом хајком и претњом свима онима
који спречавају новинаре да раде свој новинарски посао, и то слободно и независно, без
икакве цензуре, млатећи корбачем и вртећи прстом пут сваког ко се усуди да новинару
ускрати право на рад и право на новинарску слободу у Србији! Открићу вам једну тајну, е
ово мора да је све због мене организовано! Овде се упрла сва "демократска и независна"
сила од Запада до делатника им у Србији, да мене заштити! Мене у овој работи, све и да
хоће, не могу заобић! Има ли још у историји таквога случаја забране и прогона над
новинарем и новинарском слободом какав је мој случај – не, да ја знам! Седим, гледам,
слушам и уживам! Коначно и мојих пет минута – напокон "заштићена" и ја и медијска
"слобода"!?
Да се вратим ја на дипломатске посете! Ово западно надмудривање над
Лукашенком, ништа је при "пиколо театру" које су изводили кад нам је у посету стигао

шеф руске дипломатије Лавров! Па кад су се разлетели "наши амерички пријатељи" – ја га
боље забаве на даскама дипломатскога театра, још гледала нисам!
Џозеф Бајден, потпредседник Америке, дан пред долазак Лаврова, ситну књигу
Вучићу пише и честита премијерску столицу и то тачно након 50 дана од устоличења! Ма
јесте ли се могли, госн Бајден, сетити бољега алибија за ово писмо "подршке", ја се питам!
Е, не знам шта вам је провидније, алиби или садржина писма(!?): "Унапред се радујем
нашем раду на заједничким приоритетима"– е тога заједништва и заједничких приоритета
се ја и плашим! "Ваше лидерство је од кључног значаја за продубљивање односа између
наше две земље"! А онда се баца на Украјину, мада је комплет писмо на ту тему, "Уздам
се у Ваше лидерство како бих био сигуран да ће Србија стајати уз своје европске партнере
у подршци међународним принципима, с обзиром на то да стремите ка правима и
привилегијама чланства у ЕУ, као и на то да Србија преузима председавање ОЕБС-ом
2015. године"! А тек третирање отетога Космета у писму "подршке" – скоро да ме је
расплакао пријатељском намером: "Ваше залагање да у потпуности нормализујете односе
са Косовом је од пресудног значаја, не само за остварење чланства Србије у ЕУ, већ и за
побољшање живота људи у Србији и на Косову" – поштено! Сад ти ми више немамо
дилема по питању Космета и заслуга за "нормализацију" у виду наградног пута у ЕУ!
А тек "представе" на дан кад је стигао Лавров(!?), па кад нам се амерички амбасадор
Кирби, са све радничким оделом и лопатом у руци, и супругом, и комплет амбасадом,
обрео у чишћењу Обреновца, Сав умазан у блато, сниман из свих углова са више камера,
каже да је "као људско биће, осетио потребу" и дошао!? Ма ствааарно! А нема вашег срца,
госпон, надалеко! Обећава и помоћ од два милиона долара(!?), а репарација за ратну
оштету од НАТО бомби која је прешла 120 милијарди долара – шта ћемо с репарацијом
госн или ви мислите то је то! Ма, кад смо већ преживели ваш НАТО, даако претекнемо и
без те ваше лопате и два милиона долара!
Туче са сорошоекрана наизменично лопата и писмо, мртва трка између Кирбија и
Бајдена – не знам који ми је био бољи! Не кажем ја да нам нисте урадили мозак и то
солидно, али ја више спрдње и провиднијег "дипломатског" убеђивања од овога још
видела нисам! Па јесте ли морали баш овако јефтином фором ударити на нас или мислите
какви играчи таква и "фора"?! Откуд сад ово кад наши кажу да никад уваженији на
међународном нивоу нисмо били!!!
Ма све их боли, кад је Русија у питању – од Крима до Космета! А тек "Јужни ток",
ево заратише с пола Планете само да га зауставе! Онај "Северни" који иде испод
Балтичког мора и правац Немачка, кога је Меркелица на отварању назвала једним „од
највећих инфраструктурних пројеката нашег доба", Амери преболет не могу, јер све што
јача Русију они од тога умиру! Али није Немачка банана држава попут ових на југоистоку
Еуропе, које чачкају и уцењују на разне начине, зато што преко њихове територије треба
да прође "Јужни ток"! Бугарској су заврнули уши – зауставила је градњу! Украјину су
пукли демократијом – сад ратује сама са собом и са Русијом по свим питањима, па и по
питању гаса! На нас се, што се "чачкања" тиче, бацају од јесени и то заједно са целом ЕУ!
Лавров је у посету стигао са низом питања и тема. Прво задовољни су ставом Србије
по питању Украјине (е, то ће још да видимо)! Очекују помоћ Србије када преузме
председавање ОЕБС-ом (опааа, и Амери очекују од ОјЕБСА под Србијом)! Очекују
поштовање договора о изградњи "Јужног тока", а Русија ће штитити интерес Србије за
очување Космета! Е, све ово, нећете ми веровати, договорено је на, кажу, обострано
задовољство! Сад смо подвукли црту, па да видимо судбину договора! Ево пратићемо –

игранка није да није врррло интересантна! Неки договор ће морати да пропадне, или овај
око пута "без алтернативе", или ова алтернатива која нам се нуди и коју нико нормалан
који се доваћа с главом, не би испустио! Кад само узмемо најмоћнију ЕУ државу Немачку,
која је у Србију од 2000. године до сада укупно уложила, у свој бизнис, 1,743 милијарде
евра и када се то упореди са Русијом са којом само за једну годину имамо робне размене у
висини од 3 милијарде (не знам да ли овде спада и свињско месо, које једино ми можемо
извозити у Русију и које смо им у "незнању" гурнули црвљиво, не би ли се како изазвао
прекид са том страном), нека што то никада нећемо имати од држава ЕУ, него кад би се од
њих спасили, као да би нам и помогли! Ја не знам како ову математику и "пут без
алтернативе" објаснити другачије него лудилом!
У ово још нисам ни урачунала свеукупно српско благо – од непроцењивог до
рудног, које нам је сабрано у Космету, а чија је једина заштита у Русији! Међутим, при
крају посете Лаврова, у глуво доба ноћи, са тешком механизацијом је уклоњена барикада
са ибарског моста у Северној Косовској Митровици коју су Срби давно подигли у знак
протеста и како би спречили инсталирање институција монструм државе на северном делу
Космета, и на том месту је 18. јуна освануо "Парк мира"! Баш тога дана преко тога
"парка", Марко Ђурић, новопостављени директор Канцеларије за КиМ, отишао је у посету
заточеном Оливеру Ивановићу у шиптарски казамат! А онда, након 4 дана, Шиптари су,
са све америчким и албанским заставама, урлајући "УЧК", ударили "Протестом мира" на
"Парк мира", што је резултирало десетинама повређених, што демонстраната, што
полиције, што новинара, што поразбијаних и запаљених аутомобила, уз акцију
миротворног Еулекса који је испаљивао сузавац на омиљене им Шиптаре! Марко нам се
опет миротворно умешао апелом на братство и јединство са Шиптарима, наводећи да је
све ово "уперено против нормализације односа српског и албанског народа"!? Е овде не
могу а да се не сетим попа Влада Зечевића који је бацио мантију и прикључио се Брозу
који га је поставио за министра полиције и који је у фазама, миц по миц, одма' после
Другог светског рата са 4 уредбе „одрадио“ Космет; забрањен је повратак протераним
Србима, отворена је граница са Албанијом из које је на Космет ујавило између 250.000 и
300.000 Шиптара (никад их нисмо пребројали/!?/), заузели су српске куће и имања, и то
све ради "нормализације односа српског и албанског народа" – и...!? И сад ће нама Руси да
штите Космет! Јес да мене Лавров ништа није питао, али – види пријатељу, тај посао око
Космета, хвала лепо, рачунај да смо ти га ми завршили!?
Чим је Лавров слетео у Москву, Тони Блер је 19.06. директ с небеса, у 15 часова
слетео на Сурчин и правац код Вучића у Немањину 11! Овога пута дошао нам је сам, без
остале НАТО дружине и поклона којима су нас засипали 1999. у време када је овај
„пријатељ“ био британски премијер! У Београд је слетео, урадио оно зашта је и дошао и
одлетео – све за неколико сати! Премијер Вучић је отворио душу пред српским
пријатељем и, како саопштава влада: "затражио од господина Блера да својим везама и
угледом помогне Србији на путу ка ЕУ"! И – Србија је овом брзопотезном визитом добила
још једног саветника на "путу без алтернативе"! Е, то је успешан политичар, а не ту неке
посете по два дана!?
После свих ових који су се у овоме јуну на нас наврзли да се вратим на Вучићеве
оцене немачкога пута. Нашим медијима је рекао да је било "неочекивано добро" и да "није
било никаквих нових захтева и уцена. Подразумева се да морамо да испуњавамо обавезе
које смо преузели у дијалогу са Приштином и да наставимо те разговоре. То није ништа
ново"! И наставили смо – ево стигли смо до "Парка мира"! За немачки и швајцарски

"Билд" мало више се распричао, те ти ми ту и сазнасмо које су све теме биле на столу:
"Наши односи са Русијом су потпуно у реду и нормални"! Откуд сад Русија кад "није било
условљавања"!? Ја се одмах збуним кад упоредим "ову Русију" са оним "неочекивано
добро"!? Међутим, која ту следи „доброта“ видећемо из следећа три сусрета с Немачком,
од којих два с Меркелицом лично, планирана за лето, далеко од народа који се тада
забавља лаким штивом, а која ће нам припремити старт и уцене од јесени! Из јунскога
пута било је још радости преко "Билда": "Наш најважнији циљ у овом тренутку је
приступање ЕУ. Европа, то је наш циљ. За то ћемо све учинити. Ту нема повратка"! Опааа
– што "Билд" уме да докусури! Прво то око "циља" ишло је двапут, да се потцрта, што,
ајде може и да прође, али оно да ћемо "све учинити" и да нам "нема повратка" – е овде ми
све прође кроз главу и Космет и Војводина, и Република Српска, и Русија са све
санкцијама за Украјину, јер кад је "све"– онда је све! Е, ако је "све" – онда нам стварно
"нема повратка"!!!
Шта сад, након свих ових анализа и претрага, ставити Србијици за дијагнозу!? Мени
се чини да располућеност није у питању, пре ће бити да је чисто "лудило једног пута"
уватило маха!

