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ДОК ЈЕ ПУТИН ВУЧИЋА ЦУПКАО НА КРИЛУ
На повратку из Москве у Београд, Вучића је дочекао
ШОКенхоф и побројао нам све услове, уредно се ватајући за
прстиће и редом понављајући сваку тачку, од прве до седме,
исте оне из марта прошле године! Све је ту – од "промене
свести Срба" до мажења Шиптара и јасног одрицања од
Космета, па до тога да обесимо или утамничимо – од воље нам,
оне који су палили немачку амбасаду 2008. када смо
протестовали што су Шиптари, подржани и од њих, отели и
прогласили независност Косова! Након ШОКенхова, док ми
уредно, по захтеву западних "пријатеља" стежемо каиш око
врата, Путин путује јужном Америком и Куби опрашта 90% од
32,5 милијарде $ дуга...

Нема више бацања пасуља и нагађања ко је шта коме рекао иза затворених врата и
да ли је издао савезнике одласком у посету другоме табору! Такве „транспарентности“, а
надасве неизмерног међусобног „поверења“, поготово међу "нашим западним
пријатељима", одавно било није, а и новинарски посао некако дође лакши и без ђавола!
Ево сад кад је Меркелица 6. јула, са све делегацијом, запуцала у Кину, од мобилног
телефона се одвајала није, како би "њени пријатељи" Амери у сваком тренутку чули шта
ћаска са Кинезима! Јес да су се сад мало ти односи пореметили од када је америчка
Агенција за безбедност НСА открила да је онај припадник немачке обавештајне службе
радио два посла – шпиунирао Немачку Америци, али и Америку Немцима, међутим, мени
је човек пооотпуно у реду! Ај ти! Лако је причат! Треба се у овој економској кризи
издржават! Данас су људи натерани да раде више послова одједном – он се одлучио за
два! Е, свака ти част, пријатељу! Ма нема, види, Немци су увек били вредни! Е сад
Меркелица се можда баш зато није ни одвајала од свога телефона, како би повратила
поверење америчким "пријатељима" у своје "пријатељство"!
Кад нам се Меркелица из Кине вратила, код куће је открила сад америчког
"пријатеља" из ЦИА-е у свом министарству одбране, али за разлику од оног вредног
Немца, овај је радио само један посао – држао је на уху Немце за потребе америчке
радозналости! Ма они су ти у тим "пријатељским" радозналостима мртва трка! Ево сам се
и ја дала у праћење, додуше аматерски, али ко је коме ту већи "пријатељ" – тешко је
установити!
Кад већ начех причу о "ушном одељењу", и у Црној Гори има прегалаца! Тамо, ако
је веровати америчкој агенцији Асошијетед прес, за Русију ради од 25 до 50 црногорских
обавештајаца и зато ће, кажу, одлука о пријему Црне у НАТО бити одложена до 2015! За

мене је ово изненађење! Ја сам мислила да је Мило, заједно са западним "пријатељима",
упослио тамо комплет њихово "ушно одељење"! Кад оно, међутим – и ова друга страна
коња за трку имаде!? Не бих ја била у њиховој кожи кад их Мило пронађе, има да их све,
ко Ђидо некад под Титом, стрпа на свој "Голи оток" као најновије црногорске
информбировце!
После ове "ушне" теме, некако ми видици око Вучићевог јулског крстарења дођу
мнооого јаснији. По повратку из Париза, само што је препаковао кофер и правац Москва –
и то два дана! Пред пут је за немачки "Велт" и француски "Фигаро" изјавио: "И тамо ћу
рећи као у Бриселу, исто, да је Србија заинтересована за добре односе са Русијом, али да је
наша будућност у Европи! Главни циљ Србије је да постане чланица ЕУ. Прикључење ЕУ
је једини могући пут за нашу земљу" – чууули смо, брате!
У Москви га дочекаше прво Медведев па Путин, након чега нам је лично рекао да
су "нам Руси усвојили све 4 молбе" са којима смо им запуцали у посету, и то без иједне
уцене! Вучић озаренога лица заклео се Русији да "Србија не жели да у тешком тренутку
(мисли се на Украјину) нарушава добре, најбоље, пријатељске односе са Русијом"! Ма, не
би' ја баш тако истрчавала, јер кад крену поглавља, скрининзи, усклађивања, одрицања и
пристајања на "путу без алтернативе, 'ал' а'ј сад – би шта би! Ево, већ су кренула, како се
види из реформи којима нас погодише у суботу, 12. јула, и то у 17:30! По свој прилици,
ММФ, Светска банка и западни "пријатељи" стисли!!! О овоме ће причати ко преживи, а
ја ћу после сто дана Владе! Ову тему неће потрошити време – она је ту да преживи, за
разлику од нас!!!
Из московсковске посете, од Русије смо добили за враћање дуга субординисани
кредит који ћемо отплаћивати тек након изградње "Јужног тока" кроз транзитну цену гаса
и то уместо камате од 8%, свега 4,2%! У Београду, још док је Вучић био у Москви, на знак
који је дао Путин, потписан је уговор о градњи "Јужног тока" вредан 2,1 милијарду евра.
Пола ће лично српске фирме градити, и то у вредности од 350 милиона еврића, од чега ми
улажемо само 16 милиона, а фирма за изградњу имаће седиште у Београду! Е, је ли могло
боље – не! Вучић је видно исијавао од среће! Још га успешнијега пута имао није – макар
што се Србије тиче!
Кад се човек вратио из Москве, на Србију ударише сви "наши пријатељи" са Запада!
Они све чују и виде и то што су преко "ува уватили" није их толико болело док нису
видели како Путин Вучића мази и цупка на крилу, е тада им је пао мрак на очи, па кад су
се, што официјелно што неофицијелно, сјурили у Београд да га што брже, док је још ровит
и онако свеже озаренога лица загрејан и омекшан топлим пријемом и уступцима руским,
гурну у свој калуп и врате у пређашње стање, у облик и меру која њима одговара – гвожђе
се кује док је вруће, знају они то!
По повратку у Београд дочекао га је ШОКенхоф, директни Меркелицин човек од
поверења. Својим боравком нас је усрећио два дана, заједно са све немачком делегацијом
коју је предводио. Њему је пукао филм управо док је "цупкање" гледао, па је од оних
седам тачака које нам је у марту прошле године лупио на сто, овај пут поновио сваку
редом, и још прецизирао, као што је онај економски део и Закон о раду по којем ће Срби
морати да раде, ћуте кад их мршну с посла, и умру! У ШОКенхофовим уценама – све је
старо, заједно са нашим старим "пријатељима", само нам је освежио памћење, и то све се
уредно ватајући за прстиће и редом набрајајући сваку тачку од прве до седме! Све траже,
од мажења Шиптара, јасног одрицања од Космета – и то у писаној форми – потписивањем
акта о "добросуседским односима са Косовом" тј. да ће Србија све што се од ње тражи

"прихватити у тој нормализацији" и да "неће спречавати Косово на европском путу"(!?),
па све до тога да обесимо или утамничимо – од воље нам, оне који су палили немачку
амбасаду 2008. када смо протестовали што су Шиптари, подржани од "наших западних
пријатеља", прогласили независност Косова! Ту је и оно, не знам јесте ли заборавили, да
званичници Србије морају користити појам "геноцид у Сребреници", а за Братунац не, јер
им у "невиним сребреничким жртвама" смета број од 3.267 Срба поубијаних у
Сребреници и око ње, којима се држи парастос 12. јула у Братунцу! Што се тиче оног
познатог захтева да се "изврши промена свести Срба", остао је и даље, јер нису
задовољни, пошто ту и тамо још увек има оних Срба који се доваћају с главом око ове
добробити европскога пута!
Не могу да кажем, било је и похвала од стране ШОКенхофа и то за напор којим је
Београд успео да слуди део Срба како би изашли на изборе такозване државе Косово по
Атифетиноме закону и уставу!? Е, замислите докле смо дошли да на српскоме Космету
владају Атифетини закони – може ли трагикомичније, не да ја знам!?
Шиптари, нахушкани и заштићени доносиоцима западне "демократије", оргијају по
Балкану! Сад су уватили и Македонију! За почетак, руше све пред собом, узвикујући
"џихад", "УЧК", "Велика Албанија", "Скопље је срце Албаније", "ово је албански век"–
крајњи циљ је рушења Македоније! Повод је то што је Македонска држава пронашла
шиптарске злочинце и осудила на доживотну робију монструме који су, уочи
православног Васкрса 2012. године убили, и то на пецању, мучки иза леђа, оно петоро
невиних македонских момчића!? Узрок шиптарског оргијања је рушење и те државе и
отимање дела њене територије, на путу прављења Велике Албаније, и то све уз помоћ
"наших пријатеља" са Запада, који су то од Србије урадили уз помоћ НАТО-вских бомби
1999!
Овде не могу, а да се не сетим како су се, након што је Србија окупирана
петооктобарском револуцијом под нашим "Јацењухом", разјарени сорошомедији
разлетели да Србију извргну подсмеху и руглу, па су правећи интервју са тадашњим
председником Македоније Киром Глигоровим инсистирали да каже шта му је Милошевић
говорио кад га је убеђивао да остане у заједници са Србијом, а Киро, поносан на своју
"далековидост", ко из топа цитира: "Ко ће вас, Киро, бранити од Шиптара кад Шиптари
крену да руше Македонију...?!"
Шта би било да је било, питање је, али захуктали Шиптари, са којима се, у очувању
српске свете земље, Београд данас "бори" изградњом "паркова мира", и мазањем очију
Србима са спомеником у наговештају Цару Лазару у Косовској Митровици, 10. јула су,
док се још није разданило, поставили бетонски блок у Северној Косовској Митровици са
уклесаним именом вође шиптарске терористичке организације ОВК, Адемом Јашаријем, и
васпоставили трг са именом терористе, а онда наставили сваки дан да нижу по један
бетонски блок са натписом "Трг ОВК" уз вијорење албанских застава!? Кетица Ештон
часа није часила кад је чула за "Цара Лазара", одмах је у Брисел позвала директора
Канцеларије за КиМ Марка Ђурића и потпредседницу такозване владе Косова Едиту
Тахири, да им као ђачићима очита лекцију и смири тензије око тргова и мостова у
Косовској Митровици – ма само да "Лазар" на Косову поново не васкрсне има све да
учинимо!
У овом "шок" серијалу дочекивања Вучића из Москве, следећи, из чиста мира, у
касним ноћним сатима 9. јула у Београд, "неслужбено" и "неформално" слетео је и састао
се са Вучићем, веееелики српски пријатељ и још увек комесар за окупационо ширење ЕУ,

Штефан Филе! Рано ујутро 10.јула, одлетео је за Котор где се одржава скуп шефова
дипломатија држава Западног Балкана! Што се тиче овог "неформалног" састанка са
Вучићем, било му је од воље, могао је кад хоће – Вучић касно леже, а рано устаје!
Гласнуо се и наш исто веееелики пријатељ и шеф ЕУ у Србији Мајкл Девенпорт.
Подсећа да Србија мора да усклађује своју спољну политику са ЕУ, "то је и део њених
обавеза из поглавља 31 које до краја јула иде на скрининг"! Опаааа! Кажем ја да се не
треба заклињати! Брзо ће бити разјашњено ово око – "и ЕУ и Русија"!
Као шлаг на торту у Београд нам је 13. јула долепршала Викторија Нуланд, али из
Приштине и то након што су је, на једвите јаде, једва раздвојили из страственог загрљаја
са Атифетом Јахјагом! Кад сам видела тај призор, стиснут у толику љубав међу нашим
окупаторима – сва сам се од среће најежила! У Београд је дошла да нам пренесе бригу за
Украјину, честитку за поклон Шиптарима и да нас обрадује одлуком да ће „проширити и
продубити односе“ са нама, а тек како сам се ту најежила – све од среће, наравно!
Нуландица је у својој дугој каријери сада тренутно на месту помоћнице америчког шефа
дипломатије за Европу и Евроазију! То је она која је открила како је "Америка у
украјинску демократију уложила више од 5 милијарди долара"!? (Како су улагали, писала
сам о томе у колумни "Руски рулет")! Колико су до сада и коме све у џепове уложили за
"демократију" у Србији, није да се не зна и не види – паре не муче но буче, каже народ!!!
Некад ми дође и жао наших западних "пријатеља" – страаашно се муче с Русијом!
Чак су притисли и Норвешку да ако икако може, или боље рећи и ако може и ако не може,
преузме снабдевање Европе гасом уместо мрске Русије! Међутим, норвешка компанија
"Статоил", како преноси "Дојче Цајтунг", кад је све ставила на папир, обрни-окрени,
морала је да саопшти да "Норвешка не може да замени Русију и 'Газпром' у дужем
периоду"! Рекли су и да могу нешто краткорочно да покрију, али "потражња за гасом у
неким европским земљама расте"! Вала су могли без овога додатка око "раста потражње"!
Не треба им стајати на муку сад кад је градњу "Јужног тока" потписала Аустрија,
Мађарска, Србија, а италијански државни секретар за Европу Сандро Гоци у Бриселу
изјавио да изградњу подржава, јер ће то "повећати изворе и правце снабдевања Европе
гасом"!
У свему овоме, још и Путин запуцао неколико дана по Јужној Америци, а Америма
га је било доста и без његовога доласка кад су чули да су земље БРИКС-а основале
развојну банку са улогом од 100 милијарди долара! Прво је слетео у Кубу да јој отпише
90% дуга од укупно 32,5 милијарди долара(!!!) – ма, нас овакви пријатељи не интересују,
ми смо се обећали „западнима" и стезању каиша (али око врата!!!). После Кубе иде у
Аргентину и Бразил, због фудбала, самита БРИКС-а на којем ће предложити стварање
енергетске асоцијације и због "прављења мултиполарног света у време када Запад води
специјални рат против Русије у тежњи да врати свет у униполарну фазу", када је Русија
била на коленима, а они оргијали бомбама, ратовима, пљачком широм Планете без страха
да ће ико моћи у томе да их спречи! Е, неће моћи више, господо "доносиоци
демократије"!!! Узалуд вам најхладнији хладни рат од периода оног задњег Хладног рата
и замрзнутих односа, којим, управо покушавате да Русију вратите у пређашње стање – и
ту да је замрзнете!

