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ОКУПАТОРОВЕ МАНТРЕ, СВИЊЕ
И МЕКИ КРЕДИТИ
Ускомешала се Еуропа, састанчи, даје изјаве, падају владе
и министри, врти прстом, прети демаршима, заводи санкције!
Берлин избио на прво место Меркелициним изумом да се тамо
одржи Самит „шест држава“ Западног Балкана које Еуропа
„снажно подржава“!? То што и ћорав види да је суштина ове
"снажне подршке" уствари „опиш..ање“ терена, како би се
Русија спречила и одбила од Балкана, а не како би Балкан имао
"перспективу", ми ни са тим, од када нам је мозак урађен,
немамо проблема!?

У широким круговима америчко-еуропејска игранка, натисла се пут Русије, а Русија
узвратила! Ударио јунак на јунака – "стркотине" праште на све стране, не зна човек где у
коло да ускочи и на коју страну обрне „с праћењем“!
Завладала фрка, и то уз све осмехе, коктеле, заједничке фотке и поруке! Европа
отворила четворо очију! Ускомешале се вође, заказују се састанци, дају изјаве, падају
владе и министри! Порошенко распустио Врховну раду зато што у њој има мнооого
„присталица бившег председника Јануковича“ – е, има ли ишта од овога демократскије да
сте ви до сада чули – ја нисам!
Да, после повратка с годишњег, не бих ишла далеко, кренућу од 22. августа, кад и
Меркелица у Кијев! Тамо се обрела дан пред веееелико украјинско славље 23-ће
годишњице независности, након чега су уследили скупови, састанци, самити, дестинације
Кијев, Минск, Дубровник, Берлин и остали ситни скупови и центри! Све се на ноге дигло!
Не спава ни НАТО! Планира да одговори на "руску претњу" и постави војне базе у
источној Европи, о чему ће одлучити на самиту у Велсу прве недеље септембра! Ту ти се
надовеза америчко-украјински премијер Јацењух, и то конкретно: "НАТО је наш партнер
и очекујемо практичну помоћ од наших западних партнера и Алијансе"! Е, овде ми некако
згодно дође да се дотакнем нашега "Јацењуха" и НАТО помоћи Србији! Сећате ли се како
је Ђинђић за време НАТО агресије 1999. покупио своју породицу и запалио за Немачку, а
онда са безбедног растојања поручио својим НАТО пријатељима: "НАТО не сме
посустати! Ако удари жестоко још две недеље Милошевићев режим мора пасти!" Ми и за
то, што његови пријатељи нису „посустали“, не две недеље, него три месеца, данас
славимо нашега "Јацењуха"!?
Боже драааги, што су се "наши западни пријатељи" о јаду забавили од Руса! Русима
би они некако и прогледали кроз прсте, да је ту њихов Горбачов или пијани Јељцин, али
падне им мрак на очи док гледају "утрениранога" Путина који се не одриче "обуке",
што се најбоље види кад хода како десну руку и сад држи непомично укочену уз тело
и спремну!!!

Пре Берлинског самита, и три дана након Меркелицине визите Кијеву, Порошенко
је отишао у Минск на састанак с Путином, и све док се са њим није руковао, Меркелица га
је држала на црвеној линији и то неколико сати – не верујем да Путин није "наслонио
ухо"! И на крају, резултат минског сусрета је – сусрет, нисте ваљда нешто друго
очекивали!?
Пред Берлин, у Дубровнику су се састали премијери Албаније, Црне Горе, БиХ и
Хрватске! Прелијепо су изгледали! Сви насмијани, осунчани, задовољни и битни, а
нааајвише битни у сопственим очима! Дубровачки сусрет је био неопходна "предигра"
Меркелици, како би она у потпуности била задовољена спремношћу оданих из
Дубровника! Ма, све је функционисало као сат!
На Самит, који је Меркелицин изум, позвано је, ни мање ни више, него "шест
држава" западног Балкана: Србија, БиХ, Црна Гора, Македонија, Албанија и "шеста
држава" Косово, уз очекивану назоћност већ примљених у ЕУ Хрватске, Словеније и
Аустрије - будућег домаћина Самита!
Да је је у питању скуп "шест држава", објаснио нам је и "Дојче веле" који пише да ће
се "28. августа у Берлину окупити шест држава Западног Балкана", па онда крену да
набраја земље, удри, удри, удри, кад оно – буп, "шеста држава" Косово!? Међутим – ми ти
проблема с тим немамо!? Нико ни „а“, кад је Меркелица и овога пута посебан хвалоспев
ударила двема државама: "Србија и Косово су направиле велики успех у међусобним
односима"(!?), откад сам ово чула, од среће не знам куд ударам!
У тај успех вероватно спада ово прављење "исламске државе" усред Србије, у којој
већ толико лудило влада да Шиптари из окупиранога Космета киднапују сопствене синове
од мајки, који немају ни 10 година, и воде их са собом на сиријско ратиште! Осиљени
западном подршком, прелазе и границу додељене им државе Косово, обијају српске куће,
пљачкају, прете, туку и убијају(!?) – ми пресрећни, и на скупу, и са скупом од "шест"
држава!?
Немачки шеф дипломатије Штајнмајер, поручио је да ће на Самиту земаља Западног
Балкана бити речи "како да те земље спроведу нужне реформе ради регионалне
сарадње"!? Па није да ваша "шеста држава" не сарађује са нама, и то метком директно у
главу српског жандарма Стевана Синђелића(30) који је од тога метка и преминуо, а
шиптарске убице поново без имена и поново непознати!? Очекивала сам од наше
делегације на берлинском Самиту, у најмању руку, оштар демарш западним штићеницима
"шесте им државе", поводом ове очигледне регионалне "сарадње"(!?) – међутим, нико ни
помена!? Штајнмајер нам је упаковао и шаргарепицу у виду поруке да се "Немачка
снажно ангажује да целокупни Западни Балкан добије европску перспективу"!? То што и
ћорав види да је суштина ове "снажне подршке" уствари опиш.вање терена, како би се
Русија спречила и одбила од Балкана, а не како би Балкан имао "перспективу", ми ни са
тим, од када нам је урађен мозак, немамо проблем!?
"Дојче веле" је имао текст и за "ћораве", додатно објашњавајући да је скуп
организован како би ЕУ показала "да не да Русима Балкан" – е баш вам хвала, овај детаљ
смо превидели!!!
Ако сте ви толико забринути за нашу перспективу и благостање, откуд онда онај
демарш ЕУ, који нам уручисте 21. августа, у којем нам се врти кажипрстом и "позива
Србија да, као кандидат за чланство у Унији, не искористи руске узвратне санкције Унији,
како би пласирала своје производе Русији"!? Препала се ЕУ да од 0,2% колико ми

заузимамо нашим извозом у укупном руском увозу пољопривредних производа, то, у
новонасталој ситуацији, не скочи на огромних 0,4%, или, не дај Боже, да оде и до 0,5%!?
Очигледна је ваша брига о нашем просперитету и напретку која – преведено – гласи
„ма ми не бирамо средства како не би било добро ни Русији ни вама"!!! Џаба ја преводим
– љубав је слепа! Ми "наше западне пријатеље" и даље обожавамо до лудила – то без
лудила и не може!?
У одговору на демарш, Вучић је обећао да нећемо субенционисати и подстицати
извоз хране у Русију, "Србија ће се придржавати препорука ЕУ"!? Истине ради, колико
сам чула, није рекао да ће да бије оне који крену више да производе и продају Русима!
Око суштине берлинског Самита, гласнули су се и из "Конрад Аденауер фондације",
која је блиска партији Ангеле Меркел, и дали нам одговор на питање да ли је скуп сазван
да реши( или не) проблеме земаља Западног Балкана: "То се неће десити! Самит ће бити
покушај да се те земље, које још нису чланице ЕУ, усмере на европски пут"!? То вам је, да
вам ја сликовито објасним, нешто као када се раштркају овце истоварене из камиона пред
кланицу, а чувари их обиграју са свих страна, усмере на траку, и правац нож! Тако се још
пре Самита могло сазнати, за оне који хоће да знају, да је његова суштина била да се још
једном потврди већ отети Космет и да се опиш. цео Балкан, како му се Руси не би
примакли! Све остало, коктели, камере, микрофони, састанци, ручкање,..., спада у чисту
сценографију!
Како би све изгледало као право, а и шаргарепица била убедљивија, био је назоћан и
председник Европске комисије Барозо! "Циљ самита је да се потврди посвећеност држава
Западног Балкана Европској унији и појачаној регионалној сарадњи", е за то ће нама
премијер Албаније у посету!!!
Умало да заборавим – што се тиче "Јужног тока" и ту је заузет став да ће "на тлу ЕУ
моћи само у складу са законима ЕУ" – то значи никад! Толико о благодетима европскога
пута и европској бризи за просперитет земаља Балкана!
На Самиту, наша делегација на челу са Вучићем, у име Србије изашла је "са планом
од 5 тачака"! Ко каже да ми тачака за трку немамо! Они нама 7 – ми њима 5! Њихове
знамо – при крају смо да сваку наредбу из њих довршимо! Наше тачке су скуп наших
жеља, поздрава и честитки! Ми њима и не постављамо тешке „тачке“! Кренућу од пруга
које је предложио Вучић и то све ћерај од брзе Будимпешта–Београд, па до ових ситнијих
Београд–Бар, Београд–Сарајево, Београд–Тирана! Тако смо ти ми што се тиче пруга све
покрили, али, морам вам рећ, мене се нааајвише дојмила она до Тиране! Ето, да смо пре
почели са пругама, могао нам је пругом у посету пристићи премијер Албаније, кога је
Вучић, директ из Берлина, због „појачане регионалне сарадње“, позвао да нас први пут
након 68 година својим доласком усрећи! Баш ме интересује шта ће га тога 22. октобра
питати кад нам дође, није да се није накупило питања за Шиптаре од 1946. до данас!?
Кад је Вучић завршио са тачком око пруга, прешао је на остали списак жеља, да
Немци код нас инвестирају, да нам дају "меке" кредите, да њихов највећи произвођач
свињског меса код нас производи, а онда би они, а не ми, извозили месо у Русију, јер ми
никад нисмо знали са "свињама"...!?
Пошто су они ко луди без нашега просперитета, није тешко проценити ућинковитост
изнетих "тачака"! За почетак, нашој срећи краја нема због обећања да ће нас Немачка, до
краја године, пукнут са 140 милиона еврића, не поклона – кредита, уз враћање и главнице
и приде каматице! А да ли је неко икада ставио на папир колико нам је билиона евра, само
кроз рудно благо, отето у "шестој им држави" – не(!?), овде не бих помињала духовно

богатство и историјско наслеђе због оне наредбе – "нећу прошлост, хоћу будућност" –
окупаторове мантре с којом се ми, искључиво, успављујемо, мада не могу да кажем да је
то једина мантра коју су нам утукли у главу!
После свега овога, некако ми дође згодно да се вратим 24. августу и кијевскоме
слављу 23-ће године украјинске независности – од себе саме! Слави Украјина као да је
њено славље – лудило на врхунцу!? Праште плотуни од смеха до суза – од запада до
истока земље! Убија и пева, свира, глуми, слави на Мајдану у Кијеву на којем се и
заметнуло семе ове најновије украјинске среће!!! Гину људи, на стотине хиљада
избеглица, руше се обданишта, школе, цркве и то усред службе Божје! Руше болнице,
бомбардују мртвачнице – убијају живе – и мртве још једном! Нема импровизације код
западне "демократије", све има да се убије најмање два пута – двапут' је двапут'! Прво
убију једном, па се онда приповрате – који је то посао, а мртвих на све стране!? Ај ти,
није ни њима лако!?
Колико је само пута Украјина до сада била запаљена, па грађена по њиховоме
плану! Откад је себе Ватикан, и Запад, зацртао да је, као срце Русије и Руса, одвоји од
саме себе и против себе окрене, само зато да Русија не би била империја, што са
Украјином јесте! Нема чега се све латили нису! Палили су, поткупљивали, унијатили...,
правили новог човека уз "промену свести" – ово задње нам је свеже из оних седам задатих
тачака из немачке наредбе Србији на путу ка ЕУ, мада, за оне који немају кратко памћење,
није да се не би имало шта упоређивати! Да кренемо од српскога Космета и Кијевске
лавре, где је никла Русија и њена Православна црква, па онда узмемо Његошеве
Црногорце који су исконски Срби и цркву у којој је Његош владика био и ове Милове
Црногорце данас и цркву му коју устоличава под пером Ватикана, а каже да му је
православна и црногорска!
Наши западни пријатељи не раде само на једноме месту, они туку сваку тачку коју
су на Планети зацртали и то истрајно, дугорочно, стотинама година, док не убију задњи
нуклеус и затру да се више никада не опорави! Дуууго се они муче око Кијева, где је још у
деветоме веку настала прва словенска држава Кијевска Русија, највећа држава Европе и
тада, чији је владар, кнез Владимир Велики, личним крштењем 988.године прихватио
хришћанство, чиме је заметнуо Кијевску лавру, из чега је настала Руска православна
црква! Исто такву пресликану ситуацију имамо данас на Космету! Тамо где су још Свети
Сава па Цар Душан, васпоставили аутокефалну Српску православну цркву и Пећку
патријаршију, шиптарски окупатори, гурнути и подржани "нашим западним
пријатељима", отимају, пале, руше, убијају и гасе српско кандило!
Ма, где год макнеш и упоредиш, препознаш Запад, његов ђавољи печат и рукопис!
У еуропејској Украјини, данас њен председник Порошенко, под унијатским крстом
гурнутим као кукавичје јаје у Кијевску лавру, пуца по следбеницима кнеза Владимира и –
слави!? Постројио војску на Мајдану, парадира и обећава да ће у наоружање уложити још
2,2 милијарде евра, јер рат, каже, тек почиње! Има да буде "борба непрестана" све док и
задњи Украјинац не убије Руса у себи и поред себе! Имамо ти ми оваквих, пуна их је
бивша Југа од које су настале новопечене државе, народи и вере. Уствари, овај редослед је
кренуо од вере! Јер, када ти окупатор утера своју веру – онда је он посао завршио! Изем ти
ја свако лудило при томе: кад они поробљеној раји "ураде мозак" – све остало је лака
прехлада!

