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ПОЛИТИЧКИ СЕКС НАД СРБИЈОМ У ДВА ЧИНА
Чим је парада гејева окончана и државни представници
стали пред камере да нам опишу невиђени успех који је Србија
управо остварила, на друштвеним мрежама гурнута је
информација да је тог дана "најбоља вест из Београда то што је
пребијен брат" премијера Вучића!? Мени то није најбоља, него
најинтересантнија вест тога дана – а и убудуће!!!

нема теме којом Србију, већ 25 година, не муче, понижавју, силују..., и сваки пут
објасне – и мучитељи и њихови колаборанти – како је то за наше добро! Не одустају све
док не ураде све оно што су наумили – одустанемо ми машући белим гаћама на штапу –
ваљда и зато што су беле! Е сад, што се педерастије тиче, тек су се ту на нас наврзли!?
Чим се актуелна заврши, одмах нам следећу најаве! Најаве иду дозирано! Помало нас
пакују и припремају, а кад се примакне, онда стисну – нема ни те глади, ни болести, ни
пропасти, која је може засенити!
Сорошовизија, којој иначе тренутно отупљују канџе и замећу траг, правећи од ње
"забаву милиона" – након што је своју срамну улогу, више од две деценије радила и
одрадила – у хомосексуалном силовању Србије увек је играла главну улогу – и овога пута
је! Две недеље пре шетње гејева, којом су нас спопали 28. октобра, увела је свакодневну
причу и емисије подршке, убеђујући нас да се дозовемо памети – тукли су из свих оруђа и
убадали, и где може и где не може, содомију! То им је био прековремени рад, поред свега
онога страшнога заузећа које имају да нас: информишу, едукују, истражују од убиства
новинара до путева новца, уводе нас у Еуропу, дају крв, скупљају хуманитарну помоћ,
боре се за бебе,...(!?), а две недеље пред силовање Београда – узјашили и не скидају се!
Распоређују не по брачним креветима у разним позама са партнерима које ће нам лично
одабрати, иначе пукла нам је погибија ако им позе и партнере не прихватимо – нема нам
га пута у ЕУ!? Њих не да не интересује, него баш зато и притисли, што им 90% Србије
поручује да на њу не троше време и да се, тамоони, слободно воле иза затворених врата на
разне начине – да нема ни жељу ни желудац да им на "шпијунку" стоји, одлучна да, по
овом питању, сконча потпуно ретроградна!
Кад је Патријарх Српски пред геј параду изашао са осудом и ставом "имате право да
парадирате, али само о свом трошку и трошку својих налогодаваца, како за параду, тако и
за обезбеђење, но не о трошку Србије – бомбардоване, разорене, морално и економски
осакаћене, осиромашене, поплављене, на стуб срама приковане", обрушила се и власт и
опозиција на Српскога Патријарха – за копље су били јачи од сорошовизије!? Највеће
партије СНС, СПС, ДС загрмеле су да се "Црква не меша у послове државе", да се
"Патријарх нехришћански понаша", да "крши Устав", да...!? Никад нам тако јединствен
парламент није био, под условом да изузмемо предају Космета и пут у Еуропу, где су,
исто тако, к'о један!? Ја овде одмах на почетку имам проблем! Ако се по свим овим

питањима, а по појединима и преко 90%, став Србије и Срба у потпуности поклапа са
Патријарховим ставом, како дође до тога да у Парламенту Србије нема ових који су уз
Патријарха!? Како дође до тога да данас у народном Парламенту нема народне воље(!?)
– ко ли је кога, како, по чијем плану и зашто, ту преварио!?
Овај тврдокорни, оџепарени и згажени народ стиснуо главу у шаке и не да оно што
му је једино остало – памет! Све му отели и уватили му се главе!!! Туку директ у мозак не
би ли народ преврнуо с памећу, све уз пароле да је то за наше добро!? Е, пошто је за наше
добро, има да ми и платимо! Ову задњу "срећу" којом су на Србију ударили "с леђа",
Србија је из своје касе и наших џепова платила милион евра(!?), али барем је све
функционисало к'о сат! Права милина је било гледати 7000 до зуба наоружаних жандарма,
специјалаца, кола и опреме за разбијање демонстрација, хеликоптера,...(!?) – и земља и
небо над Београдом било је премрежено високом професионалношћу! Нека свет види да
ми тога имамо и, што је најважније, да нисмо аматери у овоме делу што се тиче
спремности да се крене на побуњени српски народ, ако му случајно падне на памет да
одбије да промени свест!? Што се тиче осталих побуњених и устремљених на Србе, таква
опрема нама није потребна, јер ми треба "да чистимо у своме дворишту" и бијемо своје, а
не оне друге који бију нас! Све ово докле ми треба да будемо „високопрофесионално“
опремљени да бијемо, пише нам у поглављима за привођење Еуропи, није наше да
размишљамо него да откачињемо део по део и на коленима пред газдом завртимо репом!
Тога дана Београд, као никада у историји, испражњен, очишћен, ограђен, ухапшен
и затворен(!?) – „све функционише“!? Вијоре се шарене заставе преко свих екрана,
загрљени брадати љубавници наскочили једни на друге, у стопу их прате пресрећне
лезбејке, она позната жена у црном разиграла коло, креће се весела колона српском
престоницом – језа ме сву обузела од толике среће у коју су везану Србију увели!? Сад
неко може да помисли, што везану(!?) – но како(?!), сви они који мисле да је Србију било
могуће добровољно привести оволикој "срећи", грдно се варају – не зна Србија шта је за
њу добро, зато има да јој, у њено име и њеним парама, променимо свест, како би напокон
била приведена и "правди" и "срећи"!? То што се Србија буни, бори, отима, има и за то
лека – анестезија! Кад њу, након што је ухапсе, убоду директно у вену са сорошомедија,
што сорошоделатници што државни изабраници, има да се смири и заспи! Чим крене да се
буди, опет у вену, а кад затреба и по гузи, али појачана доза и – у сан – сан је лек!? Овај
безалтернативни пут ка циљу који јој је спакован има да прихвати и како јој се неће, јер
Србија не зна шта ради, има ко је за то изабран да је у њено име, а поготово на њен рачун,
приведе "к познанију права"!?
Весела шетња будућности гази Србију корак по корак!? За разлику од оне претходне
из 2010. када су носили транспаренте "СМРТ ДРЖАВИ", сад иду даље! Плаћени нашим
парама и заштићени нашом полицијом, острвили су се на српску вертикалу, традицију,
историју и биће саздано у Српској Православној Цркви и вери која нас је кроз векове
држала, чувала и изнела! Подвргли су руглу и ударили на оно што је хиљадугодишња
светиња српска за коју је толико Срба кроз векове и свој живот положило!? У језивом
призору, под заштитом државе(!?) орили су се звиждуци на оглашавање звона Српске
Цркве!? Вијоре транспаренти, палацају језици, прети се Српскоме Патријарху...!!! Педер,
обучен у мајицу прекривену Христовом главом, махао је транспарентом на којем је испод
Српскога Патријарха писало "МИЛИОН ДОЛАРА ДАЈЕМ ДА БУДЕШ МОЈ"(!?) – нека
„пријатељу“ остави, требаће ти – Србија је платила – милион евра из свога џепа за ово

страшно понижење и ударање у срж њенога постојања!? Е, је ли могло срамније од овога –
не!!!
Геј парадери, појачани западним нам амбасадорима и "другом Србијом",
демонстрирају моћ и победу! Зацвркутала пресрећна Тања Мишчевић „невиним“
гласићем! Кори Удовички у којој је саздан целокупни српски "просперитет"оличен у
ММФ-у и Светској банци, корача задовољно и моћно улицом новопрокламованога секса!?
Ту је и весели и Мали градоначелник српске престонице! Најежио се фризуром Тасовац на
Србе и српску културу – најежила се сва под земљом елита српска од Светога Саве до
Његоша и осталих...!? Притисле еуропејске похвале са свих страна! Гаулајтер Еуропе у
Србији Девенпорт каже како је " данас поносан и ужива"! Ма, и да нам ниси рекао,
пријатељу наш западни – знамо! Знамо и што си срећан! Нема уласка Србије у ЕУ са
њеним историјским и моралним капиталом! Србија вам треба обешчашћена, безлична,
празна, осиромашена и везана као робље!
Након успешног силовања Србије, похваљени су и потапшани по раменима и
саучесници и силоватељи, али Јоханес Хан, нови комесар за окупационо ширење Еуропе у
новој еуропејској Комисији, рекао је да нема шансе да Србија постане "чланица ЕУ у
наредних 5 година"! Међутим, могу они да причају шта год хоће, ми имамо зацртани пут
са кога нема те силе која ће нас скренути!? Ми ћемо "наставити наш пут ка ЕУ и учинити
најбоље са свим нашим обавезама пре краја 2018", рекао је премијер Србије Вучић и додао
како се нада да ће поглавља 23 и 24 бити отворена почетком 2015.!? То да ова два
поглавља немају везе са правом гејева да шетају и терају инат Србији, чули смо, и то више
пута, и пре и после овог политичког секса над Србијом у свим позама!? "Парада нема
никакве везе и није услов и уцена на путу придруживања ЕУ", Вучић нам је лично
објаснио!? Е, па да се подсетимо шта оно бејаху та поменута поглавља! У 23. су правосуђе
и основна права, а у 24. правда, слобода и безбедност! Сад, јесмо ли ми ангажовали целу
репресивну државну силу како би педери слободно и безбедно остварили основно право
да нам покажу своје сексуално опредељење, уз будно око правосуђа, како би били
кажњени сви они који не буду мирно воајерисали у улични еротски кревет гејева – јесмо!
Јесмо ли за све ово цалнули милионче еврића да би гејеви и Запад мирно, ничим ометени,
оргазмично уживали – јесмо! Је ли за то страдала цела жандармерија, полиција, буџет,
Србија – јесте! Сад нам остаје да видимо јесмо ли се довољно понизили не би ли нам
отворили поглавља 23 и 24, која, ајде да се лажемо – "немају везе са парадом"!?
Новинар Би-Би-Си-ја, циркус у Београду објаснио је својим гледаоцима, директно и
без околишења: "Циљ је био усрећити по сваку цену Брисел"!? Знааају новинари Би-БиСи-ја, само кад хоће! Један такав рендгенски снимак, који се још увек крије од Србије и
Срба, објавио је дан након убиства Зорана Ђинђића новинар лондонског "Гардијана" Нил
Кларк, под насловом "Београдски квислинг", зато сам и ставила овај Кларков текст на
насловну страну овога сајта, ако ништа друго, оно да се позовем на то како има новинара
којима је дозвољено да раде и ако не одустају од истине – злу не требало!
Чим је парада окончана и државни представници стали пред камере да нам опишу
невиђени успех који је Србија управо одрадила, на друштвеним мрежама гурнута је
информација да је тог дана "најбоља вест из Београда то што је пребијен брат" премијера
Вучића!? Мени то није најбоља, него најинтересантнија вест тога дана – а и убудуће!!!
Одмах по завршетку првог чина ове изрежиране представе, на сцену је, без паузе,
ступио припремљени други – жртвовање брата!? Први чин је смишљен да, што под
аплаузима, што под звиждуцима, траје интензивно дан – други траје све док се први не

заборави и избрише из сећања, али праћен тишином – мук!!! Е, ту сад код мене настаје
проблем!? Први чин снимале су све камере окупиране Србије, други само једна – камера
ТВ Н1!? Све камере биле су разапете на централним и кључним позицијама, како би нам
уватиле и пренеле целокупну победу и радост, и сваки њен тренутак! Н1 имала је други
задатак – на десетом ћошку догађаја – "у незнању" – чекала је тренутак кад ће жртвовање
брата кроз живи зид до зуба наоружаних жандарма, да нам то, до у детаље, насними –
тотал, крупни план, овај угао, онај угао,...(!?) – „чист професионализам“!? Колико се ја
разумем у снимке и кадрове, канда је Н1 ту имала више од једне камере!? Ево, све да не
улазим у то откуд брат баш тога дана у то време на том месту и баш тада и туда у
неодложну посету родитељима, ко је све ту посету, маршруту и време јој знао, ко није
знао, ко... – камера Н1– очито је знала!? Све камере "у театру" окупиранога Београда тога
дана, биле су надлежне за први чин, други је – без сведока – покрила сама Н1!? Е, ту је
квака!!!
На једноме скупу летос, на којем сам неплански позвана за говорницу, причала сам о
томе чија је ТВ Н1 и ко стоји иза ње (и то има на овоме сајту)! Наиме, ТВ Н1 је
експозитура SNN-ова за Балкан и власништво ККР-а која је глобална инвестициона фирма
са централом у Њујорку!? ККР је октобра прошле године купио за милијарду долара онај
нама доообро знани Сорошев СББ! И – и овде није крај, најинтересантније тек следи!
Главни човек ККР-а је нико други до Дејвид Петреус, чија путања успона иде од генерала
окупационих снага Америке у Авганистану, преко директора ЦИА-е (2011–2012.) до првог
човека данас у ККР-у која је власник ТВ Н1!? Од пролећа ове године наши амерички
"пријатељи" сабрани у ЦИА-у и телевизију, часа нису часили: одабрали су врле новинаре
(видећете их, добро су нам познати), направили камп, обучили их како да
"професионално" раде и сад их полако гурају у наше домове и главу! Три пута нас је
Дејвид Петреус од тада посетио, с Вучићем разговарао и добио Србију за своју ТВ!? Тако
нам је сад Н1 – ЦИА-на ТВ, легално у држави инсталирана, а остале – остале су све наших
западних "пријатеља("!?) – српске камере, после петооктобарске окупације, у Србији више
не снимају!!!

