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ПУТИН У БЕОГРАДУ–ПРЕМА СВЕЦУ И ТРОПАР
Навикнут да нам саставља „протоколе“ и одређује шта
Србија сме, а шта не, гласнуо се и амерички амбасадор Кирби,
по питању доласка Путина у Београд на 70-годишњицу
ослобођења од оне окупације!? Најбоље, пријатељу наш
западни, да се ви оставите дељења пацки и састављања листе
званица на парадама поводом ослобођења Београда, Србије и
српства!? Доће ред и на вас! Када будемо обележавали
рушења, убијања и окупацију – ви сте ту незаобилазни!!!

Огољена, неретко и примитивна, хистерија "другосрбијанаца", поклопљена са
ставом, ипак у рукавицама и мало више рафирмана, западних "пријатеља Србије",
обележила је посету Путина Београду и војној паради, уприличеној 16. октобра, поводом
70-годишњице ослобођења Београда од тадашње фашистичке окупације! Свако помињање
Путиновога имена повезивано је са питањем како ће на то реаговати ЕУ и Запад, и на
крају би уследио закључак – то Србији не треба! Одзвањале су реченице: "Руси нам никад
нису помогли, код нас ЕУ има огромне инвестиције, трговинска размена Србије и ЕУ на
првом је месту...", све ширећи петнаестогодишњи мит о томе како га Србији нема живота
и како ће цркнути од глади без ЕУ!? Све ово, када је економска корист у питању и
просперитет Србије који проистиче из сарадње са Русијом и могућностима које нам та
испружена рука даје, а које ми под страхом од Запада узимамо у траговима или
одбацујемо, пада у воду када се проговори језиком математике и бројки. На питање да ли
је Русија помагала Србима кроз векове, најбоље говори светла српска историја у великом
делу заједно проживљена с Русијом и Русима, као и 31000 руских војника погинулих на
нашој територији у борби против фашизма у Другом светском рату!!! Знају српски хероји
и мученици ко је био уз њих, а ко против, када су за српство и Србију живот давали, док
данас, гле апсурда, квислинзи у њој тако раскошно живе – и, обезбеђени окупаторовим
новцем и задовољни – пропагирају брисање истине о свему томе!?
Амерички амбасадор Кирби, гласнуо се још пре месец дана, док се још са
сигурношћу није ни знало да ли ће Путин доћи на прославу у Београду! Наш западни
пријатељ, навикнут да Србији прави "протоколе", имао је замисао да он састави листу
званица за Дан ослобођења Београда, па је, зато што су се те трупе које су онда ослобађале
од фашизма, звале совјетске, тражио да буду назоћни, ако не баш сви који су некада били
заједно у СССР-у (неки су сад чланови њиховога им НАТО), оно макар Украјина, како би,
не само у Кијеву, него и у Београду, наместио Путину "Мајдан"!

Пошто у децембру, у посету Србији долази и кинески премијер, Кирби нам је
завртео прстом и показао ко може, а ко не да нам у посету дође: "Наш став о посетама
кинеских и руских званичника се разликује. Кинези скоро нису никога напали, а Руси јесу.
То треба имати на уму"!? Ма само кад ви, пријатељу, имате на уму ко је кога када и
колико нападао и напада!? Ако је ико позван данас да прича о нападима, то је – Америка!
Компетентнијега саговорника за нападе од вас нема! Кад се ви дотакнете демократије и
дељења слова другима о нападима, свакога нормалнога човека нападне осећај беса и
освете! Најбоље да се ви оставите дељења пацки и састављања листе званица на парадама
поводом ослобађања! Доће ред и на вас! Када Београд и Србија буду обележавали
рушења, убијања и окупацију – ви сте ту незаобилазни!!! Ова војна парада којом славимо
ослобођење сама је одредила госте! Уосталом, ако ништа друго, макар су параде у
Београду праведно подељене! Свако је имао ону која му и приличи – ви геј, Путин војну –
према свецу и тропар!
Око хиљаду новинара из 160 држава света, пристиглих да испрате догађај у
Београду, говори о планетарном значају Путина! Председник Србије Николић,
фасциниран светском заинтересованошћу за свако "кретање" председника Русије, шапнуо
је, на "тешком" руском, своме високоме госту "пре" укључења камера: "Седам стотина
журнаљиста! Би-Би-Си – ћетири! Оћењ интересантно!" Путин, не отварајући уста, на ово
је само развукао лице у осмех!
"Нашим" новинарима „Путин у Београду“ и није био неки разлог за славље, више
су нагињали да тај догађај прикажу као трагедију која је Србију стрефила, а неретко и
правили спрдњу данима! То што је Русија велика сила која једина штити национални
српски интерес од Космета до Републике Српске, није њихов задатак – напротив! Ипак,
тешко је преварити народ! Српски народ Путина у Београду видео је као симбол прославе
ослобођења од окупације – и ондашње – и данашње!!! Он, и да му се не каже, зна ко му је
пријатељ, мада, лепо је било чути из Путинових уста: "Намеравамо да подржимо Србију!
Русија не тргује својим пријатељствима!"
Е, има ли ишта нормалније од оваквог односа према Путину у Београду, и оних који
су за и оних који су против – не, да ја знам! Уосталом, ова мртва трка између два блока,
није од јуче – медији уз газде – народ уз себе! Победу хоће и једни и други!!! Међутим,
сви они који су с пажњом пратили цео ток овог догађаја, не могу да се отргну утиску да је
Београд прославу 70-годишњице ослобођења правио и обележавао поново окупиран и
згажен – до када(!?) – е, то је питање за милион долара!!!
Пошто је због Београда са закашњењем стигао у Милано на Азијско-европски
самит(АСЕМ), тамошњи медији, присутни још у већем броју, известили су да су сви
чекали тај долазак и да су "све очи упрте у руског председника Владимира Путина"!!! На
Самиту који је окупио преко 50 држава, међу којима најмоћније на ова два континента, а и
на Планети, председник Француске Оланд рекао је: "Присутна је међународна
неизвесност, САД бележи успоравање, Европа није пронашла пут за повратак на раст"!!!
Председник Европског савета Херман ван Ромпеј, отварајући скуп, одлучио се и да „сагне
главу“, а и да сачува достојанство: "Данас више него икад европске и азијске земље
требају једне другима"(!) – за похвалу, у сваком случају!
Када се узме податак да је Кина и званично постала прва економска сила света, а
поново подигнута Русија, од 2006 у најбољим односима са њом, БРИК, Евроазијска унија
коју чине Русија, Белорусија, Казахстан, све то говори о правом путу и месту где се налази

циљ коме треба стремити и пут којим треба ићи, чега су и "наши“ западни пријатељи и те
како свесни!
Како год се окрене, призор у трајању од преко 6 сати, био је за памћење! Путина,
мада жестоко чуваног, сви који су до њега могли доћи – љубили су, што опхрвани
емоцијом, што поруком коју треба упутити народу поколебаном у прави пут којим Србија
корача!? Путин се својски и братски препуштао, мада видно више онима који су то радили
из искрене жеље него онима који су пољупцима калкулисали са народом – камера тако
све види – а и Путин! Његов боравак у Београду, за само пола дана испитао је јавно
мњење! Сви "Галупи", "стручњаци" и окупациони медији и њихове бројке и пропаганда
за сондажу народнога мишљења пали су у воду! Орден на великој огрлици уручио му је
Николић, али Председник Русије, као ниједан званичник до сада, понео је
одликовање из руку целога српскога народа!!!
За време ове посете потписан је међудржавни Споразум о: војнотехничкој сарадњи,
узајамној заштити тајних података, енергетској ефикасности, реконструкцији железничког
коридора 10, испоруци 27 дизел-моторних возила за приградски саобраћај, проширењу
асортимана за увоз пољопривредних производа из Србије, уз, како је, на предлог Вучића,
Путин рекао: "С обзиром на наше добре односе и са Италијом и 'Фијатом', можемо се
договорити о квоти увоза 'Фијатових' аутомобила произведених у Србији"...(!) – Руси
Србији за један дан!!!
И још нешто, како се чуло из разговора Путина и Николића док су се заједно возили
у блиндираноме аутомобилу рускога председника: "Томиславе, када год будете имали
нову идеју, напишите ми, постараћу се за то. Уважавам Србију која има своје ставове и не
подлеже притисцима!" Полако, полако – не бих ја са овим журила!?
"Чашу меда још нико не попи што је с чашом жучи не загрчи...", како славни Његош
каже, тако и после овога славља долази Брисел, који, ма колико био задовољан Вучићевом
изјавом Путину да "Србија остаје на европском путу", али да "није и неће уводити
санкције Русији", она Путинова изјава како су "уведене санкције Русији повољан тренутак
за српску привреду и да досадашњи извоз у вредности од 150 милиона долара може брзо
достићи 500 милиона", тешко да ће остати без ултиматума ЕУ који нам је недавно већ
једном саопштен! И, као што се очекивало, одмах нам се гласнула Маја Коцијанчић,
портпаролка шефице ЕУ дипломатије, да "очекујемо од Србије да остане на европском
курсу, као и да демонстрира приврженост Унији тако што ће наставити да своју спољну
политику усклађује са европском"!!! Из „пријатељске“ Америке стигло нам је саопштење
да су "почасти са којима је Путин дочекан у Београду у раскораку са опредељењем Србије
за укључење у европски блок"!!! Добро, а шта ћемо са оним скандирањем народа "Србија–
Русија, не треба нам Унија"!? Имамо и ону Путинову, "и на даљину осећам како из
српског народа зраче спонтане симпатије према мојој земљи и народу" – Путин и народ на
једну страну – западни пријатељи и(!?) – на другу!?
Кад се само сетим са каквом помпом су нас окупаторски медији у Србији (ретко да
има других) и они који су јој стајали пред микрофон, два дана пред београдски бал гејева,
тукли у мозак и засењивали "веселом вешћу" из ЕК да ће Србија из ИПА фондова за 6
година добити 1,508 милијарди евра!? Дивно од вас и надасве великодушно! А да се ви
уватите математике па то поделите на 6 година па дођете до истине од свега 251,3
милиона еврића годишње! Кажете како нам поклањате, а отимање Космета, а ратна
одштета преко 120 милијарди евра из 1999, а промена свести коју нам тражите – је ли то
све у тих 1.508 милијарди евра у 6 година и – онда сте с нама завршили?! Е, видите,

пријатељи, ми само од "Јужног тока", и то само од тога што кроз нашу земљу пролази,
имамо око 300 милиона евра годишње, а да не улазим у све остало, број запослених на
изградњи, па на одржавању, па нижа цена гаса, па...!!!
Кад смо већ код "Јужног тока", и он је био једно од два питања каја су новинари
поставили Путину у Београду. У ова страшна времена заглушујућег звецкања оружјем са
Запада којим су се устремили на Русију и цео свет, Путин је сталожено, а моћно, оружју
супроставио љубав: "То је као у љубави! Она може бити сретна само ако оба учесника
желе наставити те дивне односе"! Тешко да ће хладни рат Запада отопити љубав – они
разумеју само силу!!!
Либерални капитализам, његов ММФ, БЕЛОсветска банка и пропаганда којом нас
држе у шаци, направили су нам систем и план по коме живимо или боље рећи цркавамо!
Траже да будемо сервилни и ликвидни! Да им враћамо кредите на којима зарађују преко
камата, а ми да смањимо плате, пензије... – све што нас држи у животу!!!
У овај контекст западних благодети које су нас стрефиле, некако ми спада и војна
парада у Београду! Док сам посматрала сваки пролазак поред бине и показивање наше
војне моћи и наоружања, нисам могла да се отргнем од мисли да се то одвија пред
врховним командантом оружане војне силе Русије! Размишљала сам и о томе, да ли
парадирајући показујемо своју снагу или му се жалимо!!! Боже, како ли је то Путину
изгледало док је упоређивао...!? Како год, хвала му што је посматрао параду озбиљно, с
пажњом – као праву! Српска војска, која је прошла кроз стрељачки вод нашег "Јацењуха"
и Титовог следбеника Ђинђића и његових војних министара, преко Тадића до
ШуНАТОвца, мене је, ма колико то некоме било чудно, подсећала на голготу преласка
преко Албаније, Крфа, Солуна и поновног уласка у Београд, изазивајући помешан осећај
поноса, туге и среће што је, макар у траговима, али ипак има међу живима!
Када се на крају сумирају све игре и игрице, све наглас изговорено и наглас оћутано,
све моћне камере и микрофони западних интереса у Србији били су слаби пред овацијама
одушевљенога народа (коме је одавно одузет "микрофон") кад је потегао свом снагом из
свога грла, колико је год могао узвикујући Путиново име! Е, то је био став о присуству
Путина и слављу у Београду састављеном из три дела! Који је део био већи, 70годишњица ослобођења Београда од окупације, војна парада или сам Путин у Београду,
тешко је измерити! Да смо „под слободом“, све би имало другачији значај, овако,
прослава ослобођења изазива пијетет и понос, војна парада и тугу и срећу, а Путин –
Путин наду да ће се Срби опет ослободити!!!

