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МИКРОФОНИ С БАРУТНИМ ПУЊЕЊЕМ
Ови планетарни микрофони, који раде на барутно
пуњење и макијавелистички принцип, сви се скоро могу свести
на гланцање НАТО-вских цеви ка Москви! Од свих
новогодишњих порука, најинтересантније су ми ове наших
вођа, који су се ту уденули и клечећи, одоздо шашоље
међуножје газдама, не би ли им олакшали муку коју муче с
Русијом! Обама ће „побелет“ од Путина: "Руски председник
својом брзометном анексијом Крима и инвазијом на неке
области источне Украјине убедио је и многе у Вашингтону да
је геније"(!) – јок, ти си!? Која тешка патологија – болесно су
на Русе навучени, страх ме за њихово свеукупно здравље...

Оно неписано правило да се сви нешто пред крај текуће године у'вате микрофона
и још једном "закуцају лопту", ни овај пут није изостало ни код светских моћника ни ових
који су само над нама моћни! Поруке су се укрштале и тукле око Планете, праштало је на
све стране, а стркотине су ударале у колатералне поданике! Таквог "ватромета" није било
ни у најхладнијим хладним ратовима, до овога трећега "хладнога" – како ја бројим, почев
од Првог светског, па Другог светског, па већ увелико Трећег светског коме тепамо
"хладни", а колико је „хладан“ – најбоље питати оне по којима годинама праште НАТОвске бомбе!!! Сва три – започео је "демократски" Запад!
Ови планетарни микрофони, који раде на барутно пуњење и макијавелистички
принцип, сви се скоро могу свести на гланцање НАТО-вских цеви ка Москви и остатку
света! Али није све црно, има и по која експлозија "љубави"! Ево, Америка нам је у
децембру иницирала успоставу дипломатских односе са Кубом, мада није само Америка
одапела "аморове стреле" ка овом острву – Ватикан је посредовао, а Обама се уредно
захвалио – нема чорбе коју Ватикан није темељно зачинио! Овај податак, и то са све
"зачином", баш ме је забринуо – страх ме за њихово свеукупно здравље! Тешка патологија
– болесно су на Русе навучени! Прво Кубу пукну санкцијама скоро шест деценија, а сад јој
падну у загрљај, и све то – и деценијске санкције и ово напрасно помирење – опет због
Русије! Мени је ово за озбиљног чика доктора који би морао стручно да им Русе из
подсвести избаци! Они су се и на Украјину наврзли због Руса! Дошли су дотле да је она
23. децембра укинула закон о неутралности и покренула поступак за прикључење НАТОу, а Обама у новогодишњој поруци, навикнут, обрнуо тезе око агресије, и каже да је
санкцијама ударено на "агресију руског председника Владимира Путина на Украјину"!?
Црррна Украјина!!! Је ли могла икако "паметније" стиснут тастер у парламенту но што је
„стиснула“ – тек ће да види!
А тек Јужни ток – пукоше целу јужну Европу не би ли сломили Русе! Они нас
штапом, и покојом шаргарепицом, и у ЕУ утерују – опет због Руса! Цео свет о јаду
забавише због Руса – а и сами себе! Њима је добро само ако је другима лоше, а поготово

ако је лоше Русима! Састанче, планирају, праве коалиције, блокове, прете, уводе санкције,
туку ниском ценом нафте, коју су смањили напола не би ли рубљу бацили на колена, па
макар и сами томе платили невиђену цену! Не могу Русима опростит повратак Крима, то
их болииии – преживет неће, а тек Путин што их боли – Обама ће „побелет“ од муке:
"Руски председник својом брзометном анексијом Крима и инвазијом на неке области
источне Украјине убедио је и многе у Вашингтону да је геније"(!) – јок, ти си! Врх
новогодишњег Обаминог мудровања је да они с ким год хоће могу шта хоће, но ипак
каже: "Не желим рат с Русијом, али можемо да применимо упоран притисак (санкције) у
сарадњи са европским партнерима"!? Чудо да баш с Русијом "не желите рат“, с обзиром да
нема места где ту жељу себи нисте испунили!?
Ова њихова игранка и "жеље", од лудила до лудила, трају деценијама, све држећи се
за долар, одштампан у "ролнама" и спакован у "балоне", који кад пукну, а с времена
на време пуцају, у црно завију прво тамо њих, а онда се они спашавају завијајући цео
свет у црно и чупају иницирајући мало "хладне", мало вруће ратове – а "Вол стрит"
дан-ноћ, штампа ли штампа!? Мртва им је трка између "Вол стрита" и рата – као
кокошка и јаје – не зна се ко кога ствара!?
Господе Боже, шта све, поред централног жаришта заразе – "Вол стрита", може да се
види кад се завири у њихову шпијунку – страва обузме нормалнога човека од "понуде"
њихове демократије! Ту су им незаобилазна ЦИА-мучилишта и "гватанама", што код њих,
што посејана по другим потчињеним државама, Албанија, Хрватска, БиХ,...!? Ту ти се они
нама „похвалише“ шта раде онима које су похапсили по земаљској кугли: стрпају их у
логоре и преваспитавају по средњовековним методама за које је цивилизовани свет
веровао да одавно више не постоје!? А тек шта им још раде мимо онога што су приказали,
а морали су нешто приказат кад већ цео свет о томе бруји – али, тииихо бруји – једва да се
чује!? Сунце ти жарко – ту живи мртвима завиде кад их америчка демократија баци под
"своје протоколе"!? Коју они "разиграну"машту по мучилиштима примењују – Менгеле је
за њих чисти аматер! А тек расписана и отворена сезона лова над Црнцима(!?) – изваде
пиштољ, метак, некад у чело, некад у леђа – један Црнац мање, и – ником ништа!? Е ово –
ово је директно аутоимуна болест, како би то стручњаци назвали када се организам окрене
против самога себе и почне да се самоуништава! Где си овде, Обама!?
Мени је најинтересантније код ових епидемија и болести које Америка исијава,
сејући заразу и смрт, како на то реагују "наши" медији и званичници(!?) – ма, ни да
највеће благостање отуд стиже и тамо да се дешава, не би тако! Ма, њих милина
необуздана обузима на саму припрему да јој име изговоре!? Е, али зато се најеже, устреме,
смркну, згрозе, разјаре на саму реч – Русија! Њима Русија смета управо због онога што
мени прија, а то је њено супростављање газдама им и светском силеџији! Ништа им с
руске стране није довољно добро да би их орасположило – ни позив за помирење, ни
позив да се поштује договор о наоружању, ни договор о неширењу НАТО-а, ни позив за
економску сарадњу, ни онолика упорност да се изгради Јужни ток, ни позив да сјашу с
Украјине коју су располутили, сударили у грађанском рату и припремили је да се у њу
НАТО угнезди, ни позив да се прекине невиђени хладни рат који су закували, ни...! А како
се тек најеже кад Русија помене преседан и дупле аршине зване Косово – Крим(!?) – у
секунди се сврстају на страну Шиптара и Запада! Њих не интересује што је Космет центар
– есенција српства отета бомбама и дата окупатору, али зато су згрожени што Русија,
након упада Запада у Украјину, није дала свој Крим!!! Најежили се на Русе који су стали
на црту њиховим газдама и заштитили свој народ! Изем ти пса авлијанера, оданога и

захвалнога за пуну здјелу, при њима! Нема тога кога они не би растргли ко им дирне или
се, не дај Боже, јаче супростави газди! А тек који бес их обузме кад им дође на ред Путин
да га помену – ја побегнем што даље од телевизора – уватим се врата па тутањ из собе,
плашећи се да не искоче с екрана и поубијају све пред собом! Најмирнија сам кад знам да
је Путин урадио и поручио нешто што нема тога ко би томе могао ишта приговорити, они
тад од муке заћуте – ни "а" – ја пресрећна, ко не би био срећан кад спаси живу главу!
Шта после овакве ситуације, уопште, рећи о нашој трагедији!? Ми им спадамо
у колатералу коју су толико обешчастили, згазили и сломили! Доведени смо дотле да
већ унапред одрађујемо оно што ће они тек да помисле и то све шашољећи им
међуножје!? Више нисмо ни тема њиховога размишљања – све су опослили!? Ако
изузмемо Едиту Тахири, нико нас нешто и не спомиње! Сад, ви у чуду ко је Едита – ето
колико је битна! Она нам је задужена да у име шиптарских окупатора преговара у
Бриселу с нама о нашем Космету!? Куд ћете већу потрврду наше целовитости,
територијалног интегритета, суверенитета и благодети исправнога пута којим данашњи
Београд води Србе!? У новогодишњем обраћању, отварала нам је очи смејући нам се у
лице и спрдајући се с нама, али на потпуно другачији начин од онога како се са Србима
спрда српска власт! Сва битна објаснила је: "Илузије појединаца, посебно званичника који
размишљају ван закона Косова и споразума у Бриселу су дозвољене, али законска основа
и споразум од 19. априла (Бриселски споразум, прим.аут.) јасно кажу да Заједницу
српских општина (ЗСО) треба засновати на законима Косова! Србија не може да се учлани
у ЕУ без признања Косова, пошто није испунила услов добросуседства са нашом
републиком"! Тахири је додала и да ће на првом састанку у Бриселу затражити да се
отвори питање репарације ратне штете, сукцесија и нормализација односа две земље,
заправо поштовање потписаног споразума!? Господе Боже, ко све Србији данас не млати
прстом испред носа!? А Београд – Београд главу не диже од посла којим је заузет – да нам
што гушћу маглу на очи навуче! Обрни-окрени, не можемо се пожалити да макар спрдња
с нама није разиграна, маштовита, и разнородна – од оних који нам се кезе истином у
лице, до оних који нас засипају безочном лажи!?
Новогодишњи микрофон премијера нам Вучића посебно ми је био интересантан! По
ко зна који пут, истакао је како смо покренули најтеже реформе, за које нико до сада, тј.
до њега, није имао храбрости и да зато боље видимо светло на крају тунела(!?) – е, око
овог видика и ја се слажем, јер та линија коју погледом обухватамо сад нам је краћа за
Космет па је лакше, брже и боље целу преп.шамо погледом! Похвалио се и да је његова
влада "влада тешких одлука у тешко време", а Србија „звезда у успону“!? Обрадовао нас је
са ММФ-ом – оном метастазом „Вол стрита“: "Договорили смо се са ММФ-ом да
добијемо драматично већу цену за Телеком од оне у 2011.години"(!) – среће наше – ту ти
се ми и Телекома курталисасмо!? А сад поентирање око одабира "доброг" пута: "Онај дан
кад је пала рубља за 20%, ми смо имали пад динара за 1%"(!?) – е, ово је посебна порука, а
превод гласи – видите како је нама добро и како смо спашени што нисмо с Русијом и како
је, ваљда, Русија на коленима!!! Ја просто не знам како да се захвалим премијеру за ово
отварање очију! Ја сам тек сад потпуно срећна и убеђена у благодети пута који нам је
наметнут! Све до овог податка нисам знала коју ми срећу са окупатором имамо!?
Ево, мимо нас, још један пример оних којима је "добро" зато што су се окренули
Америци и ЕУ, а против Русије. Када је пре месец дана Русија била натерана да обустави
изградњу Јужног тока, јер јој ЕУ није дала да коракне на њену територију – Бугарску, коју
су у окупационом походу на исток међу првима анектирали – опет због Русије, иза жице

чуо се шапат робиње Бугарске! Румен Овчаров, бивши бугарски министар економије и
енергетике, рекао је да ЕУ не пада на памет да обештети Бугарску што јој је отела огромни
капитал забраном градње Јужног тока, држећи је као колонију на ивици егзистенције:
"Бугарска неће добити надокнаду за отказивање пројекта Јужни ток и наћи ће се у
позицији губитника! Морамо рећи 'хвала' Бојку Борисову (доскорашњи премијер
прим.аут.) који је у последњих пет година успео да спречи сва три велика
инфраструктурна пројекта у Бугарској која би јој донела велику економску корист"! Е, сад
ми је много лакше – и Бугарска има свога премијера!
У новогодишњим порукама нашега премијера једна је била врх: "Србија је данас
најпоштованија држава и у Европи и у свету"(!?) – е, ово сам цитирала дословце!!! Овде
смо ти свет и ја потпуно на супротним ставовима око тог "поштовања" – да не кажем да је
мој став скррроз уз "очин" том светском ставу! Некако ми начин којим дођосмо до тог
"поштовања" није легао! Цена плаћена Косметом – превелика ми је за тооолико ваше
"поштовање"(!?) – хвала, нисте требали!!!
Кад сам већ код „поштовања“ и „непоштовања“, да се и Путина дотакнем! Он је, на
коктелу из Кремља поручио да су "рад за добро домовине и одбрану виталних интереса
доказ части и дужности...! Враћање Севастопоља и Крима показује колико је одбрана
интереса важна..."! Знаш шта, пријатељу, сад си се још ти нашао да нам седаш на муку!
Каква бре част, понос и остале ретроградне, застареле категорије! Каква државна
територија – чување или, не дај Боже, враћање! Ко је теби рекао да је часније радит за
своју домовину, него за Америку и ЕУ! Домовина, па домовина – ти си, пријатељу,
показао недостатак ширине и виииисок степен себичности! Ти си нам, бре, разболео
"наше пријатеље" штитећи своју домовину! Уместо да дозволиш да ти домовину уситне,
па сваки пут кад они зину ти им спреман тутнеш у чељусти парче државе – а да је Бог није
да немаш од шта, ти запео – не даш, па не даш!!! Како ми од ово мало, па дајемо кад год
затраже и колико затраже и шта год затраже!? Зато си ти, пријатељу, кажњен, а ми
"најпоштованија држава у Европи и свету" – ти тако "поштован" као ми што смо – никад
бити нећеш!!!

