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СРПСКИ ПОРАЗИ ОД ГЛОБАЛНИХ СТРКОТИНА
Москва слави војном парадом победу у Другом светском рату –
Америка зажиже Трећи светски по Планети! Преко Шиптара уждила
и Балкан! Наша власт у Брисел трчи по добровољну окупацију, трчи
за сто по Србији са истуреним окупаторовим одељењем – НВО
сектором, трчи у Албанију код најновијег српског "пријатеља" –
Едија Раме...!? Власт никад живља, Србија – умире!?

Никад оваквога раја за писање, а ни пакла шта избацити, није било као у ова времена од
када је нови Хитлер ударио Трећим светским ратом по Планети! Згуснуо се мај у слављу и
ратовима – мртва трка између једних и других фанфара!? Не кажем – у реду је и централна
прослава 70 година победе над фашизмом на Црвеном тргу у Москви одржана 9. маја, мада... –
полако! Можда и јесте Други светски рат завршен, али овај Трећи, из Беле куће, који је наставио
тамо где је Други стао – ем га живимо, ем му се краја не види!
Одакле кренути...!? Маршира војна парада Москвом, Америка пали Балкан преко Шиптара,
наша власт у Брисел трчи по добровољну окупацију, трчи за сто са истуреним окупаторовим
одељењем – НВО сектором, трчи код Едија Раме – најновијег српског "пријатеља"...!? Власт никад
живља, Србија – умире!?
У Бриселу 18. маја свих 28 чланица ЕУропе угостиле Вучића и Дачића под паролом
"Пријатељи Србије"!? До овог "пријатељског" напрасног скупа стигли смо на иницијативу
Аустрије и Италије! Главни је био наш пријатељ Курц Себастијан, шеф аустријске дипломатије!
Ту ти ми поново од истих у историји добисмо Курца за пријатеља!? Да би "зарадио" Брисел, Вучић
је прво морао да се изгрли, изљуби, веже у трајно пријатељство са целим невладиним сектором у
Србији, или прецизније сектором влада западних нам "пријатеља"!? А тек љубав која је након
судара, око спакованих батина Вучићевом брату и "парафинских рукавица" заштитника нам
грађана Саше Јанковића, постигнута – то је тек за причу!? Извађена је и карта за Тирану 27. маја
где ће Вучић пасти у загрљај Рами(!?) – остало ћемо чут, кад ово народ свари, ако преживи!?
Из Брисела су нам послали поздраве, пуни елана и обећања за отварање поглавља у
октобру!? – среће наше! Курц је лично рекао: "Потребно је отворити поглавља што је пре могуће.
Желимо Србију у ЕУ. Желимо да је похвалимо за напредак"!? Ма, не само Курц, сви наши
"пријатељи" су нас похвалили – куд ћеш бољи доказ да смо на "добром" путу!?
Како нас третирају и шта им треба, ево потврде од оних који нас воде! Вучић је рекао:
"Чинимо све..., а онда видите, да нисте чак ни поштовани на начин, не како очекујете, већ како
мислите да би било нормално"!? А Дачић: "Кључни политички критеријум за почетак преговора је
напредак у дијалогу са Приштином. То није нарочито праведно према Србији, јер наша земља није
та од које све зависи"!? Значи, непоштовани смо и то не мало већ – испод онога што је уобичајено
и пристојно!? Мада је то очигледно – лепо од премијера што је признао где смо доведени!? Само
не знам чему глума о зачуђености!? Кад је то неко поштовао онога који се самопонижава и "чини
све" што се од њега тражи и што би то они чували наш образ, кад смо ми пљунули у њега!? А тек
признање да "ништа не зависи од нас"– ма не зависи, пријатељу, ништа, осим што вас приведу да
потпишете оно што они хоће, како би испало да је отимање КосМета легално!? И то једино што од
вас зависи – дајете!? Није наш главни проблем што нас је поново узјахао исти вековни непријатељ
– навикли смо – проблем је што сте, у овом тешком историјском времену – ви Србија!?

У глобалним кретањима, ово су ипак само стркотине, које нас сврбе! Планетарни догађај је
био Централна прослава 70 година Дана победе над фашизмом 9. маја на Црвеном тргу у Москви –
највећа до сада у историји! Присутно је било 30 светских лидера, међу којима и председници
Кине, Индије, Египта,..., Србије и – Македоније! Западни лидери бојкотовали су Москву!? Међу
војском 10 земаља, продефиловала је и Гарда Војске Србије. Пошто нисмо могли избећи Москву,
ми смо, на дан рускога славља, спаковали још 100 војника и правац с њима у Немачку на војну
вежбу која се зове "Заједнички одговор", а коју је организовала Европска команда Оружаних снага
САД која траје до 4. јуна!? У Москви перформанс – с Америма "заједнички одговор"...!?
Боже драги, који је рај тога дана била војна парада за шпијуне-"посматраче"! Колико сати
након тога ће само да се потроши на прегледање снимака, које су шкљоцали радознали "папараци"
западних служби и домаћих делатника "демократије", од легалних "фотографа" војних аташеа до
оних који раде под новинарским велом! Ево, ја се кладим да је тог дана највећа концентрација
шпијуна на Планети била управо тамо! Који су само они посао тада обавили у Москви! Ај' сад
нека неко каже да их није било на Дан победе над фашизмом у руској престоници!!!
Када је Запад схватио да се Русија подиже под Путином, нема шта није радио и шта не ради
да му главе дође! Покушавали су да га упрегну у своје коло и паралелно му отварали фронтове!
Ово прво нису могли, остали су без руске подршке у Авганистану, КосМету, Ирану, Сирији...! Ово
друго могу, али им се и враћа као бумеранг! Уведене економске санкције након хаоса којем су
лично у Украјини кумовали и Кримског референдума који је потом уследио, не може се рећи да
нису нанеле удар Русији, али Русија која узима ваздух на другој страни, потписује круцијалне
билатералне уговоре са привредним џином Кином и другима – све живља, доводи Запад до
очајања! Народ који је згазио Хитлера, сломио Наполеона, не може се тако лако препаднути
санкцијама! Једна од великих бојазни Америке су и трзаји њене поданице Немачке, чији
просперитет увелико зависи од сарадње са Русијом – шта ако се, због свога спасавања, Немачка
отме – то би био амерички крај!?
Свесни погрешних потеза, Амери су се пресвукли и кренули! Први пут након захлађења
односа Вашингтона и Москве, после две године, у Русију је запуцао шеф америчке дипломатије
Кери, који се у Сочију 12. маја састао са својим колегом Лавровим и Путином! Западни медији су
ово пропагирали као отопљавање хладних односа након санкција! Домаћин је, пре почетка
разговора, саопштио да им не пада на памет да са Керијем разговарају о укидању санкција: "Нисмо
ми први увели санкције и нисмо иницијатори било каквог погрешног односа. Ако Кери буде
говорио о санкцијама, ми ћемо га саслушати, али на дневном реду нема такве теме"! Путин је
остао доследан свом старом ставу, да од санкција обе стране имају штету и да онај ко их је први
увео треба да их први и укине! У саопштењу за јавност писало је: "Причали смо о Ирану, Сирији и
Украјини"! Угледни "Фајненшел тајмс", долазак Керија у Сочи дефинисао је као руску победу, јер
"Русија игра сувише важну улогу на међународној арени да би Запад могао да је изолује"!
Кери је у Сочију положио венац на споменик руским херојима победе, а Меркелица,
канцеларка најзначајније америчке робиње, није смела 9. маја, али је зато сутрадан, заједно са
Путином, у Москви положила венац победницима фашизма! Не сумњам да су се добро разумели с
обзиром да за Путина, након дугогодишњег обавештајног стажа у Немачкој – нема тајни у
"немачком језику"!
Док је Москва била заузета слављем, а Богами и цео свет упро очи у московску параду, наши
"пријатељи" Американци гурнули су им Шиптаре, од ране зоре, у напад на Македонију! Из 51.
америчке државе Косово, до зуба наоружани УЧКаовци напали су Куманово! У дводневној борби,
погинуло је 8, а рањено преко 37 полицајаца, убијено је 14 терориста и приведено 30! Ово је,
после оног шиптарског напада на полицијску караулу 21. априла, други озбиљнији удар!
Западни миротворци су заиграли "демократију" у Македонији, и преко "опозиционара"
Зорана Заева! Он већ месецима глуми "викиликс" и на протестима чита "поверљива" и
компромитујућа документа како је влада прислушкивала народ!? Овај последњи највећи
опозициони митинг у Скопљу, 17. маја, подржала је и 113. косовска бригада "Исмет Јашари",
узвикивало се "УЧК! УЧК!", вијориле се заставе Албаније, грмело и на македонском и на

шиптарском језику – чиста демократија!? Шиптари за почетак хоће аутономију или републику
северну Македонију, о томе су и разговарали са премијером Албаније Рамом! Заев је рекао да
његову борбу за демократију и захтев да сруши актуелну власт сви траже и виде! Међу те "све"
навео је: "...и Америка, Немачка, Холандија"!? Довољно, пријатељу! Да нико не "види" осим ови'
које си именовао – нема коме није јасно које демократије си ти вођа!?
Македонски премијер Груевски направио је две катастрофалне "грешке", није хтео да уведе
санкције Русији и пристао је да кроз Македонију, након што је Запад блокирао "Јужни ток" преко
робиње Бугарске, сад под другим именом – "Турски ток", прође преко Македоније! И да је мање –
заждили би му темеље државе, а не – хоће Македонија да ради у своју корист, а Русији одговара!
Црње од овога није могао одабрат!
Одмах, 18. маја, на контрамитигу премијера Груевског, са преко 90.000 присутних, поручено
је: "Македонија је снажна!" Кад је Запад видео колики је народ стао иза Груевског, те да су Заева
плећа нејака, заједно су их 19. маја привели на договор у Стразбур, како би Груевског, далеко од
освешћеног народа – утукли "демократијом"! Упоредо, са свих страна Запада и западних
обожавалаца, стиже подршка "македонској демократији"! Стигла је и из Приштине од "дипломате"
Тачија: "Режим Николе Груевског је репресиван"(!?) – и ти о репресији(!?) – не, не – мора да је
наступио смак света!!!
Када је Македонија 2008. признала Шиптарима нову државу на српском светом КосМету,
Али Ахмети, шеф шиптарске партије ДУИ у Македонији рекао је: "Овим су се потврдили
добросуседски односи Македоније и Косова"! Председник ДПА Менхуд Тачи је похвалио
Македонију како је признањем Косова показала да "поштује прозападне вредности"!? Е да није
греота од Македонаца – човек сит ситан да се исмеје!
Македонија је данас пљунута Србија 1999. стиснута између "Јацењуха" и Шиптара, а
урађени народ јурца под "демократске" заставе!? Све је исто! И "Јацењух" нам је исти! Једина
разлика је у презимену, овај је Заев – наш је био Ђинђић! Џаба, до главе не може да ми дође – како
је могуће, који је то трик, да народ овакву очигледну поквареност, провидну манипулацију и
намеру не може да препозна!?
Оно што, по свој прилици, излуђује западног окупатора и све га више гура у очигледне
грешке, јесте спознаја да су од Кремља прочитани! У својој охолости и осећају надмоћи, није да и
сами нису "читању" допринели!
На састанку шефова дипломатије ЕУ у Атини, 5. априла 2014. Карл Билт, шеф шведске
дипломатије и некадашњи високи функционер УН и ЕУ на задатку у БиХ, открио је да су имали
"садржајну дебату о природи Русије" и закључили да је у Кремљу створен "нови политички
менталитет...они покушавају да створе православни бастион против Запада"! На скупу су жалили
за Русијом из 90-тих под пијаним прозападним Јељцином, наводећи да је тада "стремила
демократији и западним вредностима", а данас стреми себи и слободи – заиста недопустиво!?
Откривен је главни непријатељ – православље и објављен му је рат, јер се преко њега "сабира и
уздиже Русија"! Билт је изјавио: "Путин демонстрира приврженост, не међународним
вредностима, већ православним. Његова подршка Асаду у Сирији може се објаснити тиме што је
Асад штитио православне у Сирији. Поред тога, православље је опасније од исламског
фундаментализма и због тога представља највећу опасност за западну цивилизацију"!?
Кад смо већ код исламског фундаментализма, Запад га већ одавно држи у шаци, користи,
контролише, подржава час једну час другу фракцију, сучељава, уништава, манипулише њиме као
оруђем у својим рукама – зато му није претња!!! Е, православље (читај: Русија), захваљујући
Путину истргло се из њихових канџи и постало самосвесна и моћна препрека тоталној окупацији,
којом су насрнули на Планету! Ту је проблем! Иначе да су они толико забринути за цивилизацију
не би заједно са шиптарским тероризмом и привитивизмом, уништили и уништавају онолико
цивилизацијско православно српско благо на КосМету!? Који је то тек удар на православље!!!
Путинова одлука да се "Русија ослања на два стуба: нуклеарни штит и традиционалне
вере...", а не на западну "параду поноса" – није мали окидач русофобима! Спој руске вертикале и
војне снаге, вратио их је на бес и дела из доба разапињања Христа!

Након годину дана и буквално су Путина разапели на крст! У Риги, главном граду Летоније,
на "уметничкој" изложби посвећеној 20. веку, освануо је Путин на крсту – и то у петак, 15. маја!
"Уметник" је желео да остане анониман!? Тако, обневидели од очаја и мржње, показали су своје
право лице, а Путина, мада то нису хтели, подигли на историјско место које, за сада, припада само
Једноме!
На почетку 90-тих, митрополит црногорско-приморски Амфилохије у две реченице
дефинисао је процес који је тек почињао – навео џелате, жртве и дао решење – све кроз призму
библијских збивања, у којој свака реч има утемељење у невином страдању Христа: "Хоће Бог
нешто велико од овог српског народа док га је ставио у жижу свјетских збивања! Треба истрајати
јер побједа је у невино распетима!" Ево, након 25 година, гледамо распетог Путина, напипавамо
истину и – очима не верујемо!?
Тешко оним народима данас где Русија нема интереса и где Америка сама над њима оргија:
веша, убија, трује, баца осиромашени уранијум, бојне отрове, касетне бомбе, производи терористе,
прави верске расколе, сукобљава у крвопролићу до истребљења, сравњује са земљом, отима
територије...! Тамо где се с Русијом сударе, макар се привидно зауставе! И то је нешто – у овом
невиђеном прљавом, злочиначком Трећем светском рату који Америка води!!!

