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„ПРКОСНИ“ ВУЧИЋ –
БЛАЖЕН МЕЂУ ШИПТАРИМА
Док Вучић облеће од Тиране до Вашингтона, бацајући
задњу лопату земље на КосМет и испуњава „бесу“ дату
америчко-бриселским пријатељима, дотле Блер – доктор за
српски мозак, ударнички туче преко медија у Србији! Данас
Срби – понижени робови, уз Блерову „пилулу“ – без побуне
уживају у илузији "пркосног победника"!!! Тито је, бре, за вас
био – лака прехлада...!

Још откад је Тито ударнички поставио темеље шиптарскоме маршу на Србе и
Србију, није се родио такав син "народа и народности" до Вучића који би могао да настави
Брозово дело!? Јес' да смо чекали 70 година, али шта је чекање при ономе што смо добили
– и после Тита–Тито – а још бољи!!!
У Титово доба "демократија" је била несавршена, а очигледни јој методи болом су
макар део народа држали будним! Данас се толико напредовало да све иде муњевито и
бескрупулозно, а спаковано као мелем на рану – народ само ужива!? Наш тренутни тим за
"паковање" предводе врхунски професионалци пријатељске нам Британије, на челу са
добротвором – Тонијем Блером!? Док он препакује Србима мозак, како би у трансу
одушевљења, уместо побуне, добровољно крочили у суноврат, дотле нам његова држава
"пакује" Сребреницу за УН, где ће сад, на двадесту годишњицу, бити усвојена
резолуција!? Тако ће хипнотисани ЕУропејски Срби добити и „признаницу“ да су, ни
мање ни више него и – "геноцидни"!?
Ни за време Тита није се могло без " британских прстића", мада је и његова "љубав"
према Србима била довољна! Одмах после рата издао је четири уредбе којима је забранио
повратак Србима у своје домове и на имања, одакле су их Шиптари протерали, и наредио
да се отвори граница према Албанији. Тако нам је на КосМет ујавило око 250 до 300
хиљада Шиптара (никад их пребројали нисмо!), запосело српска имања и прогласило их
својим!? Након тога, све смо их школовали – и то на њиховом језику, градили им фабрике
и запошљавали их, плаћали им струју, телефоне, воду, грејање – све што су трошили, нико
их од Тита није смео мрко погледат' а камо ли да их бројимо и рачуне да им
испостављамо!? Пошто Срби нису испостављали рачуне Шиптарима – Шиптари су
Србима(!?) – неко је некоме морао!?
За мање од 100 година, још од комунистичког Дрезденског конгреса 1928. нема ни
дана ни власти која је газила преко Србије, од Тита наовамо, а да није дотеривала, клесала
и учвршћивала КосМет за испоруку Шиптарима! Комунистички „делатник“ Петар
Стамболић је 1959. растезао административне косметске границе до врх врха Копаоника,
не би ли Шиптарима повећао колач! То што је та граница данас спорна и по Бадинтеровој

комисији из 1991. која је узела АВНОЈ-евске границе као меру за растурање Југославије –
кога још то интересује – под условом да треба отети Србима!?
Што се КосМета тиче, прво су нам га отимали Турци, па нацисти, па комунисти, па
сад западна демократија са домаћим „делатницима“!? Велики комад посла је одваљен под
Титом и титојчићима – од попа Зечевића до тадашњег "Бриселског споразума" званог
Устав из 1974. када смо Шиптарима и државу Косово, скоро, направили! Кад су 90-тих
западни „пријатељи“ ударили у рушење Југославије, што је по плану требало да крене од
КосМета и Војводине, Милошевић је у томе Уставу изменио један члан и тако је "парање
чарапе" кренуло од Словеније – није се имало кад чекат'! Е, сад ће та Милошевићева
"грешка" да се исправља овим најављеним убијањем важећег нам Устава и рађањем новог
– ЕУропејско-демократског!?
Како се примичу дани крајњег српског суноврата, не можемо више ни стић да их све
попамтимо! Кренућу од последњих! По наређењу бриселске филијале америчког нам
''пријатеља'', српски премијер запуцао је 27. и 28. маја у Тирану на ноге њиховоме
премијеру Рами! У Тирани је пуштена српска химна, Вучић је отварао уста, а сви Блерови
медији у Србији пренели су како је ,, пркосно, усред Албаније, певао 'Боже правде'“!? Зна
наш окупатор да Срби воле пркос – употреба српскога "пркоса" достигла је
савршенство(!?) – нису они, тек тако, проучавали српски ментални склоп! Сву
понижавајућу послушност и капитулацију Блер је спаковао у једну реч коју је народ
прогутао и довео себе из позиције пониженог роба у илузију "пркосног победника"! Е, то
је тај "пркос" који је прекрио све медије у Србији за време Вучићевог путешествија у
Албанију!?
Вучића у Тирани најбоље ћемо сагледати када се "пркосни" догађаји таксативно
нанижу! Блажен међу Шиптарима, за истим столом са премијерима суседних држава
региона, он је "пркосно" седео и са – премијером "државе Косово"!?
Ово седење у Тирани биће у историји запамћено и по "беси" коју је српски премијер
дао западним пријатељима – да ће Србија све учинити да Шиптари више не буду
најсиромашнији и најнеразвијенији народ на континенту! Срби има да раде, граде и
плаћају да се сва шиптарска територија – са новопоклоњеном, и оном која ће тек да се
поклони – увеже!? Има да пукне аутопут и пруга од Ниша преко Приштине и Тиране до
Драча!
Вучић је чак наредио привредницима из Србије да отварају фабрике и радна места
на данашњем Косову, како би нам Шиптари били запослени, задовољни, сити и пунога
новчаника, док се Срби по Србији, под претњама и отказима, сабирају на бироима за
незапослене и прехрањују по контејнерима!? Док држава због празног буџета плени плате
и пензије и распродаје кров над главом сваком Србину који није имао за комуналије и
порезе, а оне стотине хиљада протераних са КосМета држи згуране по колективним
центрима – Шиптари су добили још једну Вучићеву "бесу"!? Како ништа не би препустио
случају, сваком привреднику који се пресели на Косово следи награда да ће за тај "бизнис"
плаћати симболични порез и допринос држави Србији – од којих се иначе пуни буџет(!?):
"Свима који уложе на Косову спремни смо да дамо значајне попусте на порезе и
доприносе", изјавио је Вучић!? Ма, опуштено, пријатељу!? Ми, сви остали, из нашега џепа
ћемо надоместити у буџет те износе, само да се Шиптарима изгради ово проширење
територије које им је поклоњено! Какав је то поклон ако није комплетан!? Не долази у
обзир – образ се мора чуват!?

Е, може ли се оволикој српској "добробити" ишта додат!? Сад само чекамо тренутак
кад ће да крене, пуно елана, шиптарско Косово, јер нема привредника и привреде која се
неће преселити тамо где се порез не плаћа или се плаћа минимално! Нека што смо Србију
распродали, рашчерупали, опљачкали, осиромашили, обогаљили, понизили, смањили и
испоклањали, него сад тај део који смо поклонили Шиптарима уздижемо и градимо, а
остатак Србије претварамо у беду и пустош!? Е ова "беса" је задња лопата земље бачена
на српски КосМет!!! Тито је, бре, за вас био – лака прехлада!
По извршеном задатку у Тирани, а пред пут у Америку који је уследио од 2. до 4.
јуна, обављен је још један посао који се "оћитовао" у "беси" да ће се „Србија прикључити
на амерички гасовод из Азербејџана“!? Ко мисли да се у Америку могло кренут без
куповине ове "карте" – грдно се вара!? Е, ово је за посебну колумну!
Овај пут захтевао је још припрема, међу којима и "литерарних"(!?) – тих панагирика
које је Вучић испевао потпредседнику Џозефу Бајдену са којим је требало да се сретне, ја
још чујала нисам!? Те како је то најпаметнији политичар Планете, а Бога ми и
ванпланетарно!? Те како је и најобавештенији, толико да наш премијер никад
обавештенијег од Бајдена ни срео – ни чуо да постоји!? О моћи и да се не прича(!?) –
врх!!! Сусрет са "планетарним генијем" није се остварио због породичне трагедије и смрти
Бајденовог сина, али ту "рупу" покрили су следећи из тамошњег низа српских
"пријатеља"! Ма, овај пут је вредео, ако ништа друго, оно због онолике необуздане
Вучићеве среће и узбуђења што се, како рече, затекао на тлу "најмоћније економске и
политичке силе света"! Лепо наш народ каже: „Љубав и кашаљ не могу се сакрити"(!?) –
наш премијер, Богу хвала, за сада, не кашље!
Свима онима код којих се Вучић изређао – од Викторије Нуланд, Ентонија
Блинкена, Данијела Сервера, Џозефа Мекејна, што се односа према Србији тиче – само су
им имена различита!? Како се не бих понављала пишући о свима понаособ, узећу Џона
Мекејна, који је, као задњи који је примио Вучића, имао улогу да “овери“ посету: „Србија
заслужује снажну подршку Америке... и, наравно, подршку на европском путу"!!! Колико
сам ја од тада срећна – описат вам не могу!?
Како бисмо могли разумети ту "снажну подршку" и како би срећа целе нације била
потпуна – да се подсетимо ко бејаше Мекејн! Њега ћемо најбоље представити ако кренемо
од Џозефа Диогардија, његовог личног пријатеља и саборца! Диогарди, бивши амерички
конгресмен и вођа Албанско-америчке грађанске лиге, најпознатији је албански лобиста, и
то још пре него што је 1984. конгресмен постао! Као борац за стварање велике Албаније,
Диогарди је 2006. изјавио: „Македонија мора да се подели!" Још 1986.године, заједно са
другим шиптарским лобистом, сенатором Бобом Долом, спремио је резолуцију о
угњетавању косметских Шиптара!? Три године касније, док рата у Југи није било ни на
помолу, он и Том Лантош, такође шиптарски лобиста, након 50 година, стигли су у прву
званичну посету Албанији, а 1990. са још шест конгресмена Америке, Диогарди и Лантош
су запуцали код Шиптара на КосМет!?
Диогарди је своме саборцу и Вучићевом пријатељу Џону Мекејну, у знак
захвалности, сакупио од Албанаца милион долара за председничку му кампању 2008.
године! Тада је нагласио: „Још од 1998. кад смо имали проблеме са Милошевићем, Мекејн
је радио све што смо од њега тражили у корист албанског народа, укључујући и
наоружавање ОВК!” Током НАТО-агресије на Србију 1999. Мекејн је запамћен као
жестоки гласноговорник који је тражио да се „мора још жешће ваздушно ударити по
Србији"!? Албанско-америчка грађанска лига му је 2007. због залагања за Албанце,

доделила „Балканску награду за мир”, јер је у величању угрожених, племенитих и
хуманих Албанаца, написао сенатску резолуцију у којој је стајало: „за заслуге спасавања
свих Јевреја који су живели у Албанији или су тамо потражили уточиште током
нацистичког холокауста”!? Ту ти је "историчар" Мекејн, по мери америчких интереса и
надасве мери "истине", спаковао албанску историју и уздигао је на пиједестал јеврејских
спаситеља, како би несметано могао правити "жртве" од шиптарских терориста, агресора
и трговаца органима искасапљених Срба!? Има ли икоме ишта нејасно након свега овога!?
Господе драги – који суноврат!!!
У корпус наредби Вучићу у Америци можете мислити шта је све стало!? Довољан је
само протоколарни списак имена домаћина! Оно што се стално потеже јесте и кажњавање
Срба који су се "дрзнули" да пале америчку амбасаду у Београду на дан кад су амерички
штићеници Шиптари, кроз паљење прогласили окупирани КосМет – независним
Косовом!? Ту су и они Шиптари, амерички држављани браћа Битићи, који су с пушкама у
руци 1999. дошли да се у тој отимачини боре против Срба и Србије у редовима
терористичке ОВК!?
И код браће Битићи имамо незаобилазног Џона Мекејна! Он је 2000. на Менхетну
држао митинг и затражио да се сви похапшени шиптарски терористи пусте из затвора на
простору уже Србије, и...(!?) – тадашња власт нашег "Јацењуха" Ђинђића – све их је
пустила!? Мекејн је и покренуо 2001. америчку администрацију да тражи истрагу о
убиству терориста браће Битићи!? Ма, пријатељу – рачунај да ти је све завршено!? Има да
похапсимо и утамничимо све официре, до задњег војника, који је својим животом бранио
КосМет од шиптарских терориста!? Ако треба – има, бре, и да стрељамо!!!
Ево још једне тајанствено-значајне подршке отуд!? Данијел Сервер, наказани
стручњак за међународну политику, одушевљен Вучићем, додатно је пукнуо Србе:
„Премијер Србије Вучић испунио је главни циљ своје посете Вашингтону"!? Кроз целу ме
је, од главе до пете, језа прошла од – "главног циља"! Урадити оно што се Серверу допада,
а да је то истовремено добро за Србију – такав мађионичар још се није родио!?
На крају, дође ми да злоупотребим колумну и кажем неку и за своју душу! Нека ми,
незнавеној, буде опроштено, али, госн премијеру – каква се то добробит очекује за Србију
у сусретима и испуњавању "главних задатака" које захтевају српски пријатељи од разних
"Сервера" и "Мекејна"!? Шта ће Србија до Тиране и који је њен интерес да гради Тирану!?
Што, кад сте већ тако "пркосно" састајете, не тражите да се Србија коју представљате,
искусура са Шиптарима и Тираном, па онда на чистим рачунима да градимо своју државу,
а не, као под Титом, шиптарску!? Знам ја да сте Ви препаметан човек – скоро к'о Бајден, и
да је за Вас понижење свака књига која је испод оних у којима су смештене "мудрости"
западних нам "пријатеља", зато се и не усуђујем да поменем текст: „Предлог решења
Српско-албанског сукоба", постављен на овоме сајту – у којем је предложено решење
проблема у складу са Међународним правом и принципом реципроцитета, а не
прихватањем окупације, окупаторових ултиматума и понижења Срба и Србије!!!
Откад се Србима траг на овим просторима закопао, није да нису имали
"Бранковића", или, како такве наши западни "пријатељи" зову – квислинга, али ни мање
ни више од њих! Ту смо ти ми некад, што би народ рекао, били „са свијетом“! Међутим,
што историја више одмиче, други их имају све мање – Србија све више!? Данас смо
толико у овој дисциплини одмакли – тешко да нам ико може угрозити прво место!
Додуше, и не труде се! Чак нас здушно бодре, каче колајне и аплаудирају, док ми
"уздигнуте главе" суверено стојимо на квислиншком трону!!!

