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СЛАВЉЕЊЕ ОКУПАЦИЈА, КОЛАБОРАЦИЈА
И ДУШЕГУПКИ
Тужна српска прича, убрзано дотиче дно?! Све иде по
зацртаном плану?! Дизање Шиптара изнад воде, на рачун
потапања Срба и везивање српске судбине за шиптарски
просперитет, хваљени Београд помаже из петних жила?!
Падају бриселско-бечки потписи на КосМет, гасе светло и за
собом затварају врата!!! Овај срамни колаборационизам са
нашим „пријатељима” и окупатором, услов је и улог, за
обећани нам ЕУропејски рај, којим поново круже –
душегупке!? – пуне мртвих миграната, којима је ЕУропа, на
челу с Америком, убила државу, историју и будућност?!

Ево и мене после летњега одмора! Није да ми оловци није измакло низ бисера, од
Хрвата у слављу над „Олујом”, до славља над ћирилицом у Вуковару – за дом све
„спремнијих”?! Није ни Мило седео скрштених руку?! У’ватио оловку – не патише?!
Дописује се са НАТО пријатељима, пише законе о прогону СПЦ из Црне Горе, потписује
пријатељске границе са „сусједним” државама... ?! Разграничењем са БиХ и остајањем
Суторине (која је до 1947. била у саставу БиХ) у Миловој Црној, да Срби из Српске, који
неће НАТО, не би изашли на море – НАТО ће имати непрекинуту морску границу до
Турске?! Мило се, истим пријатељима, још једном ректално укуцао аутограмом на
„гранични камен” са шиптарском државом Косово?! Црна јес’ мала, али су јој „поклони” –
повелики?! Сви ови догађаји и низ других, неће се изгубити – темељно су ушли у
историју, а и ови ће – из ове колумне!!!
Тужна српска прича, убрзано и срамно, дотиче дно! Док на општу шиптарску
добробит, утабана стаза Београд–Брисел јури аутопутем од Ниша, преко Приштине и
Тиране до Драча?! – последњи потписи падају на КосМет, гасе светло и за собом затварају
врата!!!
Одавно Шиптарима обећани српски потписи, одрађени су у Бриселу 25. августа! У
једном дану пала су четири потписа на четири споразума: телекомуникација, енергетика,
ЗСО (Заједница српских општина), ту је и оно замајавање подигнуто на ниво битности –
пешачка зона на мосту у Косовској Митровици!
Телефон и струју, решили су тако што су искамчили оснивање кћерки фирми из
Србије на Косову, како би преко њих добили алиби и замазали очи Србима, да, кобајаги,
Србије има на издатом и поклоњеном КосМету?! То су оне „кћерке” које све државе
отварају у било којој туђој држави, ако на међународном тендеру победе! Телеком такве
има и у Црној Гори и у БиХ! Потврда мојих речи о овим срамним потписима, убрзо је
стигла! Марко Ђурић је саопштио како ће одмах, 31. августа, ЕПС и Телеком, шиптарској
држави Косову „предати комплетну документацију и захтев за регистрацију и оснивање
компаније”?!
Косово ће имати и посебан позивни телефонски број – посебан кôд који се додељује
свакој држави! Кажу, нетрепнувши, и да је то још један број додељен држави Србији?! Ма

немојте – а која то држава има два међународна позивна броја – само успешна Србија под
вама?! Србија има 381, Црна Гора, на пример, 382, а шиптарско Косово ће имати 383?!
Београдска колаборационистичка власт нам се хвали како се борила и – изборила да 383
добије звездицу?! Све што је од српскога КосМета под њиховом „борбом” остало, јесте –
„звездица”?! Податак који ми стоји забележен у глави још из доба „српског Јацењуха”
Ђинђића, јесте и посебан телефонски кôд 384 – остављен за Војводину?! – не знам је ли и
ту „звездица”?! – ако останемо под Вучићем – убрзо ћемо сазнати!!!
Што се тиче ЗСО – сећате ли се како је текла генеза? Сећате ли се ЕУропејскога
услова да Србија укине своје институције на КиМ? Сећате ли се како је Београд, под
претњом, батинама и отказима, посмењивао све оне некадашње председнике општина на
КосМету и укинуо надлежност Србије у здравству, школству, телекомуникацијама,
енергетици... ?! Сећате ли се како је пре тога сорошовизија правила специјалне емисије и
паковала мозак Србима против институција државе Србије на КосМету и „пљачки века” –
при томе, ниједнога који је преко КиМ опљачкао буџет Србије нису ухапсили и одузели
му опљачкано и стечено богатство?! Сад на челу ЗСО – институције шиптарске државе
Косово седе проверени Вучићеви напредњаци, који ће се заклети на шиптарском уставу,
да ће ЗСО спроводити Тачијеве законе?! Дивно! Невиђени успех и очување српскога
КосМета! Па држава Србија таквих „успеха” има по многим туђим државама где има
Срба! Српска заједница, на пример, код нашег пријатеља Курца Себастијана у Аустрији,
па Немачкој, Канади...! Срби тамо могу да „играју” фолклор колико год хоће! Што се игре
фолклора на Косову тиче, нисам баш сигурна да осовина Брисел-Вучић-Шиптари, шара
потписе да би Срби играли – зна то Вучић?!
На „бриселске потписе”, сутрадан, 26. августа, наслонио се Бечки самит „6” земаља
западног Балкана (Србија, БиХ, Црна Гора,Македонија, Албанија и – Косово), Меркелица,
аустријски домаћини и ЕУропа! То је други у серијалу од пет планираних до 2018, који је
Меркелица смислила и отпочела прошле године! Све иде по зацртаном плану – без
застоја! Србија само потписује и – тоне!
Данас се убрзано и отворено завршава оно што су закували у аустроугарској кухињи
пре века, када је први пут у историји направљена Шиптарима држава Албанија, како би
гурнули Србе што даље од мора, а њих што дубље укуцали у српску територију и биће?!
Листа приоритета на „самитима”, то потврђује! Комесар за окупационо ЕУропејско
ширење Јоханес Хан и шеф аустријске дипломатије Себастијан Курц, пре почетка Бечког
скупа постројили су пред собом премијера Србије Вучића са два премијера две шиптарске
државе, Рамом и Мустафом, како би, док Србија путује колским путевима и козјим
стазама – повезали Шиптаре аутопутем Ниш-Приштина-Тирана-Драч! Србима је наређено
да граде Шиптарима земљу, јер они, очито, нису били способни?! То је спаковано у
похвале, како је повезивање Шиптара са светом преко наше територије, и везивање српске
судбине за њих – наш успех и добробит?! Ова очигледно срамотна работа, сва је
пројектована на уштрб српских интереса, државе и идентитета! Суштина је: ојачати
комплет Шиптаре и оспособити да се сами боре са Србима и отимају им државу, а не да
им, као до сада, Запад стално у томе помаже?! Треба дићи Шиптаре изнад воде на рачун
потапања Срба?! Е, у том финишу – хваљени Београд помаже – из петних жила?!
Ова бечка „посластица”, у та два дана филована је фудбалском утакмицом
"назоћних", које су сврстали у два интересна тима – садашње ЕУропе и оних који ће тек
ЕУропа бити?! Пресрећна Србија играла је у тиму заједно са Шиптарима из обе им
државе! Према првим информацијама, наш „капитен” – лично скинут у гаће – требало је

да буде Вучић, али га је у последњем тренутку заменио Александар Антић, министар
енергетике, уз образложење да Вучић игра шах, а у овој утакмици ће само навијати „за
своје”?! Мора да је за ову „рокаду” заслужан Тони Блер, како Срби не би напокон
прогледали посматрајући како се Вучић и Тачи сложно „покривају” у нападу и одбрани –
додељеног им „гола”?!
Ако неко мисли да је фудбал био врхунац овог циркусанерско-лицемерног
понижења и коначне капитулације Србије – грдно се вара! Печат је ударила регионална
ТВ продукција „Окружење”, при Невладиној организацији (НВО), Центар за демократију
и помирење у Југоисточној Европи! Они су снимили специјалну емисију, са
„специјалним” гостима – Вучићем и албанским премијером Рамом?! Овде није крај
чудесима! Ту су били „новинари” Звездана Ковач, извршна директорка ове НВО и Ненад
Шебек, портпарол Савета за регионалну сарадњу?! – ’ај’ ти сад кажи да си новинар – и
сачувај образ?! У студију је био и Шебеков шеф Горан Свилановић, некадашњи наш шеф
дипломатије, инсталиран петооктобарском окупацијом у доба „српског Јацењуха” –
Ђинђића! Свилановић је, за своја „дела” одрађена против Срба, награђен местом
генералног секретара Савета за регионалну сарадњу?! Ово шездесетоминутно испирање
мозга емитовано је на РТС-у првог радног дана након Бечког самита, у ударном термину
(не викендом – мања је гледаност!), а потом, од Словеније до Албаније, сви су је
„ударили” на својим националним ТВ! У студију су били и млађахни делатници будуће
Канцеларије за сарадњу младих региона – данашњи „скојеваци” очишћенога мозга за
прављење новог братства и јединства, али сад са – Шиптарима?! Услов је да што мање
знају, да су рођени после свих најновијих погрома над Србима и да у хору певају мантру –
„нећу прошлост, хоћу будућност”?! Седиште ове, увек моћне песнице, прављене од
младих, биће у Тирани и Београду – откри нам Вучић! Боже драги! – који црни Броз! –
Броз је за Вучића – лака прехлада!
Шта рећи о емисији? Списак учесника, тема, место, „новинари”...?! – довољно је!
Свака реч била би сувишна! Овог пута нејак ми је и желудац за више, осећам гађење и
мучнину! Уосталом, све сам већ давно пре „емисије” написала о њој у неколико колумни
(„’Пркосни’ Вучић блажен међу Шиптарима”; „Преко велике Европе до велике
Албаније”; „Јасеновачки сапун за чисте руке – од Хрвата до Шиптара”; „Српски порази од
глобалних стркотина”...)!!!
У закључцима Бечког самита, поред енергетике, саобраћаја, науке и образовања,
ушла је и Декларација о билатералним питањима (читај – обавезујући документ о
међусобном признању – сећате ли се тог услова?). Потписале су је "назоћних" „6” држава,
у лику им шефова дипломатије, и обавезале се да неће ометати једна другу на путу
евроинтеграција, „што посебно важи за односе Србије и Косова, чиме је практично
отклоњена највећа препрека за наставак европског пута Србије” – пренели су страни
медији?!
Падају потписи на српске територије, имовину, прогоне и злочине над Србима?! Све
има да им опростимо, заборавимо, пружимо руку и помиримо се са сваким злом које нам
је нането и које се наноси! Да пристанемо на све што хоће они који су нам запосели
територију, уништили културно благо и идентитет, побили, прогнали и опљачкали
народ...?! Вучић је лично признао: „Испунили смо све што су од нас тражили”?! Који
„ми”?! – немојте тако великодушно Ваше „заслуге” делити са ухапшеном и везаном
Србијом?! – Вашу колајну – о Ваш врат – окачиће народ!!!

За ово –„испунили смо све” – премијер нам је добио све похвале – од Америке до
целе ЕУропе?! Треба ли већи доказ о урађеноме „добру” за Србију од овога – не?!
„Пријатељи” су подвукли да су ови српско-шиптарски споразуми, „кључан корак у
нормализацији односа између две земље” и да „шаљу моћну поруку региону”?!
ЕУропејски гаулајтер у Србији Девенпорт, пресрећан каже да „без ангажовања премијера
Србије Александра Вучића, као и косовског премијера Исе Мустафе, не би дошло до
резултата”!? На ове –„две земље”, „два премијера” – Вучић – ни „а” – потпуно глув?! А
тек Вучићеви „војници” у Србији, кад су у’ватили ехо западњачких похвала потписима на
судбину српскога КосМета и Срба уопште: „Вучићу су сви честитали укључујући и
господина Курца”, дословце је, сав упљуван од узбуђења, саопштио Марко Ђурић, то је
онај кога су ухлебили на рачун несрећног КосМета – да му он буде шеф канцеларије!
Одлука да КосМет падне и у Ђурићеве шаке, вероватно проистиче након провере
политичке му генезе, коју је започео као ОТПОР-аш?!
Славље и похвале, толико су тукли по ушима, да не знам за коју лепоту да се, као
најлепшу, определим! Ниједна до сада наручена похвала није била тако „свеопшта” као
ова! Ту су и Вучићеви Срба с КосМета?! Е, овде нисам знала да ли да плачем, или да се
смејем?! Посебно ми се дојмило оно одушевљење у писму сужња из шиптарског затвора
Оливера Ивановића! Он је, из демократске шиптарске тамнице, све „пратио” и све потписе
похвалио, крстећи их – васкрсом и спасењем Срба на КосМету! Не терајте ме да вам из
ових „Ивановићевих” панагирика потписима поновим иједну реч – уста отворит’ не могу
од мучнине... ?! Боже драги! – ма је ли и ово све из главе Тонија Блера – за милога Бога –
или му се помаже... ?!
Након свих ових потписа, фудбала и емисија, Тачи је поручио да „Србија треба да
поступи по узору на Вилија Бранта и извини се за ужасе из прошлости”?! Браво! И ја
чекам да Вучић још једном клекне, позове се поново на Бранта и тражи опроштај...!
(Погледајте колумну на овоме сајту, „Вето, господо џелати!”)
Овај „Беч” ући ће још по нечему у историју! То је за посебну колумну, али мора се
дотаћи! Док су „6” држава и – ЕУропа, играле фудбал, снимале емисије, стављале
потписе..., на цести недалеко од бечких двора нашли су напуштену хладњачу са 71
угушеним мигрантом, међу којима целе породице, жене и деца?! Европом круже, опет –
душегупке?! Пратећи им западњачка дела – смем се заклети да су „наши пријатељи” над
овом језом одћутали свој став – добро је – 71 мање! Шта је за њих мученички, издахнули
71 мигрант – они, на челу са Америком, више од 30 година убијају читаве народе и државе
Африке и Азије, чиме су и покренули ове мученике у бежанију и миграције – библијских
размера! Сад се џелати од тих мученика бране бодљикавим жицама, кордонима полиције
и војске, пендрецима, пушкама, сузавцима, логорима...!
То је та ЕУропа и њена суштина с којом се ми хвалимо, којој тежимо, и у коју
тонемо?! То је та солидарност, хуманост, поквареност, лицемерје,... Запада и ЕУропе и
бодљикавих јој жица! А да има искуства са жицама и логорима – има! – повелик комад
историје су јој жице, логори, душегупке и „плинске купке”!

