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ГОВОР НАД ПОКОЈНИКОМ
Изнад главе измрцварене Србије, Вучић у ауторском
тексту 14. децембар назва најзначајнијим датумом у историји?!
Тада му је ЕУропа отворила „пут“ и преговарачка поглавља и
то задњим – 35-им, у које су му спаковали КосМет?! Мора ово,
Вучићу, у историју?! Има ту још једна најлицемернија и
најпокваренија замка – није на том „путу“ само КосМет и један
покојник – цео народ оде због „лискања 'онога места'
Американцима“, како рече Путин 17. децембра на годишњој
прес-конференцији у Москви!

Боже драги, којом брзином, а све уз аплаузе, похвале и самохвале, Србија, као
зависник на тешким дрогама – јури у суноврат! Све ово што се исподешавало за непуних
месец дана: скупови, успеси, инциденти – од ОјЕБС-а у Београду и престројавања под
сенком рушења руског борбеног авиона над Сиријом од стране НАТО-вске Турске,
отварање поглавља Србији за прикључење ЕУропи, позива НАТО-а Црној Гори да му се
прикључи..., посматрано из наше перспективе, стезање је омче око врата Србији, ма
колико то, на први поглед, изгледало другачије и далеко!
Наше вође из Београда, по принципу "кућа гори, а баба се чешља" – терају народу
"све по списку" – који су им газде уручиле?! Док нас не дисциплинују, промене свест,
баце у загрљај западним пријатељима, претворе у послушно робље, скину КосМет с
грбаче – не одустају!
Овај списак "поплочан добрим намерама", пун је аплауза, обећања о бољем животу,
пресечених врпци на по неколико километара изграђеног аутопута, отварање покојег
погончића западњака у којем опипавају терен, перу паре, анестезирају изгладнели и
понижени народ, запошљавајући по неколико десетина радника – све уз објашњење како
запосленост расте?! Целокупни биланс ове среће и успеха, за 3 године Вучићеве власти,
јесте повећање јавног дуга за 10 милијарди евра и, у односу на претходне гробаре од 40%,
задуженост бруто националног дохотка дошла је до 75%?! Све ово смо постигли на путу
ка ЕУропи и није им доста – иду даље?! Обећања привредног "цунамија" који ће нас
ваздићи у небеса када у ЕУропу уђемо и певања песмица за успаванку о срећној
будућности, којом нас туку са свих екрана, како би народ заборавио на празни новчаник,
свеукупну беду и отимање територије, затварајући очи пред амбисом – тешка је дрога и
тешки безобразлук, са неизлечивим и далекосежним последицама.
У ова страшна времена немаштине, отказа, незапослености, шиптарских рафалних
паљби по Србима на КосМету, разних понижења целога народа, епидемије рака која гута у
Србији све пред собом, након оних „дарова“ НАТО-а који су падали по нама у бомбама са

осиромашеним уранијумом...– Србија у слављу због " најреволуционарнијег датума у
новијој српској историји"?!
На овим основама, уз помпу, Вучић с делегацијом запуца у Брисел 14. децембра да
нам отвори поглавља о приступању у ЕУропу! За столом је седело свих 28 чланица ЕУ и
од укупно 35 поглавља, отворише нам 2, међу којима прво, а задње – 35-то, у које нам је
спакован цео КосМет?! Овом поглављу су чланице ЕУ дале статус "блокирајућег", што
значи – или Косово или ништа?! Друго отворено је 32, које се тиче финансија, али оно
није неки проблем, то нам је завршено одавно! Ту смо предати у шаке газдама – ММФ-у и
Светској банци! Они нам скидају с плата и пензија, повећавају дажбине, терају раднике на
улицу...! Ево сад следи уредба да сви председници општина, који до 2. фебруара '16. не
буду дали отказ оноликом броју запослених колико је наредио ММФ – биће кажњени
новчано до 2 милиона динара?! Колико ће ова игранка отварања поглавља трајати зависи
од брзине стављања Вучићевог потписа на поклањање КосМета Шиптарима, а
претпоставка је да ће се све испотписивати до 2019. и онда да 2020. Србијица коначно
аплицира за пријем у ЕУ?!
Тог дана, у Бриселу, добили смо честитке свих наших „пријатеља“ – од Јоханеса
Хана до Курца Себастијана!
Сутрадан, 15. децембра, на слављу које је Вучић, за цео дипломатски кор и
званичнике Србије, организовао у Београду – само руског амбасадора Чепурина –
није било!!! Е, ово је вододелница за историју до које си нас довео?! Браво, Вучићу!!!
На слављу је говорио Вучић и некада британски амбасадор, а сада амбасадор ЕУ у
Србији Мајкл Давенпорт! Гледам их обојицу и мислим – Давенпорт никад не би био оно
својој земљи што је Вучић својој, а то што је Давенпорт то што јесте Србији – мој дубоки
наклон, "пријатељу", за оданост својој држави, њеним интересима и подигнутој лествици
високог професионализма у континуитету који нам столећима долази из отаџбине ти!
Овога пута нам је чак и Вучић говорио на српском језику – код Давенпорта то је
уобичајено – он је и српску химну, из свега мозга, певао?! Нема од Давенпорта бољег
примера ко су, како изгледају, на шта су све спремни, шта нам мисле и шта су наумили да
нам ураде наши западни "пријатељи"?! Ма, госпон, капа доле! Таквога Вас, с те стране,
још нисмо имали?! Још једном, дубоки наклон – од Вас треба учити!!!
Шта представља пут у ЕУ и шта је западном окупатору најбитније, види се по
отвореним поглављима – отети КосМет а остатак Србије довести до просјачког штапа!
Да сам у праву потврђује и немачки амбасадор у Србији Аксел Дитман, који је, дан
пре отварања, рекао да поглавље 35 треба да се заврши "правно обавезујућим споразумом
о пуној нормализацији односа између Србије и Косова, то је садржај преговарачког оквира
на који је Србија пристала"?! Пријатељу, значи – пристала?!
Вучићев ауторски текст, пред пут у Брисел, подсећа ме на онај добро познати српски
обичај говорника изнад покојника у мртвачком сандуку, који не бира средства да себе
истакне, остави што јачи утисак не би ли се уписао у историју док – "паметно збори"! Е,
Вучић, стојећи изнад главе измрцварене и утучене Србије, мора ући у историју, јер овде
није у питању један покојник, него – цео народ?! Ако се из овог ремекдела прескоче
драмски заплети, психолошке паузе и цитирана мудросања разноразних западних генија,
остају реченице Вучића занебесаног својом историјском улогом: " За 14. децембар 2015.
можемо мирно да кажемо да је важан и можда најреволуционарнији датум у новијој
српској историји"! Види, да је важан – важан је, јер није да се Срби нису турчили,

унијатили, под комунистима петокрачили, али све ће се заборавити при овоме најновијем
гњечењу и убацивању у ЕУропејску модлу!
Вучић нам је одушевљен и протестантизмом! Мало-мало па нам понеку мудрост и
прекор упути, како би се морали препаковати у протестанте не бисмо ли били бољи и
квалитетнији народ?! Он нам је, незнавенима, објаснио и како је "Европа, управо тог дана,
престала, у Србији, да буде сан"! Значи – нека што нам 14. децембра донесе остварење
снова, него нам, изгледа, следи и – масовно покрштавање?!
Како би нас разаветио, ту он потегну и примере, на основу којих схватисмо колико
смо, ем скорашњи, ем примитиван народ! Објасни нам да је од првог уређаја на пару до
парне локомотиве прошло "онолико колико је нама требало да стигнемо до 14. децембра –
две стотине година"! – толико о дужини српске духовне и државне вертикале, који се, не
случајно, уклапа у Шиптарску истину српскога трајања на КосМету?! Овај други пример,
о примитивности, иде с причом како смо почињали "са коџом Милошем, мачкама и
крушком (да ме убијете не знам шта ово значи), али и са укидањем феудализма...
Сретењским уставом. Описменили смо се" – закључи Вучић?! Описменили и примитивни,
а – премијеру?! А Мирослављево јеванђеље – од када оно би?! А Номоканон Светог Саве,
а Законик Цара Душана, колико стотина година пре Сретењског устава је све то било –
усрећитељу наш?! Пупин, Миланковић, Цвијић, Милева Марић, Тесла... ништа?! Господе
Боже?! Све је то једна гомила неписменог и примитивног српства које ће под тобом
прогледати, остварити снове и запуцати у ЕУропу?! Ове своје историјске генијалности и
заслуге, Вучић урами реченицом како, "као око ретко чега у овој земљи, постоји
сагласност"?! Е свака ти је, пријатељу, истина оваква!!!
Тај 14. децембар Вучић назва историјским тренутком – и у праву је! Историјски је
прво што му је изгледа цео српски народ и држава, допао шака као да смо му наслеђем од
тате припали и може с нама да ради шта му је воља, а воља му је – баш за историју?!
Пут у ЕУ још је по нечему историјски – над историјским! Ту је најлицемернија
и најтрагичнија замка за српски народ – однос Србије према Русији!!! Немачки
амбасадор Дитман на ову дилему по питању увођења санкција и уопште српско-руских
односа, дао је одговор пред отварање поглавља: "Како Србија напредује у процесу
приступања ЕУ, то се мора све више придружити ставовима ЕУ. То је и идеја чланства у
ЕУ"! Може ли јасније – не!
Из, сад већ до краја разоткривеног плана, оно што су Србима Запад и Вучић
спаковали, следи нам за коју годину, да Русији будемо оно што су јој западни
пријатељи направили од Украјине – непријатеља на кога Русија мора окренути своје
цеви да би спашавала себе! Ово је први пут у историји да се цео српски народ у пакету
са Србијом предаје у руке провереним историјским непријатељима и окреће проверене
историјске пријатеље против себе и тако, без игде икога, ми сами и сви против нас – па је
ли могло историјскије од овога – не, Вучићу, да ја знам?!
Нама је намењена судбина да нас, после западњачке "љубави и пријатељства",
полуживе – дотуче Русија у својој одбрани?! Значи, не непријатељи – пријатеље
треба натерати да нас сравне са земљом и тако да се са тим пријатељством, које је
иначе Западу кост у грлу, напокон заврши за сва времена?! Не, ово није историјски,
ово је судњи дан – браво Вучићу!!!
Како ће све да изгледа, имамо пред нашим очима на примеру Црне Горе! Западни
пријатељи су досад отворили Милу већ 20-ак поглавља и још 2 затворили. Мило је
заузврат одавно Косово признао и гласао да Шиптари преко УНЕСКО-а постану

баштиници свих српских цркава, манастира и целокупнога српскога културнога и
државнога наслеђа! И код промене свести је напредовао – преврнуо с памећу – више није
оно што су му преци били?! Већ је позван да уђе у НАТО, прети хапшењем свакоме у
Црној ко се томе успротиви уз одлуку да нема референдума по том питању него ће се о
уласку у НАТО одлучити у парламенту – тамо где он има већину?! Милова Црна, поред
окренутих НАТО-вских цеви Русији, увела јој и санкције?! Русија је упозорила и
узвратила на све ово!!! Е, то чека Србију!!!
Ако је Запад, уз помоћ Мила, могао од Црне Горе направит непријатеље Русији, а
онда руске ракете окренути ка Црној Гори, а што не би Милов ђак Вучић ту работу
спровео у Србији! Нема ни једног Црногорца (а не заборавите да је све до Броза, када се
говорило да је неко Црногорац, подразумевало – Србин и то не макар какав – елитни), који
није био окренут пријатељској Русији и Русија њему и – где је данас Црна?!
Анализирајући пут Црне ка ЕУ – редослед Вучићевих успеха који следе није мали!
"Има још много посла да се уради" – тако му је отварање поглавља честитао његов
пријатељ амерички амбасадор Кирби! У тај "посао" је промена свести, Русија свакако,
позив из НАТО-а, па онда хапшење противника "историјскога" плана (већ прави закон где
може и кад може народ да протествује), узпут да се поклони оно што је и Мило поклонио
– КосМет Шиптарима, још по која ситница и – то је то!
Можда ће неко рећи да претерујем, али ево како је изгледао политички пут и Мила и
Вучића! И један и други прво су били велики Срби и борци против "мрскога" српскога
непријатеља! У Црној Мило против жестоких антиСрба црногорских либерала Славка
Перовића, а у Србији Вучић против антисрпских Ђинђићевих досманлија – "страних
плаћеника и домаћих издајника"?! Кад их је народ, као своје, довео на власт, онда се у
Црној заборавио Перовић при Милу, а у Србији Ђинђић при Вучићу! Онолики либерал
колики је данас Мило у Црној – Славко Перовић никад не би могао бити, као што Ђинђић
никад не би могао бити толики Ђинђић колики је данас Ђинђић Александар Вучић?! При
томе и Мило и Вучић свој данашњи рад зову историјском добробити за народ и државу?!
Једна из низа реченица пресрећног Вучића са отварања поглавља у Бриселу гласи:
"Наш напредак не гледа само ЕУ, прате нас и Сједињене Америчке Државе, Јапан и све
друге земље"?! – захвали се газдама, а додатак у виду Јапана и остало – чиста је
колатерала у реченици – како би окупациони пут обавио маглом?!
Када се декодира овај планетарни дипломатски језик пун сусрета, осмеха, руковања,
разноразних учлањења држава и њиховог пута у "бољу" будућност – обрни окрени у
сенци свега стоји главна тема – "бити и'л не бити" да се сломи Русија! На познатој
Путиновој великој годишњој конференцији за новинаре у Москви, 17. децембра, која је
трајала 3 сата и 7 минута, уз присуство око 1400 новинара, ево две Путинове реченице
које се односе на турско рушење руског авиона, за које би Турска – чланица НАТО, данас
дала све да то није урадила: "Нама није потребна база у Сирији. Почели смо да користимо
наше ракете домета 4.000 километара! Ако хоћемо, можемо да погодимо одакле год
хоћемо"!
Ево и друге: "Ако је неко у Турској одлучио да лизне Американце на једно место –
не знам да ли је то Америци требало"?! Кад смо код лискања Американцима "тога места",
није питање колико овим нашима треба да им "то место лискају" – питање је колико ће
због њиховог "лискања" страдати народ, а то докле ће и колико они требати
Американцима – није непознато – тих примера имамо!

