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КВИСЛИНШКИ ЛОНАЦ ЗА КУВАЊЕ СРБА
Овај јануар пун к'о у најславнија доба два светска рата!
Хрвати, у најбољем „одгоју домољубне усташке традиције“,
запатили „Руанду“ у Загребу – позивају новинари на линч
Срба?! Насера Орића, за пребацивање норме у тамањењу Срба
– поставили да саветује министра за питање бораца у ФБиХ!
Црна Гора, први пут у историји, извојева "победу" да не буде
"српска Спарта" но остаде робиња под Милом и НАТО-ом! А у
Србији, нико никад још тако успешно, као ова власт, а по
преузетом рецепту од „жутих“, није „скувао“ Србе – ма, Запад
прсте да полиже?! Још да није Русије да им гурманлук квари –
то би тек био ужитак...

Уовом месецу јануару, пуном славља, док је народ китио јелке, дивио се
ватрометима, часне српске породице славиле Славе – наши западни пријатељи и домаћи
колаборационисти, пали су с ногу од посла – резултати, само пристижу! Као у најславнија
доба два светска рата, поделила се Планета од врха до дна, а геноцид над Србима буја са
свих страна – споља и изнутра?!
Наше "братство и јединство" – Хрвати, саставили владу кроз коју марширају
програми и министри у најбољем „одгоју домољубне усташке традиције“ – Павелић да им,
мртав, а никад живљи – позавиди! У Хрватској усред Европе имамо „Руанду“, у којој
новинари позивају на линч Срба?! На загребачкој ТВ З1, новинар Марко Јурић у својој
емисији "Марков трг", већ други пут, преко екрана поручује "невиним" Хрватима да
опрезно шетају Цвјетним тргом, јер је у близини Православна црква, у којој "столују
четнички викари", из које би неки од њих могао истрчати на најлепши загребачки трг и у
"свом маниру клања извести крвави пир", те предложио да би трг „требало обиљежит
таблама 'Пази четник у близини'“?! Овај јуришник је кажњен тако што му је "цела" три
дана забрањен рад ТВ З1, а новинар Јурић је на организованим протестима у Загребу
говорио као почасна личност пред дупке пуним тргом уз песму која се орила – "За дом
спремни"?! ЕУропа ћути?! а Хрвати се бране како немају ништа против Срба?! Ја им
верујем! И ћерка Анте Павелића је рекла да њен тата "ништа није имао против Срба"! Сва
срећа – колико би их било тек поклано по Јасеновцима и бачено по Јадовнима да је имао?!
И министар обране Црноја истакао се хисторијским усташтвом! Ћим је присегао
министарској фотељи, затражио је регистар издајника (читај: Срба) и оних који би на било
који начин, пасивно или, не дај Боже, активно, подржали Србе! Не бих више о Хрватској –
она је, по питању Срба, неисцрпно маштовита!
У БиХ, након што је Сарајево „ударило“ у правду и покренуло поступак против
команданта Насера Орића, иза кога је остало, оно што је пребројано само у Подрињу,

3.267 српских цивилних жртава, стиже вест да су га 29. јануара поставили за саветника
министра за питање бораца у влади ФБиХ! Е, ово је потпуно у реду! Ако је ико, Орић је
задужио ФБиХ?! Он је дневно пребацивао норму! Само на Петровдан 1992. у селима Сасе,
Залазје и Биљач поклано је 69 мештана Срба?! Е може ли боље и праведније од овога и
поучније за Србе, под условом да има ко да "учи" – не, да ја знам?!
Кад се сетим Орића и својих ратних извештаја, међу којима и о муџахединима у БиХ
који су са одсеченим српским главама позирали, те хајке надамном од "независних"
новинара и западних "опозиционара" из Београда, који су ме оптужили да нападам
голоруке бранитеље ислама од злоћестог Милошевића и Срба, те како лажем маштајући о
давној историји?! Ево данас „историје“ пред вратима?! – 30. јануара КФОР је ухапсио
четири Шиптара, припадника ИД, са експлозивом пред капијом Високих Дечана! Што не
Дечане, а оде Палмира?!
У јануару је и Црна Гора, у тродневној борби, први пут у историји изборила
"победу" да не буде "српска Спарта" него да остане робиња под Милом и НАТО-ом! У
располућеној Црној, први пут од античке Грчке, замењена је улога опозиције, те се тамо
опозицијом зову они који гласају за власт?! Тако је црногорска демократија, која ће по
много чему ући у историју, уписала још један преседан – Пајевићева "Позитивна Црна
Гора" – опозиција, својим гласом остави Мила на власти?!
Још један куриозитет из ове тродневне „суве демократије“ обележио је апел
посланика Горана Даниловића "да се пре почетка расправе Скупштина разоружа", што је
председник Скупштине Кривокапић услишио речима да "сви оставе по једнога из
обезбеђења, а остали да изађу"! Цела ова "демократска" битка кретала се између два
граничника – ко ће, а ко не, убити Србина у себи, те ко је за, а ко против Црне у НАТО-у и
против Русије у Црној!
Чим је Мило "добио" поверење народа и то на Светога Саву, 27. јануара – у року од
два дана стигла је прва пресуда да се у Црној крене са одузимањем имовине Српске
православне цркве! У пресуди стоји да се држави Црној Гори преда црква Светог
Димитрија у Подгорици, коју је краљ Никола саградио у склопу његовога дворца! Ма,
Броз је за Мила био чисти аматер?!
Није само Милова Црна опхрвана жељом НАТО-вске чизме, и чешки председник
Земан, по питању спаса од избеглица, призива НАТО: "Залажем се за то да заједничка
команда НАТО-а чува границе ЕУ, слично као у Авганистану"!? Е, ако ће бити као у
Авганистану, а где је НАТО нема другачије – тешко ли га Европи од НАТО-вске ЕУропе и
тешко ли га Србији од ЕУропејскога пута и окупационог шињела у који се Вучић
заклиње?!
Подржаваоци ЕУро-НАТО-вских интеграција, никако да прогледају, док им се пред
очима одвија нова расподела снага на светској сцени! Резултат "обарања" америчко-руске
руке на столу у овом удару Америке на Русију, види се и у америчком пристајању на
компромис по питању мировних сиријских преговора у Женеви. Одлагани због
уштимавања ко ће сести за сто, почели су 29. јануара и то само са представницима
сиријских власти Башара ел Асада под покровитељством УН, без опозиције, која је
условљавала присуство престанком бомбардовања цивилних зона од стране руских и
владиних снага и подизањем опсаде око области под контролом побуњеника! Сад, шта са
чијег становишта значе те "цивилне зоне" и ко се све у њима скрива, посебно је питање!
Међутим, државна сиријска ТВ јавила је 24. јануара да је војска заузела последње
упориште побуњеника, град Рабију у западној сиријској провинцији Латакији, чиме су

провладине снаге стигле до границе с Турском, захваљујући руском бомбардовању
Исламске државе (ИД) и њених помагача! Кад су видели да Русија не одустаје од Башара,
опозиција –Високи комитет за преговоре, допутовала је у Женеву 30. јануара! Овде не
треба бити посебно паметан да се закључи како иза опозиционих захтева стоји Америка,
која је и покренула рат у Сирији како би срушила легалну власт!
У овој битци с Русијом, Америка је омекшала и села да преговара са онима које
Русија хоће, али су јој заузврат спаковали ново „нарушавање“ ваздушног простора Турске
29. јануара авионом Су-34?! Интересантно – не кажу где?! Ту се прозва "изненађени"
генерални секретар НАТО-а Столтенберг да упозори Русију: "Позивам Русију да се
понаша одговорно и у потпуности поштује ваздушни простор НАТО-а"?! И турски
председник Ердоган се одмах у'вати телефона да поприча с Путином, међутим – Путинов
телефон би – недоступан?! Одговор им је стигао из Министарства одбране РФ, да то –
"представља неосновану пропаганду"!
Мада скуп у Женеви сведочи и о вододелници када је толико охола Америка
подвила реп и иде у постизање компромиса са Русијом – ипак, када је Запад у питању, да
"голом задњицом у огањ седну ", како народ каже – тешко ико може да им верује, осим
наше вође, који се у њих заклињу до – последњег Србина!?
Муке Запада са Русијом у Србији видно су релаксиране захваљујући квислиншкој
"умешности"! Ево, само кад је КосМет у питању, ослобођени су уласка у компромис с
Русијом – захваљујући Борису Тадићу?! Он је тој америчкој лакоћи млаћења с нама
ударио темеље 2010. резолуцијом Тадић–Ештон?! Тада је КосМет истргнуо из
надлежности Савета безбедности УН, како га тамо не би Русија бранила и предао га
ЕУропи и њеном Еулексу! Плодове те Тадићеве квислиншке работе, коју нам је Вучић,
док није узео власт, обећавао да ће поништити ( и не само њу) – беремо у изобиљу?!
Западњачка правда над Србима звана Хашки трибунал – метастазирала је и на 51.
америчку државу – Косово, у којој Тадићев Еулекс тамничи Србе! Лидера Грађанске
иницијативе (СДП) Оливера Ивановића 21. јануара осудио је Еулекс на девет година
тамнице због наводног убиства четири Шиптара у јужном делу Косовске Митровице 1999.
и прогона Шиптара с КосМета?! То је онај период када су наши НАТО-пријатељи ударили
бомбама по целој Србији, а терористичка шиптарска УЧК-а ударила са земље и здружено
отели КосМет! То је период када су Срби, што побијени, што протерани, што уловљени и
искасапљени по шиптарским "жутим кућама" и распродати у органима широм Планете!
Вест да је ЕУропејски Еулекс разапео још једног Србина, затекла је нашега
премијера у Давосу на оном познатом Светском економском форуму! Пресуду – ни
поменуо није?! И ту није крај! Истога дана стигла је вест и из Стразбура, да је Европски
парламент ратификовао Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) са Косовом,
чиме је ССП ступио на снагу! Ово је први формални корак ка чланству "државе Косово" у
ЕУропу – тамо где Београд суновраћује целу Србију – не питајући шта кошта, а кошта и
целога КосМета?! Вучић ни о овоме – ни а?!
Зато се, тога 21. јануара, у Давосу, на сва звона опет заклео његовим западним
пријатељима, да, без обзира на изборе у Србији, не треба да брину: "Сваку врсту
уверавања за то су и добили и мислим да не осећају апсолутно никакву несигурност по
том питању. Нама је од 18. фебруара до 1. марта у току четврта ревизија са ММФ-ом и ако
и то прође, потпуно је бесмислено да после тога било ко то прекине"?! Е, то је то! Кад он
опосли све што је добио у задатак – бирајте кога год хоћете – повратка вам више нема?!

Преузимањем штафете од "жутих" зване – где ја стадох, ти продужи – миц по миц, и не
осетисмо кад стигосмо до – „куване жабе“!!!
Након пресуде, кренуше београдски објашњивачи и утешитељи! Расим Љајић
изјави како је шокиран пресудом јер се Оливер Ивановић залагао за "демократски дијалог
са косовским Албанцима"! У праву си, вечити министре! Оливер је био истакнути "борац
за демократију" и борац против „мрског“ Слободана Милошевића, али, џаба! Све оно што
у Србији одрадисте са списка наређене западњачке "демократије" – одрадили сте и –
уредно сте плаћени! Ово сада није – оно! На ред је дошла коначна пресуда за неопростиво
кривично дело – бити Србин!!!
Чула се и олакшавајућа околност за западне пријатеље, како хоће да умире Шиптаре
и направе равнотежу због оснивања Специјалног суда за ОВК, у којем ће се "судити"
шиптарским терористима! Међутим, стиже и побочна вест да Вашингтон ради на будућем
избору Тачија за председника Косова, што значи и аболицију за монструозне злочине над
Србима?! Тачи или неки други – свеједно! И амбасадор им у Приштини Грег Делави
29.јануара, када су Ивановића из кућног притвора стрпали у затвор, изјавио је како се
његова земља "нада да ће Србија признати Косово, јер је циљ Америке да Косово постане
чланица УН"! Вучић – ни а?!
Пресуда Оливеру Ивановићу, дата је Србији као путоказ пред наставак бриселских
преговора, 27. јануара! На Светога Саву, за сто седоше Србија и Косово, Вучић и Иса
Мустафа – две државе, два премијера – строги међудржавни протокол?! Треба ли нам још
који доказ да нам додатно отвори очи?! Медији извештавају: "Сама чињеница да су се
састала два премијера из две државе Србије и Косова, говори о путу успоставе
нормализације..."! То је сврха – „нормализовати“ се са оним што су Шиптари отели?!
Из Брисела смо имали, што слику што тон, али помињања пресуде Ивановићу – ни
у назнакама?! Уосталом, ако наша власт иде у ЕУропу, знајући да је за то услов предаја
целога КосМета, са све Србима и миленијумским српством тамо, што би сад баш Оливер
био посебан!
Одговор на ону уобичајену нему слику увежбане Вучићеве глуме са ових сусрета, у
којима он успорено и невољно, смркнутога лица, хода ходницима бриселских одаја ка
сусрету са шиптарском делегацијом, дала је шефица ЕУропејске дипломатије Федерика
Могерини: "Разговори високе делегације Србије и Косова протекли су у веома доброј
атмосфери"?! Значи – не доброј, него у "веома доброј"...?! Федерика је презадовољна и
због љубави између Вучића и Дачића, с једне стране, и Мустафе и Тачија, с друге, а и због
постигнутог "признавања диплома и сагласности обе стране да почну разговоре о
директним авионским и железничким линијама између Србије и Косова"?! Аеродром у
Новом Саду, о којем се прича деценијама, не пада им на памет да граде – он ће доћи на
ред када и Војводину доведу на косовске позиције!
Е, било је помена и о давно постигнутом споразуму Заједнице српских општина
(ЗСО)?! Дописник РТС-а преноси Вучићеве речи да је "ЗСО дефинитивно враћена у
политички дијалог на највишем нивоу и, у том смислу, тај процес поново је покренут"?!
Значи оно што је договорено, а тиче се као бољитка за Србе, поново је враћено да се
договара?! Иса Мустафа каже да ће "израда Статута ЗСО бити на основу одлуке косовског
Уставног суда"! Ту утрча Марко Ђурић да нас увери како је "Иса Мустафа изрекао
директну лаж"?! Наравно, Мустафа лаже, Федерика лаже, амерички амбасадор лаже... сви
лажу српски народ осим ви који суву истину пред нас износите, и то још од онда када, пре
но што добисте власт 2012. обећасте како ћете, не само зауставити све преговоре око

КосМета, него и поништити оно што су "жути" дотад потписали?! Онда седосте у фотељу,
настависте тамо где су "жути" стали – све тргујући бешчасно са оним са чим се не тргује?!
На крају, ево и једне светле тачке! Студент Филип Живановић дошао је на Светога
Саву по своју диплому на Правни факултет у Београду обучен у традиционалну српску
ношњу и објаснио: „Данашњи омаж професору Радомиру Лукићу, а речима Св. Владике
Николаја: 'Не мислите никако да ће наш народ бити свету симпатичнији и човечанству
кориснији, ако своје презре и одбаци, а туђе прими, своју душу згази, а у туђе се рухо
одене'“! Ово, без обзира на то што наша данашња „елита“ са завршеним приватним
„минџаментима“ не зна ко је Лукић и Велимировић – даје огромну наду!

