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ТРИ ПОЉУПЦА ЗА ОБРАЗ А ЈЕДАН – У ЧЕЛО
Док је на Куби, у историјском сусрету – након хиљаду
година, папа Фрања обасипао образе рускога патријарха
Кирила са по три пољупца – онако како то, само, православни
раде, дотле је Планета грцала у крви и мржњи – ствараној
читав тај миленијум...!

Након скоро миленијума од раскола хришћанства на источно и западно, познатог
као Шизма 1054. године, на Куби се 12. фебруара десио историјски сусрет рускога
патријарха Кирила и папе Фрање! Сусрет су назвали "Божјом вољом", потписали
декларацију о верском јединству и позвали на хитну помоћ хришћанима у Ираку и
Сирији! Ова "Божја воља" обележена је обасипањем Кирила папиним пољупцима и то, ни
мање ни више, него трипут у образе – онако како то, само, православни раде?! Ма шта год
да је – ови пољупци пријају!
Кад смо већ код љубави Кирила и Фрање, и Милорада Пуповца, каквог таквог
представника Срба у Хрватској, баш у то време, непознати људи на улици у тој
ЕУропејској држави, из чиста мира пљуну или поздраве са – "За дом спремни"?! Како би
га тек "поздрављали" да је заиста Србин онакав какав би требао да буде?! Е, може ли
лепше од овога – не, ма ни у она најбоља времена оне Независне Државе Хрватске! Он се,
о овој лепоти поздрава, у писму пожалио целом државном врху ове – најновије Независне
Државе Хрватске!
Док папа грли и љуби Кирила, дотле хашка инквизиција оргија као у најбоља доба
процвата католичанства – враћа Србе у мртвачким сандуцима и тражи да јој Шешеља
поново шаљемо на дозу њихове „правде“?! Сетили су се да му, након 11 година у њиховој
тамници, баш сада, 31. марта, у његовоме присуству саопште њихову правичну пресуду?!
За избор овог датума има више разлога, од предстојећих избора у Србији па надаље, али
има и један од свих битнији – Шешељ је, недопустиво, још увек – жив! Не би они њега
нама тамо ни задржали дуго – и њега би, као генерала Толимира и оних осталих девет
Срба досад, спаковали, што би пре могли, у мртвачки ковчег па – директно у земљу –
Србију! Само мртве могу у Србији да их виде?!
По овом питању гласнуо се Вучић: "Донећу одлуку најбољу за Србију – увек!" Е, па
чекаћемо – није дуго! Баш сам радознала да видим шта ће то овде бити "најбоље за
Србију"?!
Испод ова три пољупца за историју, која су лебдела на површини, просто не знам
где више, овако или онако, крвари Планета! Док наши медији стидљиво провлаче вест
којом председник лекарске асоцијације Нигерије др Нџеманзе оптужује Рочасу Окорочу,
милијардера и гувернера савезне нигеријске државе Имо, да је са Хашимом Тачијем,
званичницима Турске и Хрватске, трговао органима искасапљених Срба, на Косову, коме

је Тачи данас шеф дипломатије, пред судом у Пећи је 12. фебруара подигнута оптужница
и расписана потерница за 14 Срба из Клине! Терете их да су починили ратни злочин над
Шиптарима 1999. када су Шиптари уз НАТО подршку прогонили, убијали и живе
касапили Србе и распродавали их у органима?!
Кад већ поменух НАТО, Вучић је 16. фебруара своју љубав и сарадњу с НАТО-ом
објаснио бисер-изјавом: "НАТО нам треба да нам штити Србе на Косову"?! – логично – ко
ће, ако НАТО неће и то баш на Косову иако нема где није бомбардовао Србе?! Бољега
српскога пријатеља од НАТО-а – нема, да ја знам!?
Чији је НАТО чувар – видесмо сутрадан 17. фебруара у Приштини где су Шиптари
славили осму годишњицу проглашења независности и отимања КосМета?! Парадира
шиптарска војска наоружана до зуба – оре се узвици: УЧК, УЧК,...?! Све прекривено
заставама државе Албаније – наравно ту је и америчка и осталих западних сила – шарени
се – скоро комплет НАТО! Овај окупациони призор шиптарски званичници такозване
државе Косово одушевљено прате са бине, а леђа им држе и благосиљају амерички
амбасадор и специјални представник ЕУропе за Косово – сви наши пријатељи, на окупу?!
Кад смо већ код осовине Запад – Шиптари, на дан кад је исписивана потерница над
Србима, у Београд нам је пристигла делегација америчких сенатора – све сам шиптарски
лобиста до лобисте на челу са Џоном Мекејном! Тапшали су се са Вучићем, грлили,
љубили, заклињали једни другима на верност?! – коју?! Сто посто да Амери буду „наши“,
а не шиптарски?! Иако је пристизање ковчега из Хага баш било свеже – не чусмо да су се
извинили или изјавили саучешће за генерала Толимира – 10-тог Србина кога нам је Хаг у
сандуку вратио?! Било би логично, и да се Вучић, и на то "пожалио" америчким гостима,
пошто данима маше папиром, којим је тражио да Хаг пусти генерала Толимира на лечење,
али – не чух да је?! Чињеницом да су до сада, 10 Срба вратили мртве из Хага и ни једног
мртвог од Хрвата до Шиптара – ни једног – само Србе – Вучић не узнемирава западне
пријатеље?! Званично нам је саопштено како су нам сенатори пристигли због
"инвестиција", пута Србије у ЕУ и миграната – за ово двоје задње, верујем без провере!
Мекејн је посебно похвалио Вучића због „видне улоге у напретку односа између Србије и
Косова“ а премијер нам је од среће сијао док нас је извештавао како нам је на европском
путу – на којем се морамо одрећи КосМета, "Америка веома важан савезник"?! Од кад чух
ко је савезник нашег "доброг" пута – од среће не знам куд ударам?!
Након што су, с почетка месеца у Женеви, после два дана, пропали мировни
преговори сиријске власти и опозиције, у Минхену, 12. фебруара, на маратонском
састанку Русије, Америке и још 15 држава, договорен је прекид непријатељстава у Сирији,
који треба да ступи на снагу за 7 дана, као и да се достави хуманитарна помоћ опкољеним
градовима, али договора о прекиду ватре нема! Што би се рекло – списак жеља на папиру!
Док САД инсистира на обустави руских ваздушних удара по положајима екстремиста
Исламске државе (ИД) и њихових помагача, како би оборила легалну власт Башара ал
Асада, дотле Русија принципијелно не одустаје од потпуног уништења терориста и
помоћи званичној власти Сирије да успостави нормално стање у својој држави! Шеф
америчке дипломатије Кери са НАТО колегама, оптужио је Русију да у Сирији бомбардује
положаје опозиције која има подршку Запада да свргне с власти Башара ал Асада и
подвлачи како Руси бомбардују школе и болнице и чине ратни злочин?! Боже драги – ма,
пљунута "улица Васе Мискина", пијаца "Маркале", Рачак, Ћурувија...?! Шеф руске
дипломатије Лавров рекао је да "Русија неће обуставити ваздушне нападе у Сирији...
прекид непријатељстава се не односи на такозвану Исламску државу и огранак Ал Каиде –

Ал Нусра Фронт"! Међутим, Запад увек има резервнога зеца у рукаву, па сад преко
савезница Турске и Саудијске Арабије, покушава убацити копнене снаге у Сирију, на шта
је Башар рекао да је "делегација која је формирана у Ријаду група издајника и терориста",
те да "ни једна земља не би прихватила да преговара с терористима, па неће ни Сирија"!
Потом је Министарство спољних послова Русије, 16. фебруара, открило да у ствари
Турска помаже убацивање "свежих терориста у Сирију како би помогли јединицама
Џабхат ал-Нусра, Исламској држави и другима"?!
Обрни окрени – крај се не види, а главни кривци су – „бездушни“ Руси! Хоће да
затру клицу тероризму!А где је ту суза за амерички бол и емоцију према њиховоме чеду –
Исламској држави?!
Тај 12. фебруар уписао се на многим местима у историју! У Минхену је од 12. до 14.
одржана и конференцији о безбедности којој је присуствовало око 30 шефова држава,
готово 70 шефова дипломатије, министара одбране, али и пет директора обавештајних
служби. Премијер Русије Медведев одбацио је оптужбе да Русија бомбардује цивиле, јер
она не остварује "неке тајне циљеве у Сирији", већ штити своје националне интересе и
хоће да "спречи екстремисте да стигну до Русије"! Након тога, набројао је Западу све
последице које су изазвали: "Још су жешћи сукоби у земљама Блиског истока и севера
Африке, догодио се колапс због мигрантске кризе, у Украјини је грађански рат, односи ЕУ
и Русије су се покварили... ситуација у свету је драматична... односи Русије и НАТО
склизнули су у нови Хладни рат... јединствене велике Европе више нема...одсуство
дијалога западних земаља и Русије, укључујући и глобална питања, је абнормално..."! Он
је упозорио да "уколико ситуација у Сирији и другим жариштима не буде нормализована,
прети опасност да тероризам постане "нова врста рата у који ће бити увучен цео свет", те
да "само свакодневна сарадња између Русије и САД може да доведе до нормализације у
Сирији"!
У овом чврстом држању Запада има и оних који се пепелом посипају! Сад, да ли
тактике ради или не, али – посипају се! Мајкл Мекфол, некадашњи амерички амбасадор у
Москви, каже да би "Русији требало укинути санкције уведене због Украјине, ако поштује
Споразум из Минска"! Он је за "Коријере дела сера" изнео и узроке глобалне кризе
видевши их у "серији непријатељстава Запада након пада СССР-а: ширењу НАТО-а на
исток, бомбардовању Косова, интервенцији у Ираку, подршци наранџастим револуцијама
или арапским пролећима..."!
Иначе, Мекфол је фебруара 2014. морао напустити Москву због честих „испијања
кафица“ са руским опозиционарима код њега! А кад помислим како код западних
амбасадора у Београду "кафенише" цела позиција и опозиција из Парламента данашње
Србије – колико ли се ту тек "кафа троши"?!
Опсесија Запада Русијом могла би и да забави да ситуација није трагична! Врх
представља ТВ серија на Би-Би-Си-ју која се зове "Трећи светски рат у командном центру"
у којој симулирају рат са Русијом?! У сценарију су учествовале британске дипломате и
стратези који су стручно разиграли рат! Све почиње нападом Русије на Летонију. НАТО
улеће да Летонији врати независност и тражи помоћ од Велике Британије. Британци
одбијају да употребе нуклеарно оружје, али зато Америка једва чека! Букти Трећи светски
– нуклеарни рат – на Би-Би-Си-ју?! Пуца екран од задовољства због уништења пола
Русије, међутим – ни Велике Британије, ни места где је некад постојала – више нема?! На
ово лудило огласио се шеф Комитета Државне думе за међународне послове Алексеј
Пушков: "Сама идеја серије о нуклеарном рату са Русијом од Би-Би-Си-ја прави

претендента на 1. место међу западним медијима за распиривање мржње и војне
хистерије"!
Боже драги, шта рећи на ову манијакалну опседнутост Запада Русијом?! Шта све не
раде не би ли јој главе дошли – прете, па хвале; окружују НАТО-ом, уводе санкције, па се
посипају пепелом; подмећу клипове, па у беле образе љубе – све неће ли видети Русију на
одру, на коју – пољупцем у чело – стављају тачку!!!

