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АПОКАЛИПТИЧНИ ЗВУЦИ
Ова брзина ултимативног бриселског папира – из Вашингтона,
о предаји Телекома „држави“ Косово – колатерална је штета
однете победе Русије над Америком у референдумској битци у
Српској...! Пратећи битке ове ратне игре којом су ударили на
Русију – не плаши ме Запад – Русија ме плаши! Она – када су је
год присилили – стала је тек кад је забола своју заставу у
„змијско гнездо“?! Е – овај пут – мало би било оних који би
после – о томе приповедали...

Петога октобра, на годишњицу досманлијске окупације Србије, објављено нам је да
је из Брисела стигао фантомски папир који је прекинуо наше натезање са Шиптарима око
телекомуникација и наређено да се Србија одрекне комплетне имовине „Телекома“ и
поклони је „држави“ Косово?! У ултиматуму стоји и да – у супротном – нема отварања
преговора и зауставља се ЕУропејски пут Србије! Е, ово ме је највише растужило! Којим
каналима је ултиматум стигао – остаје тајна?! Истога дана – синхронизовано – шиптарска
Влада је саставила нацрт закона који иде у њихову скупштину да се и комплекс рудника
„Трепча“ отима и постаје њихово власништво – и о том ултиматуму нема преговора?!
После овога, милом или силом, иду и Газиводе и Валач и електромрежа и рудно богатство
и скијашки центар Брезовица и шуме и воде и црквена имања... – имовина вредна преко
200 милијарди евра, а тек културно и духовно богатство цркве и манастири, то – нема
цену?! Шеф Канцеларије за КиМ Марко Ђурић каже да је овај фантомски папир писао и
одлуку преправио у ноћи између 26. и 27. септембра – неко изван преговарачке тројке у
Бриселу?! Хвала ти Боже – да се нашалим – „ко ли би то могао бити“?! У ултиматуму
стоји рок од четири дана да се Београд изјасни! „Изјаснио“ се Вучић: „Ако одбијемо,
бићемо директно одговорни за евентуално тешку политичку ситуацију, ако то Влада
прихвати, биће да сам донео нешто против свога народа“ – биће!!!
Има неколико „догађаја непослушности“ који су претходили овоме убрзаноме
одговору освете и ударили на нас батином, уместо – шаргарепицом?! Ту има и личних
заслуга и оних које је „заслужила“ Русија! Ајмо редом!
Није мали окидач незадовољства за охоли Запад, навикнут на спровођење
диктатуре, одржани референдум 25. септембра о Дану Републике Српске, где се од 55,77%
изашлих – 99,81% изјаснило – „за“!
И на овоме „бојноме“ пољу, што видно што из сенке, рат против Русије коју
истискују и са Балкана – жестоко се водио! Не бих о исходу рата, али ову битку око
референдума – однела је Русија! Тешко да би од њега ишта било без оне руске „ладовине“
под којом су Срби, први пут од рата наовамо, дисали пуним плућима и заокруживали
Светога Стефана – за Дан своје државности!

Нема шта Запад употребио није против одржавања демократске воље народа – за то
што је српски?! Све, од Сарајева преко Брисела до Вашингтона сручило се на председника
Српске Милорада Додика, по оној Милошевићевој: „Не нападају они Србију због
Милошевића него Милошевића због Србије“?! Притискан је и Београд – да притисне
Додика, али то што је Београд рекао нити је за референдум, нити ће се мешати у одлуке
Српске – не да је било недовољно, него довољно да убрза „фантомски папир“ из Брисела?!
Врх хистерије достигнут је три дана пре референдума када је Додик запуцао у Москву где
га је дочекао Путин! Син Алије Изетбеговића и члан Председништва БиХ Бакир
Изетбеговић, на чију је иницијативу Уставни суд БиХ новембра прошле године одлучио
да се, под изговором како то вређа остале народе, Републици Српској забрани да 9. јануара
слави Светог Стефана као Дан своје државности, жалио се на ТВ Н1 како је то „еклатантан
примјер кршења Дејтонског споразума, супростављања одлукама Уставног суда БиХ и
кршења Кривичног закона БиХ“?! Бакир је упозорио Додика и да води Србе у изолацију и
стравично му запретио: „ Гледали смо како Садам Хусеин, Гадафи и Милошевић пркосе и
како то изгледа“?! Иначе, у том „неутралном“ Уставном суду који је донео одлуку о
забрани Дана државности Српске, од девет чланова, већину чине три странца и два
Бошњака и – раде шта хоће?! Ту није крај чудесима неутралности – и председник суда
Мирсад Ћеман и суткиња Сеада Палаврић били су посланици СДА, странке Алије
Изетбеговића у парламенту БиХ?! Толико о томе да је овде у питању поштовање судских
одлука – неутралних?! Све ово употребљено је како би уплашили и спречили Србе да се
ослободе страха и покажу себи да смеју и могу о себи да одлучују?! Е – то је прекретница
око које се водила битка – Дан Републике је само колатерална штета!
Под још јаким утиском референдума, 2. октобра су уследили локални избори у БиХ на
којима је Додик, иза чијих леђа је још увек сијала Путинова сенка, однео такву победу да
је повратио и оних 11 општина које је у претходним изборима изгубио! Ту је и
Сребреница, којој су они најежени на Србе одредили посебно место, па је имала и посебан
изборни колоплет?! У њој је цео изборни материјал, од када је допремљен, док га нису у
вреће свезали и после тога – имао посебну „част“ да га полиција чува! У Сребреници, од
рата наовамо, увек је у фотељи градоначелника седео Бошњак! Овај пут су се и сви Срби
ујединили и гласали за свог кандидата Младена Грујичића! Кад су се затворила
биралишта и досадашњи градоначелник Бошњак Ћамил Дураковић и противкандидат
Младен Грујичић тврдили су да су победили?! Ћамил не одустаје, каже да Младен има
преко хиљаду гласова мање од онога што је објављено, а Младен да је добио дупло више
гласова од Ћамила! Ћамил тражи и да се поново броје сва бирачка места из Сребренице и
потеже још једног „зеца из рукава“ наводећи да тачно зна колико ће му још поштом стићи
гласова из иностранства, те да може и он објавити победу, али – чека поштара?! Боже
драги колико је само „пошта“ данас унапредила демократију?! Где год зафали – „пошта“
прискочи?! Демократија би била осакаћена да није „поште“ која задња удари печат
изборноме резултату?! Сва ова прича текла је и након 98,89 % пребројаног материјала у
Сребреници по којем је Младен добио 3.957 гласова, а Ћамил 1.645, а онда је Централна
изборна комисија (ЦИК) БиХ одлучила да се цео гласачки материјал из Сребренице
допреми 8. октобра у Сарајево и тамо броји?! Ај' ти – Ћамил, „пошта“ и Сарајево на
једној, а Младен на другој – е то је демократска математика?!
И на референдуму и изборима „баја-Миле“ однео је убедљиву победу – црње од
овога, за западну „демократију“ – није могло! Из Вашингтона и Брисела пакују се
санкције Додику и политичарима Српске уз хајку Тужилаштва БиХ да јој председника

ухапсе и кривично гоне због непоштовања одлука Уставног суда! Београд и овде чека још
један „фантомски папир“ да се и овим санкцијама и хајци придружи – јер, пријатељу, ако
хоћеш с нама – с нама се мораш и ускладити?! Код ових „усклађивања“, све ми се чини да
ће нам Српску придодати уз санкције Русији...!
Анализирајући наше западне „пријатеље“ на челу с Америком – нису њих само
спољашње муке опхрвале – распад система изнутра тера их на непредвидиве потезе који
могу имати несагледиво катастрофалне последице?! Звер која је рањена – најопаснија је –
кажу они који се у „звери“ разумеју! Колико свима нама прети опасност од видно рањеног
Запада, зависиће од дубине рана и снаге оних који су их нанели!
У Мађарској – чланици ЕУ – 2. октобра је одржан референдум о прихватању
миграната по ЕУ квотама, који, као, није успео јер је изашло само 43 одсто уписаних
бирача уместо 50 плус један! Занимљивост референдумских бројки каже да су од 8,27
милиона мађарских бирача, ових три милиона и 250 хиљада изашлих скоро до једног
гласали против квота и миграната у њиховој држави, или у процентима 98,2?! Значи, све
што је изашло било је против – остали једноставно нису изашли?! Главног „ћинбеника“ у
овоме мађарског премијера Виктора Орбана не брине математика изашлих, напротив –
слави и изјављује „остварили смо велики резултат“! Он тврди да га ЕУ, за коју је од овога
много мање Мађара гласало приликом уласка у њу 2004. неће моћи, поред „толике воље
народа“, натерати да прихвати мигранте?! Обећао је и преточити вољу народа у закон,
променити Устав „амандманом којим ће бити установљена забрана колективних
премештања“, о коме ће парламент расправљати 10. октобра! Тако да усвојени план ЕУ из
2015. о расподели 160.000 миграната на квоте по чланицама, где је Мађарској додељено
2.300, што се Мађарске тиче – неће да може?! Ово је само један угао кроз који се може
осетити „здравствена“ слика ЕУропе!
Док Орбан ликује, прети и тера по своме, стиже вест и из ЕУропејске Бугарске која
креће у подизање бодљикаве жице на својој граници према Грчкој и Турској у дужини од
200 км уз распоређивање хиљаде граничара који ће до зуба наоружани патролирати дуж
границе и држати мигранте на – готовс?!
Све ово мерка Турска која у преговорима са ЕУ има „кеца у рукаву“ и једноставно
може само да отвори своје границе и пусти више од два милиона миграната да преплаве
ЕУропу! Тешко да би ЕУропа „пала“ без одбране, поготово ове земље Квинте на челу са
Америком – извежбане да убијају?! Могу мислит како би то изгледало – с једне стране
милиони голоруких људи, с друге рафална паљба, можда и авијација и бомбе – што?! – да
им можда не би било први пут?!
Кад смо већ код Турске, Путин и турски председник Ердоган разговарали су 6.
октобра телефоном о заустављању сукоба у Сирији и достављању хуманитарне помоћи, о
заједничким пројектима у енергетици, изградњи прве нуклеарне електране у Турској... и
договорили сусрет у четири ока идуће недеље – у Турској!
Нису само мигранти „најежили“ међусобне односе западњака, ту је и Брегзит и
тероризам и ратови којима се краја не види у којима су се заглибили сви они који су их
заиграли на челу с Америком?! А Русија – све јача?!
На дан одржавања референдума у Српској, севале су варнице против Русије и на
седници СБ УН о рату у Сирији коју су хитно сазвале САД, Велика Британија и
Француска, и која се завршила без резултата! Када је на тој седници амбасадор Сирије
позван да се обрати скупу, све те три „миротворке“ напустиле су салу – толико о томе
колико им је стало до мира и договора?! Успут су још окривиле Русију за прекид

примирја, наводећи да подржава офанзиву Дамаска на Алеп који држе побуњеници?!
Руски дипломата у УН Виталиј Чуркин рекао је да побуњеници, тј. опозиција коју
подржава Запад, саботирају примирје договорено 9. септембра, те да је западна коалиција
крива што није раздвојила побуњенике од ИСИЛ-а и других терористичких група на
терену! Јес – само што нису?! Па, они су их намерно, као своје, и саставили како би могли
окривити Русију да туче побуњенике, а не ИСИЛ-овце?! Запад је и потегао за
„примирјима“ кад је видео да је „ђаво однео шалу“ и да прети опасност да Русија победи
терористе, званичној власти Сирије преда контролу над државом и успостави мир! Они су
и пристали на примирје како би терористима који су изгубили битку с Русијом, дали
времена да се прегрупишу и обнове своје редове – Русија то није смела дозволити! Из
овога се тако белодано чита закулисна радња Запада који мешетари сиријским хаосом,
који су и започели преко нахушкане „демократске“ опозиције против званичне сиријске
власти, наоружали их и закували рат, а онда у њега убацили све терористичке групе
произведене у својим лабораторијама! Поквареније – тешко да може!!!
Машти и мукама Запада с Русијом – краја нема! Сад су све преговоре с Москвом о
примирју у Сирији прекинули – рат букти?! Земље Квинте (Америка, Велика Британија,
Француска, Италија и Немачка) договориле се да саме седну за сто! Одлично! Боље није
могло – ви који сте закували хаос, најбоље да га и решите – са све мигрантима, за чије
покретање је окидач и био сиријски рат! Берлин је дестинација састанка на којем траже
решење! Дивно – опет Берлин?! Руско Министарство за ванредне ситуације 6. октобра је
широм земље покренуло четвородневну вежбу цивилне заштите у којој учествује 40
милиона људи – злу не требало...!!!
Кад се све ово сагледа, изгледа да све и иде по плану светскога џелата, на челу са
Америком! Одлука Русије да подвуче црту пред својом границом и крене у сопствену
одбрану уласком у сиријски рат закуван западном умешношћу, заправо је тренутак када је
„обојена револуција“ спакована Арапима, прешла у – за сада – посредан сукоб две
суперсиле – Америке и Русије?! Ово звецкање оружјем којим су ударили на Русију и
одлука Русије да им узврати музиком свог оружја – разликује се од свих досадашњих
звецкања након Другог светског рата?!
Можда су Руси ову „музику“ могли још увек само да слушају и пасивно се повлаче у
дубину своје територије – што и јесте жеља и крајњи циљ Запада! Куд ћеш боље – Руси
сви немо и колективно у дубину ка „московском пашалуку“, а Запад громогласно за њима
до границе намењене Русији која би била – по мери Запада?!
У свему овоме – ја се не плашим Запада – Русије се плашим?! Кад су је год притисли
да крене – а притисли су је – заустављала се тек када своју заставу пободе у „змијско
гнездо“ одакле је све кренуло – као што је био Берлин у Другом светском рату! Плашим се
да би овај пут мало остало на Планети оних – који би о томе приповедали!!!

