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ЗАПАДНИ ТРОВАЧИ – ШАМАР И ПОДРШКА
Чему сва ова преговарачка фарса у Бриселу са
Шиптарима – сам Бог зна?! Досад ништа нисмо добили осим
што смо истерали државу Србију с КосМета?! Где је год будно
око наших „пријатеља“ надгледало и спроводило српске
интересе – Срби су страдали! И кад су нас убијали (нас нису
тровали) – панагирике смо им певали?! Уосталом – где могу –
што не би?! Нама могу, не и Русима – који их, ем читају, ем
узврате!

Два дана након четрнаесте годишњице шиптарског погрома над Србима и српском
културном баштином на КосМету, у Бриселу су од 19. до 21. марта „експерти“ почели
нову рунду преговора с „Косова“ звану технички дијалог! Опет је тема примена већ
„постигнутих“ споразума о Заједници српских општина, енергетици, мосту у Косовској
Митровици, слободи кретања и интегрисаном управљању „административним“
прелазима?! Истог дана кад су „експерти“ започели ћаскање, Шиптари су ухапсили
српског повратника у Клини Милорада Зајића под оптужбом да је ратни злочинац! Неки
злочинац мора да је, док је Србин?! Сутрадан су претукли Србина Благоја Зувића испред
његове куће у Доњем Драгољевцу код Истока! То што се овакве срамне работе раде под
будним оком ЕУропејскога Еулекса на КосМету, само потврђује чињеницу да је све под
ЕУропејском командом за Србе исто – било бриселски преговори, било хапшење, прогон,
иживљавање, убијање, отимање, паљење, рушење...?! Ово хапшење – „експерте“ није
спречило да наставе ћаскање?! Од 23. марта, ЕУропа је смислила да ћаскање наставе
председници Србије и „Косова“ – Вучић и Тачи?! А што не би и ово протоколарно
углављивање – председник и председник – кад нама не смета?!
Чему, до дан данас, служе ова бриселска замајавања, која су пре свега у дубокој
супротности и са Уставом Србије и са Резолуцијом 1244 и то док Запад на челу са
Америком, очигледно и дрско, завршава исцртавање границе велике Албаније на Балкану
– тешко је схватити?! Македонију су скоро „завршили“, с нама су при крају! Још само да
се „одради“ војска Косова, како нам нареди амерички изасланик Вес Мичел и – то је то?!
Они још залазе и међу Србе по КосМету да поткупе српске младиће да уђу у ту шиптарску
војску и тако јој дају легитимитет?! Надати се да Српска листа неће бити поткупљена да у
„Косова“ парламенту за то гласа! Без њихових гласова то неће моћи, под условом да
Америка не одлучи да Скупштину заобиђе! Уосталом, што не би, ако већ заобилазе
Резолуцију 1244 по којој је КосМет српски а једина војска тамо – међународни КФОР!
С друге стране, када су у питању Срби – Запад ни један једини услов Шиптарима
није поставио?! За визну либерализацију им је, на пример, услов демаркација границе са
Црном Гором, али им зато ЗСО није услов, као ни било шта друго досад договорено, а

неспроведено. Београд је излизао ципеле одлазећи у Брисел, за чијим столом – ништа није
добио, али је зато – то што је могао – истерао државу Србију с КосМета?!
Шиптари на КосМету систематски уништавају и српску културну баштину –
демократски запад – ни „а“?! Само од 1990. преко 150 цркава и манастира су запалили и
срушили! И пред очима међународних снага и, очито, с њиховим допуштењем, 17. марта
2004. су порушили и спалили 35 наших цркава и манастира?! Ни ИСИЛ није с толиким
жаром и учинком рушио цивилизацијска обележја других култура, као што то у сред
ЕУропе Шиптари раде?! Они су тог марта запалили преко 800 српских кућа, убили 19
Срба, ранили 900 и протерали више од 4.000?! Никад нико за то одговарао није?!
Све ове резултате погрома само смо побројали овог 17. марта, а 19. опет са
Шиптарима сели за сто! Где је крај учешћу у погибељној бриселској игри у којој Србија
само губи – сам Бог зна?! Једино када се мало рашире видици и обухвате токови збивања
мимо наше куће и нашег чињења, надати се да ће нам ти процеси судбину усмерити у
неком бољем правцу од овог којим идемо! Ево, и око ове америчке наредбе да Шиптари на
„Косова“ направе војску – једино се гласнула Москва! Она је за стриктно поштовање
Резолуције 1244 – то, аутоматски, значи и против свих ових, за нас губитничких
бриселских преговора а, подразумева се, и против формирања војске Косова, јер би то
„заоштрило ионако компликовану ситуацију“, саопштила је портпаролка Министарства
иностраних послова Русије Марија Захарова!
На овај став Русије Запад није реаговао! Били су, више од саме Москве, опседнути
председничким изборима у Русији, на којима је – на њихову велику жалост – Путин 18.
марта однео убедљиву победу и по четврти пут, још шест година, биће на њеном челу!
Добио је поверење 76.67% од 67,4% изашлих гласача, што је и његов рекорд на изборима!
Кад само помислим коју су све халабуку подигли и у глави „наснимали филмова“,
чиме се све нису служили како би спречили Путина да опет победи – не може а да им се
не призна бујна машта! С ногу су падали трујући – од буквалног тровања и убијања до
тровања пропагандом... У свему је било најопасније бити у то време Рус у Великој им
Британији! Двоје Руса, Сергеј Скрипаљ и његова ћерка, отровано у Солсберију, кажу
нервним гасом „новичоком“, а у Лондону задављен је Николај Глушков! Наравно, одбили
су да Русија са њима учествује у истрази, јер шта су онда урадили – ништа?!
Ово троје Руса у Великој Британији – чиста су колатерална штета руских
председничких избора! Скрипаљ је бивши руски обавештајац који је откуцавао за
британску МИ6, зашта је осуђен у Русији, одлежао 14 година и након што је исцеђен –
потпуно небитан је пуштен?! Глушков, који је у току каријере одрадио велики посао за
Британце и издао десетине руских агената, додатна је колатерална штета! Чисто како би
били убедљивији мало су промешали методе и вароши – тек толико да буде разноврсно! А
онда су ударили у кукњаву – дрште лопова?! А'ј ти сад стисни петљу па буди Рус међу
њима док Русија овако снажно јача! Док је била слаба, могло се! Сад треба стиснути
петљу, брале мој?!
Ту се одмах направио и блок подршке Острвљанима?! Сабрали су се уз њих Амери,
Французи и Немци, и под истом диригентском палицом ударили у вику из свега мозга –
додуше, Британија је била најгласнија?! Значи, ви опет на окупу! Ма да сте се само мало
уздржали и притајили – човек и да размисли! Морам вам рећи да боље шифре за признање
ко је ликвидатор – од овако састављеног блока подршке – нисте могли смислит! Могли
сте, вала, мало и мудрије, а не тако одмах па сви четворо и заједно оркестрирано – много
вам је, бре, ово провидно?! Па још пред Путинов избор?! Нисте ми нешто нечитљиви као

некад?! Знам вам ја мудрија времена! Међу подржаваоце – уденуо се још један – Црна
Гора – који ништа не значи, осим што сведочи о сопственој трагикомичности?! Њена
подршка је понижавајуће читљива до бола?!
А тек оптужбе на рачун Русије, међу њима и она да они знају да их је, ако не лично,
оно под личном наредбом, тровао и давио директно Путин?! Ту је пао и позив Планети да
„тровача“ који нарушава безбедност и у опасност доводи светски поредак, како зна и уме
– обузда?! Ма – пас с маслом не би појео све што су изговорили! А тек сва она чудовишна
својства и моћи, које су, рушећи га, приписали Путину и нехотично помагали његовој
победи и снази, коју они – обневидели од мржње – и не наслућују! Ради убедљивости, и
23-оје руских дипломата су протерали због „умешаности“ у тровање и дављење и замрзли
руску имовину на својој територији, да „спрече“ финансирање нових „тровања“?! Русија
је, наравно, узвратила! Протерала је исти број британских дипломата из земље и затворила
им конзулат у Санк Петербургу!
Тако то иде кад се тровачи устреме на Москву! С нама, и „тровање“ и одговор –
сасвим другачије изгледа! Код нас су, на пример, како би спречили Слобу да даље влада –
убијали, а Слоби директно у руке – стављали пиштољ! Прво су убијали спорадично – тек
толико да се навикнемо да „Слоба“ убија! Убијали су као у копродукцијским филмовима
Холивуд-CIA! Пред изборе '97. им је колатерална штета био Зоран Тодоровић Кундак!
Њега су пре тога спаковали у Мириног љубавника, а онда га је „одстрелио“ љубоморни
мужјак – „Слоба“! Како им се приближавао „5. октобар“ – згуснуто су убијали! Прво су
заиграли јавност убиством Славка Ћурувије 11.априла 1999. јер Слоба не одустаје под
НАТО- агресијом , е онда има да се о своме јаду забави – да се цела земља против њега на
ноге подигне – зато што је „убио“ омиљеног, независног западњачког новинара?! Кад је
изградио земљу порушену НАТО- бомбама, онда је дошло време да ДОС-манлије, на челу
с квислингом Ђинђићем, Србију преузму и дотуку?! Како би се 5. октобра у руке предала
онима који ће је раскомадати, распродати, народ избацити на улице, претворити га у
робље код тајкуна који су га опљачкали, западњачки прилог томе био је – убијање редом?!
Седмог фебруара 2000. године, а ко други него „Слоба“, убио је министра војног Павла
Булатовића?! Након два месеца, 20. априла 2000. „Слоба“ убија директора ЈАТ-а
Живорада Жику Петровића?! Прича филмски клизи – „породица“ пљачка државу и
авионима износи паре на Кипар, онда „Слоба“ метком у чело ликвидира сведока – знате
ваљда – гледате филмове! Затим долази на ред, тада више ничији, Иван Стамболић!
„Слоба“, злопамтило једно, још од Осме седнице Стамболића држи у глави и одлучује да
га – себи, пред саме изборе – зверски ликвидира 25. августа 2000. године?! Ево, а шта од
овога „Слобинога“ убиства „логичније“ може бити?! А тек како је „Слоба“ све убијао
Вука Драшковића – то је посебна прича! Онај „атентат“ на њега у сред лета испред
отвереног прозора куће му у Будви 15. јула 2000. – ту су ми били најбољи?! С којом
пажњом су они то радили види се и по одабиру најпрецизнијег могућег пуцача, коме рука
није смела да задрхти и, не дај Боже, убије Вука уместо – само да га огребе метком изнад
ока?! Да је било по сценарију, него није – могли су га са те даљине гађат онако читавијем
пиштољем пљоштимице и убит намртво! Али – није Вук за убијање – он њима жив, не
мртав – још од '68-ме чини посао!
Могла бих ја овако у недоглед вадити костуре из њихових ормара, али није суштина
у томе – у нама је! Док Москва, моћна и свесна, увек одлучно тровачима узврати ударац –
код нас, и дан данас – они „трују“ – ми понижавајуће залуђујемо народ и још упиремо
прстом међу собом – тражећи „троваче“?! Е, то је тај њихов – најслађи успех над нама!

