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ЗАКОНИТОСТ НАЈСТАРИЈЕГ ЗАНАТА
Е, што има златних заната! Поготово кад их „мајстори“
разраде – па „муштерије“ навале?! Не може ни то свако! И с
тим се рађа! Услов свих услова је – добар желудац! Од главе,
важно је да нема образа – друго све може...?!

Што је лепо понекад искључити и, годишњим одмором, опрати мозак од
политичких збивања. Ако ништа друго, а оно кад се вратиш – с чим год да те ударе –
макар тај први ударац издржиш на ногама! Ма, ни кофер још нисам распаковала, а на
екран бану ЕУропејски комесар за окупационо ширење Јоханес Хан усред Београда са 43
милиона евра Србији?! Зашта – не знам – али џабе – њихових еврића – нема?! Уз „поклон“
нам је подвучено да очекују убрзан дијалог – до правно обавезујућег споразума с
„Косова“?! Иако нема приче шта се даје за примљене паре – биће да је то та „роба“ овог
развијеног бизниса?!
Међутим, сваки пут кад се неко, у тој трговини, усуди да каже како КосМет нема
цену – ударе с причом: а европски фондови, а извоз у ЕУропу, а улагање страних пара, а
суфицит, а дефицит, а тржиште...?! Значи – то је цена по коју КосМет оде?! Западни
муштерија само истакне новчане „благодети“ – на нама је да му за паре приуштимо свако
задовољство које га баца у транс – КосМет му је, за сада, врх?! Шта ти је жилавост
најстаријег заната – они нама паре – ми њима дамо?! Тако је од памтивека! Проституција
је непревазиђена економска законитост?! Ови наши разапну „тезгу“ – на њу избаце све над
чим су власни – а што би могао пожелети Запад! Купац мерка „робу“, узима шта му треба
и плаћа симболично, а онда се те паре – зарад оправдања трговине – дижу у небеса?! Боже
драги, колико су само, преко независних пропагатора, она 43 милиона Ханових еврића
гланцана по медијима, док нису достигла сјај виши од 100 милијарди евра – колико су нам
и дужни – и то само за ову последњу ратну штету НАТО-вских бомби из '99. године?!
Све се око пара врти! Данас су само оне свете – свети КосМет је остао у епској поезији,
међу књигама сложеним по библиотекама у које нико не свраћа?!
Тамо где је више од хиљаду година био КосМет – наши „пријатељи“ – уз прећутну
сагласност Београда – миц по миц, инсталираше „Косова“?! На петом Самиту земаља
Западног Балкана и ЕУропе, који се у оквиру Берлинског процеса, овај пут у Лондону,
одржао 9. и 10. јула – опет су у ове балканске државе подједнако рачунали и Србију и
„Косова“?! Е, да је ту била Шпанија, а није, ратног злочинца и терористе Харадинаја са
шиптарском терористичком заставом „Косова“ – било не би?! Међутим – нашој
премијерки Ани Брнабић – та чињеница ни најмање није сметала да се два дана, уз две
заставе „две државе“, дружи с Рамушем Харадинајем и слика за ЕУропејски албум?! Док
је она са монструмом по Лондону позирала – његови саборци су по КосМету пуцали на
Србе, касапили ножевима, хапсили, претили и застрашивали?! Београд не хаје?! Чврсто

стоји на путу који су му задали?! ЕУропа – а не КосМет – нема алтернативе?! И – шта год
нам бриселска администрација радила и како год нас понижавала – ми јој се
додворавамо?! Њу је у Лондону представљала шефица дипломатије Федерика Могерини и
наш „дародавац“ надлежан за окупационо ширење Хан, мада проширење није било агенда,
јер домаћин, као, не може да говори о томе пошто је изашао из ЕУ! Агенда је била
геополитика и политичке теме. О проширењу се, кажу, може говорити тек идуће године
након избора у Унији, уз потпуно нов састав ЕУропејске администрације и нову
стратегију изласка из кризе у коју су се заглибили!
Од ЕУропејских чланица на Самиту се окупило само неколико, али је најважнија
Немачка била у лику канцеларке Меркел! Берлински процес је, иначе, њена дипломатска
иницијатива, како би утерала Балкан у бразду под својом контролом и командом. Она се
заложила за проширење ЕУ на Западни Балкан и истакла како је главни циљ јачање веза
кроз изградњу инфраструктуре, економску сарадњу и повезивање преко младих! Дивно!
Опет, као под Брозом, сејете нам „скојевце“ који неће прошлост, хоће „братство и
јединство“?! Они су душу дали за такав пројекат – на њима свет остаје – немају знања и
искуства, а мисле да постоји само оно што они знају, пуни енергије и жеље за животом,
спремни да „граде“, а не као преци да „руше“ мостове, јер: све што им старији кажу – то је
ретроградно, хоће само модерно – а „модерно“ је увек долазило са Запада?!
Председник Србије Вучић, пре овог Самита, а пред одлазак на инаугурацију турског
председника Ердогана, телефоном је разговарао са Меркелицом и – одушевљен
регионалном сарадњом замишљеном на првом месту као повезивање са Шиптарима –
молио да помогне?! Није ово нама први пут! И после Великог рата гурали су нас у
заједницу са Хрватима, све док Хрвати нису – на рачун Срба и српске територије –
направили своју државу?! Сад нас гурају у савез са Шиптарима – циљ је исти!!! Наређено
је да Шиптаре чупамо по ко зна који пут у историји из економске и сваке друге
заосталости, како би их омоћали, повезали и омогућили им да се даље шире по српској
земљи?! Отуд и пројекат аутопута од Ниша до Приштине?! Не кажу Шиптари тек тако да
је њихово до Ниша! Ма дај да им и то одрадимо, што не би опет кад смо под Брозом већ
одрадили толико тога и – ево докле смо стигли?! И Броз је говорио да је повезивање,
инфраструктура, економска сарадња – општа добробит! А млади српски „скојевци“ – у
чије руке смо предали будућност – пробудили су се тек '90-тих из сна „братства и
јединства“ – заједно са целим народом којега су по задатку анестезирали више од 40
година?! И то је рађено под наредбом Запада – чак и њихових кредита, али кредита које
ми враћамо?!
Са овога Самита и домаћин, премијерка Тереза Меј, послала нам је „поздраве“!
Поручила је да Велика Британија показује заинтересованост и ангажовање на стварању
снажног Западног Балкана! Нека – фала!!! Где сте се год ви „заинтересовали“ тамо је
настао пакао, за који је мало једна колумна – то је дуга и посебна тема! Уосталом, да ли ће
над нама бити команда Лондона или Берлина – њихова је борба – а наша капитулација –
ко год ту победио!!!
Није ово једини самит наших „пријатеља“. Иако је лето – њима није до одмора!
После Лондона, у Бриселу је 11. и 12. јула одржан Самит лидера 29 држава чланица
НАТО-а! На њему је амерички председник Трамп био главна звезда! Он је пре доласка
послао поруку двадесетдеветорици, захтевајући да издвајају више за заједничку одбрану,
јер су још 2014. године на Самиту у Велсу договорили да у наредних 10 година повећају
издвајања за Алијансу на 2% свог БДП-а. Мало ко је то испоштовао – док их Трамп није

стиснуо! У прошлој години, реакао је Трамп: „Мојим ангажовањем око 40 милијарди
долара више су дале остале земље како би помогле НАТО-у... али то није ни изблиза
довољно да би се смањио терет америчких пореских обвезника. Америка троши и
превише новца, а друге земље не плаћају довољно... то траје деценијама“! Самит је
протекао у затегнутости између европских партнера и Америке! Трамп им је претио и
уцењивао их да ће изаћи из НАТО-а, ако се не буде слушао једини газда – Америка – и на
сто ставио нов износ харача – да се за Алијансу убудуће издваја 4% БДП-а! Значи –
дупло?! Па, наравно – благодет чизме има и да се плати!!!
Због неповећања давања за НАТО – посебно се острвио на Немачку, као најјачу
економију ЕУ! Напао је жестоко и због подршке Русији за изградњу гасовода у Балтичком
мору, што је окарактерисао као „против интереса савеза“! Рекао је да је Немачка
„заробљеник Русије“ јер од ње добијају 60 до 70% енергената и да је „веома
неприкладно“ да Америка плаћа за европску одбрану од Русије, док Немачка подржава
гасне споразуме с Кремљом, што није добро за НАТО! Меркел је дипломатски, изокола,
испричала како је била сведок када су делови Немачке били под контролом Русије, а да је
данас радосна, јер су уједињени и слободни, додавши: „Ми сами креирамо своју политику
и доносимо одлуке“! Ајде, части ти – чу слободни – ма, преслободни?! Ево, ако ништа
друго, овај Самит и Трампово право да вам јавно држи слово – показао је границе ваше
слободе?! Уосталом, за те границе Меркелица, као заговорник ЕУропе, ништа мање од
Вашингтона није заслужна! Тај пљачкашки, неолиберални, окупацијски монструм и
логистика НАТО-а – ЕУ – толико кошта немачку привреду и пореске обвезнике, да је
Немачка тиме и те како уздрмана, што се видело и у састављању владе након избора, а и
садашње Меркелицине моћи – која није више оно што је била! Немци су средином маја у
испитивању јавног мнења изразили велику скепсу према проширењу ЕУ! Дошло се и до
врло интересантног става, да чак 82% сматра да Америка није више поуздан политички
партнер и, према том истраживању – више поверења имају у Русију и Кину! А шта би тек
сад рекли – након што им је Вашингтон повећао царине на увоз робе ?! Али, није мени
овде толико за Немце, колико сам забринута за наше ЕУрофиле – како ли ће ову
статистику поднети?!
И међу нашим „пријатељима“ најстарији занат цвета! Тачно се у хијерархији зна ко
плаћа, чиме плаћа, како плаћа – а ко пружа „задовољство“?! И поред, не тако малих,
неслагања Вашингтона са европским партнерима, пре свега око царина и трговинских
баријера које је започела Америка – кад је газда подвикнуо – Самит је завршен
заједничком одлуком да у касу Алијансе убудуће издвајају 4% БДП-а, да јачају одбрану,
да чвршће сарађују са ЕУ, боре се против тероризма (ту њихову „борбу“ већ знамо), а
упутили су и позив Македонији за чланство! И нама су поручили како је јачање веза
НАТО-а и Србије корисно и за Србију и за регион! Ма, само нека сте ми здраво – и што
даље?!
На конференцији за медије, коју је Трамп изненада сазвао, рекао је: „Данашњи
састанак био је фантастичан. Двадесет девет држава је пристало да повећа издвајање за
одбрану – па тако и Немачка! Годину дана сам притискао остале чланице због недовољног
финансирања – и коначно сам успео у томе! Ангела ми је рекла да је Немачка спремна да
убудуће учини више по питању и НАТО-а и гасовода из Русије – а више трошења новца за
НАТО – не одговара Русији“! Обрни окрени – главни циљ им је сломити Русију – шта им
је с главом – сами ђаво зна?!

Ударили су и на Кину! Плануо је трговински рат између две најјаче економске силе
света, када је Вашингтон тачно минут иза поноћи 5-ог на 6-ти јули увео Кини додатне
царине у висини до 25% на 818 производа укупно вредних 34 милијарде долара! Успут је
још и запретио Кинезима да их, ако узврате – чекају нове царине – и то сада на робу која
прелази укупну вредност од 500 милијарди долара! Кина се толико „уплашила“ да је истог
дана, у року од неколико сати, узвратила истом мером на америчку робу и поручила да је
то „почетак највећег трговинског рата у историји“ који је започела Америка! Вашингтон,
навикнут да подиже глас и прети својим поданицима – потпуно је изгубио меру! До када
ће то тако моћи – питање је! Може силом много тога, али – снажнијег бумеранга – од
прављења и гомилања непријатеља на све стране – нема!
И овај пут је Трамп у Бриселу добио шта је хтео, а потом одлетео код главног
америчког савезника у Лондон, где су га гостиле и премијерка Меј и краљица! Европску
турнеју завршава 16. јула у Хелсинкију, састанком са председником Русије Владимиром
Путином! Е – то је најбитнији сусрет који се највише ишчекује! Тај сусрет је – сам по себи
– револуционаран! Али – осим чињенице да ће се десити – не верујем да ће донети нешто
тако посебно на светској сцени! Ако и донесе – то ће, за сада – само њих двојица знати!

