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ОјЕБСОВА ДЕМОКРАТИЈА НАД КОСМЕТОМ
Демократски еурошиптарски избори, стегнути
демократским обручем око изборних кутија, прошли су у
најдемократскијој атмосфери од свих демократских где наши
„западни пријатељи“ демократију спроводе! Листа из Београда
названа је „Грађанска иницијатива 'Српска'“!? И то је у реду!
Срби тамо и не смеју бити Срби, евентуално грађани, али и
тада, има да их туку, затварају, прогоне и третирају као стоку!?

У

Косовској Митровици, 17.11.2013, у раним сатима, пре отварања гласачких
места, на она три на којима је гласање поновљено, земљотрес јачине 3,8 степени
Рихтерове скале поздравио је изборне кутије! Тресло се осредње, тек толико да се и они
под земљом огласе и пошаљу поруку, што Србима тамо, што "грађанима у Београду" који
су српство, још као дечју болест, преживели и на те „лаке прехладе“ стекли имунитет! Оно
мало протрешених Срба на Космету бори се колико може, али колико год да се бори,
тешко може против Београда који, здружен у осовину Брисел- Вашингтон-Приштина, не
плаши се ни Бога ни земљотреса! То што се преци под земљом преврћу, са тим они немају
ништа!? Да онакви Срби какви су некад били, нису под земљом, „осовина“ би, макар за
Београд,била слабија!
Што се осталих изборних места тиче, избори се тамо нису понављали, то је била
гола демократија и они су директно 3.новембра са првих локалних избора монструм
државе Косово, расписаних по Тачијевом Уставу и законима, ушла у историју! У историју
су и ова три поновљена ушла, и то двапут! Још у првом кругу, када су огорчени Срби
поразбијали гласачке кутије, ушли су први пут, а ушли су и у овом поновљеном, мирном и
„демократском“! Свак уз своје у историји! Она микс не прави! Код ње сви, непогрешиво,
имају своје место! И не жури! Није у стисци с временом! Не мучи је Бриселски споразум,
претприступни фондови, безвизни режим, хашка „правда“, стрепња над напљачканим
капиталом..., ничим је не могу уценити ни притискати! Историја никоме није утекла, па
неће ни овим изборима, само што су ова три изборна места, својим отпором у историју
уписана, оставила светао траг спојен са истом таквом вертикалом! А и она остала није да
немају своју историјску вертикалу на Космету!? Сетимо се само Тита, Ђида и осталих им
сабораца и њихових метода и батина у очувању ондашње косметске „реалности“!? Тада је
био довољан Београд! Данас су се Београду придружили, или Београд њима, свеједно, и
Брисел, и Приштина!? Никада, у историји Космета, Срби нису били тако сколоврчени и у
логор сатерани!? Умаћ им не могу ни на једну страну!? Сви излази су покривени! И треба
да излаза за њих нема!? Шта они мисле, ко су! Они би да буду већи Срби од Београда, е не
може!

У првом изборном кругу 3. новембра, припреме за демократију биле су овлаш
спроведене, али након полупаних гласачких кутија ништа се случају није препуштало!?
Тога 17. новембра, након „оглашавања предака“, почели су да се нижу овоземаљски и
овоеуропејски знаци!? Призор, никад у историји демократскији! Непрегледна колона
белосветских чувара „мира“ од ОјЕБСА, ЕУЛЕКСА, КФОРА и КПС-а, тј. шиптарске
полиције у новопоклоњеној им шиптарској држави, направили живи зид у два реда кроз
који је, ту и тамо, пролазила шачица Срба, што збуњених што директних потомака
Бранковића, до гласачке кутије „voks sоtоna“ спаковане за „voks populi“! Voks Dei се 1999.
пред НАТО бомбама повукао са Космета! Е, на те поновљене, и до перфекције
демократијом доведене изборе, изашло им је једва нешто око 5000 гласача, рачунајући ту
и оних нешто мало више од 1200 Шиптара који су, нормааално, гласали за своје!
Шиптара, мимо ових, и нема у северној Косовској Митровици! Тако су демократски
избори стегнути демократским обручем око изборних кутија, прошли у најдемократскијој
атмосфери од свих демократских где наши „западни пријатељи“ демократију спроводе!
Чим су се гласачка места затворила, ОјЕБС је, Србима испред носа, зграбио гласачке
кутије и однео их у Косово Поље да их „поштено“ преброји и „спакује“ српску гласачку
„вољу“ у демократски еурошиптарски резултат, а онда су почела да се нижу реаговања и
саопштења!?
Тачи, као што и приличи, први: „Локални избори на Косову су успели и затворили
сва врата за поделу Косова!" Поштено! Он Србе не држи у дилеми! Сад знају и они који су
гласали и они који нису, за кога и зашта се гласало!?
Бранко Ружић, министар Србије за еуропејске интеграције, отворио је „грађанску“
душу: „Ја бих волео да победи српска листа, али ја који то гледам све шире, аутомније,
мислим да треба да победи онај кога грађани хоће“!? Ма, господине, ја управо пред том
Вашом ширином остајем без речи!? Грађани него шта!? Листа из Београда је и названа
„Грађанска иницијатива 'Српска'“!? Ово српска и да је нисте тако написали, она је свакако
под знацима навода или ко бајаги!? Ма Тито би вам на братству и јединству позавидео!?
Срби тамо и не смеју бити Срби, евентуално грађани, али и тада, има да их туку, затварају,
прогоне и третирају као стоку!?
Међу првима огласио се и специјални изасланик ЕУ за Тачијево Косово Самуел
Жбогар, Словенац: "ОЕБС је поступио у складу са проценом безбедности и нема никакве
сумње у регуларност изборног процеса"!? Ма само кад ми је Самуел ту! Нема нама без
Самуела!? Јесте ли приметили, где се год окренете, ЕУ нас је препустила контроли
кадрова из нама "пријатељске“ Словеније!? Од Едварда Кардеља, Станета Доланца, Јанеза
Јанше, Кацина, Жбогара,... под њиховим смо будним оком!?
Како су се низала саопштења, ја све срећнија и срећнија!? Ја сам наааајсигурнија
кад се мени исповеди неко од наше пријатељске међународне заједнице и отвори душу, ја
бих руку у ватру на сваку њихову изговорену реч! Ја слепо, али баш слепо, њима верујем,
толико да и када сопственим очима видим другачије, а они ми кажу да није тако, ја одмах,
ко Фата из вица, не верујем више сопственим очима, већ њима!? Међутим, коначно свака
сумња око демократских локалних избора на Тачијевом Косову, и „пребројавања“ гласова,
и то не тамо где је гласано него далеко од тога места и од Срба, мени је пала у воду кад се
нама својом истином обратио портпарол ОјЕБСА на КиМ Никола Гаон: „Одбацујем сваку

тврдњу да је, због одлуке да се гласачки листићи броје у Косову Пољу, мисија ОЕБС-а
учествовала у прекрајању изборне воље! Гласачки материјал пребачен је тамо због
безбедности по одлуци ЦИК-а“!?
Ја не знам шта коме овде није јасно!? Срби су Срби! Никад ту човек није начисто!
Они могу свашта заокружит, прецртат, дописат... па после да се ОјЕБС и ЦИК (то је ЦИК
еурошиптарске државе, не ЦИК Србије, да се прецизира) ватају за главу и да нам Кетрин
Ештон буде тужна!? Овако, на миру прегледају то мало гласова, чисто у сврху испитивања
јавног мњења, да виде докле се дошло са дављењем Срба и колико још треба притиснут да
потпуно цркну, а онда српску изборну „вољу“ подведу под већ унапред написани
резултат! Још Гаон ни уста није затворио, кренуше одушевљења; срећан Тачи, срећан
Београд, срећна Ештонкица и сви наши западни „пријатељи“ срећни!? Општа срећа, осим
код Срба, мада то и није, Бог зна, колико битно!? Можда Србима, нама грађанима у
Београду - јок!?
Кад сам ја коначно сабрала сва саопштења и одушевљења, а посебно саопштење
портпарола ОјЕБСА - срећна и ја!!! Све моје дилеме и сумње су прекинуте! У потпуности
сам „заокружила“ свој став! Од сада, кад ме неко буде питао о тим демократским
еурошиптарским изборима, да одмах знате, то је школски пример демократије и није ни
чудо што је Београд, дууугачким и жестоким бриселским корбачем утерао Србе у колону
кроз живи зид еурошиптарске полиције, све до гласачке кутије! Они Срби који нису
пристали на ову демократију у еврошиптарској монструм држави, они су ретроградни, они
нису у тренду и као такви нама модернима не требају! Нека их тамо с Царем Душаном,
Лазарем, Обилићем, Његошем... и осталом "пестокупљавином" српском којих ми данас
морамо да се стидимо и битку бијемо са њима и њима сличним!? Вишега јада Србе није
могло снаћ ка' што их је од прошлости снашло!? Колико нам муке ови покојни задају, ни
једноме народу још тако, на Планети, нико задао није! Мада, ја не знам да, сем нас, ико
има на земљиној кугли толико одлучности, куражи и „памети“ да се са прецима овако у
коштац увати!? Како на ово не бити „поносан“!? Мало ли је бити једини на Планети у, не
макар каквој, дисциплини!? Сви остали су слаби, немају петљу да се суоче с „реалношћу“
на начин на који ми то радимо! Они, ако им се и деси оваква „реалност“ ка' што се Србима
дешава на Космету, на њу ударе да је униште и промене! Немају они снаге ка' ми да на
све, и живо и мртво, јуртишемо до истребљења свих живих па онда удри по мртвима,
како би „реалности“ помогли да опстане и да се сачува!? Ми ћемо својом упорношћу
свима доказати како се може остати жив и након пуцања директно у сопствену главу!
Убијеш Србина у себи, а останеш жив!? То се тражи!? То је кунст!? Није то само кунст, ту
је и права дресура! Баце нам шаргарепицу уз оно „апорт“, а ми трррк, трррк, трррк по
шаргарепицу, донесемо је у зубима, клекнемо пред дресером, машемо репом, и то не
макар каквим репом, пооодугачак реп имају ови који њиме машу!? Наши пријатељи и
бирају те са што дужим репом, што „дужи реп“ дресура све успешнија и краће траје и
нема више пута бацања исте шаргарепице, него одма следећа, а ми опет тррррк по њу, па
све тако укруг до потпуног савладавања правила игре и потпуне дресуре!?

