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ЈАКИ И НЕЈАКИ
Како су нас само „наши пријатељи“ хвалили за „ТадићЕштонкину“ Резолуцију о Косову! То вам је она када је „мој
председник“ „превеслао“ Русе који се петљају, поред њега
жива, да чувају територију Србије као да је њихова Богородица
Љевишка, Архангели, Пећка Патријаршија, Високи Дечани,
Грачаница, Газиместан,...(!?), ма „мој председник“ ће све то
Шиптарима да поклони, а не као Мило само Румију и то
очишћену од цркве Свете Тројице!

Ова 2011. почела је са толико “демократије“, надам се да ће, напокон, сужњи
који су певали о њој, схватити да није музика све што ухо чује! Али када смо већ код
онога што се чује, а ретко ко има да ово не види, мени су се највише „дојмили“ ови
догађаји око Богојављења! Просто не знам да ли је и било повољнијег датума за догађаје
који ће се трајно уписати у историју српскога народа, као што је ССП Србије и ЕУ заједно
са Резолуцијом, и овај други кад је богиња „правде“ исукала мач на Митрополита у
Црној! То да ће ова два, ово Богојављење обележити, немам дилему, но не знам с којијем
прво да кренем!
Ипак ћу од Митрополита! Некако ми се посебно допало то што ће ми Црна бити
прва држава демократске Јевропе која ће у 21. веку утамничити владику! У оним
предходним вековима ту је Јевропа предњачила, мада, ако ћемо поштено, и моја Црна је
запињала из петнијех жила, и то што је могла стизала их! Али, само се први броје! Е, моја
Црна је у овоме миленијуму прва! Сад би многи да овај огромни успех демократије, поред
живога Мила, припишу Игору Нејакоме! Неће моћи! Још је Нејаки зелен за „велика
дела“! Имаће кад! Никога Јевропа није оставила без задатака! Немојте ми Нејакога овде
иза ове „медаље“ коју су Црној о врат окачили, то су Милове заслуге!
Овакве „медаље“(!?), велики каче! И Турска, када је с почетка 16. века рушила цркву Св.
Тројице на Румији, није била нејака, но јака! Е, сада руши Мило и то из чисте
демократије, јер Мехмед Барди каже да Румија припада Шиптарима! Мени је то потпуно
логично, иначе што би се Румија, што уствари значи хришћанка, звала тако да Барди и
Мило нису у праву!? За то се Мило и бори да и овај поен упише, и то не било где, но на
врх Румије!
Доста нам је било јаких који су споља долазили да руше по Црној Гори, имамо ми
сад наше који руше! Еуропа баш такве воли! И подстиче! За то Државни тужилац, и то на
Богојављење, каже да ће гонити Митрополита, и то двапут - прекршајно и кривично(!?),
због говора мржње који је изрекао док је проклињао оне који хоће да после Турака и

комуниста, сада руше поново цркве по Црној! Рушење није ко оно некад, није то
Митрополит схватио, сад је то демократски!
Једва чекам да Мило заокружи демократију и да Митрополита „устоличи“ у
Спужком затвору и то до 10 година робије! Што не би Мило једнога Митрополита када је
Хитлер у Дахау двојицу таквијех - Николаја Велимировића и тадашњег нам патријарха
Гаврила Дожића! Што, као Хитлер није био еуропејац, а Мило као јесте! Или обрнуто,
што би Мило био мањи еуропејац од некадашњих и садашњих еуропејаца! У свему овоме
највише ми се свиђа што ће Митрополит за исто „дело“ два пута бити кажњен - и
прекршајно и кривично! Ово је чисто због оригиналности, јер ово трпање Владике иза
браве није новост, али два пута за исто „дело“, е тога се ни овај горе поменути у Дахау,
није сетио! Није Мило голи плагијатор, он увек унесе нешто своје! Само захваљујући
његовој креативности и таленту, Црна ће нам се сада , барем по овоме питању, уписати
испред свих!
Нико његов таленат није тако на време открио, усмерио и искористио ка' му газде!
Како они сада нама њега, постодлазећега, хвале и подржавају! Од Обаме до Бајдена,
писмо-писмо, стиже: „Ја сам сведок како сте Ви путем демократије и евроатланских
интеграција, водили Црну Гору“, пише Бајден! Кад помислим само колико је Џозеф
Бајден, један од најјачих шиптарских лобиста, уложио труда да нам, са све светињама и
манастирима, Космет отме и Шиптарима поклони, што не би Мило, ту једну цркву Свете
Троице, заједно с Румијом! Није то тако ни мали поклон, све док се не упореди са
поклоном који су, „мој председник“ и његови западни пријатељи, припаковали
Шиптарима!?
Списак, са све „машном“, је давњашњи, али је прецизиран „богојављењском“
Резолуцијом, коју је сачинио веееелики пријатељ Србије и васколиког српског народа,
Јелко Кацин! Његовој доброти, када смо ми у питању, краја нема, али за то почетак је био
још у Холмецу '91. када је био портпарол словеначке „витешке“ војске која је онако
храбро поубијали оне голобраде српске момчиће који још нису били стигли да се пушке
увате ни науче да је расклопе и склопе! Како је тада Кацин грмео пред новинарима - тај
„говор љубави“ га је и препоручио пријатељској нам Јевропи, да нам известилац из Србије
буде и Резолуције саставља! Ову најновију сада, можемо да зовемо и Резолуција, а
можемо и уговор о поклону! У њој лепо пише: „Србија у преговорима са Косовом не може
помињати статус“!? Има још један амандман који је усвојен: „нема потпуне сарадње са
Хагом без потпуно ухапшених, а без потпуне сарадње са Хагом нема даљег пута ка ЕУ“!
Морам вам признати да Бога молим за ово задње! Два дана после, потпредседник владе и
председник СПС-а Ивица Дачић, директно ће у „брк“ народу: „Косово и питање Хашког
трибунала су стално предмет уцена према Србији! Србија жели да постигне коначно
договор о косовском питању, да то више не би био предмет уцена на путу ка ЕУ“!? Аааа,
то су значи славили - ратосиљали се Косова са све Метохијом!? Ни за Нову Годину онакве
еуфорије било није, поготово Српску, што је и нормално, неће ваљда Српску Нову славити
у Србији, не док је мени „мој председник“- председник! Колико су славили и себе
хвалили, за „огромни успех“ који су нам постигли, а „независни медији“ славље
преносили и од народа главну „добробит“ Резолуције крили, једва сам успела, да из
хиљаду извора саставим коцкице и сазнам шта све, у тамоњој, пише, и како смо се тамо
провели! Па тако, на том „богојављењском“ скупу, еуропејских парламентараца у
Стразбуру, поред наредби, било је и похвала(!?) - мора да је славље било и због тога!?

Прва од похвала коју је Србија „попила“ била је за Резолуцију о Сребреници у којој
је „мој председник“, ничим изазван, одлучио да Србе, на правди Бога, жигоше као
геноцидни народ!? Што „мој председник“ зна своје пријатељње да обрадује, у историји
српства таквога нисмо имали! Везана Србијица је похваљена и за то што се залаже за
цееелу БиХ, а не, не дај Боже, за Републику Српску! А тек што су задовољни што „мој
председник“, када пређе границу Хрватске, не устаје „са колена“ - овде је пало посебно
еуропејско одушевљење! Похвала је, нормално, била и за „Тадић-Ештонкину“
Резолуцију о Косову, то вам је она када је „мој председник“ „превеслао“ Русе!? Он воли да
„превесла“ само ове велике који се петљају, поред њега жива, да чувају територију
Србије! Тако им и треба! Они се петљају као да је њихова Богородица Љевишка,
Архангели, Пећка Патријаршија, Високи Дечани, Грачаница, Газиместан,...(!?), ма „мој
председник“ ће све то Шиптарима да поклони, а не као Мило само Румију и то очишћену
од цркве Свете Тројице!
Кад су завршили са „богојављењским“ похвалама, кренули су на „богојављењске“
критике! „Нобел“ је био први! Без обзира што је „мој председник“ и Кину „превеслао“, и
припаковао Србијицу у државни авион да присуствује, на додели Нобелове награде за мир
оном Кинезу који се залаже да се Кина подели у 16 држава(!?), критика је пала због
снебивања око присуства! Око Кине, Србијица је имала повећу гомилу кукуруза у ћошку!
Јес да ми нисмо нека сила, али пријатељима „мога председника“, у борби против Кинеза,
свака помоћ добро је дошла! Кад мало боље размислим и мени их је овде нешто жао! Како
су се пре неки дан били растрчали када им је у посету дошао кинески председник Ху
Ђинтао! Ху је кроз Белу кућу шетао као у свој посед! Можда за то што Америка Кини
дугује 900 милијарди $! Кина је за 2009. и 2010. дала 110 милијарди $ кредита земљама у
развоју, што је много више, и под неупоредиво повољнијим условима него што је то дала
Светска банка! Кад је недељу дана пре посете Хуа Америци, главни човек Пентагона био у
посети Кини, Кина је, баш тада, испробала свој Стелт - „невидљиви“ борбени авион!? За
то „мој председник“ гази и удара на све оне који својом снагом нервирају његове западне
пријатеље(!?) - е, то је оданост, а не као остали издајници који су се одмах окренули и
Русији и Кини, и то због тричавог Косова и Метохије и србства уопште! За „мога
председника“ једино јевропејско пријатељство нема алтернативу!

