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МИШЉЕЊЕ

Чим је пало „мишљење“ овог, надасве „суда правде“, почели су
да звоне телефони „моме председнику“ од „наших пријатеља“!

Не знам како ви, али што ја волим кад ме саветују, поготово ако ми то
чине „наши пријатељи“! Пошто је „мој председник“ толико запатио „наших пријатеља“,
да не би било дилеме, овога пута не мислим на ове из ових, наређених и диригованих,
регионалних загрљаја, него на оне који „немају алтернативе“! Кад они нама раде о глави,
ја сам потпуно мирна! Знам да је то за наше добро! То ове ретроградне снаге које не
схватају шта значи будућност но се, к'о пијан плота, држе прошлости и корена, они се
нервирају, ја - какви! Сигурна у „мог председника“, знам да је одабрао прави пут који
„нема алтернативе“! Гледам и, просто, уживам!
Сви који мисле да ће нас, било каквим одлукама и „мишљењима“ изнервират', грдно
се варају! Колико год „мишљења“ они смисле, не могу толико колико је „мој председник“
спреман да испуни! Ма, још се ни мастило на хартији Ахтисарију није осушило кад је
смислио да нам, после бомби, ЕУЛЕКС-ом отима КиМ, „мој председник“ је рекао да се
прво одмота црвени тепих, јер за толики његов дипломатски успех, нема смисла да
другачије тамо угазе!? Ма, шта год буду од нас тражили, ми још више за њих можемо
урадит', но што они, у опште, и смислит могу! Они нама „мишљење за КиМ“, „мој
председник“ одма узвраћа - „Европа нема алтернативе“, и пакује, ни мање ни више, но 50
емисара да се са његовим писмом разлете по „нашим пријатељима“ диљем света(!?), а они
писмо, дочекат не могу!
Морам да вам кажем, мало ми смета то што се та Русија и Кина супростављају овом
„пријатељском мишљењу“ - једноставно, није то наш курс! Ми смо наш курс „петога
октобра“ зацртали! Њих тамо било није! Ма ни учествовали нису у изградњи нашег
„демократског пута“, шта сад има да се гласкају! Док су се „наши пријатељи“ мучили
утерујући нам демократију, они су се држали по страни! Исту причу, како тада, тако
данас! Што би ми то морали слушат?! Имамо ми кога слушамо! Нису наше уши у том
правцу окренуте! Ни оних 126 „тастера“ у Скупштини Србијице, на то се не пали, а све ми
се чини да су пола и од ове друге половине „тастера“, исти програмирали! То је нама наша
борба дала...! Ма највиша брука, чу брука - окидени нос, било је „петооктобарцима“, када
су се те „ретроградне“ земље помињале! Демократија то једноставно није могла да
поднесе! А јааа, све могу да поднесем само да ми демократију не дирају!
Чим је пало „мишљење“ овог, надасве „суда правде“, почели су да звоне телефони
„моме председнику“ од „наших пријатеља“! И они, сви ко' један, у осталом као и до сада!

Не бих овде сад о „пријатељима“ „мога председника“ из ове напрасне регионалне љубави
и „добросуседске“ сарадње, толико доброте заслужује посебну колумну, но ћу коју о
„нашим пријатељима“ из Еуропе! Ту их имамо, ни они сви стат не могу! Кетрин Ештон,
то је она што је у ЕУ заменила „нашег пријатеља“ Хавијера Солану, на месту, и путу,
који за нас „нема алтернативе“!? Она нам је из „пријатељске“ Британије! Ту барем не
морамо да проверавамо! Од кад им се траг закопа', и њима и нама, таквијех пријатеља
нисмо имали, али није ово место, ни форма, где се могу све те „благодети“ набројат! То је
архивска грађа која се метрима мери, а не једном њиштом колумном! А кад сам чула да је
„мога председника“ назвао „наш пријатељ“ Џозеф Бајден, из наше „пријатељске“
Америке, и дао снажну подршку неовисном и демократском Косову, мојој срећи краја није
било! Како су га само утрефили, мислим на ово „демократском“! Знају људи! Ко ће знат
ако не они који су га деценијама стварали и створили! Ма, ја да им ништа друго не волим,
волим им демократију! Знате ко је „наш пријатељ“ Бајден! Сећате се како га је „мој
председник“ грлио, љубио, и шетао кроз блокирани Београд, пре годину дана! То је било
после онога писма које је „мој председник“ писао Бушу! Сећате се писма: „Драги
Џорџ,...“!? Ма, шта да вам кажем - имамо континуитет!? Ни кола хитне помоћи нису могла
тога дана до болесних у Београду, док је „наш пријатељ“ Бајден, могао штаје хтео! У
осталом ко да су битни болесни, да су што ваљали не би били тако лоћикасти, поготово
што међу њима има доста оних који су потпуно неотпорни на осиромашени уранијум!
Како би, тек, обогаћени поднели кад овај нису могли! Штаће нам такви, ни „пријатељске
поклоне“ запада издржат не могу! Нијесу нам такви за Еуропе! Еуропа има тачно
„протокол“ шта и чега, и колико, 'оће!
Кад смо већ код еуропејскијех потреба, звао је и Бернар Кушнер! То је онај
француски, „наш пријатељ“, који је од Косова до „жуте куће“, био задужен за сваког
Србина, што у цело, што у деловима!? Имали смо стреће што је он лекар по струци, тако
да је сваки истранжирани Србин, орган по орган, одавно већ у „нашим пријатељима“!
Барем смо сигурни да нам је један део тамо, колики(?!), немамо ми времена да се
задржавамо на свакој ситници - сад транжирамо остатак Србије! Сви „доктори“ су ту,
заједно са „мојим председником“!
„Скалпел“ вијуга кроз регионе скраћене Србијице, све под геслом људских права и
права националних мањина! Режемо, не питамо - само да нам они буду задовољни! Имамо
среће што се екипе тиче, мислим на стручност и брзину, тако да, Богу хвала, још нигде
мрље крви не може да се нађе! Кад заврше - е, тек ће онда да потече!? Знају они то!

