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ЗАДОВОЉАВАЊЕ
Имао је Гвидо и „шаргарепицу“ за нас, обећавајући нам,
под наведеним условима, „широку европску перспективу...“!?
Ја се једино у Бога и у његову шефицу Ангелу Меркел надам,
која је недавно јасно рекла: „После приступања Хрватске ЕУ,
неће више бити нових придруживања“!

Кроз Србију - „парада“!?

Не „поноса“ - мада, неки су склони да то и тако тумаче!
Можда због Гвида!? Он је сада немачки шеф дипломатије! Први је умарширао у Београд,
у овој садашњој „серији посетилаца“, или како „мој председник“ њих зове „наши
пријатељи“, који траже да се повуче резолуција о Косову коју смо упутили у ГС УН!
Гвидо Вестервеле дошао нам је сам! Без „друге половине“! Он је озбиљан политичар - не
меша приватни и пословни живот, а протокол није овога пута налагао породично
присуство, што политичари често практикују због „топлине“ односа, па са собом воде, не
само своје супржнике, већ неретко и децу! Додуше, Гвидо нема деце!? Кажу није до њега,
до медицине је - још није достигла тај ниво!
Могао је Гвидо, он представља велику земљу, доћи како год хоће, велики сами
одређују протокол, али...!? Е, ово „али“, мучи ме данима! Или је госн Гвидо, као сваки
прецизан и прорачунат Немац, оценио да му, на овом путу, не треба „преко хлеба погаче“,
или да му за „тај ужитак“ није баш сигурна ова дестинација?! Ово друго некако би ми
лакше пало! Ако морамо дат Косово, зар морамо дат...!? Можда је за ове, од којих се
тражи да дају, ужитак и једно и друго! Нисам ја ту баш меродавна! Можда изгледам, али
далеко сам вам ја од модерног! Мора да Гвидо зна! Не би он тек тако запуцао на пут, а да
„оскудева“ у било чему, а камо ли у „лепоти“!
Док је Гвидо био у Србијици, очи, са малога екрана, скидала нисам! Мерила сам му
сваку промену мимике, израз лица, трептај - више но реченице које је изговарао: „Мапа
Балкана је исцртана...! Независност Косова је реалност, а помирење је улазница у ЕУ“!
Ово је био „штап“ - имао је Гвидо и „шаргарепицу“ за нас, обећавајући нам, под
наведеним условима, „широку европску перспективу...“!? Ја се једино у Бога и у његову
шефицу Ангелу Меркел надам, која је недавно јасно рекла: „После приступања Хрватске
ЕУ, неће више бити нових придруживања“! Сад најбоље да кажемо да нам ово није
познато! Познато је - није ми мило, али некако ми отимање Косова витешки звучи, при
томе да нам Гвидо задовољством зрачи у Београду, а дошао без супружника?! А није да
није зрачио?!
Чим смо Гвиду махнули и испратили га, у Србијицу је, с неба, пао Вилијам Хејг
британски шеф дипломатије. Он има, уредно, супругу - на потомство чекају! Не би' ја о
овоме, да ову тему није потегао „Гардијан“, ваљда инспирисан Гвидом, све дотле док
Хејгов млађахни саветник (25), Кристофер Мајер није поднео оставку на „саветовање“,

изнервиран што му шефу тамошња штампа спочитава то што су у току напорне
предизборне кампање „падали сногу“ директно у заједничку собу! Ја, као „плавуша“,
лично мислим да је то било из економских разлога, због кризе и немаштине пара, мада,
није да не бих вољела да сам могла наслонити око на „шпијунку“! То што нисам ја, не
значи да МИ6 није! Нема „шпијунке“ на земљиној кугли, од кад себе, на коју није „упрла
носем“, што не би тамо! Не бих ја о Хејговоме „кревету“, већ кад нисам могла до
„шпијунке“, али га, још 90-тих, знам из министарске фотеље Мејџорове владе, када се
отворено прикључио ставу „гвоздене леди“ Маргарет Тачер, „да се муслиманима у БиХ
омогући наоружавање“! Колико је „волео“ Србе, да вам сад не причам о томе, пошто ми је
тема љубав!
И за Ејупа Ганића, док је био у британском затвору по потерници „злоћестих“
Срба, за то што је спржио војнике ЈНА у Добровољачкој, који су се мирно евакуисали из
Сарајева у мају '92., залагао се да буде пуштен на слободу! И, пуштен је!? Жестоки је
заговорник ширења „НАТО до Грузије“, али је и познати евроскептик, за то је нама обећао
улазак у ЕУ с тим да признамо независно Косово! Његовога срца нема на далеко!
Поштеније није могао - „наши пријатељи“! За то и тражимо помоћ од њих!?
Чим је „мој председник“ испратио госте, одлетео је на „пословну вечеру“ у
Словенију! Како сам се осећала, боље да вам не причам! Ништа ми милије не би било ни
да је био доручак - он ми некако вазда после кревета дође! Да је макар на ручак, лакше
бих поднела! Али ако заобиђемо причу око „оброка“, од Словеније боље место није могао
одабрат, за овај пут - „одмах после“! И док смо у заједничкој држави били, тачно се знало
ко је за шта „експерт“! Словенци су нам некако око тих „задовољавања“ и у вицеве ушли,
а знате како, у свакој шали има пола збиље! Медији „мога председника“ обавестили су нас
да је он у Словенији, „...да пронађе решење и сазна шта је то што би задовољило већину
држава ЕУ...“!? Ево само да кренемо од Немачке и Гвида! Њега узимам за то што је био
први, не због неких посебних симпатија - све ја њих једнако волим! Замислите шта све
треба да би нам се он задовољио!?
Данас ћемо видети како ће се завршити ова фаза која је с Гвидом одпочела, где,
након одлуке МСП, треба ГС УН да расправља о нашој резолуцији о КиМ!
Шта год буде, преживеће Косово и његови метоси! Није му ово први пут!? Мада,
некада је сама борба за КиМ била велика -.велика као та Света земља! Нееема више
„мурата“ и Обилића, постоји само „пут који нема алтернативе“!?

