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БРАК
„Мој председник“ се, за почетак, ротасиљао Косова, но
због скромности ћути, али му се за то пријатељи истрче!
Тако нам је, поводом овога патриотског чина, муштулук
уватио Штефан Филе: „Србија је пристала да стриктну
резолуцију замени „разводњеним“ текстом у коме се позива
на дијалог са Косовом, а не доводи у питање проглашење
независности своје бивше покрајине“!?

Т

о што јунак Бајо Пивљанин, који је читави живот бранио Србе од турскога
окупатора и бранећи погинуо 1685., данас дели улицу у Београду са Славком Ћурувијом,
многи кажу да нема логике! Нисам баш сигурна! Сваку нелогичност нешто спаја, ову
спаја време власти „мога председника“, који је исто, али по оцу, из Пиве, а ради за Србе
као Ћурувија! Ево вам веза! Не може све ни да се слаже! Треба кренути са онога краја који
паше, а не као ви стално уз к...(!) - мислим на контру „еуропејском путу“! То кад ви будете
изнад Срба, идите вашом логиком, док смо ми под „мојим председником“, мени је ова
логика логична! Боље би било да је и вама! Јесте ли видели како нам је опремљен затвор у
Пожаревцу(!?) - бљеснула Забела!? Не сликају га они нама сваки дан - тек тако!? Мени се
то свиђа! Европски стандарди! Ако нам „браве“ буду лабавије, ништа Еуропа! Џаба смо
дали Косово! Мада „мој председник“ каже да нису то баш тако ни мале паре: „Чланство у
ЕУ носи огромна средства, у случају Србије то су 2 милијарде евра годишње
бесповратних средстава (мада ми је ово нешто сумњиво),..., према томе, нико нема право
да успорава учлањење Србије у ЕУ“! Нормално - сва права има само „мој председник“!? И
овде штима(!?) - бесповратни еврићи, бесповратно Косово! Ништа нам се на „путу који
нема алтернативе“, не сме испречити а камо ли Косово!?
Боље смо прошли од Грчке, а још нисмо ни чланица ЕУ! Грцима је Немачка
канцеларка Ангела Меркел, још пролетос, уместо „бесповратних милијарди“, поручила
да јој не пада на памет да из џепа немачких грађана даје за Грчку, „продајте једно острво и
решите проблем“ - они неће! „Мој председник“ није ни трепнуо! Додуше он не продаје,
он поклања, и гледа своја посла, а не грчка, а бољег примера, тога благостања, од Грчке,
која је чланица ЕУ више деценија, нема!?
Кад већ поменух Немачку, у мало да заборавим на шефа им дипломатије - Гвидо ми
се, прошлога петка, оженио! Е што су били слатки - и Гвидо и младожења! А
пооољубац..., дууугачак, пун страсти,...! Ма! Сва сам се најежила! У вези су још од 2003. таман зрели за брак! И ми смо с Еуропом у вези, ко милом, ко силом, али последњих 10
година, баш оно - делимо постељу! Трпезу они не деле с нама, ту - шта нам остане! По
свој прилици - брак нам не гине! Радујем се, ко неби, поготово што знам да нас „мој
председник“, у загрљај њима, води! Јес да су нас убијали и затирали, али кад је то себе

било! Ко се још сећа Првог и Другог светског рата!? Ма и ово из 90-тих, поготово '99-ту,
треба заборавит! Не можете ви, с памћењем такве врсте, у Еуропу! Сад је, тамо њима,
љубав на првом месту! Ево очит је пример Гвидо! Тако ће и нас да воле кад се спојимо! За
такав пут, и за такву љубав, Косово је најмање што можемо дат! И Рашку, или боље да
кажем Санџак, да ми се Турци, пријатељи „мога председника“, не наљуте, већ смо
припаковали! Муамер Зукорлић, омиљени Ђинђићев муфтија, и подржавалац, „мога
председника“, на свим изборима, главни је Тачи старе српске државе Рашке! Кад се само
сетим коју је подршку имао од доносиоца „демократије“, Ђинђића!? Одмах му је
направио универзитет, и устоличио га на челу! Знало се да му је наука на првоме месту!
После је и „удовица“ устоличена у Научном савету на Зукорлићевом универзитету!? Ма,
за све је Бог дао! Нема ни једне, иоле значајније, државне манифестације, на којој се
„весела удовица“ не смашка из првих редова! „Породица“ има континуитет, ако нигде
оно у Санџаку! Не може и „породица“ и Србија - избацили смо Србију!
И амбасадори најутицајнијих земаља запада у Београду, пре неколико месеци
основали су клуб „Пријатеља Санџака“! И они имају континуитет! Нииије нама Ђинђићев
муфтија сам! Све тече као песма, „где ја стадох ти продужи...“! Муфтији је требао само
„први милион“, и добио га је! Сад он, поред универзитета, има и странку, и телевизију, и
стрељану(!?) - кажу да се више метака у њој потроши него у Војсци Србије од кад је на
њеном челу ШуНАТОвац, саборац „мога председника“! Погледајте само како муфтија
има „милокрван поглед“, види се да не излази из стрељане! Мада, пре неколико дана
морао је у Сарајеву! Тражи аутономију, и европске посматраче, за Санџак - не може све
телефоном! Уредно нам се отуд јавио: „ За све што радим имам подршку реиса Церића“!
Само његову?! Сећате ли се како је немачки амбасадор Цобел, покој му души (и делима),
пред одлазак 2007. рекао: „ако Београд буде својатао Косово, доћи ће до покретања
питања Санџака, јужне Србије и Војводине“!
„Мој председник“ се, за почетак, ротасиљао Косова, он је скроман, нећете ви чути од
њега, нити од његових новинара (а сви су његови), да се с тим пофали, но му се пријатељи
истрче, као што је, пре седам дана, након повратка из Београда, урадио комесар за
проширење ЕУ, Штефан Филе: „Србија је пристала да стриктну резолуцију замени
„разводњеним“ текстом у коме се позива на дијалог са Косовом, а не доводи у питање
проглашење независности своје бивше покрајине“!? Ко је хтео да памти, Цобел, „познати
историчар“ и пророк, рекао је и да је „Косово постало део Србије 1912.“!?
До ганућа ме доводи то са коликим се уважавањем, према свему што је српско, не
само историји, односе пријатељи „мога председника“! Неко каже то је „познавање
материје“, неко - безобразлук, „мој председник“ их обожава због обоје! У осталом, што да
Цобел и остали, залазе толико у историју, кад је и из књига, поготово српских, испало
толико тога, куд неће давна 1389. и Косовска битка! Ми сад само Резолуције о Косову
бележимо, и то најновију - Ештонкину и „мога председника“! Нема места ни за ону 1244
коју је о КиМ донео СБ УН 1999. и њој је истекао рок а камо ли 1389-ој!? „Мој
председник“ строго води рачуна да народ „прогута“ само оно што је „свеже“, старо је већ
„сварио“!

