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ПАРАДОМ ПОНОСА У ЕУ
На демократски препород, јако смо поносни, за то и
ударамо печат овоме слављу „парадом“, не макар каквом, већ
„поноса“! Заставе боја дуге виориће београдским улицама:
Цара Душана, Цара Лазара, Обилићевом, Карађорђевом,
Генерал Мишићевом, и осталима, како би смо утабали, преко
тих ретроградних путева српске историје, нови еуропејски,
„који нема алтернативе“! Од димних застава које су обасјале
Београд кад смо Скупштину запалили, до ових „дугиних боја“,
превалили смо успешних десет година!? Сад, и ми обични
смртници, назиремо стазе којима нас, након „покојника“ води
„мој председник“!

У Србији, све је у знаку петога, и десетога октобра! Након десетога следи потпуно
друга фаза, тада нам долази Хиларица Клинтон, то је шеф дипломатије омиљене нам
Америке и супруга бившег председника, и нашега добротвора Клинтона, који виси у
надприродној величини по зградама Приштине! Не, не виси онако како би требало, он
виси у знак шиптарске захвалности на поклону звани држава Косово! Хиларица, дакле,
долази да за преговарачки сто постави, очи у очи, „мога председника“ и Хашима Тачија!
„Мој председник“ је ту работу иначе опослио „Ештонкином резолуцијом“, али, ово је
сада перформанс за народ, да не каже после да није, и он, видео вајде од ове трговине! За
ову перформанс фазу, овога пута је рано - то ћу вам у следећој колумни!
Да се ја вратим на причу с почетка - од петога до десетога октобра, којом Србијица
иде од када смо „угазили у благостање“! Човек може у свашта да угази!? Е, ми смо
„петога октобра“ у демократију, захваљујући „покојнику“! Нека што се то види, него се,
на сваком кораку, и осећа - у Црној би рекли „чује“!
На демократски препород, јако смо поносни, за то и ударамо печат овоме слављу
„парадом“, не макар каквом, већ „поноса“ - то нам је десетога октобра! Заставе боја дуге,
десетога ће виорити београдским улицама: Цара Душана, Цара Лазара, Обилићевом,
Карађорђевом, Генерал Мишићевом, и осталима, како би смо утабали, преко тих
ретроградних путева српске историје, нови еуропејски, „који нема алтернативе“! Од
димних застава које су обасјале Београд кад смо Скупштину запалили, до ових „дугиних
боја“, превалили смо успешних десет година!? Сад, и ми обични смртници, назиремо стазе
којима нас, након „покојника“, води „мој председник“!
У овај „јубилеј поноса“, ја сам најпоноснија на овога другога(!) - волим његову
одлучност, снагу, мудрост,...! Како је он само, шаховским потезима, надиграо Русе!?
Потурио им једну Резолуцију за КиМ, а увалио им другу - „Ештонкину“! Ма ни трепнули
нису! Амбасадор русије у Београду, Г-дин Конузин, каже: „Изненађени смо Резолуцијом
о КиМ, са којом је Србија изашла пред УН“! Немојте Ви, молим Вас екселенцијо,

приписивати заслуге „мога председника“ другима, то је његова заслуга, нема ту шта да се
Србија петља! Да извините, доста сте ми ви неинформисани око неких определења „моме председнику“ се не смеју „окренути леђа“ ако не волите - ко воли, е, то је нешто
друго! Чини ми се да Руси не воле! Сад је касно, и за Русе и за вас који не волите! Ја све
волим што ми је од њега! Неће „мој председник“ да удари на мање, у ствари удара, али
није изазов, например народ, он с њим без тешкоће заврши! Успех је кад одмери снагу са
јакима и баци их на колена! Није био сам, не могу да лажем, мада знате да сам ја спремна
за њега, на много што-шта! Нашли су му се „наши западни пријатељи“, тако да смо
дефинитивно завршили „бој за косово“! И нека смо! Петљају се Руси да бране наше
Косово, поред живе Еуропе, омиљене нам Америке, „мога председника“, и његових
аналитичара и новинара!? Како само ликује спољно политички коментатор „мога
председника“ из његовог дневног листа „Политика“ на његовој „сорошовизији“ смештеној
на булевару „покојника“ у Београду: „Не треба нам та инвалидна подршка Русије! Боље је
што она неће бити у преговорима за Косово“!?
А тек други екран „мога председника“ - „Јавни сервис европске србије“ и „наше
право да знамо све“(!?), запретио је да га народни посланици из народне Скупштине, о
народној муци, преко РТС-а неће опепелити више ни једну, док му се на сто не стави два
милиона еврића, досадашњега дуга, за оно што нас је народ кроз народне посланике,
узнемиравао народном муком! Ако народ мисли да нас у будуће траумира са својим
проблемима, „бог“, кога на РТС-у држи „мој председник“, каже, мало сутра(!?) - ништа
испод осам милиона еврића! Милост директора, овога „екрана малог ТВ пријемника“,
доста је до сада била велика, према овоме незахвалноме народу! Нема више!? Неће нас
више нико узнемиравати причом која измиче контроли, и отварати народу очи на путу
„који нема алтернативе“! Шта(!?), треба да нам поједини неодговорни народни
представници, ремете план, опањкавају „мога председника“ и његову работу, плашећи нас
са стањем у Србијици, или са причом како Еуропа штрајкује, грца у незаспослености,
демонстрацијама незадовољства,..., па да пропадне „пут који нема алтернативе“!? Има да
се предузму све мере предострожности, па кад у ЕУ стигнемо скинућемо „повез са очију“,
а то више није ствар „мога председника“! Он има задатак само дотле! У одбрани,
зацртаних циљева над нама, „апарат“, мислим на дражавни, „мога председника“
употребиће сву расположиву силу!
Једна од светиња које ће „мој председник“ бранити силом, је и „парада поноса“ Косово и Метохију бранит ћемо „искључиво мирним и дипломатским путем“! Нормално нема војске за обоје, а кад нечега прифали, онда се одређује приоритет! Нама је „парада
поноса“ на првом месту! То нам је улазница код „наших западних пријатеља“! У име тога,
за војну снагу Србијице, је и постављен ШуНАТОвац! Он кроји војску, према зацртаним
стазама! Чик да нам неко десетога удари на „дугине боје“ наведеним улицама, заборавиће
се крвопролиће на Косову 1389. Ја ово, чисто да упозорим ретроградне снаге, у виду
Српске мреже и Двери, које се, својим протестима и породичним шетњама у Београду,
деветога и десетога, супростављају путу на којем нас је, у колону, сврстао „мој
председник“! Ја сам вам рекла, а ви видите шта ћете! Свак навија за своје определење!
Определење „мога председника“, сад је у моди, а ви знате да је за мене закон све што је
модерно, још кад ми са његове стране долази, онда сам сигурна да је - како „бог“
заповеда!?

