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ПОСТУПИ ПО НАРЕЂЕЊУ
„Мога председника“ не могу затећи неспремна! Он тачно зна
кад да ћути, а кад да „загрми“! За то ни „а“, није рекао на
изјаву Меркелице, која је потресла, не само Европу, него цео
свет, ко је умео да је чује: „Морамо рећи мултикултуралност
није успела! Они који не знају немачки, нису добродошли“!
Опааа! Колико их ми у Србији имамо који, ем не знају, ем неће
да науче српски - и!?

Да вам се похвалим, еуропејски Савет министара нам је 25. октобра одблокирао
кандидатуру за чланство у ЕУ. Нашој срећи краја нема. Сад чекамо да нам пошаљу неких
тричавих четири и по хиљаде питања на која треба да им дамо задовољавајући одговор,
како би нам видели спремност за приступање! Али, подцртано је, све док их не
задовољимо око Младића, џаба смо кречили! Ја верујем у „мога председника“, и знам да
је он, одавно, показао високи степен „знања“ и да ће за сва питања која нам пошаљу, ко из
топа, положити - нас! На прво, „које су границе Србије(?)“, одавно је већ одговорио „Европа нема алтернативу“!? „Мој председник“, и органи му, одмах су кренули са
„шашољењем“ ЕУ, по местима куда их нааајвише обузима драгост, како би смо их
припремали за врхунац ужитка. Пошто „мој председник“ зна да њих најбоље доведе до
врхунца кад нас баци на колена, кренуо је са провереним рецептом. Чим је Ештонкица, то
је она висока комесарка ЕУ, и „висока“ пријатељица „мога председноика“, еуропејским
медијима саопштила да, „сад смирено могу да одпочну преговори између Тадића и
Тачија“, ни „мој председник није часа часио, „...може одмах! Ја сам спреман! Чекам“!
И Вук, не оних неколико из српске историје (од Бранковића до Драшковића), већ
ова садашња дипломатска громада Србијице, каже: „Спремни смо! Спремни су и
званичници из Брисела који ће имати посредничку улогу“! Сви спремни! Спреман и
Парламент Србијице; преписује, усваја, доноси Законе, дан-ноћ - не патише! Прво нам је
„улетео“ Закон о заштити од буке! Пре тога је “мој председник“, у његовој „Политици“ од
17.10.2010. запретио да ће, „... узети рецепт од пријатеља у Енглеској“!? Колико су
Енглези наши „пријатељи“ одавно је проверено, е за то ће „мој председник“ да хапси
Србе по њиховоме рецепту - бољи рецепт, како доћи главе Србима, није могао узет, па смо
то ефикасно решили! Сви који „дижу буку“ већ су стрпани у затвор! Оно мало што је
остало и то ће бити тамо, тако да ови који су и мислили да „дижу буку“ на памет им неће
пасти! Буку дижу у Француској, Немачкој, Грчкој,..., па никаква вајда! Боље би им било
да је не дижу - демократија је глува на буку, осим кад је „буком“ уводе, као што су је наши
еуропејци довели лонцима, шерпама, поклопцима, пиштаљкама и запаљеном зградом
Парламента!?

Министарка правде, Маловићка, још једна „громада“ у својој области, рекла је да је
измена Закона о кривичном поступку, урађена против навијачких група! Нооормално!
Могу да постоје само оне групе које навијају за „мога председника“, све остале су
екстремне, а оне које екстремно за њега навијају, на њих се то не примењује - ја сам у тој
групи! У измену је улетела и кумулативна казна, то вам значи, робија још плус и паре.
Шта ме брига где ћете их зарадити „моме председнику“ требају парен, и то - екстремно!
Није овде крај работи вредних 126 еуропејских руку, или тастера, у нашем Парламенту! И
Закон о управљању отпадом, и хемикалијама, је одрађен! И њега смо преписали из
Евроипске агенције за управљање хемикалијама! Они то јааако лепо раде! Јесте ли видели
како су управљали са оним црвеним, канцерогеним хемикалијама из алуминијског
комбината у Мађарској, којима су потровали два села, а онда га пустили нама кроз
Дунав, и ником ништа - ваљда за то што је „црвен“! А тек како су се ратосиљали од отпада
из нуклеарки 1999.године(!?) - преко 25 тона су осиромашенога уранијума „попаковали“ у
мале дозе - метке, у сваки им стане до 300 грама, и онда га по нама расејали!? Много су
боље прошли, од тог њиховог „еколошког закона“, они који су на место погинули, него
ови који су остали да живе и да рађају потомство, након њиховог „запрашивања“! Имамо
и закона које смо одавно завршили(!?) а резултати су, нећете ми веровти, у Србији нема
млека!? И ту смо спровели реформе неопходне за “пут који нема алтернативе“ и поклали
све краве, још пре две године, сад муземо народ да плати млеко из ЕУ!
Као што видите ми падамо с ногу од посла, а немачка штампа ће, ни два дана после
“радосне вести“, „...грешка је Србију примати у ЕУ! Може у перспективи, али не док не
успостави добросуседске односе са свим суседима у окружењу“(!) - признање Косова се
више не зове признање, већ добросуседски односи!
Е, ово нам је други део посла, где „мога председника“ не могу затећи неспремна! Он
слуша само оно што му је наложено и „одкачиње“ део по део, за то није рекао ни „а“, на
изјаву Меркелице, која је потресла, не само Европу, него цео свет, ко је умео да је чује:
„То што смо мислили да ће отићи они који су шездесетих година долазили код нас да
раде, није се десило! Морамо рећи - мултикултуралност није успела! Они који не знају
немачки, нису добродошли“! Опааа! Колико их ми у Србији имамо који, ем не знају, ем
неће да науче, српски - и!? А тек оно што су неки од нас луди, мислили да ће се више од
250.000 Шиптара из Албаније вратит у Албанију (никад нам нису дали да их пребројимо),
којима је Броз отворио границе после Другог светског рата, а Уредбама забранио
протераним Србуима са КиМ да се врате у своје куће, па ништа! Сад нас Еуропа тера да
нам мултикултуралност мора успети, ако мислимо да нам опет не пошаљете „Милосрдног
анђела“! Мало сам се занела! Извините! „Моме председнику“ се то не може десити, он се
не осврће на друге, он „чисти у свом дворишту“! У име тога, његови предходници,
одржали су скуп Цивилног друштва у Приштини, неби ли се унапредио дијалог Срба и
Шиптара! Бисерко, Кандић, Соња Лихт,..., а изнад стола председавајућих стоји плакат
СОРОШ ФОНДАЦИЈА! Лепота - не описива! „Није ово први дијалог. Боравили смо више
пута од интервенције до проглашења независности, у разним енклавама на Косову“, каже
Титина Латинка Перовић! „Да помогнемо да дијалог између два народа и две земље
буде успешан“, „закуца“ присутни Шиптар! „Без демократске Србије неће бити ни
демократског Косова“, поручи нам са скупа Веран Матић, директор сорошовизије
инсталиране на булевару „покојника“ у Београду, преко које, иначе, можемо да пратимо
све путеве новога братства и јединства који газе преко Србијице!

Следећи ешалон, који је отишао у Приштину да крчи пут „моме председнику“, били
су млађахни „скојевци“- нови шездесетосмаци који нам поново, а да их нико није
овластио, траже „комунизам са људским ликом“!? Са тамошњег скупа, који су
организовали са својим шиптарским друговима студентима, поручили су нам:
„Срушићемо зидове између нас који нас деле и од тих цигала саградити мостове међу
нама младима, јер наша је будућност“...! Ма што би се мучили око цигала за ваше
мостове, кад имате материјала на гомиле, широм КиМ, у које су ваши шиптарски
пријатељи претворили све православне богомоље, гробља и српске домове(!?) - са те
гомиле узмите цигле за ваше мостове! Од тога материјала је и Броз градио мостове у оном
братству и јединству са нашим тадашњим шиптарским пријатељима - то вам је проверен
материјал!

