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 Још једна НАТО недеља у Београду и ником ништа!

  Недеља крвника и злочинаца усред престоног града, монструма који, нажалост, у
Србији имају много више од те ђавоље манифестације- имају све, недеља је тек појавни
облик нечастивог који се овде одомаћио!   

Јесте, верујте!

  

НАТО је тај којем смо велеиздајничким ИПАП споразумом продали душу за шаку сламе.

  

Крваве и проклете сламе, но о томе ваљда треба ћутати јер је та одвратна поган
истински господар Србије, ове и потоњих власти, мрачни господари наших ноћи и
сванућа, будућности скројене по калупу чизме огрезле у крви невиних!

  

Кошмар који нам је наметнут као сан…

  

Отуда и та секташка, монструозна мантра како “Евроатланске интеграције немају
алтернативу”, док Србија очигледно има.

  

Слободно, својом вољом може да изабере хоће ли на прело где јој крвници славе смрт
детета, или посело где су јој силовали кћери?!
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  Добродошла је као робље где год изабере, да црнином мајке очисти блато и скорелу крвс ђонова крволока!  Изабрала је “Мали Шенген”- величанствени мјузикл на костима које живот значе.  Костима наших мученика разасутим по јамама широм Албаније!  Све веће, крилатије и куражније Албаније којој је улогом у мјузиклу загарнтовано данеспутано може да се размаше и разигра докле јој и колико јој воља.  Баш као Шота Галица над телима прекланих српских чобанчића ономад…  Као што су се у Куксу, Круми, Тропоји, Валони…на генералној проби припремали за“несметани проток људи и робе”, чинећи од Срба робу која се ваљано  продавала на комад и кило!  Но, то није тема којом би ваљало узнемиравати оног монструма веселог лица- Еди Раму,барем не сад када се обавезао да ће уместо костију страдалника испоручити Србијипарадајиза колико јој душа иште!  Души датој за шаку сламе, зоби и шаша.  Не сада, не никада, јер што је отето, масакрирано и покопано у Албанији нека у Албанијии остане, и овако ће брзо она овамо…  Малим Шенгеном на велика врата!  Малим Шенгеном исповеђена и причешћена од јаука наживо комаданих мученика!  Малим Шенгеном покајана за крв детињу на Кошарама, Паштрику, Ораховцу, ВеликојХочи, Ђаковици, Призрену…  Малим Шенгеном позвана у велику тишину, довека!  Нико ништа питати неће, јер ако мртва уста не говоре зашто би жива реметила вечнимир немира..?  Шта је било- било је!  Мали Шенген за велику ђутњу!  Највећу, довека…  За мјузикл на костима које живот значе.  Костима од којих ће црни двоглави орлови свијати гнезда усред Србије!  Мали Шенген за све мању Србију, све већу тишину и све махнитије коло Шоте Галице!  Мртви ће се зажелети живих- али живих нигде бити неће…  (Два у један)  
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