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Шта амерички генерал Тод Волтерс, главнокомандујући НАТО снага у Европи, тражи у
Београду?

  

Докад ће нам врата бити широм отворена за белосветске битанге које у дом
ожалошћених свраћају да мераче удовицу?!

  

Докад ћеш нас понижавати, Александре Вучићу, поседајући за трпезу крвнике Србије, а
списак ђавољих ратника које си свратио да запевају о задушницама је стравичан- од
Блера, Шредера, Бајдена и још сијасет монструма, све до овог данашњег олоша који те
је, верујем, само назвао и поручио: „Ало, домар, слушај, свратићу да обиђем вилајет,
обуци оно свечано лакејско одело и води рачуна да ми се кафа и купка не охладе!
Слободно спреми неки патриотски говор за сутрашње насловнице али немој превише да
се заносиш и трошиш снагу, требаће ти да ми измасираш стопала…“

  

Може ти се, Вучићу.

  

Може јер одлично знаш да смо кадри да подигнемо глас само у кафани, и то на
конобара.

  

Може ти се јер одлично знаш да си за седам година погане власти утемељио оно за шта
је „жута“ пошаст преметрила парцелу- гроб у којем нам је лакше залећи и правити се
мртви док све не прође, а кад прође сватићемо да је прошло све и да више ничега нема.
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Може ти се јер ће тад бити касно, прекасно да се тргнемо из овог покрова страха и
ћутње, неће имати ко да нас чује, оглувесмо правећи се да је све ехо зла које је задесило
неког мимо нас…

  

Историјски Макрон се, да простите, ваљано попишао на народ, државу, Устав јасно и
гласно поручивши да су Србија и „косово“ две европске државе, што си му јуначки
прећутао

  

знајући да ћемо једнако јуначки и ми прећутати теби!

  

Довољно је било да набуба неколико речи на српском па да паднемо у транс, јер више не
знам да ли нас је лакше купити или продати..?

  

Багателни смо, нема спора, за разлику од оружја које си капарисао од Француске, а које
је, ништа друг до НАТО трозубац смрти, али лепше звучи лакше се прогута уз тих
неколико речи срског када се каже- француско!

  

Ваљда отуда дан за њим ова НАТО сатрапа, чисто да потврди историјски значај
претходнице и решеност домара да Србију сачува за полигон и сметлиште крвничке
братије.

  

Но, рекох, може ти се, Вучићу!

  

Може ти се да цену власти платиш велеиздајом заветне светиње и подвођењем Србије
НАТО умоболницима!

  

Учинићеш то, нравно, корак по корак, нема потребе за трком јер из гроба немамо куд без
корак- два напред и назад…
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Отуда Тод Волтерс, генерал ђавоље хорде који је подржао формирање некакве „војске
косова“, комотно у Београду као над писоаром који за Макроном још није почишћен…

  

Може им се, на продају је све, Србију су начинио бувљом пијацом, мудро оставивши по
неку кафану, Кајмакчалане премрлог српства, да имамо где подићи глас!

  

На конобара, разуме се, јер Косово и Метохија су Србија довека и никад у НАТО, барем
до нове туре…

  

(Два у један)
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