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У Србији, изгледа, нема више нерешених убистава?!

  

Сва су решена!

  

Тако се то у нас Срба ради док журимо у Европу: прво „службени лист” објави текст на
задату му тему, па „службени гласник“ то до ситних цреваца разради, и на крају, све то,
заједно, једне новине на брзину - политички обоје...!
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  И, сад почивши Слободан Милошевић, бивши председник Југославије и Србије, напревару отет из истражног затвора у Београду и хеликоптером „виа Тузла“ испорученХагу, је – „масовни убица“, „балкански касапин“, ма какви... „балкански Џек Трбосек“...  „Убио је”, по писању „службеног листа” и „службених гласника”, ни мање ни више, него:  - Жељка Ражнатовића Аркана (што га је овај, Аркан, варао с Карлом дел Понте, илитиТрибуналом?!); „ДОКАЗАНО: Милошевић лично наручио ликвидацију Аркана! (утврдио„Информер“.  - Зорана Тодоровића - Кундака („МОТИВ: Љубоморни Слободан Милошевић (у)мислио дага супруга Мирјана вара са 17 година млађим Зораном Тодовићем Кундаком, директором„Беопетрола“, и генсеком Дирекције ЈУЛ-а (осмислио „Курир“).  - Ивана Стамболића (ваљда му је сметало што је Стамболић одустао од понуђене мукандидатуре Лиге за Шумадију, знаменитог Цолета, да буде против-кандидат Слоби наизборима за председника?!  - Министра војног Павла Булатовића.  - Жику Петровића, директора ЈАТ-а.  - Даду Вујасиновић.  - Дапаче, Радована Стојичића - Баџу, заменика министра полиције.  - Наравно, и Славка Ћурувију, Бошка Перошевића, председника ИО Војводине, ваљда игенерала полиције Бошка Буху...  Наставља се...  Не знам зашто су ту стали, има још нерешених убистава, рецимо браће Фишкал уСурчину, Шљуке, Мије Пијука... Милана Пантића из Јагодине, Бате Трлаје (звани „малабара пуна крокодила“), Момира Гавриловића, Радета Ракоњца, да се не присећам баш...  А, читава ова ујдурма, сигуран сам, није осмишљена у главама ДЈВ-а, Свете, Аце Родића,Жељка Пинк Митровића...  Јок...  Јер, рецимо, сетих се књиге „Повленске магле” сад ћутљивог и повученог у својој забитии питомини Душана Михајловића, који је у књизи наговестио могућност да су ЖељкаРажњатовића Аркана ликвидирали, што би радикали рекли – „ДОСманлије“!  Наводно, у страху да, ако би Аркан био жив – ништа не би било од 5. октобра?!  Знајући пословично опрезног и увек сумњи склоног Дулета, од милоште званог ДулеЦИА, не бих смео руку да ставим у ватру – да је то написао - зарад сензације и тиража?!  Зато сам сигуран да ће ова громогласно најављена „тајна истрага” о политичкојпозадини убистава брзо пасти ад акта, јер како ми рече један мој пријатељ из врхаСоцијалистичке партије: „Још само фали да ухапсе мртвог Слобу и да га коначно осуде.”  Тим пре, ако сам добро схватио једну од бројних изјава леве руке ППВ-а (десна јеЗорана Михајловић), Николе Селаковића, бившег, садашњег и будућег министра правде,парафразирам: то „ако је неко мртав не значи да није крив...и одговоран”.  Уз то, једва, некако, преживесмо „Сабљу”, па она силна разрешења убистава кад је „пао”Милорад Улемек, прекопавања „неба и земље” и бројне сведоке – сараднике (којих уСрбији има више но у белом свету) који, махом, раде по принципу – двојица без душе,један без главе, као и под слоганом „мртва уста све говоре“...  Да човеку, једноставно, мука припадне.  „Рукописи” у данашњим „службеним гласницима и билтенима” имају прецизан синопсис инису, рекох, настали у главама поменутих глодура, већ у бироима знаменитих спинмајстора! (Једном мајстор, увек мајстор!)  Наравно, надам се, мада се не бих (за)чудио, да креатор и налогодавац читаве овемедијске халабуке - око утврђивања наводне политичке позадине неких убистава уСрбији није знаменити Јељко Кацин?!  Човек је својевремено био министар информисања у Дежели! Па, како је „фарбао” читавсвет у доба распада Југославије, ово му не би пало претерано тешко.  Само се бојим да нам се ова писанија не обију о главу и не спутају наш пут безалтернативе...  ***  Само, ваљда је неко схватио да је „службени лист” претерао, па је уследила „исправка”:  Наднаслов:  ОТКРИВАМО ТАЈНИ ПЛАН АМЕРИЧКИХ МОЋНИКА  Наслов:  Бивши шеф ЦИА руши Вучића  Поднаслови:  ● Дејвид Петреус, који је 2012. због секс – скандала дао оставку на место директораЦИА, почео операцију „свођења рејтинга Вучића на праву меру”  ● Петреус спрема удар преко ТВ Н1, коју држи фирма на чијем је он челу  РАЗРАДА:  Вучић крив јер је много јак, Запад се плаши да ће се сувише приближити Русији.  (ИНФОРМЕР, понедељак, 7. април 2014.)  Немам коментар. Занемео сам. Осушила су ми се уста!  ЦИА снајка, ЦИА…  ( Сведок , број 924-925)  
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http://www.svedok.rs/index.asp?show=92301

