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(поводом неславног краја „одбране Косова мирним и дипломатским средствима“)

  

Србија је једна од колевки европске цивилизације. Србија је један од темеља
хришћанских и слободарских вредности. Данашње српске власти хоће да препливају
Атлантик. Али удавили се се већ у Ламаншу. И нека су. Србија је дакле без власти.
Србија не постоји као држава. Последњи је час да се родољуби у Србији како доликује
поставе према тој чињеници и да се организују, како би спречили да са атлантским
дављеницима не потоне и цела Србија.

  

Вилијам Хејг је наредио, а Тадић и Кетрин Ештон су извршили. Још једну жртву Молоху,
најспремнијем да гута баш српске главе. И територије. И принципе. А још се ни мастило
није осушило на Блеровом признању: убедио сам Клинтона; и ја бих то опет, са
задовољством! Он би, али је и деци јасно да он то више никада неће моћи. Докле ће
нашом крвљу хранити Молоха са Блеровим ликом? Докле ће издавати Србију и огромну
већину човечанства, предвођену Русијом и Кином, спремну да нам помогне?

  

Ко још верује у ЕУ шарену лажу, на путу ка којој треба да умру војска, индустрија,
пољопривреда и стотине хиљада Срба? На путу ка којој Србија треба да изгуби све
територије. И душу. И да под окриљем ЕУ седне за сто преговора са најокорелијим
убицама, терористима и наркобосовима, наводним руководиоцима „државе“ коју Тадић
никада неће признати. Са таквима се не преговара, чак и када се државе међусобно
признају. А чин признања је између осталог и предуслов да се са руководиоцима неке
државе уопште може разговарати. Сада се и из авиона види каква је улога намењена
„европској“ влади Србије – да легитимише и амнестира злочине против Србије. И
злочине уопште.

  

Чињеница да Борис Тадић „никада неће признати независност Косова“, више нема
тежину већу од сличне изјаве било ког појединца. Али је важна чињеница да српски
народ и историја никада не могу признати последице англоамеричких злочина и
саучесништва српских издајника.
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Нико нема право да потпише капитулацију. А најважније је да народ што пре проговори,
а да се сви стручни људи одмах мобилишу да дају свој допринос опстанку и части
отаџбине!
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