
Вук Драшковић: Нема статуса кандидата ако нам трасу одређују они у чијим мозговима расту балвани
недеља, 23 октобар 2011 15:44

Председник Српског покрета обнове Вук Драшковић поручио је данас да Србија неће
добити статус кандидата за чланство у Европској унији (ЕУ), уколико јој трасу
будућности у децембру буду одређивали, као што то сада чине, људи у чијим "мозговима
расту балвани".

  

Драшковић је, као гост на седници Главног одбора Либерално демократске партије,
рекао да је у Србији поново 1990. година.

  

Тог 9. децембра 1990. године, подсетио је Драшковић, грађани су гласали о будућности
Србије, али нису успели да буду јачи од "плиме лудила".

  

Овог 9. децембра, опет ће се гласати о будућности Србије, али у Бриселу. Савет
Европске уније (ЕУ) гласаће о ономе што се урадило у Србији до тог 9. децембра, рекао
је Драшковић.

  

Ми нећемо добити статус кандидата ако нашу будућност у децембру, као што чине сада,
трасирају људи у чијим мозговима расту балвани, рекао је Драшковић.

  

То су исти они из 1990. године, рекао је Драшковић, исти академици, писци, милешевски
црни анђели, журналисти, мафијаши, који су у међувремену добили и подмладак.

  

У којој се то шуми секу балвани на Јарињу? У истој као и они у Книну, рекао је
Драшковић и предочио да они који су говорили да се Книн брани у Тењу, сада говоре да
се Србија брани на Јарињу.

  

Сваки разуман човек, политичка и друга организација, па и удружење пчелара каже "не"
таквој политици, поручио је Драшковић.
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Не смемо се огрнути страхом, а посебно не онима који на беџевима носе ЕУ, а кокетирају
и повлађују балванима, рекао је Драшковић.

  

Драшковић је рекао да се Европи мора показати да Србија поштује ред, мир, европска
начела демократије и слободе, или ће у противном 9. децембра у Србији бити погашена
светла.

  

(Фонет)
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