
Мејдан на (Таш)Мајдану

Пише: Цвијетин Миливојевић
понедељак, 01 април 2019 12:19

  

Јавна визита, до јуче причувног, Тајкуна Ђиласа Вашингтону, добила је, већ како налаже
наш државни протокол који заслужује лидер опозиционог Савеза против Србије, а за
силовање, вешање, тестерисање итд (даље упиши сам), огроман публицитет у
најомиљенијих Врховниковим медијима.

  Хај'мо редом, од 25. до 29. марта. Све насловна до насловне стране за Тајкуна
Ђитлера. Из дана у дан, само му се додавало на интензитету:   

- "Ђилас отишао у САД, тамо тражи помоћ да руши власт".

  

- "Ђилас признао да у САД договара хаос у Србији."

  

- "Ђилас би да убија! Из Америке прети насиљем и жртвама."

  

- "Опасан план ђиласоваца: Спремају "Мајдан" у Србији!"

  

- "Ђилас спреман на убиства."

  

Дакле, ово је списак оних с којима је Тајкун Ђилас по Америци договарао "рушење
државе" (ове наше, српске): главни директор Савета за националну безбедност за
Европу и Русију Џон Ерат, директор за европске послове истог тога савета Вилијам
Беркли, заменик помоћника државног секретара Метју Палмер, представници Сената и
Конгреса...
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  Уколико теорију и праксу хаоса тумачимо објашњењима из репертоара онога "ако лептирзамахне крилима у Бразилу, он може узроковати ураган на Флориди", стварно бисмоморали да се, што би рекао друг Тито, "спремамо као да ће сутра бити рат, а живимо каода ће 100 година бити мир".  Али, чек', чек'!  А с ким се то од Американаца, не рачунајући учестала дружења с, некоћ омраженом,фамилијом Шорош, у последње време, виђају наш Врховник и Његови доглавници?  Ако коза лаже, не лаже рог: Врховнику најомиљенија "општила човекових продужетака"(Маршал Меклуан) уредно су забележила да се Дотајник Дачић, пре мало више одмесечка дана, у част пуне обљетнице столећног пријатељства Срба и Амера, у средБелог града, љубио са изласланицима Беле куће. Један се вика Џон Ерат, други, нећетеверовати, Вилијам Беркли! Сам Врховник, пак, се, само током прошле године, састаонајмање три пута - у априлу, јулу, октобру - са Ђитлеровим "организатором хаоса" поСрбији Метјуом Палмером!

  Па, ко то онда и с ким "договара хаос" и "рушење државе" (читај: Врховника)? Или су иЂитлер и Врховник, заједно, у "тајном дилу" с Америма ради, нпр, рушења институцијекоја, по Уставу, води политику државе, тј. влада Србијом, а то је влада "легално илегитимно изабране" Тајнице Брнабић...? Или је Врховник, након што је изгустираоВебера, пожелео да буде, ни мање ни више него, Пјер Симон де Лаплас који је, а пропо,хаоса изрекао чувену реченицу:  "Уколико бих био у стању да спознам положај икретање сваког атома у свемиру у прошлости и садашњости, могао бих да до апсолутнетачности предвидим будућност!".
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