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Коме СПС боље стоји?! Пошто је чиста класика у питању, изван свих модних трендова,
Дачић му сад дође као мала црна хаљина. Морате је имати. Ако држите до себе, је л'?! 

  

А ови наши на политичкој сцени, богами, држе. И до нас ће, само док дођемо на ред.
Нама припада „будућност". У току је велика борба за нас, кокодачу и једни и други. Мени
у целој причи највише вере даје господин Кркобабић. Не само због презимена. Због
виталности. Како он само вежба да се попне у Палмин џип... с таквом лакоћом идемо у
Европу. А где бисмо?! 

  

Кад сам већ поменула гос'н Палму, онда морам приметити како тренутно једино он
говори оно што мисли. То је заиста човек који иде путем којим се ређе иде. Он чак не
говори само оно што он мисли. Он говори, испоставиће се, и оно сто Дачић мисли. Јер,
Дачић сада и нема времена да мисли. А камоли да говори. Он путује. Због тога сам
помислила да су нам визе већ укинули. А онда се сетих да се мала црна хаљина не носи
само у Србији. 

  

Путовања су, наравно, пажљиво осмишљена. Прво православна браћа - Руси и Грци.
Мало је поранио у Москву, могао је да одгледа и Манчестер-Челси. Замислите Ивицу
како мора да одлуци у коју ће ложу да седне. А још је предосећао да ће Манчестер
победити. Зашто би седео поред губитника?! Зато Ивица и нема мира. Мора да пронађе
себе на тим путовањима пре него што „одлучи". Још не делује као губитник. Али, као вага
за тачно мерење која ће сигурно некога преварити - да. 

  

Тадић је напустио Процес сарадње у југоисточној Европи пошто је Хисенију, као
министру спољних послова Косова, допуштено да говори. Шеф мисије ЕУ изјавио је да
неће дозволити да Еулекс буде под командом УН. Објаснио је да се Еулекс успорено
размешта, али сигурно. Додао је да је на Косову и даље одговоран Унмик, јер је
Резолуција 1244 на снази. Ако разумем, када се Еулекс „коначно" смести, Резолуција
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1244 престаће да важи. Као једини, јадни, немоћни аргумент да је Косово српско. Тада
ће на снагу заиста моћи да ступи онај чувени члан 135 из ССП-а, који казе да ће се
поштовати постојеће стање. А оно је да су нам Косово отели. Зато, с ким ће СПС,
увредљиво је и дегутантно. Јер нас оба претендента на власт потцењују и лажу. 

  

(Прес)
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