
Смак до смака

Пише: Владан Динић
уторак, 25 децембар 2012 13:27

  

“Смак света”, заказан за 21.12.2012. године, одлуком Тајног савета Маја (и придружених
Астека), али и уз прећутну сагласност свемоћне Ангеле Меркел – званично је саопштено
- “отказан је”!

  

Док не прође СЕКА (Светска економска криза, примедба аутора) и док ЕУ не реши
финасијске проблеме код својих драгих им чланица Грчке, Португала, Шпаније, Италије,
Словеније...наставља се.

  

У Србији, пак, смак света је одложен из много прозаичнијег и прагматичнијег разлога:
борба против организованог криминала, мафије, тајкуна, џепароша, сецикеса, мутивода,
муљатора... ни по коју цену не сме да се прекине, бар до, све чешће, најављиваних
ванредних, мајских, парламентарних избора.

  

Одлучено на састанку са којег материјали носе ознаку “строго.пов.”, а “наш извор” (имам
га и ја, а не само “апсанер” и “пони експрес”(!) јавља да се води под конспиративном
шифром “Алек”!

  

Уосталом, ко сме и ко може, па макар и некакав смак света да се меша у нашу, српску,
независну политику коју самостално водимо унутар земље, без тајкуна (читај М.
Мишковића) и страних амбасада и амбасадора (читај, САД, Енглеска, Француска,
Немачка, па добро и Русија...)
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А, Бог ме и против организованих демократских снага код наших осведочених пријатеља
Американаца, Немаца, Енглеза, Француза и осталих који су нам својевремено толико
помогли својом хуманитарном акцијом “Милосрдни анђео”!

  

Даривајући нам, до краја света и века, бесплатно, на тоне, осиромашени уранијум, а
успут, ваљда да се не злопатимо због загађеног земљишта (од милосрдних бомби,
дакако) на Косову и Метохију, уз пуну кооперативност наших власти (од Ђинђића,
Живковића, Коштунице, Тадића па све до Николића) – одузели!

  

Хуманитарно, да се не мучимо са загађеном и осиромашеним уранијум попрсканом и
натопљеном земљом, због које смртност у многим крајевима југа Србије енормно расте (а
сва мерења загађености земље су услед беспарице – укинута!).
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  Истина, поклонили су је Великој Албанији, али не да нама, Србима и Србији, запапре,како ми наивци, Срби, схватамо, већ да би се осветили својим пријатељима Албанцима иШиптарима, који заправо не схватају о чему се ту ради, а изгледа и нису чули за“Данајски дар”, па док се освесте од поклона, 12,3 одсто Србије на дар, осиромашениуранијум ће свој део посла да обави?!  Ипак, смак света, мултимедијални догађај, није могао да прође без нашег уплитања.  Јок, уз светске ТВ канале СиФи и АXН, који су данима директно извештавали о доласкуСудњег дана, приказујући нам по цео дан и ноћ катастрофичне филмове о пропастијадне планете Земље, и заузетост ЦНН, искористила је наша шифрована ТВ,комбинација слова и Бројки, да би наш Ртањ, претворила (истина само на лажиранимснимцима) у Меку у којој је цео свет нагрнуо да би, на миру дочекао “Дан после”, дакле,22.12.2012. године.  Испоставља се да ходочасника и избезумљених људи из целог света на Ртњу нијеуопште ни било, али кој те пита, од те шифроване ТВ ми Срби и овако и онако,свакодневно преживљавамо “судњи дан”, па смо и даље живи...  

  Ипак, Ртањ, та српска планинска лепотица, која, то сви уфолози тврде, скрива у својимнедрима праву правцату пирамиду, што је изазвало завист у лијепој њиховој, како миимамо, а они који, еј, улазе у ЕУ, немају, а праву констернацију код Босанаца, да суодмах, ту код Високог почели да откопавају “Пирамиду сунца”...  Дакле, "пирамиду" смо пронашли, на Ртањ планини, како се и иначе, одувек – тврдило изнало!  Кандидате за фараона имамо, дакле још само да дуго најављивани ванземаљци слете наврх Ртња, сусретну са са одабраницима "небеског народа" и Србима, и Србији, коначноима да крене!  ( http://vladandinic.blogspot.com )
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