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Много је моралније прихватити именовање од стране доносиоца одлука на Косову и са
само једним процентом гласова, него притисцима, уценама, претњама од врата до врата,
подмићивањем бирача, крађом гласова и вођењем запослених од стране директора на
контролисано гласање као на стрељање да би се на силу издејствовали високи
проценти гласова, уплашеног народа, за оне које тај народ не уважава, већ их се плаши.

  

  

На тај други начин који годинама користи Српска листа, воља бирача се отима а власт
узурпира са сигурним исходом иживљавања, бахаћења и пљачке узурпатора.

  

Ако ништа друго а оно је добро да ће угрожени народ схватити да не мора да се
плаши од силника и да гласа по наређењу, већ да постоје и неке друге политичке
опције и да на следећим изборима може да гласа добре људе и уважене
представнике из свог окружења које жели, а не по наредби за најгоре међу собом,
наметнуте “одозго”.
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На нашу велику жалост, морало је дуго да се чека и да се за то време властодршци
напљачкају, убоги народ осиромаши а многи уколико добију икакву шансу, побегну од зла
у неки нови, тешки али достојанствени живот. Дуго се чекало на њихову сопствену
грешку који су из слепог послушништва тих 10 година уживали у благодетима које им је
врховни вођа обезбедио.

  
  

Управо он им је и смислио излазак из институција зато што је надмен и самоуверен као
некада када је био један од навијача који никога није могао сам да уплаши али је из
гомиле 'кивтао'. То им је смислио а да претходно није добро размислио шта све може да
се деси

    

Е управо он им је и смислио излазак из институција зато што је надмен и самоуверен као
некада када је био један од навијача који никога није могао сам да уплаши али је из
гомиле “кивтао”.

  

То им је смислио а да претходно није добро размислио шта све може да се деси.
Покушао је врло брзо да се вади на разне начине и да покуша да своје пулене врати на
остављене позиције, међутим ствари су отишле даље незаустављиво и неповратно, а
онда је у немоћи изгубио живце и почео да срља.

  

Од изјава какве не пристају ни неком јогунастом чобанчету о политички активним
противницима Српске листе није могао да се суздржи па је отишао још даље до тешких
увреда европским званичницима који ће га, сигуран сам, научити памети и за ово и за
све што им је до сада радио и континуирано их лагао.

  

Проблем је у томе што ће те њихове лекције према њему, као и у случају
Милошевића, највеће последице имати по нас ни криве, ни дужне.

  

Он се сада као грогирани боксер не зауставља него срља на штету свих нас. Тражи
од народа на Северу Косова да не дозволи улазак на Север било коме ко се њему
не свиђа, што је до сада најочигледнији позив на рат у коме би страдања била
одлично средство за прање његових глупости које је задњих година и нарочито
последњих дана, правио.
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Надам се да му то неће успети, јер Бог је велик па на крају ипак све ствари доведе у ред,
осим оне “неке” појединце које, то чак ни за њега, није могуће.

  

(Коссев) 
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