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Бежећи од затвора, као осуђени лопов, добила си држављанство просперитетне Србије,
која је природно станиште таквима. Зато је наш вођа ускликнуо: “Доведите људе у нашу
земљу, боље да доводимо људе, много смо их изгубили захваљујући сиромаштву у којем
су нас оставили”. И то рече он, за чијих је 7 година власти, које нису појели скакавци,
него штакори - што побегло, што помрло преко 700.000 људи. Зато, у складу са
старорадикалском политиком новонапредњака - ти си нама једна за 700.000. И то је
довољно. Јер, ће се једног дана, сазнати и коме си била једна и за колико милиона –
евра. А у Србију, као сигурну кућу, довела те је блискост са вођиним омиљеним шеиком,
престолонаследником Абу Дабија, Мухамедом бин Заједом. Чији брат је мувао са твојим
братом, који је, такође, услед лоповлука, постао држављанин Црне Горе.

  Ти која си осуђена на 5 година затвора, јер си крала и мувала док си била премијерка
Тајланда, па те је Уставни суд твоје земље сменио због криминала – дошла си у идеалну
земљу где свега тога и има и нема. Има лоповлука, корупције, мувања и крађе – али
нема Уставног суда, који би некога сменио због тога, из простог разлога што је
невидљиви Уставни суд овде само мит, о којем круже гласине да постоји, али не постоје
и докази за исту тврдњу.   

Пријем у држављанство ти је потписала макета премијерке, што је њен допринос даљој
дигитализацији Србије у мафијашком моду. У очекивању да ће и њој и њенима једнога
дана неко додељивати такве потписе. Зато у одлуци пише да ти је држављанство
додељено јер то „представља интерес за Републику Србију“. Јер, овде су се појединци
поистоветили са Републиком Србијом и једнога дана сазнаће се и чији је то конкретни,
лични интерес био - и колико је то тачно износило у кешу. Пошто те бије глас да си,
бежећи из своје домовине у нашу, сада заједничку домовину, заједно са својим сином –
паре носила у џаковима. Што је песма за уши овима које паре само у џаковима и примају.

  

Овде можеш да бираш шта ћеш да радиш. Пошто си радила са некретнинама - широк ти
је Београд на води. Арапски - а српски. Имаш искуства и са радиодифузијом, па се
можеш бавити и слободним медијима. И једно увек имај на уму: у овој земљи су широко
отворена врата свакој лопужи, хуљи, одметнику од правде, осуђеном ратном злочинцу,
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лицима са интерполове потернице – дакле свима онима за које је наша власт пуна
разумевања, зато што се и сама од таквих састоји. Успут, ако ти треба факултет, то ћеш
решити с неколико одлазака у Сава центар, а може и докторат, јер кад си већ купила
држављанство, у интересу Србије, што не би купила и докторат. Овде је то у моди.

  

Овде ћеш имати и дивно интернационално друштво одметника од закона. Ту је Цветан
Василев, који је на црвеној потерници Интерпола – због проневере 1,3 милијарде евра у
Бугарској, румунски бизнисмен и политичар Гица, бивши румунски премијер Понта. У
сигурној кући кримоса је од 2013. године и бивши вођа Фатаха и министар безбедности
Палестине, Мухамед Дахлан. Он је, као лични саветник омиљеног шеика Бин Заједа, чак
добио и одликовање од Томе И Ученог. Упркос томе што су га Палестинци оптужили да
је отровао Јасера Арафата. А помиње се и у аферама убиства политичара из Јемена и
убиства саудијског новинара Кашогија, у Конзулату Саудијске Арабије у Истанбулу.

  

Зато те поздрављам твојим традиционалним поздравом:

  

Подмићена кличе Клеопатра: „Добро дошла, драга Шинаватра!“

  

Заувек ваш

  

послушни грађанин,

  

Срба

  

П. С. 

  

Твојим новодржављанством, ми још више дижемо свој рејтинг – ненормалности и
криминогености и, као да је то најнормалнија ствар на свету - постајемо светски азил за
осуђене лопове, криминалце и мафијаше.
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(Блиц)
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