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Најава одржавања "Европрајда" у Београду усталасала је Србију више и јаче него било
који догађај у последње две деценине, осим нелегалног проглашења независности
лажне државе, а стварне нарко - терористичке јазбине Косово 2008. године.

  

Како је најава баналног перформанса баналних протагониста постало тако важно
питање за Србију која се попут бујице излила на улице, питање је на које, и поред
мноштва понуђених, још увек нема довољно доброг одговора.

  

Удар на хришћанску традицију и јавни морал, покушај изобличења друштва, промоција
хомосексуалне и сродних идеологија малолетницима, захтеви за легализацију
истополних бракова и усвајање деце од стране хомосексуалних парова - све је од прве
до последње изговорене и написане речи противника "Европрајда" тачно. Али, то не
објашњава десетине, а ускоро и стотине хиљада људи на улицама Београда и других
српских градова.

  

Јер, много битнији догађаји, попут хапшења Слободана Милошевића, Ратка Младића,
Радована Караџића, комплетног војног и политичког руководства Србије и Републике
Српске, нису изазвала готово никакву озбиљнију реакцију јавности или је она била
краткотрајна и бледа. Противуставни Бриселски споразум и његова постепена примена,
која је по својој суштини признање независности лажне државе и предаја српског
суверенитета на Косову и Метохији корак по корак - ништа. Екстремна политичка
корупција и невиђена пљачка које уништавају друштво у последњих неколико деценија -
ни гласа. Најава "Европрајда" - литије и десетине хиљада мирних и достојанствених
протестаната. Како?
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Екстремна политичка корупција и невиђена пљачка које уништавају друштво у
последњих неколико деценија - ни гласа. Најава "Европрајда" - литије и десетине
хиљада мирних и достојанствених протестаната. Како?

    

Ево можда овако. Срби су ћутећи и свакојака зла трпећи све разумели. А онда су
проговорили јасно, гласно и одрешито, тако да их разуме цео свет. И свет, баш онај исти
који је цео пројекат осмислио, и уз помоћ домаћих помагача на највишим позицијама у
власти прогурао, разумео је да су Срби све разумели и да треба направити још један,
одлучујући корак, који ће Србију савити и коначно покорити.

  

А Срби су разумели да је "Европрајд" пројекат НАТО структура и агентура, потпомогнут
од домицилних креатура и карикатура, који за примарни циљ има симболичко и ритуално
убиство српског националног идентитета. Ово убиство, односно његов неподобан
покушај, врши се пресецањем свих копчи са националном традицијом, националном
културом и наслеђеним миленијумским системом вредности и калемљењем на тако
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измрцварену и измучену биљку потпуно туђег и страног вредносног обрасца.

  

А крајњи циљ, који је видљив и из озбиљне узнемирености НАТО гласноговорника, који
долазе из различитих структура, од западних амбасада, преко ЕУ институција до,
замислите, америчког државног секретара Блинкена, другог човека највеће силе света,
сасвим је Србима јасан и очигледан.

  

Ритуално идентитетско убиство европрајдовским маљем треба само да послужи
реализацији коначног решења, а то је потпуно војно и политичко покоравање Србије и
наравно, њено превођење у антируски табор уз формално одрицање од Косова и
Метохије. Само на тај начин целокупна игра добија пуну димензију која почива на
ароганцији метрополе и потпуној колонијалној потчињености Србије која се одрекла
себе, своје прошлости и своје будућности.

  

И зато додатни притисак, и зато претње и уцене, и зато најаве свакојаких европских
чиновничића како ће лично присуствовати "Европрајду" чију је забрану, под огромним
притиском јавности, пре пар дана најавио председник Вучић. Одлучујући корак, а у
ствари  последњи трзај оних који нису научени на одговор који почиње и завршава се са
НЕ.
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    Као да им је мало што су нам отели Косово и Метохију, што мрцваре Републику Српску,што на основу противуставних СОФА споразума парадирају по Србији како им се прохте,не одговарајући ни за нашу имовину ни за наше главе    Као да им је мало што су нам отели Косово и Метохију, што мрцваре Републику Српску,што на основу противуставних СОФА споразума парадирају по Србији како им се прохте,не одговарајући ни за нашу имовину ни за наше главе. Као да ништа није довољно безтоталног поништења и понижења Срба и Србије.  Али, познајући Србе мало боље и нешто дуже од свакојаких Блинкена, Крамона,ДеБилчика и њима сличних, усуђујем се да прогнозирам да ће уместо пристанка нањихове уцене и сатанистичко парадирање Београдом, веома брзо добити јасан одговоркоји гласи: НАТО - МАРШ ИЗ СРБИЈЕ!  Јер, знате како, Србија је ово.
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