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„Овде, код нас, сви би да остану у прошлости, или бар да се не помере из
садашњости.“ А.В.

  

  

Свима нама је јасно зашто би ти да што пре побегнеш из своје прошлости а и
садашњости. Види Ацо, ако су неки у Србији заборавили са киме си до не тако давно
кумовао и шуровао, чије си улице хтео да преименујеш у имена ратних злочинаца, коме
си носио „гајбице са Јелен пивом“, има и нас који нисмо. Има нас који се уопше не чудимо
зашто би ти што пре у будућност, јер ти и ова јадна садашњост виси о концу. Тај твој
горостасни его ти је толико заклонио видик па не можеш да видиш да Србија ХОЋЕ у
будућност. Али не са тобом. То је битна разлика.

  

„Зато и данас, ова влада, без обзира на приче о томе да је свеприсутна, да све
контролише и да утиче на ама баш све у друштву и држави, нема подршку истог
тог друштва или бар његовог најелитнијег дела у ономе што је основ сваке
будућности.“ А.В.

  

Влада која нема подршку друштва – НЕ БИ ТРЕБАЛО ДА ПОСТОЈИ. Влада која нема
подршку најелитнијег дела друштва може да постоји, али кратко. Ако је немаш, зар ти то
већ не говори довољно? Пробао си – не умеш, и то је то. Јахали нас и Курта и Мурта,
преживели смо их, пеживећемо и тебе. Јака ствар… А уместо што јадикујеш што немаш
подршку интелектуалне елите, требало би лепо људима да се захвалиш што си сад
премијер, јер њиховим не гласањем су заправо гласали за тебе и ти си нам ето сад дика
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и понос. Кажи људима Хвала. Шта си се ту удрвенио, кажи ајде… Кажи кад ти кажем! У
ал си тврдоглав…

  

„Ако се неко чуди што стално помињем то колико радимо, и њега да питам – како
да људе, вековима убеђиване да је рад робија, променимо и научимо да је рад
добар, да доноси резултат, ако не сталним помињањем тог рада, и сопственим
примером?“ А.В.

  

Јао Ацо немој молим те ти да нам дајеш пример. Ево рецимо ја бих из твог примера
научио да је кумоиздаја ок и да се награђује напретком у каријери. Ако можеш да будеш
добар пример некоме, онда се гурај у прве редове, ако не можеш, а не можеш, онда лепо
ћути. Ионако те нико није питао ништа. А што се рада тиче у оваквој држави где ти
владаш рад и јесте робија. Не знам како се ниси сетио да поменеш све оне који раде а
нису пријављени, све оне који раде данас а примају плату за април 2014, који раде за
минималац од ког не могу ни карте за превоз да купе, све оне са правим факултетским
дипломама што раде по пијацама, него само ове који не воле да раде. Тачка гледишта ти
је онако, баш права, премијерска и на месту. „Ова земља, под овом владом,
наставиће да разговара и са Русима, Американцима, Кинезима, Арапима, Немцима,
Бугарима… па, ако треба и са ванземаљцима – о само једној ствари. О раду.“ А.В.
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  Ево молим те Ацо ко брата НЕМОЈ ДА ОВА ВЛАДА РАЗГОВАРА НИ СА КИМ. Ни саким!!! Ова влада чији чланови сви заједно имају пет диплома средње сколе и двефакултетске, од којих су обе фалсификоване, влада у којој опет седи онај мали изЧачка, онај мали што иде са оном рупом на глави па сере глупости на њу, како се бешезове, онај Велимир… Не дај њима из те владе да разговарају ни са ким!!! Чак ни овременској прогнози а камоли о нечем другом.  Кад сам видео да помињеш цара Лазара, Маркса, Лутера и Вебера и да си поврх свегарекао да Срби стално виде себе као жртве… Е ту си се стварно закоп’о. Немој даспинујеш причу. То ме много нервира. Није лепо. Све време лепо причам са тобом а тисад ту пребацујеш нама да се понашамо као ти… Није коректно, није витешки и није наместу. Јел си ме разумео?  И на крају да ти кажем… Савременом Србијом владали су разни. Ми Срби, и били смобудале и правили су нас будалама. И преживели смо. Смењивали су се и сецикесе искупштински клуподери и оцеубице и којекакве аламуње ал ничија није до зоре горела.Раније смо полагали наде у те људе, а надање иде са стрпљењем, па смо их и  такостпљиви на крају отерали. У тебе никад нисмо ни полагали наде. Чак и они који јесу, евокају се. Стрпљења више немамо, а ти знаш како изгледа кад Србин изгуби стрпљење паседне на багер дигне куку и мотику, покупи из кухиње шерпе и кутлаче па ти дође подпремијерски пенџер да ти објасни неке ствари. Оног једног су послали у Хаг па одатлепод липу. Што би рек’о визионар Тома за Ђинђића „И Тито је имао проблема са ногомпред смрт“, е исто тако ја сад кажем да је и Слоба имао оваквих проблема санезадовољним народом пре него што су га отерали са власти.  П.С. Ако Тома Диплома случајно пожели да коментарише овај текст са блога, реци му даћу му радо дати мој телефонски контакт.  ( Блогдан )  
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