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субота, 21 април 2012 13:34

 Биће посла за све, зауставићемо страначка запошљавања, искоренићемо корупцију,
укинућемо ПДВ, обезбедићемо бесплатно школство и здравство, довешћемо 400
милијарди долара страних инвестиција, децентрализоваћемо Србију, смањићемо камате,
саградићемо аутопут Београд – Таково – Прељина - Зрењанин, довешћемо у Србију
Мерцедес, Ферари и Порше Лин, изградићемо Ђердап 3, поделићемо по 1389 евра од
акција од продаје Косова, Косово ће бити срце Србије, смањићемо стопу криминала са
величине 45 на број 37, осигураћемо стимулансе за разне категорије становништва,
легализоваћемо марихуану и кајмак, парадајз ће поново имати укус, изрибаћемо Србију,
претворићемо деду у бабу а бабу у Ђоковића, обезбедићемо 13. пензију, 14. плату и 15.
џепарац, родићемо вам сина краља кокаина, Дунавом још шибаће ветрови, Моравом ће
пливати делфини, стављаћемо више кикирикија у грисине и мање воде у шприцер,
саградићемо петнаест нових војвођанских ски центара, око врата амајлију стару само не
гитару, поздравиће вас онај што сам вас ј..., помирићемо педере и гејеве, ако смо без
греха бацићемо камен први, васкрснућемо Зорана, ступаћемо у сексуалне односе са
огавним и кљастим, саградићемо по мост преко Саве у сваком месту, Ами Џи ће бити
смешнији од Чкаље а Сергеј Трифуновић жешћа легенда од Бате Живојиновића,
пустићемо вас да бацате бетонске табле са врха своје зграде, покрај палме на обали
мора растаће се двоје у сузама, порушићемо Ступове, поломићемо чаше од кристала,
частићемо вас пендреком у задњицу, отећемо вам све што имате, јешћете длаке,
пушићете мачке, гавране и бубе, стрељаћемо вас по возилима јавног превоза,
извадићемо вам црева и делити их по вртићима уместо ластиша, вадићемо вам очи,
силоваћемо вам децу, псе и канаринце, спремићемо вам постељу од туцаног стакла,
флашираћемо живу соду за целу породицу, смејаћемо вам се док повраћате крв, тући
ћемо вас по клиникама, голицаћемо вас до смрти, лизаћемо вам уши... ма биће вам пуна
капа, пуна шака браде, пуна школа ђака ниоткуда врата а унутра бесни пожар.
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