
Михаило Меденица: Специјално издање “Ћирилице”- Вучићеви грчићи, глад и несаница!
понедељак, 16 април 2018 08:18

 Марић: Поштовани гледаоци, вечерас ексклузивно…

  Вучић: Нека, Марићу, довољно си, одавде ћу ја! Нема, нажалост, никакве ексклузиве у
томе што ноћима не спавам због Косова и Метохије и…   

Марић: Али, Ви и овако не спавате, председниче, знам колико сам Вас пута затекао да у
пекарама развлачите тесто за бурек и кривите кифле размишљајући о новим
инвестицијама и будућности Србије.

  

Вучић: Пусти ме сад с кифлама, Марићу, данима ништа нисам окусио осим бомбоне која
ми је остала у џепу од шестог разреда, а и њу само два лиза па вратио у папирић да се
нађе некоме коме је потребнија…

  

Марић: Како је протекао разговор с Ангелом Меркел, господине председниче? Знамо
колико Вас уважава- никоме другом не да да јој окачи капут осим Вама, па..

  

Вучић: Питате ме како је протекао разговор, јел?! Ако ме то питате рећи ћу Вам без
увијања и страха- протекао је на немачком који уз 28 језика перфектно говорим и на
којем сам јој течно, без гастарбајтерског нагласка и увијања рекао: “Ангела, их бин
гладан и хабен грчиће у стомаку, али не мари ако је за Србију, а јесте, јер се због њеног
добра унд Косова и Метохије ге грчим данима!”

  

Марић: Вау, па Ви боље говорите од хер Жике Павловића, али сматрам,исправите ме
ако грешим а исправите ме и ако не грешим, мислим да је ово још један у низу покушаја
удара на Вас и дестабилизације власти! Да ништа не једете и да се грчите- усудио бих
се рећи да је то својеврсни покушај…
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  Вучић: Могу они да покушају, мој Марићу, али су се грдно преварили ако мисле да ћузбог вечере продати веру и Косово и Метохију! То остављам за десерт, не дам нашусветињу док не послуже тулумбе и баклаве а и тада нећу одустати од приципа даАлбанци не могу да добију све а ми ништа- најскупља српска реч била је и остаће Рашка!  Марић: Али, зар Рашка није…  Вучић: Није, Марићу, није- Косово и Метоија је тамо докле вози онај пресовећени возкоји тренутно саобраћа ка Вршцу, тако да планирам да одем тамо и поручим народу да јеВршац срце Србије и да поделим нешто трактора, коза, оваца и голубова високолетачашто ми је остало од једне раније посете неком селу где сам додиром исцељивао људе иједном лажју нахранио стотине гладних!  Марић: Значи, не одустајете од борбе за Косово и Метохју иако душмани тврде да сте тупричу одавно продал…овај, прочитали и вратили Акули с “Ђулићима”?!  Вучић: Никада! По цену да признам Косово никада признати нећу да ссам га признао, панек Рамуш пукне од муке и прања новца кроз улагања у градњу по Србији! Све ће тонеки комплетни идиоти с фантомкама да му сруше под окриљем ноћи, а спремамо му иизненађење кад уђе у метро па Аја Јунг излет у трикоу и изведе перформанс: “Ко да миотме из моје душе две карте за метро”, неће знати шта га је снашло?! Све осим правде иминистара са Српске листе који се принципијелно неће вратити у владу док им не купипо фишек семенки и оне лоптице на ластиж…  Марић: А, због чега вас Путин није звао на…  Вучић: Мењаш тезе Марићу! Ја нисам звао Путина да ме зове, још чека крај телефонаали немам намеру да га зовем да ме позове на инугурацију, па нек види каква ће муМосква бити кад не очисте снег због мене?!  С друге стране наш највећи пријатељ је Ангела Меркел, видиш колико ме она зове, ниципеле не уме да скине док не притрчим да помогнем, па се успут сити изразговарамокако нећу пристати ни на какве притиске, осим ако нису ко они шијацу- масажа лековити,мада ме она никад не притиска- знаш како ми лепим тоном каже: “Алек, ти сад бриши заБеограда и урадила што ти тетка Ангела наредила, ал прво ми скинула ципеле, убила мекурије очи…”!

  Марић: Делујете мало бледо, да направимо паузу и да неко из публике падне у несвест?  Вучић: Немам ја Марићу времена за бледило и паузе, узећу током рекламајош мало онебомбоне, а после идем да шетам пустим улицама Беогарад и обилазим затвроренекњижаре, фабрике, фирме…а сутра ме чека велики посао- наставак беспоштедне борбеза Косово и Метоохију и рајску будућност читаве Србије!  Имао сам негде и написан план како ти извести али сам га, изгледа, подметнуо под некутепсију врућег бурека, кад током бесаних ноћи прискочим пекарима у помоћ. Нема везе,ништа битно, попићу чај од каамилице да прођу грчићи а Србија ће проћи сама од себе,то ти је ко вирус, држи неколико дана и нетане ко да га никад било није… Отресеш нос иобришеш руку о туђ рукав и правиш се као да ниси ти, звиждућеш и окитиш град ако некопочне да се распитује за плате, пензије, будућност, перспективу, Косово и Метохију…  Речју, народ гледа у лампице и не види да живот прође у мраку…  Марић: Поштовани гледаоци, било је ово специјално издање…  Вучић: Поштовани гледаоци, био је ово Марић, а сад још мало ја у паузи за рекламе. Немењајте живот- на правом сте месту, још само корак напред и ето је рупа за…каментемељац, рецимо…  (Два у један)  
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