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Густа магла омела наставак акције „Резач“, минстар Стефановић у недоумици да ли је
реч о оној коју годинама продају народу, или тајкунско- опозиционо- завереничкој врсти
магле, која је као таква покушај удара на Вучића метеоролошким приликама,
најподумклији до сада?!

  

Наложено превентивно привођење свих интерпретатора песме: „Густа ми магла
паднала“, којима је после саслушања нумере у полицији одређено задржавање од 48
сати, док се за Предрагом Живковићем Тозовцем још трага због оправдане сумње да је
песмом: „Узми све што ти живот пружа“, подстрекивао на удружену злочиначку
делатност са циљем прибављања противправне имовинске користи!

  

Александар Вучић након разговора са премијером Турске изјавио да је постигнут
историјскип договор о инвестирању у Србију, што конкретно подразумева да ће у
турским серијама убудуће глумити искључиво српски глумци, те тако да Радош Бајић
наставља са снимањем свог спектакла, који ће се убудуће звати „Бујрум- село горхи, а
наџак баба се чешхља, аман- заман“; отварање фабрике за млевење ораха за баклаве;
смедеревска Железара ће убудуће производити луткице са ликом Маје Гојковић у
хиџабу које ће се пласирати како у турској тако и осталим исламским земљама као
пандан барбики; док се Турска такође обавезала да Жарку Лаушевићу пружи
материјалну и душевни сатифакцију због погубљења у филму „Бој на Косову“, док ће
Милош Жутић, који је у истоименом делу глумио цара Лазара бити постхумно
рехабилитован, уз отварања досијеа о Вуку Бранковићу који се још налази у архиви
сарадника турске обавештајне службе!
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На опаску туркског премијера: „Како је Балкан чинија супе коју би радо да зачини“,
Александар Вучић је одговорио да он лично нема времена ни за кесицу грисина од
силних обавеза, а камоли тањир супе, и да већ годинама није појео ништа на кашику
осим сирупа за кашаљ оне зиме када је из сметова у Фекетићу извукао дете, Деда
Мраза, Снешка Белића и Бојана Пајтића који је био усред формирања владе у иглоу, која
је временом прерасла у владу у сенци.

  

Синиса малиГрадска власт коначно је укинула прохибицију, која је подразумевала
забрану продавања алкохола после 22 сата, након притужне Синише Малог како у
трафици неће да му продају пиво ни у 21 сат, уз подругљиве коментаре: „Шврћо, јесмо
ли сто пут рекли да деци не продајемо алкохол, ајде узми чоколадну бананицу и у с
другарима у паркић“!

  

  

Одлуци је, додуше, кумовао и сам премијер, који је након критике градоначелнику да што
пре окити град, јер је доказано да људи гледајући у новогодишњу расвету полуде ко
муве, па троше сумануто што директно утиче на повећање БДП-а, схватио да људи
троше још више гледајући у флаше после 22 сата, и да добрано пјани виде и Србију у
Европи за коју годину, „Београд на води и вињаку“; радна места на која журе; пуне
фружидере, а богме многи и Зорана Бабића како урлајући пазари десетак лименки
пива: „Бешика само што не пукне, нисам ишао у wц од пролетос ал’ дајте да долијем још,
јер ја му се дивим физички, ментално, нефролошки и вазудплоховно! Ко пишки тај не
жели стабилну, јаку и просперитетну Србију, и свако мокрење смтрам дестабилизацијом
владе и покушајем рушења пемијера, а није искључена ни могућност државног удара
уколико то чини иза дрвета у паркићу, исписујући млазом клевете на рачун власти“!
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 Сутра је највероватније нови дан, уколико премијер не одлучи другачије, и ако
временскер прилике дозволе акција „Резач“ биће наствљена чим министар Стефановић
буде ослобођен, с обзиром да се у магли везао „лисицама“ за бандеру вичући: „Имам
једног, крупна зверка изгледа, делује овако у магли и ко доктор наука, богме“, а
Василиса не одговори на полиграфу које је то „терзије“ из песме које усред магле седи
испод дрвета високог и шије јелече, за чији рачун, по чијем налогу и да ли уопште има
регистровану кројачку радњу, издаје фискалне рачуне и редовно измирује порез?!

  

(Два у један) 
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