
Трамп као суперхерој

Пише: Никола Малбашки
четвртак, 15 октобар 2020 12:29

  

  

После муњевитог тродневног опоравка од Ковида 19 амерички Председник заиста
изгледа као марвелов суперјунак са натприродним моћима.

  

Трамп је прави капетан Америка.

  

Да га чујемо на Флориди пре неки дан:

  

Осећам се моћно, кажу да сам имун!

  

Капетан Америка је онај коме је инокулиран супер војнички серум.

  

Са Трампом је исти случај!  Узима експериментални третман против короне и то делује!

  

 1 / 3



Трамп као суперхерој

Пише: Никола Малбашки
четвртак, 15 октобар 2020 12:29

  Председник се бори излази из болничке постеље и право креће у битку - изузетан човек!  Тамо је добио супер серум како сам каже: око себе осећам заштитну ауру!  Васкрсао сам! Што би се тешко могло рећи за Sleepy Joe-а успаваног демоктатскогпротивкандидата ...  А ту је код Тампа као попут Капетана Америке и национализам на дохват руке:  Америчка Моћ, Америчке Застава свугде, у белој кући, на конференцијама, намитинзима ... преко рамена и ... патриотизам уз све сосеве ...

  Капетан Америка био је против нациста - Трамп је против Кине - Make America Greatagain.  Он је свугде и све време заштитник слободног света!  Ово је првак који је створила Америка да би је спасила својим сназним демоктатскимштитом против Зла и Тираније ...  Неуништив је.  Али Трамп је више од капетана Америке.  Трамп је такође Супермен.  Снажан је, прави херој који не носи маску за разлику од Батмана, Спидерман-а илиИронман-а.  Појављује се непокривеног лица!
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  Скините маске! Он баца маске на својим мининзимс - баца маске у гомилу.  Порука је јадна - нема потребе да штитите своје лице кад сте толико јаки супериорни. ....  Али Трамп је такође ексцентрични милијардер попут Иронмана.  Јунак са жуто наранџастом косом попут Флаш Гордона.  Па чак и жртва кога осуђују и маргинализују зли медији - Као Хулк и Спидерман!  Трампу је сам  по себи читава плејада суперхероја.  Трампова прича ствара митологију.  Сви политчари то раде, али Трамп то ради боље од других.  Митологија брише стварност.

  Човек се пита да ли је и сам Трамп уверен да је суперхерој .... Или да заиста иманатприродне моћи када се сам проглашава готово просветљеним - цитирамо: Осећам сетако моћно!  И његове најрадикалније присталице верују да је чврст попут челика, да је борац, да јененадмашан и ... да ће победити !  Подсећа на гуруа који одређује шта је добро а шта је зло - гуру са натприродним моћима.   И који проглашава да се не плаши вируса.    Трамп је суперхерој, бори се против негативаца, и нема расизма. Он је суперхерој који ћепобедити. Браво спин доктори ...    Трамп је капетан Америка који говори емоцијама а не разуму!  Трамп је суперхерој он је јак и нема Ковида.  Он је херој нашег времена, неуништив је и нема незапослености.  Трамп је суперхерој, бори се против негативаца, и нема расизма.  Он је суперхерој који ће победити.  Браво спин доктори ...
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