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НСПМ вам преноси први део предизборне кампање сатиричног твитер-налога „Филип
Вишњић ( @gusleonline ), који твитује најважније догађаје на српској и светској
политичкој сцени у епском десетерцу. „Неплаћена рекламна кампања“ спроводи се на
твитеру под „тарабом“ ( hashtag) #гласајрајо , следи
првих шест страначких листа:

  

1. Александар Вучић – Српска напредна странка
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  Гласај, рајо, за свог господара!  (Није му се мудро замјерати.)  Ако волиш господар-Вучића,  испоштуј му и његову странку,  мала странка, много гладних уста,  ваља сву ту силу нахранити.  Зато на свом гласачком листићу  заокружи спремно јединицу,  и не мари за државу, Устав,  него мисли на сопствени трбух  можда ћеш га нечим и напунит'  када странка благо раздијели.  2. Ивица Дачић – СПС, ПУПС, ЈС  

  Гласај, рајо, за оригинала!  (Све што чине партије на власти,  све су листом од нас научиле.)  С нама, рајо, знадеш на чему си,  не можемо ми те преварити,  ми смо с тобом стари познаници,  изненадит’ нећемо никога.  Ако радо присјећаш се Тита,  и призиваш социјалну правду,  ако теби мила је Русија,  ал’ свеједно клањаш се Западу,  и све чиниш што ти други кажу,  јер не волиш ти слушати бајке  о слободи, правди и поштењу,  заокружи на листићу двојку,  јесмо други ми иза Вучића,  ал’ смо први чинили што и он.  3. Војислав Коштуница – Демократска странка Србије  

 2 / 4



Гласај, рајо, не било ти тешко! (I)

Пише: Гусле онлајн
четвртак, 13 март 2014 20:00

  Гласај, рајо, за Устав и закон!  (Док га Вучић није измјенио.)  Ми смо вазда били на бранику,  уставнога поретка Србије,  нисмо никад газили закона  да га нисмо прво измјенили  поштујући правну процедуру.  Бранићемо уставни поредак  док га напредњаци не измјене,  посл’је ћемо наглас закукати,  да гласање бјеше намјештено  (као ономад у Црној Гори),  друго ништа нећемо чинити,  не приличи озбиљним људима.  Ко год за нас буде гласовао,  може бити при томе сигуран,  да нећемо с Вучићем у коло,  јер то неће дозволити странци.  4. Чедомир Јовановић – Либерално-демократска партија  

  Гласај, рајо, за било ког другог!  (Ми смо овдје да те подсјетимо  да међ' лошим постоје најгори.)  Ако члан си урбане екипе,  која воли екстремне спортове,  на ексклузивним локалитетам,  и понекад даш себи одушка,  упражњавајући лаке дроге,  а грозиш се раје и сељака,  српске цркве и академије,  (док су океј хоџе и гејеви  и кадије Хашког трибунала),  ми смо онда партија за тебе.  Гласај за нас, не брини за цензус,  сваког пута ми га савладамо,  по декрету страних амбасада,  на изборе излазимо само  да би раја себе утјешила  како макар ми нисмо на власти.  5. Иштван Пастор – Савез војвођанских Мађара  
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  Гласај, рајо, за овог Мађара!  (Опет ће ти изаћи на исто.)  Ако, рајо, хоћеш у Јевропу,  присјети се угарског земана,  кад је било закона и реда,  сва су села била ушорена,  мађарски се свуда диванио,  а раја је знала своје мјесто,  (поготово Србљи непокорни).  Ако на власт доведеш Мађаре,  видјећеш да и нема разлике,  јер је све то иста политика,  што је води Порта у Бриселу,  ал’ Јевропа нарочито воли  кад Србијом Србљи не владају.  Код нас нема бацања гласова,  јербо цензус за нас не постоји,  свакој власти ми смо икебана,  увешћемо земљу у Јевропу,  макар прво ушла Војводина,  а остатак веће како стигне.  6. Млађан Динкић – Уједињени региони Србије  

  Гласај, рајо, не мисли на Млађу!  (Ми бисмо га радо избацили,  ал' не може, његова је странка.)  Гласај, рајо, за нас због искуства,  ми на власти дуго пресједисмо,  на власт нисмо гадљиви нимало,  ко гођ да је држави на челу,  тај је нама партнер понајбољи,  ако само хоће да нас прими.  Јесмо мало на лошему гласу,  јер се Млађа раји замјерио  (он је, тако, мало тешка нарав,  а и дужан раји неке паре),  ал’ смо зато врло компетентни  знамо тачно шта требује Брисел,  како на то принудити рају  и страницма земљу распродати;  знамо боље од Крстића Лазе,  којега су Вучићу послали  да он буде Млађа мјесто Млађе,  али Млађи није до кољена. 
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