
Гласај, рајо, не било ти тешко! (II)

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

  

НСПМ вам преноси други 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 , први део кампање
можете погледати овде.

  

6. Војислав Шешељ – Српска радикална странка, „Образ“, „Наши“

  

  

Гласај, рајо, за хашкога сужња!

  

(Он ће све да среди кад се врати.)

  

Гласај, рајо, за српске вр’једности,

  

за једину странку која није
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https://twitter.com/gusleonline
https://twitter.com/search?q=%23%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%98%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BE&amp;src=hash
http://www.nspm.rs/samo-smeh-srbina-spasava/glasaj-rajo-ne-bilo-ti-tesko-i.html
http://www.nspm.rs/samo-smeh-srbina-spasava/glasaj-rajo-ne-bilo-ti-tesko-i.html
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одрекла се части и поштења.

  

Што заступа - вазда заступаше,

  

и није се никад колебала:

  

вазда бјеше за мајку Русију,

  

вазда против јевропскога јарма.

  

Ако у нас немаш повјерења,

  

а ти гласај за војводу Воју,

  

има пуно једанаест љета,

  

како су га вргле у тамницу

  

антисрпске кадије у Хагу,

  

нијесу је више отвориле.

  

Своју правду он је доказао,
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к’о и љубав према својој земљи,

  

не може је нико оспорити.

  

Са нама су и „Образ” и „Наши”

  

вазда спремни Српство одбранити

  

од једначења „б” по звучности.

  

8. Драган Ђилас – Демократска странка
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  Гласај, рајо, макар из ината!  (Вучић ће се здраво наљутити,  ни Борису неће бити право.)  Знамо, рајо, да се не волимо  и да нисмо добро се слагали  и да судбу своју заслужисмо,  ал’ нас боли голема неправда  што се Вучић на нас острвио,  а све чини што чинисмо и ми  само још бахатије и горе,  научисмо ми лекцију горку  и спремни смо грешке исправити  ако би нас, рајо, изгласала  макар само за власт београдску.  Ми смо сада бољи него икад,  од кукоља жито очистисмо,  сви пацови нас су напустили,  остала је само стара гарда,  (Пешић Весна и Живковић Зоки,  и честити старина Мићуне),  можда нисмо бољи од Вучића,  ал’ смо зато барем неспособни  направит‘ белаја кол’ко и он.  9. Бошко Обрадовић – Двери  
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  Гласај, рајо, да васкрсне Српство!  (Ако само цензус преовлада.)  Гласај, рајо, за опцију српску,  да васркрсне српска породица,  да се земља дигне из пепела,  да се и ти вратиш корјенима,  Карађорђу и Светоме Сави,  Немањићкој од злата виљушци!  Немој слушат’ лажнијех пророка,  штоно српску славу призивају,  сви су они српски расколници,  јер да роду стварно добро желе,  нама би се одмах придружили,  ми једини знамо правог пута  и водимо народном спасењу.  Немој да те, рајо, поколеба,  што смо вазда ми испод цензуса,  и што Србљи за нас не гласају,  то је зато што су преварени,  па ни сами јоште нису свjесни,  да од свих ми знамо понајбоље,  како земљу спасти од пропасти.  10. Сулејман Угљанин – Странка демократске акције Санџака  
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  Гласај, рајо, да се Турци врате!  (Кад већ волиш цара Сулејмана,  за његовог гласај имењака.)  Признај, рајо, макар сама себи,  када гледаш турскијех серија,  да ти свагда пролази кроз главу  да је боље било под Турцима,  спахије трећину узимаше,  српске власти и кошуљу с леђа!  Ако за нас будеш гласовала,  спровешћемо незнатне реформе:  направит’ пашалук од Санџака  и увести паралелне везе  са свијетлим градом Сарајевом  (и укинут’ Републику Српску  да нам не би кварила односа).  Можда неће бити људских права,  ал’ ће бити кафе и дувана,  повољних за Турску аранжмана,  тебе, рајо, друго не занима!  (Узгред буди и ово речено:  уводимо старога правила,  ко прихвати Пророкову вјеру,  тај не мора плаћати порезу.)  11. Борис Тадић – Нова демократска странка  
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  Гласај, рајо, да се Борис врати!  (Сиромах се ужељео власти.)  Ако, рајо, љутиш се и даље,  на Бориса док бјеше на власти,  то не бјеше његова кривица,  него људи у бившој му странци,  од којих се се сада оградио,  и не воли гледати у прошлост  (сасвим налик Вучић-господару),  око њега сад су нова лица,  Мики Ракић и Петровић Душко,  и честити Чанак-надвојвода,  ваљало би њима наћи хљеба,  у државном српском апарату,  навикли су на службена кола,  у цивилу лоше се сналазе.  Притом, рајо, нисмо нереални,  не треба нам апсолутне власти  (зна се ко је државе Господар),  већ нам треба таман онолико,  да се више Вучићу исплати,  да одбаци Дачића Ивицу,  нас постави на његово мјесто,  а Бориса на насловне стране.  12. Александар Протић – „Трећа Србија“  

 7 / 9



Гласај, рајо, не било ти тешко! (II)

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

  Гласај, рајо, ал' за нове снаге!  (Ако ћеш нам на р'јеч вјеровати,  да нећемо бити као други.)  Знамо, рајо, да разлике нема,  међу овим што ти говоримо,  и што досад говорише други,  не остварив што су обећали,  али ево, ми нећемо тако,  од свих других ми смо различити:  ми волимо Запад и Јевропу,  али им се зато не клањамо,  ми волимо нацију и вјеру,  ал’ се њима ми не размећемо,  ми не дамо туђину Косово,  али њега бранити нећемо  (исто к’о што неће српска раја),  Вучића подржат’ ми смо спремни,  ал’ нећемо изгубити себе.  Ако нама даднеш свога гласа,  умјесто да гласаш ти за Двери,  чак и ако не пређемо цензус,  нас ће Вучић за то наградити,  а ти ћеш нам захваљиват’ посл’је,  када програм свој ми спроведемо.  15. Саша Радуловић – „Доста је било“  
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  Гласај, рајо, не бој се стечаја!  (Не гине ти у сваком случају.)  Гласај, рајо, за бившег министра,  што је веће разрадио плана  како јекономију да спасе,  да би газде здраво пословале,  да би била послушнија раја.  Кад затвори јавна предузећа,  па кад раја остане без хљеба,  биће тада спремнија да ради,  коникурентна на тржишту рада,  и цјела ће земља процвјетати,  понајвише газде-послодавци.  Мора раја знати своје мјесто,  ако хоће ући у Јевропу,  јер држава није ту због раје,  већ је ту због газда и спахија,  небил’ њима живот олакшала,  па ће они плаћати порезу.  Гласај, рајо, лакше ће ти бити,  да ти каже Радуловић Саша,  унапријед шта те даље чека,  него да ти господар-Вучићу,  спроведе све исто у потаји,  к’о што изда Србље на Косову. 
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