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Зидање Београда на води

  

  

Град градили Београд на води

  

за арапских три товара блага

  

три године са триста мајстора

  

не могаше темељ подигнути,

  

само једну приватну кафану.

  

  

Град градио Вучић господаре
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поред Саве Београд на води

  

с побратимом Црним Арапином,

  

побро даје три товара блага,

  

Вучић земљу бесплатно дарива.

  

  

Заклиње се Вучић господаре,

  

кад изгради Београд на води,

  

биће тамо чуда невиђена,

  

од стакленог караван-сераја,

  

до ћуприје што не води нигдје.

  

  

 2 / 10



Град градили Београд на води, за арапских три товара блага

Пише: Гусле онлајн
субота, 17 октобар 2015 14:26

Обећава Црни Арапине

  

да ће дати 3 товара блага

  

да изгради Београд на води,

  

иако је Вучић обећао

  

двајес' и пет цијелих товара.

  

  

Јоште вели Вучић господаре

  

да он није земљу протраћио

  

што је да даде Црним Арапима,

  

вратиће се то стоструко њему

  

преко фирме брата рођенога.
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Мили Боже чуда великога

  

кад на Марсу воду пронађоше,

  

небо гледа Вучић господаре,

  

све се мисли како да сагради

  

насред Марса Београд на води.

  

  

Заклиње се Вучић господаре

  

Савамалу на Марс преселити,

  

даће побро три товара блага

  

да подмаже власти марсовачке

  

и макету Марса да сагради.
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Обећава Вучић господаре,

  

кад сагради Београд на Марсу,

  

ништа владу неће то да кошта,

  

а кад побро станове сагради,

  

биће њима цјене астрономске

  

  

Заклиње се Вучић господаре

  

усред бјелог града Београда

  

саградиће Деспотова града

  

бољег, љепшег, јоште и старијег

  

него што је Деспот саградио.
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Кад изгради Вучић господаре

  

овог новог Деспотова града

  

све ће бити к'о што некад б'јеше,

  

ханове ће дићи и сараје,

  

у власништву новијех Дахија.

  

  

Кад обнови Вучић господаре

  

београдског Деспотова града

  

Зиндан он ће опет отворити,

  

тамо он ће бацат у тавницу

  

когођ куди Београд на води.
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Ударио јунак на јунака

  

Пајтић Бојан Стефановић Неша

  

ко је кога и кад прислушкив'о,

  

обојица моралне громаде,

  

не зна раја коме вјеровати.

  

  

Косовски циклус
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  Потписао Вучић господаре  с Арбанасам новог споразума,  Србљима ће дати Заједницу  да замјени државу Србију  и уведе закон арбанашки.    Огласила јевропска господа:  ако Србљи хоће у Јевропу  да Косово издати морају,  ако Србљи неће у Јевропу  нико ништа није их питао.    Књигу пише бриселска господа  свом вазалу Вучић господару  да се јавно одрекне Косова  и све Србље Арбанасам преда,  ако хоће ући у Јевропу.    Сузе рони Вучић господаре  од неправде јевропске господе,  што га тјера раји да открије  да је веће продао Косово  и све Србље што на њему живе.    Поручује Вучић господаре:  ако тражи јевропска господа  Арбанасам Косово да прода,  референдум неће да распише,  већ ће звати рају на изборе.  Референдум штетан је за рају  јер умисли да је ко шта пита,  него боље право на изборе  да потврди Вучића за Вожда,  све ће Вучић ласно уредити    Умољава Вучић господаре  да га пусти бриселска господа  да Косово кришом распродаје,  ако раја превару не слути  лакше ће је увућ' у Јевропу.    Потрчали љути Арбанаси,  не штеде ни блага ни услуга,  да их приме како у Унеско,  манастире српске да присвоје,  да их мирно могу попалити.    Књигу пише Вучић господаре,  умољава јевропску господу,  да не пусте љуте Арбанасе  да присвоје српске манастире,  јер их Вучић спречавати неће    Заклиње се Ивице Дачићу  Косово да уђе у Унеско,  не би била каква катастрофа,  јер у УН Руси им не дају,  док Јевропи Србљи љубе скуте.    Диван чини Вучић господаре  с побратимом Исом Арбанасом  како њему Косово да преда,  а да раја српска не примјети  и још да га родољубом зове    Јадикује штампа Вучићева  како хоће јевропска господа  да Србији Косово отцјепи,  брига штампу за косовске Србље,  она штити рејтинг господара.    Ударио јунак на јунака  Марко Ђурић Вулин Александра,  сваки своје на Косову Србље,  Арбанасам продати се спрема,  један другом обарају ц'јену.  Мора бити на Косову реда,  не могу се Србљи продавати,  испод стола, мимо протокола,  него само преко посредника,  београдског Ђурић-канцелара.    Јекономски циклус  

  Одлучиле власти београдске  да се раји надница задржи  на биједних сто двајес' динара,  јер је раја л'јена и алава,  газдама су паре потребније.    Књигу пише Вучић господаре,  меморандум ситан потписује  са Развојном банком од Јевропе,  даће банка пет товара блага,  да Србијом може управљати.    Заклиње се Вучић господаре  јекономски да је паметније  да нам Банка закон прописује.  јер не знамо радити поштено.  али срећом барем Вучић знаде.    Бога моли Вучић господаре,  автобусе српске поручио,  на њих метн'о знак од Мерцедеса,  моли Бога да о том не сазна  у Њемачкој баба Анђелија.    Одлучио Вучић господаре  да распрода српског Телекома,  треба раји реда да заведе,  јербо много телефоном прича,  па ће Швабе ц'јене да подигну.    Поручује Вучић господаре,  када прода српског Телекома,  стадион ће раји саградити  јербо нема хљеба и игара,  ако нема доброг стадиона.    Развикаше Вучића телали,  када прода српског Телекома,  и за рају биће цркавице,  сваком даће по четрдес' јевра,  да оћути распродају земље.    Заклиње се Обрадовић Ацо  како није ЕПС-а узјахао  јер је кадар странке Вучићеве,  него јербо најбољи бијаше,  на конкурсу од свих напредњака.    Поручује Бајатовић Душко,  нити спава, нити се одмара,  нити жену, дјецу посјећује,  зато има чет'ри радна мјеста,  прима чет'ри баснословне плате.    Амерички циклус  
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  Отпутов'о Вучић господаре  у делеку земљу Америку  да се клања цару америчком,  ал' га царе примити не хтједе,  већ он шаље Бајдена-везира.    Поручује Бајден Јусуф-паша  српском вожду Вучић-господару  да ће помоћ' њему Америка  да Србија уђе у Јевропу,  макар ушла из три половине.    Заклиње се Вучић Јусуф-паши  да ће казнит убице хајдука  из хајдучке чете Битићија,  јер ко има пасош амерички,  тај је изнад правде и закона.    Монтенегрински циклус  
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  Одлучио Ђукановић Мило  Црној Гори реда да уведе,  док је српске цркве и имена,  неће бити њима благостања,  нити ће их примити у НАТО.    Неће трпјет' храбри Црногорци  грдан зулум Мила господара,  подиже се кука и мотика,  па је одмах на под посједала,  да од Мила своја тражи права.    Похитала штампа црногорска  опет раји мозга да преломи,  НАТО зулум заборавит' треба,  као српство што заборавише,  на наговор Мила господара.    Муку мучи Мило господаре,  хоће земљу увести у НАТО,  али не да црногорска раја,  за њега је српство одбацила,  али неће НАТО да прихвати.    Све је исто к'о што некад бјеше,  у вријеме владике Данила,  Црногорце тада су турчили,  сад их хоће све понатовчити,  затрти им части и имена.    Руски циклус  

  Ударио царе Владимире,  подигао силу ероплана,  да потуче Црнијех Арапа,  штоно зулум чине по Сирији,  по налогу америчког цара.    Кад ратује Царе Владимире,  он хајдуке гони на буљуке,  кад ратује Бараче Обама,  он убија нејач и болесне,  само тако знаде ратовати.    Закукала Порта вашингтонска,  да ће руски царе да потуче,  у Сирији њихове хајдуке,  Америка што их обучила,  послала им пушке и џебану.    Похитала војска америчка  да докаже надмоћ над Русима,  одмах диже своје ероплане,  па разори сопствену болницу,  нишани им тако баждарени.  Тешко земљи куда прође војска,  а још горе војска америчка,  она сатре и врага и друга,  она сатре нејач, сиротињу,  па утекне од правог мегдана.    Докле Путин сатире хајдуке,  што Сирији Зулум начинише,  Америка шаље им џебане,  а Јевропа прима избјеглице,  Америци не смије да писне.    Политикантски циклус  

  Премишља се Вучић господаре  да л' да опет иде на изборе,  да се раја забавља кампањом,  и за примјер поскида пар глава  па да опет Србију узјаше.    Јадикује Вучић господаре  да је раја српска затуцана,  противи се напретку, бољитку,  али барем памети имаде  да Вучића за Вожда изгласа.    „Гусле онлајн“ (@gusleonline) су сатирични твитер-налог „Филипа Вишњића“, којисвакодневно твитује на теме из политичког и друштвеног живота у епском десетерцу (и140 знакова)
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