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Из крајње непоузданих извора чух да опозиција тражи нове, ванредне парламентарне
изборе, па у то име молим власт да према том захтеву буде кано клисурина а Бога да
Динкић не сруши Владу: о
предељивање за кога (не) гласати на парламентарним изборима у Србији мука је
невиђена и највише личи на прелиставање адресара бивших љубави – све смо их видели
(осетили!) на делу, а треба опет да поверујемо да се мртав коњ јахати може. 

  

Мирко се умирит' не може: Да не будете гласач коалиције За европску Србију довољно
је да будете уживалац њихових економских чаролија (у
преводу: да живите у земљи Србији). Ако не загледате новчаник & не марите за
неиспуњена обећања кад крећете на биралишта, да бисте били 
негласач 
коалиције окупљене око Демократске странке потребно је: да не будете Србин
православне вере 
(јер ћете тешко примити залагање 
само
за царство земаљско); да не верујете у загробни живот или реинкарнацију ("само један
живот имамо"); да нисте уверени да је било каква коалиција са Чедом прави одговор на
питање 
шта је добро, шта нам треба; 
да не волите да се партије у Скупштини размножавају, а да волите да се зна ко јесте и
ко није посланик (по могућству, и колико их укупно има у Скупштини); да нисте за
постојање Слободана Милосављевића чули прекјуче а за Млађана Динкића јуче. Ако сте
десничар (или бисте то волели да будете), лако вам је да не гласате за коалицију коју
предводи члан Социјалистичке интернационале. Поврх свега, ако бисте (поново) дали
глас Борису можда би било протумачено да Мирко треба да настави да 
обнаша 
дужност премијера.  

  

Ко то тамо куне: Лако је не гласати за СРС – Војислав им Шешељ брани све што воле
млади а
оправдан је и страх да би се кампања "од врата до врата" код њих претворила у 
кунемо & проклињемо по кућама
. Наступ им је такав да се човек мора опсетити поруке чувеног графита из Немањине –
на радикалско обећање "Ми долазимо" неко је дописао "У том случају, ми одлазимо. У
потпису: Добре рибе". Не волите опструкцију у парламенту, одувек сте се залагали за
финоћу и приступ "на ноте", памтите дуже од кокошке, сећате се на кога се односило
оно Социјалистичка резервна странка, не прима вам се прича 
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знам само шта нећу
– онда сте на правом негласачком месту. Кад томе додате малчице суморан изглед прве
радикалске екипе (који подсећа на неиспаваност из деведесетих када смо рано устајали
због редова за хлеб) – њихова кампања 
одвраћања гласова 
заправо је фантастична.

  

Назадни напредњаци: Поштено би било рећи да претходни одељак, па и разлози за
негласање, добрим делом важи и за напредњаке – годинама су тамо Николић & Вучић
били док не уђоше у јагњеће коже. Чињеница јесте да Тома
делује као да никад није носио надимак везан за погребне услуге, те да се 
пресалдумио 
у носиоца европских вредности, али не заокруживати СНС није тешко ако не волите
револуције, промене преко ноћи и приче како је 
црно заправо бело
. Ствари са СНС гласањем стоје још лошије ако сте алергични на правдања типа 
наведите ми када сам ја то био против ЕУ?
Даље, могло би се лако десити да напредњаци понесу ласкаву одредницу Резервне
демократске странке, па ако је већ речено зашто се не гласа за праву онда се то још
мање може радити за резерве.  
 

  

Ко не разуме Цецу, не разуме ни Србију: За народњачку коалицију не можете гласати
ако још нисте уверени да постоје, чак и ако сте опростили љубитељу Игија Попа одлазак
на Цецино посело. Нисте сигурни да је
једина тема, ма колико важна, Косово? не разумете како боље разумеју радикале свих
боја него "жуте"? не допада вам се што им је економија изван интересовања? мислите да
је "Живела Србија" здравица а не изборни слоган? нисте убеђени да је Вељин 
живописан 
наступ оно што бисте пожелели својој деци? нисте луди кад видите  
неаутистично
одбијање одговора на просто питање "
с ким хоћете а с ким нећете"? Ако још генерално мислите да 
народ не зна најбоље 
– онда сте на правом путу негласања за ДСС народњачку коалицију; за то вам, ето, није
потребно ни да будете незадовољни њиховим пређашњим (не)владањем.

  

Born to be wild: Право је питање да ли за СПС не треба гласати зато што је у коалицији
са ДС-ом или за демократе не треба гласати зато што су у савезу са снагама 
прошлог режима? 
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(Било како било, лако закључујемо да не треба гласати ни за једне: посебно када
breaking news јављају да певуше 
не дај да нас раставе ови гласачи зли.
) Истина јесте да СПС сада "личи на мачку повађених зуба", да искористим речи једног
(бившег) социјалисте – али се добро сећамо како нам је изгледао живот & рад кад су им
сви зуби били на месту: јасно је да их негласањем спречавамо да 
ударе зубе 
и уопште дођу у прилику да покажу 
стари неквалитет
.   

  

Ако те запамтим, ЛДП, нека буде заборављена десница моја: Чак и ако не сматрате
да је човеку потребно да има чисте и руке и савест – препрека за гласање за ЛДП-а
свакако је њихов однос према Косову (са све Метохијом). Као и према свему осталом што
вуче на србско. Ако још
кошмарно сањате сабљу на којој је угравирано 
Чеда & Беба 
– то је и више него довољно да (заувек) заборавите на ЛДП као опцију за гласање.

  

Остатак света: Да не бих даље мрчио килобајте на партије за које није сигурно да ће
прећи цензус – јасно је да за њих не треба гласати јер је могуће да се глас прелије
горњим партијама. Па би испало да гласајући за 
остатак света
гласате за неку од оних горе. За које већ рекох зашто не треба гласати.

  

Замке изборног процеса: А још би вас могао задесити стрес налик оној елементарној
непогоди која
погоди Мирјану М., супругу и руског академика (академицу?), кад је оно ишла први пут
на гласање без своје 
лепше половине
! Беху неки од кругова неуспешних избора за председника Србије, јесен 2002, и током
заокруживања госпођа Марковић набаса на непредвиђене тешкоће; неексклузивно
преносимо тај 
роман тока несвести:

  

"Види колике су ове степенице... Упс, замало да паднем! Све је исто само њега нема. Не
звали ме Баца. И гласачки одбор личи. Само њега нема. Први пут без мужа на гласање.
Е, Србијо, шта си дочекала?! Е, Бацо, шта си доживела?! Ју, шта је ово... Лет-лампа,
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скенер, X-зраци? Добро је прошло, ево и лична ми је ту. Позив за гласање? Имам. Види
како ме гледају. Све је исто само њега... Е, сад се ту потпиши, мирно, достојанствено,
као да је и он ту, у ала прска, као да бих ја могла и још на неком месту да гласам а да се
не примети, мора да је ова прскалица десничар. А где су ми гласачки листићи? Само
један. Добро, мирно, достојанствено, торба ми је ту. Оловка. Нисам ваљда заборавила
оловку? Е, нисам, нисам. Као да је он ту. Све је исто само њега нема. Да видимо сад ову
листу, како ми нико не рече који број да заокружим да не лупам главу?! Је л' има нека
жена на листи? Нема! Нисам ли ја рекла да је 21. век – век жена и левице? Јесам, али да
смо мене слушали не бисмо били... Добро, Вука у животу не бих гласала, јесте први, али
ко још гласа за четнике, види и Бане је ту, пази Павковића, пола листе знам плус Бату,
јесмо ми породично-партијски подржали Војислава али нисмо Коштуницу, питам се зашто
не стављају и фотографије поред кандидата него само бројке, могао би и Corax да их
нацрта као што се мени попео на главу, било би ми лакше да је по абецеди, или да има
негде написано ЈУЛ, пази да нећу да заокружим Лабуса, ха-ха-ха, ту је и онај што неће
да буде слина, како опет Вук?, Пелевић, Пелевић – то ми нешто познато презиме, је л' се
заокружује или само метнеш звездицу поред имена?, ко уведе ћирилицу на гласачке
листиће – ово Р ми личи на П а С на Ц, памтим Војислав анијеКоштуница, увек смо
заокруживали једног, било је лако кад је он био носилац листе, је л' Шешељ на првој
страни?, стао ми мозак дибидус, говорио ми је – увек кад не знаш личност погледај
странку, не гласај за људе него гласај за програм, јесте нема ЈУЛ-а али ево СПС-а...
ПОГРЕШИЛА САМ, ПОГРЕШИЛА САМ!, чујем себе како вичем. Ово је смак света! ДАЈТЕ
МИ НОВИ ЛИСТИЋ, ПОГРЕШИЛА САМ!, ваљда сам толико заслужила. Добро, фино,
видим да имам још кредита у овој земљи, пристојан неки бирачки одбор. Само да нема
около оних цеси
даша,
да не испадне да сам ја укварила изборе! ХВАЛА, ХВАЛА чује се из мене, отвори се
дедињска црнице да пропа'нем, сад мораш да пазиш шта радиш!, нема оних листића још
много тамо, види опет су ту и Бата и Бане и Глоријин муж, откуд Војислав на петом
месту кад је Ш на крају..."

  

После свега написаног: Наравоученије би могло бити да, чак и кад знате за кога
нећете да гласате, ништа није сигурно ако изађете на изборе. Још само да на изборима
кожа о којој је реч није наша.
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