
Почетак буне против кабадахија

Пише: Гусле онлајн
субота, 01 април 2017 13:51

  

Мили Боже чуда великога,

  кад се ћаше у земљи Србији  

да изађе раја на изборе

  

предсједником Вучића изгласа

  

да не буде више вождом само,

  

већ да мирно тирјанствоват' може,

  

легитимног добивши мандата

  

да Косово Арбанасам преда,

  

Црну Гору коначно расрби

  

(куму Милу дужан је услугу),

  

још да Српску препусти судбини

  

правећи се као да је брани,
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Војводину да осамостали

  

јер је тако по вољи Јевропе,

  

Рашку преда Муамеру-паши

  

да он зида куле и чардаке,

  

а Србије штоно преостане,

  

да остави брату за прћију,

  

а мрвице штоно преостану

  

под'јелиће српски напредњаци.
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  Ил' ће чудо бити невиђено,  да изгласа сиротиња раја,  некога од противкандидата,  и тирјанству стане ногом за врат,  и Вучићу што се осилио,  начинио своје напредњаке  модернијем српским дахијама,  Андреј паша, а они субаше,  цијелу су земљу разд'јелили,  заузели општине и фирме,  па су раји зулум начинили,  наплаћују грднога харача,  још тјерају рају да кулучи,  да Вучићу лијепи плаката,  автобусам језде по Србији,  да Вучићу буду халачлије,  за биједну надницу и плату,  и за кору сендвича у хљебу.    Има раја големог избора,  скупио се јунак до јунака,  не зна раја коме ли би прије  повјерење своје подарила,  да истрагу лопова начини,  и да земљу опет ослободи.  

  Може гласат' Јанковића Сашу,  миљеник је ц'јелеСавамале,  заштитник је свих грађана био,  ту се Саша грдно прославио,  кад Вучићу он је пркосио,  сви остали када службеници,  пред Вучићем ником поникоше.  Толики је Саша Јанковићу  силан јунак, голема делија,  да се сакри за његова плећа,  васцијелаДемократска странка,  и Србија Другом што је зову,  београдска свита и улема,  штоно хоће пута у Јевропу,  Вучићевог безалтернативног,  ал' сам Вучић није им по вољи,  јербо врши зулум, безакоње,  и Устава српског штоно гази,  хајде што на равноме Косову,  него усред града Београда,  гдје је зулум гледат' непријатно.  Велики је Саша легалиста,  он је рају вољан заштитити,  да тирјанства више се не плаши,  напредњака што их узјахаше,  нема раја бољег кандидата,  штити Устав, закон му светиња,  осим доле на Косову равном,  на Косову прагматичан он је,  али зато нема компромиса,  када р'јеч је о Хашкоме суду,  Сребреницу што је прогласио,  за поприште српског геноцида.  НАТО Саши није најмилији,  ал' је вољан оставит' по страни  негативне своје емоције,  ако каже улема и раја,  да у НАТО треба улазити.  

  Ако Саша није им по вољи,  нек гласају Јеремића Вука,  попечитељ бијаше он вањски,  за вријеме Тадића Бориса,  на мјесту је томе србовао,  понајвише у времена она,  омразу је на себе навук'о  мрзе њега Турци-Сарајлије,  загребачка мрзи га господа,  презиру га љути Арбанаси,  и улема из Србије Друге,  нема раји препоруке боље,  него ко је гласно против њега.  Још је Вуче био у Њујорку,  столовао врховном скупштином,  од УН-а, васељенске владе  ал' душмани њему не дадоше,  да УН-а секретар постане,  јер Србију неће у НАТО-у,  нит' Косово хтједе он да призна,  остаде му ту алтернатива,  предсједником српским да постаде,  није мјесто баш толико моћно,  ал' је зато часно и поштено.  Вучића је здраво забринуо,  па на њега удара највише,  надигао своје таблоиде,  и јунаке из напредне странке,  рече им да Вука заобиђу,  да ударе Наташу-хануму,  да је хајдук и трговац дрогом,  јер је жена слабост понајвећа,  зато Вучић своју је сакрио,  и никоме не да да је види.  
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  Ако ни Вук није им по вољи,  нек гласају Љубишу Б'јелога,  он је витез на бј'еломе коњу,  заклиње се он у сиротињу,  „само јако!“ Србљам поручује,  обећава куле и градове,  и Вучића вјешто имитира,  можда нема знања и искуства,  али има срца јуначкога,  когођ' мисли да способан није,  има њему спремна одговора,  показује Тому предсједника,  јер од њега гори бити неће.  Когођ мисли да се само спрда,  и за њега има одговора,  показује Вучић господара,  који вози б'јела авиона,  противнике хајдучијом зове,  рају цјелом Србијом развози,  да за парему аплаудира,  и понеко у несвјест да падне,  изненада, а пред камерама,  прву помоћ Вучић да му дадне,  ако, дакле, није Вучић спрдња,  то не може бити ни Бијели.  

  Ко још нема свога кандидата,  има јоште богатог избора,  може гласат' Обрадовић Бошка,  све што вели Јеремићу Вуче,  вели Бошко још два пута јаче,  неће НАТО, неће ни Јевропу,  нити хоће педерску параду,  него Србљи да се врате себи,  да сви посте, Богу да се моле,  и окрену себи и Русији.  Исто вели Поповићу Ацо,  кандидат од крњег ДСС-а,  он наступа само из принципа,  исто вели што и Бошко каже,  а Вучића напада он мање,  јер су други једнако му мрски.  Ту је јоште Радуловић Саша,  ни сам не зна што се кандидов'о,  излазност би хтио повећати,  а Бијелог он је подржао,  али не би гласао за њега.  

  Има још ту незнаних делија,  (и познати Чанак надвојвода,  помињати њега ни не треба,  него чисто да се зна да жив је,  да и даље јаше Војводину,  ту благослов од Вучића има,  и столује у Новоме Саду,  напредњачки постаде субаша)  они шансе немају превише,  може раја и за њих да гласа,  јер излазност тако ће подићи,  умањити онога процента  што га има војска Вучићева,  ако хоће Вучића да свргне.  
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  Ако раја неће да га свргне,  може гласат Шешеља војводу,  све што Вучић српској раји ради,  од Шешеља он је научио,  грди Шешељ њега родитељски,  учеником својим се поноси,  учитеља што је превазиш'о,  нема Вучић дражег кандидата  са којим би чек'о другог круга,  кад би Шешељ супарник му био,  ласно он би онда побједио,  уз подршку цијеле Јевропе,  и њихове у Србији војске,  што Вучића превише не воли,  али воли Јевропу и НАТО,  и за њих се спремна жртвовати.    А ко неће никога да гласа,  тај к'о да је гласао Вучића,  кол'ко год му мрски кандидати,  ако Вучић није му мрскији,  к'о Вучићев да је присталица!  Референдум ови су избори  о Вучића новој тирјанији  још пет љета која ће трајати,  у тој борби нема неутралних,  равнодушним не може се бити.  

  Ко је Србин и српског рода,  и не пође сутра на изборе,  спопала га клетва Вучићева,  напредњаци кућу му срушили  (да изграде Београд на води),  фабрику му Вучић сачувао  (да би опет остао без посла),  Арапима земљу распродао  (јер су Србљи л'јени да је раде),  банкама га предао у робље  да за кредит кулучи странцима,  да пензија буде му све мања,  а да Вучић каже да је већа  (и да нико не см'је оспорити),  владали му још доктори лажни  са приватних разнијех медреса,  у болници реда не дочек'о,  у судници правде не видјео,  на тендеру глед'о напредњаке,  автобуси њега развозили  да за сендвич он Вучићу кличе,  своју дјецу у збјег испратио,  кад побјегну од тог благостања.    „Гусле онлајн“ (@gusleonline) сусатирични твитер-налог „Филипа Вишњића“, којисвакодневно твитује на теме из политичког и друштвеног живота у епском десетерцу (и140 знакова).
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