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(Вечерње новости, 04.10.2009)

  

Знаћи, брате, сутра је 5. октобар. Правимо, знаћи, журку у знак сечања на дан кад смо
овим мишевима помогли да сјебу Слобу. Па ко има јаја нек дође, после идемо да бијемо и
ломимо, ако се не урадимо. Ко зна сва слова, нек понесе спреј за графите. Забрањен
улаз педерима и дротовима. Странац може, само ако је Руја. Фантомка је обавезна,
Косово је Србија.

  

* * * * * *

  

Грађани и грађанке! Сутра је девета годишњица наше побуне против диктаторског
режима Слободана Милошевића и његове ратнохушкачке камариле! Тим поводом
одржаћемо мирни протест невладиних организација, на коме ћемо, смарт кежуал
обучени, тражити немилосрдну лустрацију и коначни, ако треба и крвави, обрачун са
остацима прошлости. У случају кише, ветра или ниже температуре, протест ће се
одржати на коктелу у амбасади или у некој сличној Лепој Дедињској Палати.
Клерофашистичкој хомофобичној антиевропској насилничкој радикалној десници улаз
забрањен. Kiss!

  

* * * * * *

  

Људи! Годишњицу петооктобарских промена, којима смо започели наш непрекидни пут
ка Европи, обележићемо свечаном седницом у свим Управним Одборима у којима се
налазе наши чланови, што ће рећи у свим Управним Одборима. Обавезу да свечано
прославе овај велики датум имају и сви републички, покрајински, регионални и локални
државни руководиоци који су наши чланови, као и сви наши чланови који су посланици,
државни службеници, особе ангажоване у дипломатији, чланови распоређени по
Кабинетима и Саветима, или они чланови који су због чланства професионално
ангажовани у привредним субјектима свих типова. Ако је још неки наш члан остао
непоменут у овом списку, нека нам се јави. Занима нас ко је.
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* * * * * *

  

Пријатељи! Сутра је девета годишњица од почетка приватизације и наше непрекидне
власти. Обележићемо 5. октобар, али не толико због годишњице, колико због броја 5,
који симболизује процентуални праг који нам ваља прећи на следећим изборима.
Информације о начину обележавања, као и све остале битне информације, можете наћи
у Закону о информисању.

  

* * * * * *

  

Даме и господо! На сутрашњи дан - када по црквеном календару пада Свети
свештеномученик Фока и свети пророк Јона - пада и девет година од када је завладала
легитимна и легална демократска владавина закона у Србији, крунисана уставом у коме
је Косово неотуђиви део недељиве Србије. Тим поводом, а и у знак сећања на славне
дане борбе против Ахтисарија, НАТО-а и Еулекса, биће одржана краћа једнодневна
свечана академија посвећена скоро свим међународноправним аспектима даље примене
Резолуције 1244 Уједињених нација. Улаз слободан, јастук и ћебе понети од куће.

  

* * * * * *

  

Другови и другарице! Сутра се завршава девет година од почетка нашег повратка на
власт. Нажалост, због забране окупљања у центру града, нисмо у могућности да
организујемо - таквом датуму примерену - прославу испред Скупштине. На Ушћу је исто
мало незгодно, да неко не помисли да је Поворка поноса ипак одложено одржана, а на
предложеном месту. У Пожаревац је мало глупо да се иде. Тако да ништа. Ко датум не
обележи ни код куће, неће му се замерити.

  

* * * * * *

  

Браћо и сестре! Сутра је 2416. дан (57.984 сати, или 3.479.040 минута, или 208.742.400
секунди) откад је највећи син нашег народа у тамници Срба у Шевенингену. И овај дан,
кога властодршци славе као дан када су пучем почели званично да сарађују са хашким
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тамничарима, обележићемо проклињући она два превртљива издајника, који су нас
напустили пре 388 дана (9.312 сати или 558.720 минута или 33.523.200 секунди). Кад Хаг
донесе ослобађајућу пресуду, дани су им одбројани!

  

* * * * * *
  Браћо и сестре! Даме и господо! Грађани! Људи! Русијо! Европо! Сутра се навршава
девет година откад су наши потенцијални коалициони партнери, заједно са нашим
потенцијалним коалиционим партнерима и још некима, срушили наше потенцијалне
коалиционе партнере и још неке. Али није искључено да су и ти још неки - наши будући
коалициони партнери, као и да смо ми били међу још некима које су, уз наше
потенцијалне коалиционе партнере, рушили наши будући коалициони партнери. Пошто
ни нама у овом тренутку није баш најјасније шта се заправо десило 5. октобра, одлажемо
прославу до коначног доласка на власт, са нашим потенцијалним коалиционим
партнерима. И још некима.
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