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ЕУРОПСКА ЛОБОТОМИЈА
Мени је доста вас који ништа друго не знате осим да
прашињарите по библиотекама и читате књиге! Што се не
угледате на ове освешћене! Они су наша будућност! Ви сте
људи с грешком! За вас је једини лек лоботомија! Извадит вам
део мозга, и да лакне и вама и нама...

Д

а се ми нешто договоримо! То да је „мој председник“ победио на нивоу
статистичке грешке, да више нисам чула! Статистичка или не, није то једина грешка у
овој земљи, а ви баш запели за „мог председника“! Слави победу цео запад, а тек
окружење - ја да не славим! Ма 'ајте молим вас!
Честита земља „драгог Буша“! Врховни командант „милосрдног анђела“, Солана!
Српски добротвор Месић, са све „Бљеском“ и „Олујом“! Цела словеначка влада, од
Холмеца један до Холмеца два! Шиптарски тисак из Приштине...! Шиптари усвојили
симболе за грб и заставу државе Косово! Пријатељска и жељена Еуропа, чим је „мог
председника“ видела на балкону са шампањцем, припаковала нам у истој пошиљци и
одлуку о слању мисије и папир са Споразумом како би о једном трошку потписали и
мисију, и споразум, и независно Косово!
Што су ти професионалци! Скратили, бре, административне заврзламе! То је та
уштеда, и времена и пара! Ништа без Еуропе! Кажем ја вама! Не би ни они то могли с
таквом лакоћом да „мој председник“ није победио! Није да му они то и не признају, али
требали би то мало јаче! Можда не баш онолико јако колико је он то у кампањи радио,
али!
То што они можда спремају тајне поклоне, нисам ја баш задовољна! 'Оћу да знам!
Да славим! Да сви славимо! Не волим ја то тако тихо - ми смо јужњаци, а и „мој
председник“ је то заслужио на сва звона! Кад је бизнис - нек је бизнис! Не дам ја баш на
„мог председника“! Заслуге се морају истаћи!
Тачно, весеље је на пола планете, али, с обзиром на учинак „мог председника“,
некако ми мало! Пола и код нас слави! Народ задовољан, мислим на оне којима је
„светлео кажипрст“ као услов за, од ЕГЗИТ-а организовану забаву, у изборној ноћи
(џаволчичи једни како су се само тога сетили, мора да је и ту Еуропа умешала прсте)! Е,
ако су ми ови са кажипрстом - „светиоником“ задовољни, као најосвешћенији део друшта,
где да не будем ја! Мени је доста вас који ништа друго не знате осим да прашињарите по
библиотекама и читате књиге! Што се не угледате на ове освешћене! Они су наша
будућност! Ви сте људи с грешком! За вас је једини лек лоботомија! Извадит вам део
мозга, и да лакне и вама и нама! Оптеретили сте га бре подацима!

Имате, брате, ова нова издања - чврст повез, у боји, ем сва на кунстдруку (нека се
види да се навукло пара), пуна силиконских дива без професије, и без гаћица (некад их и
обуку), у друштву одскорашњих богаташа - народних узора и вођа! Имате забаве
милиона, Великог Брата са све „родбином“ (што у земљи што у иностранству), имате пут
у Еуропу, имате демократију! На томе се заснива будућност и видици, а ви ударили у
књиге, истрију, податке и српство - против „мог председника“! Да сте се ви на овој
литератури „освешћавали“ и вама би „светлео кажипрст“! И ви бисте славили избор „мог
председника“! И вас би ЕГЗИТ наградио забавом до „свитања“! Е, кад сване онда ће
забављати други! Добро је што ви не славите! Добро је што сте ви омркли а Београд
„освануо“ сав облепљен захвалницама „хвала Београде“!
А и ови, сад кад је „мој председник“ победио Србију, сад се сви нашли с причом да
то без њих не би могло! Као његова заслуга је мала! Ма нееемојте! „Тих сто двадесет
хиљада гласова за које је победио Тадић могу да кажем да су Мађари“, тврди Иштван
Пастор! Е сад, госн Пастор! Не мојте тако! А Муслимани, а Шиптари, а Хрвати, а
аутономаши и остале мањине! Да се сви они љуте на „мог председника“, а гласали за
њега! Није фер! Пробајте то мало блаже! Видите како земља „драгог Буша“ зна лепо да
„свеже машну“ на честитку „моме председнику“; „Честитамо! Сједињене Државе одлучне
су да раде заједно са председником Тадићем и грађанима на преображају Србије“! Тооо!
Пола је већ преображно, иначе не би ви имали шта честитати! Не замајавајте се ви са
„мојим председником“ он се преображен родио! Ударите ви сад на ову другу половину па
да и са Србијом већ једном завршимо за сва временска времена!

