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ИЗБОРНИ ОРГАЗАМ
Опет избори! На једној страни групишу се еуропејци, на
другој ови ретроградни Срби, са све Косовом и Метохијом!
Млади се узјогунили, окрећу леђа мојим еуропејцима! Да се и
ја определим! Нема ту шта да се чека - фуј ти Срби! Срби су
мрак! Срби су опасност! Срби вуку назад, и то не назад до
прекјуче - до Косовске битке вуку! Вуку они и до распела
Исуса Христоса, кад се заинате, а заинатили се...

Мојој срећи краја нема! Опет избори, и то не макар какви - таквих ми немамо! Код
нас су то увек кључни, преломни, референдумски! Опет је „бити ил' не бити“! Кренуле су
предизборне играрије! Сви су ми ту! Назиру се контуре будућих коалиција! Два блока
заузимају своје позиције! На једној страни се групишу сви Еуропејци, на другој ови
ретроградни, конзервативни, традиционалисти Срби, са све Косовом и Метохијом!
Одма' да се определим, нема ту шта да се чека, нема се кад - фуј ти Срби! Срби су
мрак! Срби су опасност! Срби вуку назад, и то не назад до прекјуче - до Косовске битке
вуку! Вуку они и до распела Исуса Христоса, кад се заинате, а заинатили су се! Како су
некад били „блажени“, и то недавно, када су се били одрекли Распела! Како је са њима
тада било лако! Без ђавола! Тада су били сви ко један! Једно име, и народу, и држави, и
језику, и пасошу, а изнад свега један вођа! Све модерно и ново - југословенско! Која је то
будућност била! Циљ, исто један, и то не макар какав и мали, велики је то циљ био - смрт
свему до јуче, живело сутра! Каква је то била „шаргарепа“ - ево ти „табула раза“, бриши
све, пуно је, нема се куд више, пиши нове податке - идемо све испочетка! Која је то лепота
била! Замисли, ти заспиш, а кад се пробудиш ниси ти више ти, него неко потпуно други!
Омркнеш стар, осванеш потпуно нов и млад - не један, читави народ, и то декретом!
Живели декрети! Живели Привремени политички споразуми! Живео Споразум о
стабилизацији и придруживању! Живелиииии!
Све Срби покваре! Уместо да беру „цвеће“ са врхова, које им моја Еуропа и
Еуропејци нуде, они се корена уватили! Срби су, бре, опасност! Плаше ми Еуропејце! Док
их је мање било, ни по јада, ово сад је проблем! Нека и број, кад би они стали на томе, но
неће - млади се узјогунили, окрећу леђа мојим Еуропејцима! Ово је тренутак да се подрже
моји! Нису ни моји безначајни! Ту су вам ови који воле да се зову грађани, сви за које
Еуропа нема алтернативу, заједно са мојим плавушицама и патикама из Кнез-Михаилове,
цела демократска Еуропа, са све Соланом, „мојим председником“ и Димитријем Рупелом
на челу!

Да ми Рупела није , што бих не знам! Како се само Рупел за нас брине, скоро к'о „мој
председник“! Кад је Рупел послао свог амбасадора на њихово Косово, код њиховог
Тачија, мене је сунце огрејало! Јесте ли видели како човек отвори душу пред Тачијем: „ за
нас је Косово независно, не од јуче, ми на томе радимо већ двадесет година“! Ма сад ми
дође , чим ово завршим, да одем у „Меркатор“ и да им тамо оставим задњи динар који
имам! Све ћу по кући, што „Горење“ није, да избацим! Ма ни зубе више нећу опрати
другом пастом, осим њиховом! Сад ћу и у Сомбор запуцат да тамо где су „грађани“ због
демократије и у инат Србима који се буде, јели кифле из шиптарске пекаре, да се и ја
шиптарскога бурека наједем, а кад се будем отуд враћала, одма идем у неку од њиховијех
пекара, овде у Новоме Саду, да хлеба себи купим - даје Бог, има их на десетине! Други га
хлеб у моју кућу неће више улазит'!
Сви се у овим преломним тренуцима морамо показати, и помоћи! Ако већ Солана, Рупел и
„мој председник“ помажу, морам и ја - сви морамо! Сад или никад! „Нема одмора док
траје обнова“, мислим на Дрезденски конгрес, па све преко Јајца, попа Зечевића,
косовских уредби, Бријунског пленума, Устава из седамдесет четврте, па до данашњега
дана и Еуропе! Кад ћемо ако не сад! После кад стану на ноге - што ћемо им!

