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 Ето, победише нас дукљаноиди у првој рунди, нема шта, признајем пораз јер шта више
рећи након упокојења пречасног Епископа ваљевског Милутина над којим толико ликују?

  Ништа, баш ништа, осим да погнемо главе јер ако чињеница да су и епископи смртни не
доказује да нам се ваља курталисати свете Српске православне цркве, не знам шта још
треба да се догоди?   

Дакле, ако су нам већ свештена лица смртна шта ли смо тек ми и чему се више надати?!

  

Ево, дукљаноиди лепо верују у глупост и нема те силе која ће њихову веру моћи да
уздрма, јер ако је нешто вечно – глупост, вала, јесте, и док год целивају календар с
Плејбојевим зечицама као иконостат загаратована им је блага ерекција и најмање 150
година живота у здрављу, срећи и весељу!

  

Нема довољно иституција затвреног типа и довољно Ф дијагноза, па некима ваља
остати на слободи и исповедати веру, а и у луднице ипак иду блажи случајеви – тежи у
“црногорску православну цркву”, без права на отпуст…

  

У праву су и што се причести тиче, јесмо ми “лизачи кашичице” будале каквих нема, јер
код “лизача гузица” се још никакви симптоми нису показали осим напретка глупости и
лудила, но то су знаци уздизања у вери а не патологије, јер у најновијој верзији
дукљанске Твитер библије јасно пише: “Ко се букви исповедио и гузицом причестио нема
зашто од вируса стрепити, доказано је да вируси нападају искључиво људе!”

  

Наравно, из мене проговара завист и злоба, јер био сам убеђен да су свештеници вечни,
да се понека мало упокоје, на пола сата- сат, после ручка углавном, и терају даље, но…
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Мираш ће, гарантујем, најмање 3000 година, јер толики је резервоар глупости насушне а
рекосмо: глупост је вечна, па на срећу његово стадо не верује у Бога и васкрсење у
Христу већ у васкрсење у Мирашу, а познато је да такав духовник по три пута дневно
умре покушавајући да састави једну разбориту и још толико пута васкрсне покушаваући
да упали сијалицу од 100 вати уместо воштанице…

  

Благо вама, браћо и сестре, ви се лепо вибер причестите лижући екран мобилног, ал шта
ћемо ми “лизачи кашичице”, кукала нам мајка?!

  

Ништа, вала, до да наставимо по старом, надајући се братској донацији од вас у виду
пластичних кашичица за капућино, чим завршите са испијањем истог у баштама
богомоља.

  

Конобари му ту дођу нешто ко ђакони, јел да..?

  

Одох да видим шта и како даље?

  

У шта сад веровати кад је човек, ето, смртан?!

  

Но, кад сте већ јуначки одбили респираторе из Србије да ли би барем прихватили
донацију у гузицама, има их и овде на претек, чисто да се не гужвате за причест, а
сакупиће се и нешто постер из Еротике и осталих “светих” списа па да иконопишете обе
богомоље.

  

Без страха, понављам, корона доказано иде само на човека, давно јој се огадило да
живи само у животињама…

  

(ИН4С)

 2 / 3



Михаило Меденица: Дукљаноиди верују у глупост и нема те силе која ће њихову веру моћи да уздрма
субота, 04 април 2020 08:08

  

 3 / 3


