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Дакле, врх леденог брега су Тијана Ајфон и Мими Оро!

  Добро, негде и јесте логично да онако “бреговите” и буду то што јесу- државни
непријатељи број један, јер ако им онолике груди нису служиле за прислушкивање
Вучића, па и потенцијални атентат на њега, не знам чему јесу?!   

Нисам баш стручан али претпостављам да је план био да, налик бомбашима
самоубицама, активирају експлозивне брусхалтере када се нађу у председниковој
близини, а признајмо- онолика количина силикона у њима направила би кратер величине
Вулинове празнине у глави, но на срећу све је на време откривено и осујећено.

  

Добро, приводе се ту још неки ликови, мало се проћаска са њима, па се као у спортском
риболову: пољубе и пусте!

  

Наравно, то не значи да држава није баш- баш спремна да се једном за свагда обрачуна
са организованим криминалном, али је и тај проклети криминал изгледа превише
организован, богами далеко уређенији систем од државе, па ај се сад ти обрачунај с
њим а да не оштетиш државу?!

  

Мислим у кадровском, сручном, смислу, јер греота је да похапсиш баш све који имају везе
са мафијом и притом осакатиш државу за најбољи кадар!

  

Тешка су времена, силне су невоље притисле Србију, па није баш упутно да више од
једне Невоље одговара за све пасјалуке који се гоооооодинама чине…
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Добро, неће само једна Невоља одговарати за све, старлета имамо на претек тако да је
за очекивати да привођења на испитивања и испипавање буду свакодневна, јер,
понављам, премала је Србија за толико сиса криминалних намера!

  

Зна се, бре, ко је врховна сисица и с колико се муке та сисица труди да нас све подоји ко
недоношчад, и неће Србија више трпети зулум лажних “петица” и “шестица” поред
чистокрвних и расних нула!

  

Ево, са нестрпљењем исчекујем то историјско обраћање председника, па да занемимо и
ми, а богами, и читав свет, како је најавио!

  

Судећи по свему биће то врхунска порнографија!

  

Неколико сати телевизијског кадра пуног сиса, ваљда је због тога и најавио да деца не
би смела да гледају, док ће се силне сисице провући у мраку погашених рефлектора…
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И тако, биће то још један коначни обачун са организованим криминалмо који ће се
завршити славно!

  

Опастаће!

  

Па, не зове се узалуд “организовани”, аман!

  

Није власт (једнако и претходна) улуду толико улагала у њега и организовала га до
савршенства да би зарад јефтиних политичких поена упропастила најуспешније јавно
предузеће- мафију!

  

Реална опасност је кад се обесправљени радник, мучени сељак и социјални случајеви
организују, то је већ криминал који се неће толерисати!

  

Поред толико понуђених сиса- они би да загледају и у будућност, је ли?

  

Куш, море, бандо незахвална!

  

Поглед у под и сигурним кораком у боље сутра.

  

И овако подсећате на старлете с тим напућеним устима од глади и слепљеним желуцима
од држања линије…

  

А, старлете су, зна се шта- државни непријатељ број један!
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Немој сутра ђаво да вам буде крив кад се открије и ваша веза с криминалном, кад сте
ономад гласали за Ајфонку и Оро у ријалитима!

  

Лако је доказати кривицу ономе који ништа није згрешио…

  

На “врху леденог брега” још има места.

  

Пао је један Невоља, но то није ништа наспрам невоље с којом ће се власт најодлучије
обрачунати: народа који тражи длаку у јајету, односно, хлеба преко погаче, тачније-
хлеба уместо понуђених сиса…

  (Два у један)  
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