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 Док се ваш велики вођа свим силама упире да објасни честитим Србима да узгајање пар
тона марихуане и није неки нарочит прекршај и да хватање произвођача и дилера дроге
није акт поштовања закона, него удар на њега и његову породицу, ви у хору гракћете са
њим да је безакоње - закон, а свевлашће - облик државног уређења.

  

У земљи у којој су мафијаши држава, а грађани поданици. Зато се у вођиним медијима
бране дилери дроге, истовремено док се директор полиције води на детектор лажи, а
министар војни, који је до скора био министар полиције, оптужује да је од прве пратиље
постао први завереник. И то радите ви, сами себи, јер су се ваши јединствени
странкомафијашки и криминални редови престројили у мафијашке и криминалне кланове
– који су почели да раде једни другима о глави. Надамо се – успешно, јер друго и не
заслужујете. Док се потпуно не истребите у брлогу ваше трулежи, у коју сте увукли цео
један народ и целу једну државу.

  

И зато сте решили да се обрачунате са свима који великом вођи стану на сенку. Од оних
који су се усудили да ухапсе власника плантаже дроге у Србији „Златног доба“, до две
пензионерке из Удружења пензионера Пудараца, које су се побуниле што су уместо у
бању Врдник, како им је обећано, одведене у Бусије да слушају великог вођу. Што је
оцењено као атак на вођу и државу, као да смо у тридесетим годинама прошлог века,
мало северније у Европи. А знамо како се тај лудачки експеримент завршио.
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  Али, најбитније је да је вођа мафијашко-криминалну суштину своје власти и свакодневнеафере своје и својих трабаната лепо прекрио до сада невиђеним успесима свог Златногдоба мафијашког процвата. Тако је васколиким Србима лепо објаснио да је захваљујућињему Србија сада на мапи оних земаља које праве чоколаду, јер је он отворио некуфабрику чоколаде. То што се у овој земљи чоколада у разним фабрикама производила упретходних сто година – једноставно се не рачуна. Јер, историја се рачуна само одисторијски поманиталог – који ће ускоро људима почети да објашњава и да дишузахваљући њему, да је он лично асфалтирао први километар пута који су Срби икадаимали, да је изградња солитера у Србији почела у Београду на води и никада пре - и дана овим просторима никада нико није направио болницу, док се он није тога први сетио.    Удружење психијатара и даље ћути, баш као и државно тужилаштво, што је дирљивасимбиоза медицине и права    Удружење психијатара и даље ћути, баш као и државно тужилаштво, што је дирљивасимбиоза медицине и права. У нечињењу. А у тој дисциплини нарочито се истичучланови Кризног штаба. Нарочито његов медицински део - који знају да јенепредузимање било каквих мера у овом ужасном таласу короне равно планираномистребљењу становништва - али једино што не знају јесте зашто и даље седе у том телу,иако се ништа не питају. И зато, одликовани од стране вође у претходним месецимаизабрали су полтронство и ћутање, пристајање и понижавање – наспрам људског ипрофесионалног достојанства. Изабрали су да буду маска за трулеж, уместо да будустручњаци са кичмом, ставом и достојанством - који поднесе оставку када их неко терада статирају.  Држава нам се распада по свим шавовима - а грађани се понашају као жаба изексперимента. У коме се у посуди у којој се жаба налази температура постепеноповећава. Тако да се жаба на крају скува, а да није ни свесна да јој прети опасност. Јер,се постепено привикавала на погоршање услова у којима живи.    Знаменита Хркаловићка вам није била завереница када сте је слали у Лучане на данизбора да се позабави утеривањем ваше победе. Као што ни мељачи људског меса нисубили психопате и криминалци када су, на ваш захтев, батинали ваше неистомишљенике.Бандо!    Али, битно је да се српски медији под јармом вође баве Пандориним папирима који суразоткрили Ђукановићеве оф-шор компаније, док им, из неког разлога, уопште нисуинтересантне оф-шор компаније српских властодржаца и 24 стана једног министра, којисе поново појављују у тим документима. Што је сасвим логично. Јер, ова држава јемафијашка творевина која раскринкава туђе мафијаше - док своје пажљиво негује иштити на најзначајнијим функцијама.  Зато вас поздрављам вашим традиционалним поздравом:  Док он влада - памет пада!  Заувек ваш послушни грађанин, Срба  П. С. Знаменита Хркаловићка вам није била завереница када сте је слали у Лучане надан избора да се позабави утеривањем ваше победе. Као што ни мељачи људског месанису били психопате и криминалци када су, на ваш захтев, батинали вашенеистомишљенике. Бандо!  (Блиц)  
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