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ОГ(Р)АЂЕНИ,

  

Цела нација кличе твојој храбрости да склониш ограду испред Председништва Србије –
која ту никада није ни стајала, пре храброг тебе, који си се, први у историји, услед
велике омиљености – ог(р)адио. Од свих. И свима.

  

Пошто су „кобре“ у цивилу, код те ограде, у духу твог старорадикалског поклича „сто за
једнога“, јуначки премлатиле студента који је мирно хтео да преда листу захтева
протестаната - обзнанио си свету своју божанску одлуку - да ћеш ограду склонити. И да
је то јединствен случај у свету. Чиме си, гле чуда, опет слагао. И себе и цео свет. Јер, ту
ограде никада пре тебе - није ни било. Поставио си је ти, по сопственим речима, од
народа највољенији - у новијој и старијој историји Србије. Зато си 3. августа изјавио: „Ја
сам једини непосредно изабрани представник грађана, од којег нико није добио више
гласова“. Што је ортодоксна и намерно изговорена лаж, јер добро знаш да, на свим
одржаним председничким изборима од увођења вишестраначког система до данас, по
броју укупно освојених гласова – ти си на 5. месту од 7 изабраних. Чак је и Милутиновић
имао више гласова од тебе. Чак и Тома Први Учени када је завршио у другом кругу. Што
те баца на 6. место. Зато лажову и треба ограда и зато ће“ јуначки“ истурити жене
испред себе да га чувају. Мада, твој проблем је комплекснији. Ти си најубојитији нападач
на самог себе. И ту ти нема помоћи. Зато си се и ог(р)адио. Свима. И зато је на целом
свету јединствена једино, свеобухватна ненормалност онога што радиш.
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    Ти си најубојитији нападач на самог себе. И ту ти нема помоћи. Зато си се и ог(р)адио.Свима.     И зато је лаж твоје средње име. Баш као најмање 419 лажних вести које су за полагодине објављене у твојим пит-бул таблоидима. Којима си у протекле две године избуџета дао 51 милион динара. Да следе твоје лажи – у служби твојих лажи. Док си се ти,само за последњих месец дана, појавио 783 пута на телевизијама са националномфреквенцијом, које гледа 75% грађана Србије и на којима ти имаш своја свакодневнатрагикомична „Богојављења“. За то време опозиције тамо нема. Што је израз твоједубоке демократичности.  Али, битно је да та твоја свакодневна „Богојављења“, чешћа и од указивања Госпе уМеђугорју, утољују твоју патолошку потребу за демонстрацијом „свезнања“. Зато немапрофесије коју, заједно са твојим чаушима, нисте силовали, руинирајући до темеља свередом, одстрељујући праве стручњаке, док за „новостручњаке“ проглашавателажнодипломиране, лажномастериране и лажнодокториране креатуре твојеСтранкомафије. Након што си лично исцртавао трасу аутопута, „померао“ брда иоцењивао квалитет мермерних плоча на Тргу републике – сада ћеш прећи и на другуфазу.  

    У најбољем маниру севернокорејске „династије Кркобабића“, која је у политици већ тригенерације - Ким Ил Сунга, Ким Џонг Ила и Ким Џонг Уна – и ти ћеш бити велики вођакоји ће и опере компоновати, а није далеко ни дан када ћеш и гинеколозима отиматитруднице да их лично ти порађаш, јер си бољи од њих    У најбољем маниру севернокорејске „династије Кркобабића“, која је у политици већ тригенерације - Ким Ил Сунга, Ким Џонг Ила и Ким Џонг Уна – и ти ћеш бити велики вођакоји ће и опере компоновати, а није далеко ни дан када ћеш и гинеколозима отиматитруднице да их лично ти порађаш, јер си бољи од њих. А, то произилази из твојихуставних овлашћења. У којима пише да си овлашћен да се бавиш кречењем иканализацијом, нискоградњом и високоградњом, платама које већ седам година самошто нису 500 евра и слично. Једино ти Устав – не дозвољава да разговараш саопозицијом. Као да сви не знају да те у томе не спречавају уставна, него менталнаограничења. Која се зову мржња према свему што није теби истомислеће, полтронско иподаничко – у духу твоје личне Странкомафије.  Зато те поздрављам твојим традиционалним поздравом:  Зар, ти вођо ограђени – не знаш да си огађени?  Заувек ваш  послушни грађанин,  Срба  П. С.  Несхватљиво је да је лекарско уверење потребно за упис у средње стручне школе - аније потребно за радна места председника државе, председника владе, министара ипосланика.  (Блиц)  
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