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У САД се сваке године деси бар једно масовно убијање по школама, у француском
Телекому за три године је 60 радника починило самоубиство због стреса на послу, у
Кини неколико напада на вртиће ранивши и по 28 деце. Ник Клег заменик премијера
Уједињеног Краљевства се на Скај њузу пре пар месеци обратио нацији да је ово једна
од најгорих година за Британију, да они који су рођени сиромашни ће то и остати, они
богати то наставити. А имигранти заувек бити заробљени. Баш као што и Ројтерс
истражује да је школовање у САД пропало као начин да се друштво изједначи.

  

На дочеку нове године у Београду убодено је ножем седморо људи. Сасвим случајних
пролазника. Изједначених у сиромаштву.

  

Пре пар месеци на Бир фесту тројица су избола неколицину посетилаца и један од њих
добио чак осам месеци затвора.

  

Оно што је занимљиво у најновијем инциденту је подмуклост и очај. Вероватно је то био
покушај освете над друштвом јер га

 нико није позвао да изађе. Вероватно незапосленост, самоћа и бесмисао живота су
само подупрли тај акт. То није изолован случај, то је знак да је систем пропао али нико
не сме да призна. Не сме да призна да ово у чему живи 99 посто планете води управо
фатализму и апсурду. Питање је само зашто овакви слабији психички људи нападају
плебс, а не оне који су одговорни за мизерију? Вероватно јер би били ухваћени да су на
сплаву или у Скупштини то урадили.
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Сећам се да је и пре пар година на Славији у Београду за дочек исто било оваквих,
попију пиво и заврљаче стаклену флашу у масу. Онај ко добије по глави не зна шта га је
снашло, баш као и онај који је бацио. Он је само жртва невидљиве репресије, економског
либералног фашизма, бесан јер мора да буде на улици, углавном сам, против своје воље
у немогућности бољег плаче насиљем.

  

Ово нису психопате, нити лудаци, већ некога ко више не може да издржи системско
насиље. Ово је савршен приказ глобализације, отуђености појединаца и летаргије
друштва да се томе одупре. Ово је најбољи приказ докле смо дошли опседнути имиџом,
медијима, новцем, каријером и немањем истог. Где је сада Весна Пешић да се дере “да
Београд буде као сав нормалан свет”, ево госпођо Пешић, за нову годину је Београд био
као Француска, Кина и САД. Да ли сте срећни? Програм је спроведен. Ово је и вама на
души и свим ДОС препроданим душама. Пешчанику, Данасу, Времену, Блицу, Тадићу,
Влаховићу, Мишковићу…

  

Да не набрајам, знате ви главешине и слуге овог система ко сте и шта радите људима и
вашем народу боље него и он сам.

  

Једина је штета што до вас овај бес неће доћи, већ до нас, поданика, безличне масе која
ради за вас да бисте ви ово читали и смишљали нове начине како да нас цензуришете,
поробите...

  

Срећна нова година свим преживелима.
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