Зидање Скадра на Вучићу - доста више са патетиком, шмиром и пренемагањем
Пише: Михаило Меденица
петак, 29 јул 2016 10:11

Добро, бре, рођаче, теби човек слагалицу да да раскукао би се ко Стојанка мајка
Кнежепољка како не можеш да је саставиш од силних утицаја са стране, бока, леђа,
Голфске струје, амазонских киша, озонске рупе, овулације женки антилопа Гну и факта
да Бушмани условљавају наставак евроинтеграција Србије враћањем светог жбуна
племену, овде познатог под радним називом Александар Вулин!

Доста више са патетиком, шмиром и пренемагањем- понашаш се као да ће ти пући
водењак сваког тренутка, а не као какав вајни државник!

Ко ти то, авај, таласа ту плитку воду и не дозвољава да саставиш владу по својој мери и
укусу?!

Исти они који су помогли око претходне?!

Они који су се одзвали на “мобу” и 2012.

Они који су вас клонирали 2008.
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Они који су ти превили јуначке ране од беџа, умили, поправили шминку, научили
испразним проповедима..?

Нису то, баћо, одавно никакви страни фактори у Србији, већ домаћи, аутохтонији од
браће Бајић и Теофиловић заједно!

Нисам ја довео Тони Блера и ресто пропале белосветске камариле да ме сјетују, већ ти,
па трпи сад!

Што је најгоре, и не трпиш, већ желиш да тако изгледа изигравајући сињег кукавца по ко
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зна који пут!

Да неко хоће да сабере само трећину твојих говора, интервјуа и пренемагања на
историјским конференцијма за медије каква би то збирка тужбалица била, позавидели
би ти и професионалне нарикаче, а вала би могли да је користе и као буквар: “Лелек
мене ето шта нам раде зли душмани, а и амбасаде?! Куку мене данас и до века, за
министра немам ни човека...”

Бојим се да је твој проблем, мандатару јада и чемера, то што са старима не можеш у нове
опсене и магле, а нове и боље немаш, јер је само за љубав и свађу потребно најмање
двоје, а за лаж много, мноооого више како би деловала као истина!

Ако те већ шта мучи изађи пред народ и реци!

И ми који те нисмо гласали стаћемо уз принцип да Србијом нико не може и не сме да
управља мимо Немањине 11, али понављам, нису они у Србији сквотери нити азиланти
на пропутовању, већ део инвентара као и Кркобабићи, па више немој о томе како те
притискају, јер и мене ево стегло у крстима, ал од промаје коју сам сам направио...

3/4

Зидање Скадра на Вучићу - доста више са патетиком, шмиром и пренемагањем
Пише: Михаило Меденица
петак, 29 јул 2016 10:11

Батали и приче како ће неко други бити премијер ако ти не успеш да наметнеш своје
принципе, јер ви политичари имате принципа колико и змија ногу, а идеала онолико
колико вам главоноше дојаве и разрежу на дан.

Зато, прекини са овом шарадом, нисмо баш сви Маце Дискреције, а улога покислог
мачета остављеног на улици приличи ти као Тасовцу раздељак са стране!

Ајде, лепо састави ту слагалицу више, слика ће и онако вазда бити погрешна, ал важно
је да се делови уклопе...

Није фора више да нас обмањујете у техничком мандату, ужелели смо се да нас лажете
у пуном капацитету!

Мислим, таман смо се саживели с оним да нам је непријатно колико нам добро иде, где
сад да се престројимо на ово: “Непријатно ми је колико је неким отуђеним центрима моћи
непријатно колико нам добро иде, па све чине да нам више не иде, али ми не пада на
памет да примам било чије наредбе- ту је моја секретарица да их запише, па их касније
прочитам и схватим да апослутно исто размишљамо!

У сваком случају, Владу Србије неће састављати амбасадори, они могу само да јаве
имена а ја ћу их званично саопштити!

Србија се сагињати неће, бре, кад већ мање боли ако легне ко Штефица Цвек...”

(Мој Недељник)
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