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Циклус господара Вучића

  

Поручује Вучић господаре

  

да су Србљи л'јени и нерадни,

  

вазда другог нешто окривљују,

  

чуда он би мог'о учинити

  

кад би им'о бољега народа.
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  Направио Вучић господаре  позориште под ведријем небом,  ту министри њему статирају  док изводи своју монодраму,  јадикује да му здравље страда.    Двије теме Вучић преферира  мрачну прошлост и будућност свјетлу.  како ДС земљу упропасти,  како добро биће догодине,  а како је сада прећуткује.  

  Јоште вели Вучић господаре  да он баш и није задовољан  резултатам своје владавине,  али раја треба да му пјева,  јербо боље није заслужила.    Заклиње се Вучић господаре  како нема већег зла и бједе  него што су српски десничари,  најежи се кад помисли на њих  и како је њима припадао.    Заклиње се Вучић господаре  да он рају никада не дјели  ко су Србљи, а ко су Бошњаци,  него само који су поштени,  а ко жути и тајкунске слуге.    Зидање Београда на води  Најавио паша београдски  да продаје станове на води  које јоште није изградио,  напредњаци воду кад продају,  најчешће је у облику магле.    Сузе рони Вучић господаре  што елита њега критикује,  сва елите ту се уротила,  нарочито оне архитекте,  Београд на води им не ваља.  

  Надигао Вучић господаре  ону пусту силу напредњачку  да подрже Београд на води,  спонтано се они окупише,  сендвичи им из џепова вире.    Представио Вучић господаре  магловити Београд на води,  обећава куле и градове  али прво закон да донесе  Арапима земљу да поклони.    Одлучиле власти београдске  да странцима земљу распродају  па да граде куле и градове  и уведу опет спахилуке  да се раја научи да ради.  

 2 / 9



Чуда Вучић мог'о би чинити, кад би им'о бољега народа

Пише: Гусле онлајн
петак, 01 мај 2015 19:17

  Потписала Зорка министарка  уговор за Београд на води  да сагради куле и градове  стакленога караван-сераја  за Арапе и дахије нове.    Поручује Вучић господаре  да ће бити  Београд на води  најљепши кварт града Београда,  јер у њему неће бити раје  да му квари поглед на ријеку.  

  Одлучио Вучић господаре  да сагради Београд на води  потрајаће то 30 љета.  Не планира да силази с власти,  хоће Вучић владат' довијека.    Напредњачки циклус  Бабић Зоран Вучићев субаша  господару свом се улизује,  диви му се и т'јелом и духом,  мрко гледа Вулин Александре,  што се тога није досјетио.    Когођ хоће напредоват' јавно  нек Вучића хвали до бесмисла  напредњаци то ће прогутати,  а остала раја ће да мисли  да Вучића тако исмијава.  

  Похапсио Вучић господаре  широм земље грдну хајдучију  идентитет што је уграбила  од његовог брата рођенога  не може га више препознати!    У Србији брука и срамота  два вијека од Другог устанка  нико нема честито да слави  сви кнезови ничице су пали  љубе скуте новијех дахија.    Проручује Вучић господаре  да ће м'јењат српскога Устава  јер превише има посланика,  а ниједан Србији не треба  јер гласају како Вучић вели.  
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  Поручује Љајић Расим-паша  како ваља Устав мијењати,  Преамбула нека их не брине,  јер ће Србљам много боље бити,  кад прихвате законе косовске.    Циклус Јанковића Саше  Острви се штампа Вучићева  на несретног Сашу Јанковића  злочине му грдне приписују  приписују лажи и убиство  јербо није Вучићу по вољи.    Разоткрива Ђукановић Владо  хајдучију Саше Јанковића  није Саша само пиштољ им'о  већ је им'о лупеж и нунчаке  дружио се с младим мутантима.    Косовски циклус  Мили Боже великог весеља  кад се нађе Дачићу Ивице  с побратимом Хашим харамбашом,  па се смију сиротињи раји  штоно за њих гине и гладује.  

  Диван чини Вучић господаре  с побратимом Исом Арбанасом,  глуме да се договорит' неће,  да се не би раја досјетила,  а све чине што Јевропа тражи.    Договори Вучић господаре  с побратимом Исом Арбанасом,  треба више граничних прелаза,  да се Србљи не би заносили  да још живе у земљи Србији.    Јоште није брука утихнула,  од посјете Блера зулумћара,  спрема нам се ново понижење,  ето нама Хашим харамбаше,  да се шеће посред Београда.  

  Спремио се Хашим харамбаша  у Београд рођендан да слави,  не може се чудом начудити,  што његови српски побратими  сад се праве да га не познају.    Поручује Владо Вучковићу  да би могла српска Полиција  да ухапси Хашим харамбашу,  да би могла, али и не мора,  ако има каква преча посла.  

 4 / 9



Чуда Вучић мог'о би чинити, кад би им'о бољега народа

Пише: Гусле онлајн
петак, 01 мај 2015 19:17

  Похитале српске главешине  да дојаве Хашим-харамбаши  у Београд он да не долази,  неће ваљат' ако га ухапсе,  а за жртве нико и не мари.    Јекономски циклус  Окупаше српски синдикати,  окупаше Вербића-министра,  кад је дош'о стрпљење да тражи  да се стрпе до сљедећег љета,  мед и мл'јеко тада ће потећи.  

  Поручује Вучић господаре  учитељске муке разумије,  ал' не може повећат' им плате  због онијех пара ММФ-а  што је рек'о да нам не требају.    Одлучиле власти београдске  да допусте Ђелић Божидару  Телекома да приватизује,  можда јесте од жутијех снага,  ал' је поштен, зна кад да прелети.    Кад уведе Русија санкције,  не трепнуше врли Јевропејци,  јер имаду они колоније  своје смеће тамо да продају,  а сељаци српски нек крепају.  

  Поручује Вучић господаре  неће Србљи гаса куповати  у рускога цара Владимира,  него кога Брисел препоручи,  па да кошта и три пута више!    Ето нама чуда изненада  напуштају Србију Кинези,  од толиког силног благостања,  нама раја више ни динара,  и кинеске прње јој прескупе.    НАТО циклус  Скупила се свита и порфира  испред главног штаба разрушеног  да се сјети НАТО агресије,  ода пошту српским јунацима,  а Косово нигдје не помиње.  
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  Бесједио Томо-предсједниче  неће никад заборавит' Србљи  невинијех својијех жртава,  нити ко их мучки поубија,  а Косово нигдје не помену.    Бесједио Вучић-господаре  јунацима Србљи се поносе  и злочина не заборављају,  али иду напр'јед у будућност,  а Косово нигдје не помену.    Јоште вели Вучић господаре  горак наук Србљи научише  под бомбама својих пријатеља  одсада ће пузат' и гмизати  и у свему слушат' господаре.  

  Одлучио Вучић господаре  обиљежит' НАТО агресије  па позива НАТО главешине  да их гости у Скупштини српској,  јербо без њих тога не би било.    Праву гозбу Вучић припремио  у част својих НАТО пријатеља  у Скупштину све ће да их прими  и укаже државне почасти,  јер су много Србље задужили.    Изашао Ивице Дачићу  да дочека НАТО-господаре  хљеб и со им понизно приноси,  захваљује што Србију штите,  од својијех сопственијех бомби.    Племе моје сном мртвијем спава  док се госте НАТО убојице  у Народној скупштини Србије,  шака јада тамо протестује,  на срамоту ц'јелога народа    Докле раја мртве оплакује  и лијечи болесне од рака,  Борис Тадић позива у НАТО  и цијелу земљу понижава  странцима се привија уз скуте.  
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  Војску спрема Вучић господаре  2 ће пута вјежбат' са Русима  24 пута с натовцима,  са Русима вјежба да се брани,  а са Натом како да се преда.    Појурио Гашић Братиславе  да Србију у НАТО уведе,  с Натом вјежбе војне уговара  да га приме они међу скуте,  еликоптер да се не помиње.  

  Одлучио Томо предсједниче  да у Москву пошаље војнике  да с Русима тамо марширају,  џаба војне вјежбе с НАТО пактом,  знају Србљи камо припадају.    Закукали НАТО зулумћари  онолико благо потрошише  да Србији духа докусуре,  кад у Москви војска замаршира,  све попада што су изградили.    Хеликоптерски циклус  Еликоптер војни када паде,  8 људи главе изгубише,  а министри ником поникоше,  хтједоше се сликати са бебом,  изазваше грдне трагедије.    Потрчала штампа напредњака  да прослави херојске пилоте,  мало слави, мало оптужује,  да су сами криви за рушење,  да се Владе нико не досјети.  

  Подигла се земља Германија  кад им паде ероплан на Алпе,  за два дна све се разгласило,  а Србија никако да сазна  еликоптер зашто нам је пао.    Вијећала Влада београдска  вијећала дв'је недеље дана  еликоптер како да опере,  одлучише оптужит' пилоте  мртва уста бранит' се не могу.    Гласа диже Вучић господаре  да одбрани невине пилоте  које штампа његова оптужи  да су пили када су возили,  да би своје опрао министре.  
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  Сузе рони Вучић господаре  смањио је рупу у буџету,  хоће раји повећати плате,  ал' елита ради му о глави  еликоптер поново потеже.    Шешељев циклус  Одлучиле кадије у Хагу  да поново Шешеља приведу  и немају стида нит' срамоте,  јер за плату колику примају,  рођену би мајку осудили.    Зајаука Вучић господаре  к'о да њега у Хаг позивају  сузе рони, Нешу командује,  да жандарме српске мобилише,  да Шешеља с очију му склоне.  

  Похвалио Вучић господаре,  свог субашу Вулин Александра  да једини прозрео је мудро  да пустише Шешеља из Хага  да оборе владу Вучићеву.    Јоште вели Вучић господаре  нико не зна што Вулин сазнаде  да Трибунал на Вучића циља,  хвали Вучић памет Вулинову,  од издаје себи пере руке.    Гњевна тутњи штампа Вучићева  не брине их здравље Шешељево,  нит их једи неправда голема,  него Вожду што кадије хашке  непријатност такву приредише.  

  Стране службе су се уротиле  да Вучићу тако напакосте  што ће хапсит' поново Шешеља,  кад већ нису Вучића дотукли  кад ономад Шешеља пустише.  
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  Муку мучи Влада београдска  ко ће хапсит' Шешеља војводу  а војвода шета се по граду  барјак пали Државе Рватске  зачикава Владу да га хапси.
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