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Мили Боже чуда великога,

  

кад се ћаше да косовски Србљи,

  

да изађу Србљи на изборе,

  

тамо раја није томе рада,

  

ал' су раде београдске власти,

  

обећале Порти у Бриселу,

  

и њемачкој баба-Анђелији,
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  и црном америчком султану,  да ће Србље здраво натјерати,  да постану себри арбанашки,  да сви Србљи буду Тачијеви,  да његову граде републику,  а Србију да пусте низ воду,  ко што ју је Београд пустио.  Саставише предизборну листу,  и „српском“ је они назвадоше,  а на листи јунак до јунака,  напредњачки листом првоборци,  штоно су их силом прогласили  

  да владају српским општинама,  иако их није раја хтјела,  и са њима Србљи Тачијеви,  штоно сједе у његовој влади,  и спроводе зулум над својима,  за Тачија убиру харача.  Тој се листи затим обратио,  српски вожде Вучић-господаре,  овакав им савјет начинио:  „Слушајте ме, српски великаши,  неће раја за вама да пође,  ако раји истину кажете,  да је треба предати Тачију,  да постану Тачијеви себри,  да морамо рају жртвовати  да можемо ући у Јевропу,  него ви се почните нећкати,  подигните повику и грају,  да вас Тачи хоће опљачкати,  да намеће косовске симболе  иако је обећ'о да неће,  и да раји не да гласовати,  са Косова што је протјерана,  и да ћете бојкот направити,  јер уопште на се не мислите,  нит' слушате абер београдски,  него рају имате у виду,  и државне српске интересе.  Кад ујдурму такву начините,  мене питајте за препоруку,  што је вама најбоље чинити,  да чувате српске интересе,  ја ћу веће све вас уб'једити,  

  да је то у српском интересу,  да признате Тачију државу,  прогутате грб јој и заставу,  и заклетву да јој положите.“  Тако српска листа и учини,  подигоше повику и грају,  да их хоће Тачи опљачкати,  да намеће косовске симболе  иако је обећ'о да неће,  и да раји не да гласовати,  са Косова што је протјерана,  да ће они бојкот направити  јер уопште на се и не мисле,  нит' слушају абер београдски,  него рају имају у виду,  и државне српске интересе.  Кад ујдурму такву начинише,  Вучићу се они обратише,  да би њега питали за савјет,  што је њима паметно чинити.  Бесједио Вучић-господаре,  као да их није очекив'о,  питању се њином зачудио,  и добро о њему размислио,  па он вели није Србљам лако,  страшан зулум чине Арбанаси,  али не би било им паметно,  на изборе да им не изађу,  јербо нема ту алтернативе,  него да се Тачију поклоне,  и пристану њему на државу,  па да њега моле и преклињу,  да он њима права обезб'једи,  јер не може влада београдска,  руке влади везала Јевропа,  нема српске власти на Косову,  само има влада Тачијева.  Затим посла Вучић-господаре,  на Косово своје посланике,  небил' они рају убједили,  да се преда Тачију у руке,  и Србије јавно се одрекне  ко Србија што се њих одрече.  Њима збори дели-Марко Ђурић,  њима збори Милован Дрецуне,  

  њима збори Дијана-ђевојка,  чуда они њима обећаше,  да ће бити други на Косову,  (одмах из странке Тачијеве),  да ће бити фактор посланички,  са својијех десет посланика,  ако само пред Тачијем клекну,  и признаду њему републике,  прогутају грб јој и заставу,  и заклетву њојзи изговоре,  то ће бити патриотским чином,  најмудријом српском политиком,  најбоље ће Србију штитити,  Арбанасам пакост начинити,  ако њима признају државу,  то је њима дужност патриотска,  дио мудре српске стратегије,  и државног српског интереса.  Послушаше српски великаши,  

  савјету се мудром приклонише,  изађоше листом на изборе,  Тачију се листом поклонише,  признадоше њему републике,  прогуташе грб јој и заставу,  постадоше листом посланици,  арбанашке качачке државе.  Руке влада задовољно трља,  и у влади господар Вучићу,  што је Србље опет преварио,  да признају Тачију државу,  на брине га Лазарева клетва,  давно он је завјет прегазио,  кад издаде војводу Шешеља,  остави га у тамници Хашкој,  како су га вргли у тамницу,  није су је више отворили,  посл'је тога све му лако б'јеше,  газио је клетве и заклетве,  зашто не би клетву Лазареву.  Сад се спрема господар-Вучићу,  у походе баба-Анђелији,  штоно влада у њемачкој земљи,  америчког субаша султана,  добар хабер баби Вучић носи,  да је Србљам кичму пресавио,  и свијест им листом изм'јенио,  нису више Србљи Лазареви,  већ су листом Србљи Тачијеви,  ако му се баба обрадује,  може њега здраво похвалити,  и узет' га лично за вазала,  да управља у њезино име,  у ономе кукавном остатку,  што остаде од Србије земље,  када Косово равно продадоше.  Све то гледа сиротиња раја,  што пребива на Косову равном,  не може се чудом начудити,  великаши што јој српски чине,  што продају вјеру за вечеру  и Кнежеву клетву погазише.  Гледа раја, преварит' се не да,  не излази раја на изборе,  нит' признаје Тачију државе,  нит' признаје грб јој и заставу,  нит' качачког њеног парламента,  памти раја Лазареву клетву,  по клетви се здраво руководи,  њима пречи образ је од хљеба,  пречи је од цијеле Јевропе,  и похвала баба-Анђелије.  „Гусле онлајн“ ( @gusleonline ) су сатирични твитер-налог „Филипа Вишњића“, којисвакодневно твитује на теме из политичког и друштвеног живота у епском десетерцу (и140 знакова).
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