
Не дај се БТ

Пише: Илија Бакић
четвртак, 31 мај 2012 13:21

  

Не дај се драги Бота, не дај се годинама

  

Друкчијим и разноврснијим спиновима и старим пиар-овима

  

јер твој кабинет који је Гробар заузео

  

још увек је топао, пријатан распоред

  

свеже шненокле на столу

  

и сувенири са путовања

  

Имао си више укуса од Томе

  

твој канабе... Дивота

  

  

Потпредседници и саветници ти у болници

  

сви напрасно отишли на боловање
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увијек си се разликовао по третману у медијима

  

по купљеним главним и одговорним уредницима

  

пратио сваког јутра у 9h на аеродром Никола Тесла

  

свог омиљеног ђака Вука Јеремића

  

и расту наше рате за кредите,

  

које узесмо верујући у Тебе и у бољу Србију

  

коју нам ти у континуитету обећава

  

јер пада вредност динара у односу на еуро

  

као лист низ једну београдску падину

  

  

У кежуал варијанти си, опкољен погледима твојих паразита и драгих ти тајкуна
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Не дај се Бота, не дај се годинама

  

Дуго си припремао сопствени пораз

  

уз врућу ракију веровао си својим саветницима

  

донео одлуку о националном помирењу

  

Ивичина лоше прикривена жеља, након првобитне понуде

  

и његов начин госпође и образи сељанке из Житорађе

  

Твој строги поглед, партија баскета, и твоје грубо обраћање које га је успалило

  

Простакушо и племкињо моја, коалициони партнеру

  

Његови коалициони партнери, Палма Шопен и Кркобабић Тутанкамон

  

и усељавање у Немањину, Нејаки Мирко за Премијера

  

и жуте, жуте, жуте светиљке над Андрићевим венцем број 26

  

и ти у њему, јачи него икада
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Покисао народ од бедног живота,

  

шверцују се у бусевима и трамвајима

  

лијепи тренуци љубави, носталгије за Слобом и сиромаштва

  

отварање нових јавних кухиња

  

и употреба заједничких купаоница

  

и молим Вас ако ме нетко тражи,

  

отишао сам поцепам српске радикале

  

и да Томи и Вучићу од срца помогнем да постану најјача опозиција

  

Не дај се Бота, не дај се годинама

  

јер бољи живот се не маже на хлеб, не сипа у тракторе
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Ево те устајеш, тек да промениш плочу

  

није ти непристојно док народ грца и пропада

  

Mozart, Requiem, Agnus Dei,

  

Да Палму упознаш са Шопеном

  

генерација су, исте су школе похађали

  

заједно тренирали у Гарди кик-бокс

  

Теби је ипак најдражи почетак

  

кад си нам обећао да ћеш решити како је Неда гласала из Бодрума

  

Располажемо са још милион безобразних података

  

како си нас варао, обмањивао у протеклих осам година

  

како си нас третирао као дебиле
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као да имамо двоцифрен коефицијент интелигенције

  

како нам је младост прошла

  

у веровању у твоја обећања

  

и сад нас та младост напушта, покрао си нам је пред властитим очима

  

  

Не дај се Бота, подери позивницу за Томину инаугурацију

  

иако си га ти створио, одгајао и форсирао

  

Не иди на инаугурацију без папирних марамица

  

јер опет ће Тома заплакати

  

и биће ударна вест на свим медијима

  

и заплакаће целе нација заједно са њим

  

и превари Ивицу и Палму, одлазећи да се почешљаш у неком бољем хотелу
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додирни испод стола коленом уплаканог Тому

  

понуди му велику коалицију

  

јер сад нам је свеједно

  

  

Јер ми више немамо младости, упропаштена је, уништена

  

прво Слоба, па Ти и сад овај што напредно плаче,

  

У просеку хиљаду деветсто седамдесет прва,

  

девети март, видовдански сабор, хиперинфлација, ратови у којима држава није
учествовала

  

тромесечне демонстрације, бомбардовање, 5. октобар

  

све си продао и издао друже Бота

  

не оклевај, поцепај сад напредњаке, па омогући да те Вучић победи на следећим
изборима
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донеси још ригиднији Закон о информисању,

  

немој отварати тајне досијее, ни под разно то не дозволи

  

немој вратити давно отету имовину

  

не обрачунавај се са корупцијом

  

буди и премијер, и Патријарх и ветеринар

  

Заврни рукаве, помузи неку краву у нечијој стаји

  

као што си нас музао свих година

  

Формирај неки нови праизворни СПО,

  

нађи новог Срећковића и Чековићку

  

јер СПО ти је највећи непријатељ

  

спреми се да гостујеш у Утиску,
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да објасниш пучанству зашто си се предомислио

  

Не дај Спиридона и Крлета ни за живу главу

  

јер они су од тебе направили српског давитеља

  

Владај путиновски заједно са Томом

  

Као што ради Мило у Црној Гори

  

час премијер, час председник

  

може ти се, исти си као црногорски усрећитељ

  

јер само смо ми наивни, глупи и који смо се борили за праведну и поштену Србију

  

остали на демократској обали

  

и опет киша као што зна да пада кад политичари варају,

  

на брзину купимо веш, јер ускоро више нећемо имати шта да обучемо,

  

ни шта да једемо, мешају се гласови сиротиње и сиротињске деце

 9 / 10



Не дај се БТ

Пише: Илија Бакић
четвртак, 31 мај 2012 13:21

  

још ово мало живота што имамо, и то нам упропасти Бота 

  

Не дај се Бота, не дај се годинама
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