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 Ови безначајни протести опозиције, на којима се окупља тако мало људи, да их једва
региструје и софтвер западне амбасаде, који њихове главе претвара у црвене тачкице,
како тврди твој таблоид – толико су спокоја унели у твој живот, да те је саветник Блер
одмах гурнуо у обилазак 29 округа у Србији, под називом: „Будућност Србије“. Пошто си
у прошлости оставио свој бесрамни поклич: „Убићемо 100 за једног“, као и границу
„Карловац - Карлобаг – Огулин – Вировитица“. За коју је десетине хиљада људи
изгинуло док си био најгори ратни хушкач, а сада тврдиш како је никада ниси ни
споменуо. Мада постоје и снимци како то изговараш – али тебе истина никада није
нарочито обавезивала. Тако никада ниси био ни део најгорег радикалског талога,
никада ниси учествовао на митинзима на којима сте у Београду „бранили“ Косово, тако
што сте лупали излоге продавница и крали луксузну робу у име патриотизма,
православља и државних интереса.

  Али то више не важи. Сада ћеш ти мало о будућности Србије, чију прошлост си разорио,
а садашњост у канализацију претворио. Зато куражиш сам себе – док наређујеш да ти на
поклоњење доведу све што је или преплашено или уцењено. Тако је директорка
Специјалне болнице у једном граду запретила запосленима: „Ако не дођете на Вучићев
митинг и не поведете оца, мајку, супругу, заборавите да сте радници ове здравствене
установе“. И тако си обезбедио масу која те је дочекала - са презиром на лицу. Док си се
ти сликао испред билборда на којима су нацртане зграде са јефтиним становима које
поново обећаваш, надајући се да је заборављено твоје обећање о 100.000 јефтиних
станова, које си дао 9. маја 2014. године. Сећаш се, станови ће коштати 380 евра по
квадрату, па ће тако стан од 80 квадрата коштати 31.000 евра, моћи ће да се купи на
кредит од 30 година, а моћи ће да га подигну чак и они који имају 250 евра плату, јер ће
рата бити само 130 евра. И ниједан није изграђен. Тако си лагао онда. Тако лажеш и
данас. Као што си слагао да ће сви објекти са макете Београда на води бити изграђени
до 2019. године, да ће Арапи уложити 4 милијарде евра, па си после причао да ће се
уложити 320 милиона евра и да ће се градити 40 година. Баш као што си слагао да ће
кула Београда на води бити изграђена до краја 2016. године – а она још није ни почела
да се гради. Као ни брза пруга Београд – Будимпешта за коју си рекао да ће бити у
функцији до 2018. године, И не да је нема, него си сада затворио и пругу Београд – Нови
Сад, до 2022. године, најављујући реконструкцију.
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  А, твој страх је постао толико опипљив, да си посегао за оним за чим посегне на крајусвоје владавине сваки диктатор. Огољеној сили. Најпре си Европи подарио најмлађегполитичког затвореника, а онда си почео и отворено да претиш политичкимнеистомишљеницима у провинцији. Они су ти опаснији од ових у Београду. Затопредседник општине Вучитрн, позива Александра Стојановића да да „писмену изјаву“ увези његовог говора на скупу „1 од 5 милиона“ у Косовској Митровици у вези његовогнапада на институцију „србије“ (прозивање председника) – при чему несрећни општинарне зна да се Србија пише великим словом. А не малим, као што он пише. Јер, једино си тиза њега велики. И то му је довољно. За његову каријеру. А Устав – који гарантујеслободу окупљања и изражавања – ко шиша!  Зато те поздрављам твојим традиционалним поздравом:  Сад те Ковин чека – а неће довека!  Заувек ваш   послушни грађанин,  Срба  П. С.   На ТВ-у поново иде Бела лађа. И људи су потпуно збуњени. Не знају да ли је ШојићВучић или је Вучић Шојић. А, нема ни разлике међу онима који следе Шојића и онима којиследе Вучића. Мада - Шојић је, ипак, институција.  (Блиц)  
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