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Последњих дана и недеља, у свеприсутној кампањи омаловажавања свих који мисле
другачије од оних у српском друштву који су умислили да, из неког разлога, припадају
елити, мислећем, социјално и умно еманципованом слоју друштва, пређена је граница
сваке политичке учтивости и елементарне пристојности.

  

Наиме, очигледно нервозни због чињенице да им преврати не успевају, да је подршка
народа обрнуто пропорционална рушилачким напорима које предузимају на дневном
нивоу, политички квазиелитисти прибегли су опробаном, неки би, делимично с правом,
рекли, фашистичком методу, подели народа на супериорне, оне којима они припадају, и
инфериорне, оне који никако не могу да победе. Утолико више, ти други временом ће
постајати све глупљи, одвратнији, сиромашнији и необразованији, за разлику од њих,
препаметних, визионара, протезама на време исправљених вилица и зуба као да их је
„бохор” избељивао (то је, извините, омекшивач, није избељивач), док ће ови други,
уместо чачкалицама, зубе почети да чисте веслима, јербо елитисти не би били баш тако
добри да ми, инфериорни, нисмо баш тако и толико грозни.
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  И није нарочито важно ни то што такви елитисти појма немају ни ко је Бизмарк, нитизнају разлику између Паје и Слободана Јовановића, али што о себи лепо мисле, па то сени замислити не може. И приметиће свако, њихове политичке перјанице су скромногзнања и још слабијег образовања, али су им зуби бели и фарови на џиповима довољновелики да оно мало књига које су прелистали баце у засенак потпуно. И кога, уосталом,брига за милионе евра које су покрали припадници такве квазиелите, кога брига захиљаде фабрика које су уништили, што негде има логике, јер у тим фабрикама има местасамо за глупе, ружне и крезубе, а они су ту да маришу паре, мунтају са секундама, варајунеке наивне Кинезе и, све у свему, одлучују о свему.    Лепо су смислили, народе цркни, док они лепо живе, а ако нам се супротставите, ви кугонародна, ми препаметни и од Себе изабрани, сломићемо вам кичму, као и ониммалобројним представницима народа који га се не стиде    Лепо су смислили, народе цркни, док они лепо живе, а ако нам се супротставите, ви кугонародна, ми препаметни и од Себе изабрани, сломићемо вам кичму, као и ониммалобројним представницима народа који га се не стиде. И, поврх свега, пишаће нам погробовима, јер то је врхунац израза њихове интелектуалне доминације и стваралачкенадмоћи. Пошто видим да су многи Срби преплашени од тог и таквог фашистичкогприступа, преузео сам на себе терет прихватања доброг дела чопоративних удараца,уверен да ће обичан и пристојан народ умети да победи оне који би да управљају нашимживотима само зато што они мисле да то тако треба. Уосталом, само их погледајте изапитајте се какве су то громаде када их предводе интелектуалне величине попутТрифуновића, Обрадовића, Ђиласа, јер несумњиво је да ова тројица, приде и Јеремић,имају највеће знање, непоколебљиво поштење и божански морал.  Ово се нарочито истиче кад поменута група преко својих истомишљеника – еугениста,попут Велике инквизиције организује прогон и спаљивање на ломачи тобож глупака којиим се супротстављају у било чему. Нарочито, и што су неписменији и необразованији, тоснажније нападају, а посебно сладострашће показују када се обрачунавају са дипломамаи њиховим носиоцима, јер, кога брига за знање, диплома је све, форма је најважнија,зато су они елита, а ми остали крезуба стока. И џабе што су наше дипломе најчешћеисписане вишим оценама, прогониће вас док сте живи, јер ви, у ствари, немате право надиплому. Ма колико глупи, лењи и аљкави били, то припада само њима. И није случајнода се баш они поносе тиме да су завршили два факултета, а да Илију Гарашанинапроглашавају Вучићевим сатрапом у савременим криминалним пословима.    Ма колико убедљиво губили изборе, крив им је увек народ, јер ми, глупи део Србије, заразлику од њих ништа не разумемо, па зато и не можемо да доносимо исправне одлуке    И ма колико пута, и ма колико убедљиво губили изборе, оправдање је једноставно. Кривје народ, или медији, читај народ, јер ми глупи део Србије, за разлику од њих елитистаништа не разумемо, па зато и не можемо да доносимо исправне одлуке од значаја заземљу. Зато су интелектуалци, јер кад пишају по гробовима они их стварно запишају, ами постајемо и остајемо сендвичари, јер наша једина потреба јесте да утолимо глад. Иништа више.  Дакле, ко мисли да је за Србију бољи економски раст од 4,5 одсто у односу на минус 3,1– тај је глуп.  Ко се радује ауто-путу до Македоније, Бугарске или Чачка, тај је још глупљи и поврх тоганеписмен. Ко жели фабрике и инвестиције – е, тај је стар. Ко подржава већузапосленост, крезуб је. Ко је за веће плате и пензије – гледа Пинк и чита таблоиде. Кожели да се косовски чвор реши – или је издајник или необразована штеточина.  Ко је за све то заједно, за раст и напредак ове земље, за пуну државну касу, мањи јавнидуг, нови инвестициони циклус – апсолутни је неписмено крезуби, необразовано маториидиот. И то је једино оправдање, за све њихове неуспехе, за изгубљене изборе и зачињеницу да их Србија једноставно неће.  Е, када неће, онда мора да је она крива, а не они.  Па су одлучили да је вређају и презиру.  Да је они, све сам академик до академика, оптуже за то да је глупа.  Осим што је одвратна, понижавајућа и носи све одлике еугенике, ова теза имплицира инужност укидања демократских института, а пре свега, избора. Шта ће нам, када ћеглупи, неписмени и крезуби да гласају против нас.  Исти они, иначе, који су некада гласали за нас, и гледали Пинк, и читали таблоиде чијисмо били власници, и пратили ријалитије које смо увели у Србију, да зарадимо, иподржавали нас све док им није догорело до ноката, док их нисмо упропастили, укинулиим 600.000 радних места, позатварали фабрике, опљачкали све што се моглоопљачкати, и довели земљу до банкротства.  И због тога, зато што су одбили да гласају за сопствену пропаст, сада их треба казнити.  И рећи свима да су талог, губитници, чија ће деца такође да буду губитници, становници„депоније болесних и корумпираних”.  Шта је следеће? Забранити таквима да гласају? Забранити им да имају децу, јер суинфериорни? Отворити логоре за свакога ко се усудио да погрешно гласа? Дати власт,јер јесте о томе реч, супериорнима, вишој раси, елити која ће онда да одређује шта коима да ради и да наплати, од инфериорних, сав губитак који су забележили упоследњих седам година.  Зато што није ријалити програме, за то време, контролисао Драган Ђилас, и нијезарађивао од њих, а он их је довео у Србију.  Зато што није могао да буде власник таблоида, а био је, баш оног преко којег сеобрачунавао и са политичким и са пословним противницима.  Зато што не могу више да се уграде у сваки посао у Србији, а уграђивали су се, одсекунди за рекламе до мостова.  Зато што су изгубили привилегије, места у управним одборима, тезге, комбинације,могућност да узму када и шта год хоће.    Не могу више да се уграде у сваки посао у Србији, а уграђивали су се, од секунди зарекламе до мостова    То је разлог. Због тога су сви који нису за њих, а већина није, проглашени за идиоте.  Зато цела кампања у којој се Србија вређа, понижава, а њени грађани проглашавају затрећеразредне губитнике.  И за све време које се бавим политиком, а бавим се дуго, нисам видео да неко толикопрезире и своју земљу и људе који у њој живе.  Само због тога што ти људи гласају за неког другог.  Одвратност са којом причају о Србији, гажење и пљување, повраћање по обичним,вредним људима, примена рецепата из најмрачнијих, фашистичких идеологија, којима сељуди деле на ниже, мање вредне, и ко бајаги узвишене, вредне свега, а поготово власти– све то, заједно, постало је и једина политика коју та ко бајаги елита и има, и коју нуди.  Зато, када будем поново рекао како их презирем, биће и јасно зашто то радим.  Зато што они презиру Србију.  И зато што сам спреман да браним право сваког човека у овој земљи да не буде гажен,пљуван и проглашаван за мање вредног.  И његово право да сам бира.  Умеју то људи у Србији.  И умеће и на следећим изборима.  (Политика)
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