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Ти које нам стижеш већ за 27 дана и које ћеш, одлуком нашег вође трајати пет година –
добро дошло. За твој долазак све је спремно. Београд те чека окићен и празнички
осветљен већ два месеца раније, уз незамисливу купохоличарску помаму, која се,
нарочито, одражава у редовима испред контејнера. Незапосленост је смањена, тако што
су људи масовно побегли у иностранство, или поумирали, тако да је већ прошле године
забележен рекордно негативан природни прираштај, са 38.000 више умрлих, него
рођених.

  

А, ове ће бити још и више, јер златно доба и треба да дочекају само најиздржљивији.
Чекамо те, драго наше вођино златно доба и са само 17 гимназијалаца оболелих од
туберкулозе у Новом Пазару. Оболелих од болести познате као болест сиромашних. Али,
срећом, то у Србији није нека нарочита вест. Вест је да напредњачки градоначелници
свечано отварају семафоре, у недостатку куле Београда на води, високе преко 200
метара, која је, по обећању вође из 2014. године, требало да буде готова до краја 2016.
Погледајте увис и ако не видите грађевину која вам заклања поглед на цео град –
непријатељ сте не само  система, него и вође лично.
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Што је још јаче него да сте непријатељ система, јер система и нема. Вођа је све. Због
тога вас могу прогласити чак и за атентатора у атентату који се није ни десио и за
извршиоца државног удара који никада није изведен. Јер, овде једино вођа удара на
грађане, али то није проблем. Проблем је што је то почело да се подразумева. Јер,
пропагандна машинерија Краља Сунца, који светли без секунде сна, у мисли људи
усадила је уверење да није битно чега нема, него шта је све обећано. Мада понечег и
има.

  На пример, у складу са Законом о раду, који је вођа великодушно подарио народу,
страна и домаћа капиталистичка гамад могу телефоном да отпуштају раднике на
хемотерапији, који су успут и самохране мајке. У складу са законом је да вас вођа убеђује
да је нормално да радите 24 сата дневно и да уопште и не виђате децу, која ће се сама
од себе васпитавати, са свим шансама да у раном детињству постану сирочад. О којима
држава, наравно, неће бринути. У вашем је интересу да вам десеткују пензије, а онда
вас терају да их љубите у дупе што вам враћају 1,5% , цинично се шепурећи, као да су
вам поклонили читав свет. У вашем је интересу и да, после двадесет вођиних објава да је
са Путином договорио извоз Фијата у Русију, поверујете и да се Фијат заиста извози у
Русију, јер вођа не лаже. У вашем интересу је и да поверујете да је музичка фонтана на
Славији нешто сасвим нормално, иако не можете да јој приђете ни на 20 метара да
чујете музику.   
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  И не смете ни да се питате с колико децибела та музика треба да трешти из фонтанеда би надгласала буку кола, аутобуса, трамваја и трола и њихових сирена. У вашем јеинтересу и да не питате који напредњачки стручњак је то смислио, да ли се, ко се иколико се неко у све то и уградио. У вашем је интересу и да не постојите, само још нистесвесни тога – али и то ће вам ускоро бити објашњено. Мада не и јасно.   Зато вас поздрављам вашим традиционалним поздравом:  Златно доба – за послушног роба.  Заувек ваш   послушни грађанин,  Срба  П. С.  Народ који понизно трпи да га вођа садистички пљује у лице причом да је поносан исрећан што је од њих направио робље - не треба ни да постоји.
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