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 Као некад Исус на 'Маслинској гори', стајао је Пророк на крову 'Београђанке'. До ногу му
је сједио сијасет његових апостола. Испод, на препуним Теразијама, стајао је народ
слушајући његове ријечи преко моћних разгласа и видео бима.

     Ево оно што је живаљ упамтио као битно за наук.  

   „Благо прогоњеним мигрантима због праведности: њихово је краљевство небеско,
односно западна Европа! А док до тога дође, или ако не дође уопће, могу остати код
нас".

  

   "Не мислите да сам дошао укинути Устав и Законе, па били они из мени мрске
међународне заједнице. Нисам их дошао укинути, него адаптирати их и испунити све оно
што се од мене очекује. Посебно Бриселски споразум."

  

  "Чули сте да је речено: Не убиј оне који те на танане убијају преко ММФ-а, Свјетске
банке и дужничког ропства! Тко их убије, чак и ако је само непокоран,супротставља се
ине слуша њихова наређења, бит ће подвргнут и мом и њиховом суду и, сасвим сигурно,
осуђен.
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     "Чули сте да је речено: Око за око, зуб за зуб! А ја вам кажем: Не опирите се зломуАлбанцу, Црногорцу, Бошњаку и сличнима! Напротив, пљусне ли те нетко од њих подесном образу, па чак и ако изврши атентат на тебе, окрени му и други, дај му приликуза други напад".     "Чули сте да је речено: Љуби свога ближњега, а мрзи непријатеља. А ја вам кажем:Љубите све одреда, пријатеље и непријатеље јер су сви они суштински исти. Љубитедакле и Меркелову, и Трампа и Путина и Блера, молите за њих чак икад вас бомбамагађају и прогоне преко Трибунала."   "Пазите да своје праведности не чините пред људима да вас они виде. Када дакледијелиш милостињу пензионерима и просвјетарима, не труби пред собом, како то уопозицији и на улицама чине лицемјери да би их људи хвалили. Када дајеш милостињу -нека ти не зна љевица што чини десница, да твоја милостиња буде у скровитости чак иод оних који ће ту милостињу, можда, једног дана примити."     "Тако и кад ме молите, или се молите за мене, не будите као лицемјери као прелетачи,тадичевци, обрадовичевци, јеремичевци и ини. Они воле, као лукави Латини,дволичномолити стојећи преко јавних трибина да се покажу људима. Ви знате, да сам ја њиховасупротност, скроман до срамежљивости. Ти, дакле, кад молиш, уђи у своју собу, затвориврата и помоли се мени, свому Оцу, који сам, као пустињак, у скровитости од медија ипублицитета и које дубоко презирем."     "Нитко не може служити двојици господара, предсједника и предсједника владе. Илиће једнога мрзити, а другога љубити; или ће уз једнога приањати, а другога презирати.Не можете служити Богу и богатству. Нека Бог буде један, а и богат"     "Не судите миолако, посебно не преко медија, да не будете суђени! Јер судом којимсудите бит ћете вишеструко суђени. И мјером којом се замјерате мјерит це вам се, будитеувјерени. "

     "Иштите и дат ће вам се, можда, мада је мало вјеројатно! Тражите и наћи ћете, додушеједино у сновима и то само ако будете исправно гласали! Куцајте се по глави све док мене видите као једину могућност!"  "Све, дакле, што желите да власти вама чине, можете се увијек надати, чините и вињима, али одмах, конкретно и стоструко."     "Уђимо на уска европска НАТО врата, мада не знам да ли и то можемо! Јер широка супутинова врата простран пут који, по мишљењу оних који нама управљају, води у пакао!"     "Чувајте се лажних опозиционих пророка, мада опозиције у ствари и нема, који долазек вама у овчјем одијелу, а изнутра су вуци грабежљиви јер вас желе одвратити од мене.“
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