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среда, 27 јануар 2016 12:33

  

  

Мили Боже чуда великога,

  

кад градише Прокоп београдски

  

покољења београдских власти,

  

градише га четрдесет љета,

  

не могоше темељ подигнути,

  

а камоли протјерати воза.

  

Што мајстори саграде за дана,

  

то све вила за ноћ обаљује,
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грдна вила, опака и пр'јека,

  

на Дедињу она обитава,

  

ноћна мора сваке грађевине,

  

у пропаст је сектор отјерала

  

у цијелој држави Србији

  

и у овом дјелу од Јевропе.

  

Очајава Вучић господаре

  

с побратимом пашом Мали-пашом,

  

хоће Прокоп они изградити,

  

ал' им вила темељ обаљује.
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  Када дође четрес' друго љето  тад повика са Дедиња вила:  „Не мучи се Вучић господаре,  и не харчи блага из буџета,  већ распиши ванредне изборе,  када крене изборна кампања,  ласно ћеш се са мном нагодити,  када наштампаш изборне плакате,  и доведеш рају да ти кличе,  да развију државне барјаке,  и са њима б'јеле транспаренте,  нек с'јевају новински блицеви,  рефлектори нека теби св'јетле,  нек се оре пјесме са звучника,  то је мени призор најмилији.  Кад распишеш ванредне изборе  и кампању метнеш у темеље  ласно ће се темељ обдржати  и тако ћеш Прокоп саградити,  и кроз њега протјерати воза“.  

  Кад то зачу Вучић-господаре,  побратима зове Мали-пашу,  да заједно пођу на изборе,  да отворе изборну кампању,  не би л' вилу њоме очарали.  Расписаше ванредне изборе,  покренуше изборну кампању,  наштампаше изборне плакате,  доведоше рају да им кличе,  да витлају српским барјацима  и развију б'јеле транспаренте,  новинаре и ТВ екипе,  да им праве стручнијех прилога,  и да рају јадом забављају.    Сузе рони вила са Дедиња,  од толике силе и љепоте,  на темеље сасвим заборави,  а мајстори латише се посла  за три дана Прокоп завршише.  Шенлук чини Вучић господаре,  и са њиме паша Мали-паша,  отворише Прокоп београдски  и кроз њега воз су протјерали,  и послали путем Новог Сада,  уз покличе сиротиње раје,  док блицеви с'јевају за њима.  

  Али ето муке ниоткуда,  кад отиде са Прокопа раја  отидоше новинске екипе,  однесоше луче и барјаке,  оста Прокоп хала од бетона,  исти ко што бјеше и раније.    Обраћа са Вучић господаре  увр'јеђено вили са Дедиња:  „Богом сестро са Дедиња вило,  што си мене овдје преварила,  да ћу моћи Прокоп саградити,  ако само распишем изборе,  ево иде изборна кампања,  а Прокоп се није помјерио,  него какав бјеше и раније,  исти такав сада је остао“.    Проговара вила са Дедиња:  „Побратиме Вучић господаре,  откако је свијета и вјека,  не бијаше Вожда од Србије,  нити бјеше паше београдског,  да Прокопа није отварао,  обећав'о њега завршити,  ал' је Прокоп зграда чудновата,  воду држи док кампања тече,  када прођу ванредни избори,  он се опет ласно запарложи,  ишчекује сл'једећу кампању,  ко ће њега опет отворити,  панда опет један дан засија,  до новијех ванредних избора  и још једне изборне кампање.  Него слушај мојега савјета,  ако хоћеш Прокоп саградити,  не прекидај никада кампању,  окани се државне управе,  изборног се држи маркетинга,  јер док тече изборна кампања,  сви Прокопи биће прокопани,  сви возови стизаће на вр'јеме,  Србија ће ићи у Јевропу,  и постајат' тигар јекономски,  од блицева и од рефлектора,  неће раја ништа примјетити,  тако можеш владати довјека,  а Прокопа не мораш ни градит'!“  
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  На то рече Вучић господаре:  „Хвала теби побратимо вило  што си мени ово објаснила,  нека буде што бити не може,  нек кампања буде непрестана,  кад Србију градити нећемо,  можемо је барем замишљати,  да је 'наква каква бисмо хтјели.  Није тешко градити макете,  и кулисе правит' за сликање,  ако раја ништа не примјети,  биће исто као да је право.  А ти вило послушај савјета,  окани се ти ћорава посла,  грађевинске ситне корупције,  него дође код мене у странку,  да ми водиш изборнога тима,  да заједно градимо чардаке,  и возове брзе отправљамо,  и мостове градит' почињемо  па да ноћу све обаљујемо,  да би сутра опет отварали,  када дођу сл'једећи избори.  То је, вило, занат понајбољи,  а ти си му вична и искусна,  дођи, вило, код мене у странку,  вазда таквих стручњака нам треба,  биће ту и савјетничка плата,  и капаће благо из буџета,  јер смо благо грдно уштедјели,  све макете градећ' и кулисе,  мјесто правих кула и градова“.  „Гусле онлајн“ ( @gusleonline ) су сатирични твитер-налог „Филипа Вишњића“, којисвакодневно твитује на теме из политичког и друштвеног живота у епском десетерцу (и140 знакова).
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