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Када је у мају прошле године на Тргу републике организовано такмичење у слагању
Рубикове коцке, Горан Весић, за дивно чудо, није дошао на идеју да се трг поплоча
Рубиковим коцкама како би Београд имао јединствен трг на целом свету.

  То би било иделано решење, јербо површина Рубикових коцки може лакше да се мења,
простим окретањем коцкица око језгра Рубикове коцке, па би Трг републике коцке за
поплочавање могао да мења на дневном нивоу.   

Било је, додуше, идеја да се трг поплоча коцкицама за јамб, али се и од тога одустало,
јер је утвђено да на земаљској кугли нема толико коцкица за јамб, колики је Трг
републике.

  

Затим, размишљало се да се трг поплоча Лего коцкама, јер у васељени не постоји такав
трг, то би било баш светски. Срећом, нико није лег'о на руду на идеју о Лего коцкама као
заштитном знаку Трга републике, па је смишљено најбоље решење.

  

Фактички, коловоз на Тргу је поплочан храпавим коцкама чија је функција од старта
била сасвим очигледна - труцкање.

  

-Ове коцке су постављене по узору на светске градове, јер свуда у свету када колима,
тролејбусом, аутобусом, бициклом, рикшом, мотором, тротинетом или ховербордом
пролазиш неким тргом, мораш да се труцкаш – објаснили су градски оци Београда, који
више личе на градске маћехе, разлог зашто је трг поплочан храпавим коцкама за
труцкање.

  

-Зашто је важно да се труцкаш кад пролазиш тргом? – питали су новинари који немају
појма о урбанизму и архитектури тргова.
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-Ј... вас Ђилас! – дали су градски оци сасвим стручан одговор на сасвим нестручно
питање.

  

Кажу да је мисао: "И пут у пакао поплочан је добрим намерама" настала када је
Скупштина града Београда донела решење о реконструкцији Пута у пакао, зато што су
наводно постојале притужбе грађана да се до пакла путује читаву вечност.

  

Истина, нема човека на свету који би желео да што брже стигне до пакла, тако да је
боље да магистрални пут до пакла буде што гори, али баш тамо где престаје логика
почиње власт Српске напредне странке у Београду, те је издвојено 10 милиона евра да
се направи модеран Пут до пакла.

  

-Грађанима ће на тај начин бити омогућено да до пакла стигну за 20 минута, а не као до
сада, за два сата. То ће бити од користи свим грађанима Београда, а нарочито нама из
СНС-а – рекао је Горан Весић на отварању радова на реконструкцији Пута до пакла.

  

Отуд, дакле, оно – и пут у пакао поплочан је добрим намерама – јер шта је лоше у доброј
намери градских власти Београда да свим грађанима омогуће нову и лепшу
саобраћајницу до пакла.

  

Е сад, баш у петак ујутру, Горан Весић је у ванредној инспекцији новоотвореног Трга
републике и сам схватио да су оне коцке за труцкање које су постављене на Тргу, чија је
улога да се сви грађани равноправно труцкају, функционалније на путу за пакао него на
путу за Народно позориште.
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  -Закључили смо да многи грађани касне на представе у Народном позоришту због новихкоцки за труцкање, док грађани који путују за пакао стижу у пакао пре времена, те смоодлучили да направимо малу корекцију – објаснио је Весић.  Тој изненадној одлуци, да се хитно реконструише хитно реконструисани Трг републике,претходила је петнаестодневна опсервација саобраћаја на тргу, после које је неко изградске власти искрено и гласно узвикнуо: "Који смо ми коњи!? Па ово не ваља ништа!"  Околност да је неко из градске власти изговорио реч: "Који смо ми коњи!?" отворила јемогућност да током реконструкције Споменика кнезу Михаилу пронађе адекватнаалтернација за оне грађане који су навикли да се налазе "код Коња", па да се, док коњ иМихаило буду на шмирглању, уведу редовна целодневна дежурства Градског орбораСНС на Тргу републике, на месту споменика.  Реконструкцији ту вероватно неће бити крај.  Наиме, када је 3. августа обилазио радове на Тргу републике, председник Вучић је рекаода сад све изгледа много лепше.  -Биће много цвећа, биће дрвореда! – обећао је председник, дословно.  Месец дана касније, трг је отворен, и примећено је да тамо има свега сем цвећа идрвореда, што не значи да цвећа и дрвореда неће бити за две, најкасније три године,када Горан Весић закључи да су извођачи радова, на своју руку, оставили грађанеБеограда без цвећа и дрвореда. Ј… их Ђилас!  (Н1)  
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