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 У време Југословенске левице, знаменитог ЈУЛ-а, матичне партије Александра Вулина,
актуелан је био виц о разговору две даме сумњивог морала.

  Причају њих две, па једна каже:  

- Сестро, ајд да се учланимо у ЈУЛ!

  

А друга јој вртећи торбицом одговори:

  

- Ма јеси нормална! Родитељи би ме убили! Једва су ме пустили и овим да се бавим!

  

Лажна вест да се у новом посланичком клубу Српске напредне странке нашла и нека
светска порно звезда, наше горе лист, родом из Дољевца, била је веома тешка за
демантовање, јер је све изгледало скроз логично.

  

Вест која би била шокантана у овом случају гласила би: “У новом посланичком клубу СНС
једино нема порно звезда!”

  

-Ма није могуће! - крикнуо би аудиторијум, пошто у ту вест нико живи не би поверовао,
јербо је посланичка група СНС брижљиво скупљана с коца и конопца, с бота и ботовца и
с таса и Тасовца.

  

Онај виц из доба ЈУЛ-а, заправо, више би личио на стенограм са седнице посланичке
групе СНС и никог не би могли да убедите да је то виц.
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Као, разговарају два анонимна посланика СНС, па један каже: “Брате, ајд да постанемо
порно глумци!”

  

А онај други посланик СНС му каже:

  

- Ма јеси луд! Родитељи би ме убили! Једва су ме пустили и овим да се бавим!

  

Младе снаге које је председник најавио још прошле године стигле су тог дана у
Скупштину, с маскама преко фаца, ваљда с жељом да остану анонимни, јербо сваки бот
по правилу службе жели да му се не открије идентитет.

  

Деловали су малко заплашени од могућности да им неко постави неко тешко питање,
али онда се, ко за инат, појавила новинарка Неwсмаx Адриа, и неколицину их
приупутала: “Како се зовете?”
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Нико од њих није знао тачан одговор, заправо, почетком 21. века у српском парламенту
откривена је специјална врста људи који не знају ни како се зову.

  

- У јееее….., где баш мени најтеже питање – помислио је први од упитаних посланика
СНС.

  

Фалило је само да каже: “О мом тачном имену разговараћемо на затвореном састанку
посланичке групе, о чему ћете накнадно бити обавештени преко службе за
информисање СНС”.

  

Нови млади посланици су знали да је име клизна категорија, веома променљива, јер док
су били само ботови, популарне ботине, једног дана су се звали Пера, другог Мика,
трећег Лаза…

  

У зависности од броја коментара о величини Великог вође и микроскопској величини
Малог Ђиласа, које су морали да оставе, знали су дневно да промене по 100 имена, тако
да тог дана, логично, нису имали представи које име им је додељено за специјални
задатак полагања посланичке заклетве у Дому Народне скупштине Републике Србије.
На чијем је улазу скулптура Томе Росандића “Играли се коњи врани”, чија је порука јасна
– коња ћеш лако утерати у скупштину, али ћеш га тешко избацити. Мислите о томе!

  

Срећом, па новинарка није наставила с потпитањима, иначе би разговр гарантовано
изгледао овако:

  

НОВИНАРКА: Какво је ваше мишљење о…

  

ПОСЛАНИК СНС: (прекида је) Немамо мишљење. Има ко мисли за нас, јер смо ми добро
организована партија левог центра, десног центра, леве деснице и десне левице. У
нашој партији тачно се зна ко шта ради, ко носи звонце, а ко мрчи овце и ко мисли, а ко
носи Сисли.
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НОВИНАРКА: Колико година имате?

  

ПОСЛАНИК СНС: А што бих ја, молим вас, знао колико имам година? Па ја се не сећам
кад сам се родио, био сам јако мали, скоро беба...

  

НОВИНАРКА: Океј, ајде нешто лакше. Који су иницијали нашег нобеловца?

  

ПОСЛАНИК СНС: То знам, иницијали нашег нобеловца су А.В.

  

НОВИНАРКА: А које је пуно име нашег нобеловца?

  

ПОСЛАНИК СНС: Аво Индрић!

  

Посланичка група СНС с овим младим снагама могла би да се зове Посланичка глупа
СНС, јербо такав утисак остављају. Некако глуп утисак. За њих је, делује, и Зоран Бабић
француски академик, те се остварило предвиђење да ћемо једног дана правити Зорана
Бабића од блата.

  

Тако да је права штета што порно звезда Цхеррy Кисс, родом из Дољевца, није била на
посланичкој листи СНС, јер је она моралнија од Тасовца, Мартиновића & Ристичевића
заједно, а свакако и паметнија од свих анкетираних младих снага будућности Србије.

  

Елем, њен улазак у Скупштину био би компликован само из једног разлога. Наиме, на
последњем ТВ гостовању председника & премијерке Брнабић пред изборе 21. јуна на
Пинку, питали су премијерку - да ли има неко ко боље зна географију од председника, а
она је испричала једну анегдоту која је настала током епидемије коронавируса.

  

-Председник и ја смо се нон-стоп чули телефоном. Десило се да смо имали жариште у
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Дољевцу. Ја окренем председника и кажем му то, он мене пита: Дољевац или Пуковац?
Ја кажем: Не знам шта је Пуковац, он мени наставља: Како не знаш шта је Пуковац…
Тада сам научила шта је Пуковац, то је највеће насеље у Дољевцу, сад знам. Учим од
председника - рекла је премијерка током тог гостовања.

  

Тако да бар знамо како би изгледао разговор колега из посланичке глупе СНС са
светском порно звездом Цхеррy Кисс.

  

- Госпођице, чиме се бавите? - питале би је колеге из глупе.

  

- Снимам порниће!

  

- Ох, каква случајност, па ми смо колеге! - рекле би јој колеге и додале: “А одакле сте
колегинице?”

  

- Из Дољевца – рекла би Цхеррy Кисс.

  

- Дољевац или Пуковац?

  

(Н1)
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