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 Дођу тако нека времена кад паметан заћути, будала проговори, а сви остали почну да
траже кандидата опозиције који ће начисто да победи Вучића на првим следећим
изборима.

  Вучић је спор али достижан, сматрају они, само нам фали прави човек који има неке
паранормалне способности – на пример, уме да убоде тројку у последњој секунди
Светског првенства у кошарци. Или, на пример, зна да глуми боље од Вучића. Или, на
пример, зна да режира боље од Вучића. Или, на пример, зна пола Библије напамет да га
пробудиш у три ноћу, боље од Вучића.   

Али се ту створио један мали проблем – како год некога ко има паранормалне
способности описаног типа, поменете у јавности, он изађе малтене истог дана,
истовремено, на насловници Информера, Српског телеграфа, Курира и Алоа. И још
понегде. И такорећи преко ноћи постане државни непријатељ нумбер оне, јер би у
таквим штампаним стварчицама и ненасилном Гандију, преданим истраживачким
новинарством, ископали неко насиље у породици, некакво насиље на спортским
борилиштима или насиље на јавном месту.

  

Тако да најновија српска клетва гласи: „Да Бог да те неко поменуо као могућег
кандидата опозиције на изборима, макар ти о томе ништа не знао нити планирао“.
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Те је бити потенцијални притивкандидат Вучићу постао идеалан начин да напакостите
комшији, ташти, зету, јетрви, пашеногу или свекрви, већ према вашој жељи.

  

Имате рецимо комшију кога одавно не подносите.

  

Све сте досад покушали – бушили сте му гуме на колима, ломили му брисаче,
разваљивали поштанско сандуче, киселином заливали његове мушкатле у ходнику,
пријављивали га комуналној због гласне музике, звали ватрогасце кад пече паприке на
тераси, али све се завршавало без икаквиг ефекта и последица по комшију.

  

И за то има лека: потребно је само да негде у јавности кажете како је ваш комшија
идеалан човек који ће победити Вучића на изборима 2022. године, па ће се за све остало
побринути једина институција државе Србије која функционише и која стално бди над
свима нама – Просечан Српски Таблоид.

  

Идеје ваше, руке наше – гласи девиза ове савремене инквизиције за правовремено
развлачење по блату и поливање катраном и перјем свега и сваког кога неко помене као
иделаног кандидата с којим ће српска опозиција на пролеће 2022. пред Вучића.

  

Најбоље је да напишете саопштење следеће садржине: „Србија има пуно часних и
поштених људи који могу да се супротставе диктатури у коју тонемо, али се међу њима
издваја мој комшија, Петровић Петар, часни пензионер са Вождовца, који је више од
пола века пример непристајања на компромисе, човек од угледа и врсни интелектуалац“.

  

Већ сутрадан по публиковању вашег саопштења о комшији као идеалном ПротивВучић
кандидату, ваш комшија ће изаћи синхронизовано на свакој насловној страни која држи
до с(ј)ебе, и за тили час постати особа која је свеколикој светској јавности позната као
неко ко је проневерио благајну кућног савета (иако ваш кућни савет нема благајну),
узурпирао вешерницу у згради (иако ваша зграда нема вешерницу) и додао снајпер Ли
Харву Освалду ономад у Даласу (иако ваш комшија никад није био у Америци, па самим
тим ни у Даласу).
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Нечасно је, дакле, лажно пријавити комшију за било шта, али нема ничега лошег да
истакнете све његове квалитете и лажно пријавите комшију за идеалног председничког
кандидата опозиције.

  

А делује, верујте, много боље у борби против комшилука од заливања мушкатли
киселином.

  

Тако се неко ових дана сетио да „ми имамо свога Бога, име му је Бодирога“. Ваљда је
прочитао пасус из текста неког новинара који је Бодирогу описао овако: „Својим чувеним
форама често је чинио беспомоћним многе легендарне светске кошаркаше против којих
је играо, а постало је правило да ће клуб у који дође освајати трофеје”.

  

-Ово нам треба у опозицији: неко ко чини беспомоћним противника, а клуб за који игра
осваја трофеје! – приметио је неко, ваљда Бошко Обрадовић, и онда је, ни не упитавши
Бодирогу, предложио истог тог Бодирогу за вансеријског кандидата за побеђивање
Вучића.

  

Или је, пак, неко, ваљда Бошко О, одслушао песму Прљавог инспектора Блаже,
надалеко познатих стихова, идеалних за лајтмотив председничке кампање 2022. године:

  

Шта је добро, шта нам треба

  

да се винемо до неба

  

дај игара, не треба нам хлеба

  

 Јер ми имамо свога Бога
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име му је Бодирога

  

на паркету он је бабарога

  

 То је оно што нам фали

  

то је оно што нам треба

  

дај игара, не треба нам хлеба

  

 Секс, дрога, Бодирога

  

секс, дрога, Бодирога

  

то је име мога Бога

  

секс, дрога, Бодирога.

  

Само неколико дана касније на свим насловним странама свих таблоида које лично
уређује Главни и Одговорни Уредник Србије, појавила се вест да је Бодирога возећи
свог масератија, прекорачио брзину на аутопуту кроз Нови Београд, јербо је јурио 174
километра на сат тамо где је дозвољено само 80.

  

Због тога му, писали су таблоиди, прети до 15 дана робије, 15 казнених поена и забрана
вожње од осам месеци.
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Па ви, браћо и сестре, видите с ким ћете на онаквог човека, председника, Вучића, који у
животу није прекорачио брзину, можда је једино пар пута пекорачио овлашћења, ал за
прекорачење овлашћења се не иде 15 дана на робију, не одузима се 15 казнених поена и
не забрањује се ништа на осам месеци.

  

Гарантовано да у фајлу под насловом “Секс, дрога и Бодирога”, у неком таблоидном
буџаку, има још каквих страобалних података за осумњиченог Бодирога Дејана, које
ћете читати све док осумњичени Бодирога Дејан свечано не изјави да га политика не
интересује.

  

А нећете веровати чиме се све бави осумњичени Дурић Младен, познатији као
Григорије…
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