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 Угостио сам @анабрнабиц у дворишту очеве куће. Ускоро ћемо имати још добрих вести,
посебно за угоститеље и туристичке раднике у градовима Србије – писало је у тој објави
на Инстаграм профилу под називом "будуцностсрбијеАВ", где су се
"будуцностпредседникАВ" и "будуцностпремијеркаАБ" сликали у воћњаку у Јајинцима са
две јабуке.

  - Биће и добре вести за компанију Аппле - само што није на свом Инстаграм профилу
"будуцностсрбијеАБ" написала Ана Брнабић, јер је током дугог седења у
председниковом јабучњаку, открила те две небичне неодгрижене јабуке, нимало налик
оним фаличним америчким јабукама са ајфона.

  

- Имам идеју! Да понудимо Еплу нови лого? Целу јабуку! - рекла је премијерка
председника.

  

- Генијално, Ана! Упишите тамо: Србија измислила нови лого Епла, целу целцату
неодгрижену јабуку! - јавио је председник свим таблоидима у нашој земљи добре вести
за Епл.

  

Надајући се да ће они ту добру вест јавити Еплу. А да ће Епл јавити свима осталима.
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Онда су се сетили да треба јавити неку добру вест и грађевинцима.

  

- Имам идеју! Добра вест за грађевинце: наша земља је велико градилиште, највише се
гради теам буилдинг – рекла је премијерка поводом тог малог тим билдинга у Јајинцима.

  

Онда се премијерка сетила да треба јавити и неку добру вест за сомове.

  

- Добра вест за сомове: председник је одличан сомелијер - написала је на свом
инстаграм профилу будуцностсрбијеАБ, јербо председник у Јајинцима има вински
подрум, па су пробали разна вина, а председник јој је рекао да му је хоби сомелијерство,
мада сви остали мисле да му је хоби серологија.

  

Онда се премијерка сетила да треба јавити добре вести за полиграф и лоше вести за
Мићу Ћулибрка.

  

- Добре вести за детектор лажи. "Ин вино веритас", или што каже наш народ - у вину је
истина, а не у НИН-у - написала је премијерка.
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  - Шефе, овде вам је до јаја! - уздахнула је на крају тог дивног летњег дана премијерка инаписала на свом Инстаграм профилу: "У Јајинцима је до јаја".  Онда се премијерка сетила да треба смислити и неку добру вест за маркетиншке иадвертајзинг агенције.  - Добра вест за маркетиншке & адвертајзинг агенције. Имам нови слоган за следећеизборе: "Србија до Јајинаца". Тај слоган истовремено показује да је у Србији све до јаја,скоро ко у Јајинцима! - написала је премијерка на новом инстаграм профилу“србијадојајинацаАБ&АВ”.  Остало је мистерија шта је добра вест за угоститеље и туристичке раднике у нашојземљи, с почетка ове приче, али може се наслутити - као што је Зоран Бабић пре некугодину добио савет да нађе друга у Сопоту, тако су сви остали добили савет да за овулетњу сезону нађу друга у дојајчаним Јајинцима, где, бар на оним сликама саИнстаграма, изгледа ко да људска нога ту никада није крочила.  - Летујте у Јајинцима, биће вам до јаја - нови слоган угоститеља & туристичких радникаје, ваљда, та добра вест.  Туристичке агенције већ спремају туристичке водиче са историјатом Јајинаца. У њимапише:  Назив Јајинци је настао по најпознатијем житељу Јајинаца који је од Србије направиодржаву до јаја. Тај скромни човек оборио је светски рекорд у изговарању личнезаменице ЈА у минуту. Само једна случајно изабрана реченица, из емисије Хит Твит,познатије као "Утисак невоље", показује учесталост помињања ЈА у његовом богатомвокабулару.  На пример, једном је у "Утиску невоље" рекао:  "Којим год путем да кренете наилазите на фабрике које сам ЈА отворио, којим год путемда кренете, тај сам пут ЈА радио. Којим год путем да кренете, ту сам пругу ЈА градио. Иаеродром, видите како Винци одлично ради. Па и то сам ЈА градио. ЈА сам подигаопензије, ЈА сам подигао плате..."- испричао је тај староседелац Јајинаца "Утискуневоље", па кумови села надомак Београда нису имали дилему како да га назову.  - Нека се наше село зове Јајинци! - одлучили су једногласно кумови Јајинаца назатвореном састанку месне заједнице.  Ето, писаће у туристичким бедекерима, тако су настали Јајинци.  Село је, чућете то од туристичких водича, било инспирација и многим светскимкњижевницима. Када је видео ону објаву на Инстаграму из јабучњака, покојни ВикторИго је решио са свој роман "Јадници" преименује у "Јајинци", некако му то боље звучи.  Деца ће од следеће школске године у обавезној школској лектири читати "Јајинце"Виктора Игоа, херојску причу о неким јадницима који су једног дана открили нови логокомпаније Аппле.  Или је то ипак прича о Јајинцима који нису за јаднике.  Или је то ипак прича о људима који имају своје ЈА, а Информер тврди да главни јунакима два ЈА.  Или већ тако нешто, ко ће га знати, јер као и свака ђачка лектира, и ова је компликованаза препричавање ако вас мрзи да читате.  (Н1)  
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