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Оскар за најглупљи дијалог у дечјем играном филму ван енглеског говорног подручја иде
у руке… - рећи ће негде у марту следеће године Мерил Стрип, са супертајним смешком
отварајући ону супертајну коверту Америчке филмске академије која крије будућег
оскаровца.

  -Дакле, најглупљи дијалог у дечјем играном филму ван енглеског говорног подручја иде
у руке Александра Вучића, младог српског сценаристе, за филм “Враћам очеве са
службеног пута”, који је наставак култног “Оца на службеном путу” – узвикнуће Мерил
усхићено, а млади српски сценариста успентраће се на бину Кодак театар у Холивуду и
одржати карактеристичан историјски говор, најбољи оскаровски историјски говор у
новијој историји.   

Тако ће забрањени филм “Враћам очеве са службеног пута” ипак добити своју макар
моралну сатисфакцију, јербо то ремек дело савремене српске кинематографије нико
није схватио, ни РЕМ, ни твитераши, ни Н1, али га је схватила најауторитативнија
филмска институција на свету, доделивши му престижну награду, Оскара за најглупљи
дијалог у дечјем играном филму ван енглеског говорног подручја. Што није мала ствар за
крхку домаћу кинематографију.

  

Када је оно, пре неки дан, председник Вучић рекао да ће да се насекирају многи кад
почне да пушта спотове на Н1, он је, претпоставља се, фигуративно хтео рећи да ће у
том споту да буде нека мала сека, па ће, логично, сви да се секирају због те мале секе.
То, логично, претпоставља да је председник Вучић знао, и сам набацивши онај
супертајни осмех Мерил Стрип, да ће спот бити забрањен, како би цео свет видео да је
Србија једна демократска држава, где нема циле-миле, него институције раде свој посао
у уиграном спектаклу званом “Кад СНС набаци РЕМ-у демократију на волеј”.

  

Мада је с тим спотом, у коме Вучић малој секи обећава враћање тате који се одлио у
иностранство, коначно схваћено шта тачно значи децентрализација коју заговара СНС.
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-Децентрализација је феноменална идеја Српске напредне странке да доводи децу на
телевизију да причају с председником на разне теме, зато што деца највише верују
председнику, Браћи Грим и Хансу Кристијану Андерсену. Деца су непоткупљива,
искрена, њима не мораш да даш кило брашна, 100 евра, две литре зејтина, да би ти
веровали, довољна је само мала чоколада и нека лепа бајка или басна– пише у
дефиницији децентрализације у “Речнику мало познатих речи” групе напредних аутора.

  

  

Тако је СНС ушла у ТВ кампању са слоганом: “Прво смо враћали пензије, па смо враћали
плате, а сада враћамо тате!” Чак се и римује!

  

План за враћање тата је комплексан – најпре је неко дошао на идеју да Србија искористи
бројчану предност у респираторима у односу на остатак Земаљске кугле, па да
респираторе мењамо за тате по систему робне размене.

  

На пример, да земљама које немају респираторе, јербо је све светске залихе
респиратора покуповао председник Вучић на црној берзи, понудимо 100 респиратора у
замену за једног српског тату.

  

-Дајте нам једног тату, ми ћемо вама 100 респиратора! – ускликнуо је председник Вучић
ко у стара добра времена.

  

Председник је, наиме, из корона фазе када је претио да ће да иде по светским
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аеродромима да враћа у земљу наше унапред плаћене респираторе, сада у постковид
фази па оће да враћа у Србију унапред плаћене тате.

  

Јер у будућности питање свих питања неће бити - колико имамо респиратора – него –
колико имамо тата? Ако и то пемијерка не прогласи за државну тајну.

  

Па ће председника питати: “Председниче, председниче, како набављате ове силне
тате?”, а он ће да им каже: “Сналазим се, само ја знам како”. Уздахнувши дубоко,
драмски, ко кад су га питали: “Председниче, како набављате ове силне респираторе?”.

  

У подухвату “Враћамо тате, веома повољно”, олакашавајућа околност јесте што деца
којима су тате на раду у иностранству, често забораве како тата тачно изгледа, па
можеш да им вратиш било ког тату.

  

-Тати се у зубе не гледа! – казаће председник Вучић ако се неко дете пожали да
враћени тата баш нешто не личи на оног оригиналног.

  

Међутим, откад је Регулаторно тело за електронске медије утврдило да деца не могу да
се појављују у предизборним политичким спотовима, креатори кампање СНС све више
размишљају да уместо тата, у земљу из иностранства почну да враћају тетке.

  

-Ако почнемо кампању да у земљу враћамо тетке из иностранства, онда у спотовима
нећемо морати да ангажујемо децу. Довољно ће бити да у спот доведемо министра
Вулина да прича с председником о враћању тетке из дијаспоре! – сетио се креатор
кампање СНС како да доакају свима.

  

Тако да је сценарио следећег СНС спота овакав – седи министар Вулин за столом у
униформи купљеној на панчевачком бувљаку и игра се са системом С–300, а председник
Вучић га пита: “Шта би ти, синко, највише волео на свету?”
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Онда министар Вулин сетно каже: “Ја бих највише волео да ми вратите тетку из
иностранства!”

  

И у следећој сцени се на вратима појави митска личност, тетка из Канаде!

  

Зар није генијално?

  

(Н1)
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