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(Викенд Данас, 14-15.11.2009)

  

АЛХЕМИЈА

  

Српска алхемичарска лабораторија. Ту се од олова не прави злато, ту се прави пита.

  

: Не, не и по сто пута не, не прихватам никакав алтер его!

  

: Али, драги мој, мораш признати да смо и ти и ја ту где јесмо, а јесмо овде и сада.

  

: А не, ја сам овде, ти си тамо. Ја с ове, ти са оне стране...

  

: Грешиш, ми смо горе!

  

: У реду, нека буде по твоме – рецимо то овако: ми смо тамо одакле на све стране пуцају
видици, одакле се може закорачити у будућност...

  

: А прошлост? Шта ћемо са прошлошћу? Зар смемо да заборавимо ко смо, шта смо,
одакле потичемо, ко су нам преци, шта су нам светиње...

  

: То нисам рекао. Али, желим јасно да кажем: важније је окренути се времену које
долази. Свету сутрашњице...
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: Окренути се лево или десно? На исток или запад, север или југ? И којем свету? Где
привезати овај хаварисани брод? За један од она твоја четири стуба?

  

: За сва четири! Не, за пет - заборавио сам отомански стуб...

  

: Да ли би био тако љубазан да ми разјасниш следеће: на једном, условно речено твом,
везу добијамо финансијску инфузију, на другом, опет условно речено, мом – енергетску,
а на трећем, четвртом и том петом добијамо – шта?

  

: Моралну!

  

: Моралну – шта? Вакцину? Кад нема оне обећане, оне против грипа...

  

: Моралну подршку. Желим да нагласим, штавише, желим да пошаљем јасну поруку: у
овом историјском тренутку када се мултиплицирају многе тензије...

  

: Еј, човече, прикочи, освести се, спусти се на земљу... Па зар ти ништа не примећујеш,
зар не видиш да возимо на резерви у одлучујућем историјском репесажу...

  

: Али возимо! А резервоар нам, ево, пуне ли пуне...

  

: Не могу они да напуне колико ми можемо да потрошимо...

  

: Смањићемо потрошњу. Штедећемо. А они само нека пуне... До врха!

  

: Али, ко ће то све да плати?

 2 / 4



Доктор Џекил и мистер Хајд

Пише: Владимир Јокић
субота, 14 новембар 2009 20:47

  

: Е, то само Бог свети зна, мој Тадићу!

  

: А ако Бога нема, драги Борисе?

  

: Тја, онда је све дозвољено...

  

АЛГОРИТАМ

  

Српска алгоритамска лабораторија. Ту се од симбола не прави систем, ту се прави
питино дете.

  

: Исток или Запад?

  

: И Исток и Запад, и Север и Југ!

  

: Нато или ватрогасци?

  

: И Нато и ватрогасци, и Охајо и Шојгу!

  

: Европа или Косово?

  

: И Европа и Косово, и Метохија и Додик!
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: Јужни ток или Набуко?

  

: И Јужни ток и Набуко, и Хованшчина и Травијата!

  

: Динкић или Дачић?

  

: И Динкић и Дачић, и Чеда и Палма, и ти, мој Тадићу...

  

: ...И ти, драги Борисе.
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