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(Курир, 20.12.2009)

  

Ах, проклетство! Изгледа да ћемо сад стварно морати да путујемо по Европи. Блажени
беху дани у којима смо имали то дивно оправдање за остајање код куће. Јао, само нам је
још то требало!

  

Иако нас тријумфално убедише како је за пролаз преко шенгенских зидина потребна
само та црвена књижица, наџак-цариници ће вас третирати као стоку, тражиће вам
разне папире и уверења која су била потребна и за стару добру визу. Разбациваће вам
гардеробу, извртаће вам несесер на под, скидати вас до голе коже, убеђивати како
нисте ви у пасошу већ неки ваш брат близанац. Зуцнете ли само, ево вас брже отуд него
одовуд.

  

А колико тек пара треба да се пукне! Рецимо, ови крш летови који шатро коштају 19 евра
на неки волшебан начин увек добију још једну нулу. А тамо, чим се ухватите за врата
таксија, то вам дође 40 евра, како отворите јеловник, то вам је 60 евра, само закорачите
у фоаје најбеднијег хотела, и остајете без 80 еврића. Јавићете се породици да сте
некако стигли и роминг ће вам прождрати читаво мало богатство. Окренете ли још
неколико пута, оде пола плате. Само што убаците картицу у банкомат, узеће вам десетак
евра за провизију. Маштаћете о двогузном пластичном пиву за 120 динара, а за цигаре
ће вас одрати бар троструко више но овде. И тада ћете од силног стреса доживети
наглу потребу за тоалетом. Ко за инат, нигде WC, а да се вратите у онај фенси
ресторан, не иде. И тако, таман што ћете се иза неког жбуна ухватити за рајсфершлус,
полицајац ће писати казну – минимум 135 евра.

  

И домороци ће бити суздржани, лажно љубазни и роботски хладни. Ваш кржљави
енглески разумеће мало ко, а површна знања француског, немачког или ретороманског
можете да окачите галском петлу о кљун. Зато нам из чисте пакости и нису укинули визу
за Велику Британију, где бисте можда и уболи коју реч!

  

Оно мало пара што вам остане, олакшаће вам најбољи џепароши света, којих је на
хиљаде баш у градовима које бисте да посетите. Не чудите се ако вас неки Румун
спретно звекне гвозденом шипком умотаном у новине, а онда, док вам помаже (јер сте се
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као онесвестили), олади сва документа, новац, ланчић, бурму, ципеле, гаће...

  

Залутате ли тако опељешени и обезгаћени у какву мрачну улицу европских метропола,
можете се суочити с разним искушењима. Дрога на сваком углу, педери, транџе и курве
се слободно шетају. Моја бивша која живи у Холандији клела ми се да је срела чувеног
лидера једне мањинске странке нашминканог и избријаних ногу како шета у минићу
држећи се за руку с једним свештеником СПЦ.

  

И поред свега тога, тај заводљиви шарм западне Европе, утицаће тако да ћете, када се
вратите у свој сигуран и удобан завичај, почети да закерате како је тамо све боље.
Пашћете у депресију, одсуствоваћете с посла, покушаћете самоубиство, с нестрпљењем
ћете чекати „Пешчаник“, учланићете се у ЛДП!

  

Срећом па ће садашњи министар полиције на време пренети коалиционим партнерима
некадашња искуства његове странке са увођењем виза. Тако да ће, кад ђаво буде однео
шалу, на опште одушевљење и олакшање виза бити враћена. Једва чекам! Ма, какав
црни бели шенген...
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