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Академија младих лидера Српске напредне странке избацила је у орбиту свог првог
академика, Луку Кебару, те га одмах убацила у парламент Србије где је Кебара одржао
свој први историјски говор:

  

  

"Уважена председавајућа, поштовано руководство Народне скупштине, даме и господо
народни посланици, драге грађанке и грађани Србије, с обзиром да ми је ово прво
обраћање у овом величанственом Дому Народне скупштине, желео бих да се захвалим,
пре свега, председнику Републике Србије господину Александру Вучићу и СНС који су
ми омогућили да постанем део овог величанственог Дома и да у овом предивном,
историјском здању говорим овде пред вама".

  

Из горецитираног говора се могло закључити да је Академија младих лидера СНС,
заправо, Академија напредњачких уметности Србије (скраћено АНУС), и да кад једном
уђете у АНУС тешко да ћете из њега икада више изаћи.
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Аутобиографија генијалног Михајла Пупина звала се "Од пашњака до научењака", док
ће се аутобиографија генијалног Кебаре звати "Од пашњака до напредњака", јер је
Кебара, пре дипломирања на АНУС-а, био само једна мала божија овчица из
импозантног напредњачког бирачког стада, а онда је ушао у Академију Напредњачких
Уметности Србије, и постао оригинал напредњак, што ће рећи - особа која не треба да
брине за своју будућност, али сплетом несрећних околности мора да брине о нашој
будућности.

  

Мада није искључено да се Кебарина биографија зове и - "Од напредњака до бљака" –
јербо бити напредњак није само по себи ништа тако страшно, осим ако не постанете
бљак већ после првог скупштинског говора. У својој 26 години живота, колико тренутно
има академик Кебара.

  

Али, шта Кебара да ради кад је његов идол почео још млађи да буде бљак, већ негде у
23 години, кад се после успешне пословне каријере у лондонској гвожђари учланио у
странку и за само две и по деценије, природном негативног селекцијом, бавећи се
искључиво политиком, догурао до председника Србије. Његова биографија ће се звати:
"Од радикалског мрака преко напредњака до општенационалног бљака".

  

Српска скупштина је у новом сазиву постала расадник Кебара и њему сличних, такорећи
– мала бара, пуно Кебара - а то су они који баштине часне особине које се не цене нигде
у свету осим у СНС. Најпре, сваки напредњак мора по дифолту бити "увучићевић", што
ће рећи, бити менталног склопа најпознатијег "увучићевића" - Драгана Ј. Вучићевића –
водећег мислиоца савремене српске напредњачке мисли.

  

Али кад "увучићевић" постанеш првог радног дана на неком послу, рецимо на послу
посланика Дома Народне скупштине, пред тобом је светла "увучићевска" будућност.

  

У стара добра времена "увучићевиће" су звали "увлакачи", по извесном Драган Ј.
Увлакачевићу, али се онда појавио знаманити Драган Ј. Вучићевић, који је подигао
лествицу те мултидисципларне области илити обласне дисциплине.

  

Ако си довољно добар "увучићевић" у погледу председника Вучића, постоји нада да ћеш
једног дана и ти постати председник, само је потребно да трајно елиминишеш највећу
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пошаст савременог човечанства, опозицију.

  

Тако је академик Кебара у свом првом говору, објаснио, поред осталог, да је опозиција
један реликт прошлости, и да је одлично што је у парламенту заступљена тек у неколико
примерака националних мањина који још нису елиминисани по рецепту из раних радова
Великог Вође. Кебара је у првом говору дословно рекао: "Сећамо се како смо у прошлом
сазиву парламента имали много проблема са опозицијом. Конкретно, неки представници
опозиције, неки њихови посланици су уништавали инвентар у Народној скупштини, они су
реметили рад читавог овог парламента и ми смо то допустили само зато да би показали
да смо ми ти који инсистирамо на демократији. Неки наши посланици су били физички
нападани и како смо ми реаговали?"

  

Дакле, на Академији Напредањачке Уметности Србије, Кебара је научио да је опозиција
надалеко чувена елементарна непогода која уништава инвентар, ремети рад поштеног
света, те физички напада посланике СНС, па би је требало трајно елиминисати како из
садашњости, тако и из будућности Србије.

  

Фалило је само да академик Кебара поручи оној шесторици посланика опозиције из
редова национална мањина: "Дирните једног посланика СНС, ми ћемо дирнути 100
чланова опозиције из националних мањина", те да његова каријера заиста тотално
заличи на метеорску каријеру обожаваног председника. Јер, и председник је имао само
25 година када је нешто слично изговорио, па му ништа не фали. Идиотизам се исплати.

  

Проблем је што ће у будућности цела власт Србија бити састављена од полазника који су
изашли из АНУС-а, те ће будућност Србије бити шармантна мешавина политичких
Кебара и новинарских Барбара. Јер смо тако у могућности.

  

(Н1)
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