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 Шта све можеш у Денверу кад си мртав - то је већ свима познато.

  А шта све можеш у Гаџином Хану кад си напредњак - сазнали смо тек пре неки дан,
када су се напредњаци из Гаџиног Хана, такозвани "напредни гаџовани", накачили на
Фејсбук да поделе слике са манифестације одржане поводом Илије Громовника.   

Тамо су малолетним фудбалеркама из фудбалског клуба Машинац увалили заставе
Српске напредне странке, зато што је ваљда Илија Громовник био један од оснивача
СНС на југу Србије.

  

- Драга децо! Традиција која се вековима преноси с колена на колено у нашем крају јесте
да се о Светом Илији сликате са заставама СНС и онда фотографије окачите на
Фејсбук! - објаснили су им, биће, "напредни гаџовани", чувари народне традиције.

  

По систему - шта зна дете шта је 200 кила - фудбалерке су позирале са две заставе
СНС, али - насупрот очекивањима "напредних гаџована" да ће те слике видети Онај Који
Све Види и похвалити их за допринос ширењу реформи међу малолетницима - то је
видео неки новинар и питао их логично: "Зар ово није злоупотреба деце у политичке
сврхе?"

  

- Ма јок! - рекао је неки локални "напредни гаџован" - "деца цене рад председника
Вучића", те су зато сама уватила заставе СНС.

  

Шта зна дете шта је 200 кила, ал' зна дете да цени рад председника Вучића.
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  - Много воли животиње, а и председника Вучића! У Зоолошком врту не могу да јеодвојим од кавеза с мајмунима, а у Гаџином Хану од напредњака и СНС застава -фалило је још само да се јави неки пресрећни родитељ малолетних фудбалерки.  Испоставило се међутим да се фудбалерке нису отимале за заставе, ко што кажунапредњаци, него су се напредњаци отимали да им увале заставе, зато што је просечаннапредњак мајстор да вам ували нешто што вам не треба у животу, па су ваљда тако исакупили 700.000 чланова.  Тим методама и темпом ускоро ће бројчано престићи и укупну светску популацијуЈеховиних сведока.  Напредњаци по Србији фактички и јесу узнапредовала врста Јеховиних сведока, јединошто вам уместо часописа "Кула стражара" увале СНС заставу и окаче вас на Фејсбук.  Као што вас они досадни типови, Јеховини сведоци, по улици прогањају са питањем: "Дали сте размишљали како ће Бог ускоро успоставити праведан и савршен свет у рајскимусловима и тиме оправдати своју сувереност која је према Библији доведена у питање уеденском врту?", тако некако и напредњаци, Вучићеви сведоци, имају та библијскапитања: "Да ли сте размишљали како ће председник Вучић ускоро успоставитиправедан и савршен свет у рајским условима и тиме оправдати своју сувереност која јепрема Куриру доведена у питање у еденском врту?"  Само који дан пре но што су "напредни гаџовани" злоупотребили оне фудбалерке ваљдаим рекавши - боље да окачите заставе СНС на Фејсбук него да окачите копачке о клин -у Гаџином Хану одржани су традиционални Јужноморавски дани црног лука уЗаплањској Топоници, где је било такмичење у припремању јела у којима је један одглавних састојака црни лук.  Следеће године могу да направе манифестацију Јужноморавски дани црног лука инапредњака у Заплањској Топоници, где ће, рецимо, бити такмичење у припремању јелау којима су један од главних састојака напредњаци.  Пошто је Србија дошла до фазе када су напредњаци постали главни састојци свега,једино их још не сипају у шпагете и гулаш.  (Данас)  
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