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Браћо и сестре, реформаторке и реформатори, из централе странке управо ми је
јављено да морамо хитно да се окупимо у Ректуму! – рекао је лидер неког општинског
одбора СНС окупљеним члановима.

  -Где је тај Ректум? – питао је члан СНС који се ту затекао по позиву.  

-Кажу да је одмах иза најновијег Трга републике, који је, узгред буди речено, прелеп… –
казао је лидер ОО СНС, урбанистички замишљено гледајући у скупину сабораца.

  

Потом су чланови општинског одбора редом укуцали на Гуглу тај њима непознати израз,
Ректум, и на основу дефиниције Ректум на Википедији стекли су утисак да им хитно
окупљање у Ректуму није непозната дисциплина.

  

-А хоће ли тамо бити председник? – питао је један, јербо су сва њихова досадашња
окупљања у Ректуму подразумевала и председниково физичко присуство.

  

-Сад ћу да питам! – рекао је онај лидер ОО СНС, окренуо број телефона партијске
централе, онда нешто дуго шапутао у слушалицу, да би на крају уздахнуо…

  

-Неће бити председник! И окупљање није у Ректуму, него у Ректорату! – исправио се
председник ОО СНС.

  

Онда су сви редом опет укуцали тај непознати израз, Ректорат, на Гуглу, и на основу
дефиниције Ректората са Википедије закључили да је данашњи задатак, окупљање у
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Ректорату, много тежи од првобитно најављеног окупљања у Ректуму.

  

Наиме, када су их позвали да дођу у Ректорат Београдског универзитета члановима
Српске напредне странке нико није рекао да ће одмах да их пропитају за оцену, чега су
се највише бринули простим "википедијским" увидом у опис посла Ректората.

  

-Је л' ће да пропитују? – распитивали су се чланови СНС.

  

-Ма неће сигурно! – јавили су им накнадно из партијске централ, тек да их не би
демотивисали.

  

Међутим, нису сви били баш спокојни.

  

-Ја какав сам баксуз мене ће сигурно да питају, а ништа нисам спремила – рекла је
чланица СНС у белој кошуљи.

  

И како то обично бива у таквим ситуацијама, чланица СНС у белој кошуљи по уласку у
Ректорат наишла је право на професора, који је, истовремено мислио да је она
професор.

  

Разговор је, према транскрипту са сајта Н1, текао овако:

  

Проф. др Миодрага Совиљ: Јесте ли ви професор?

  

Чланица СНС у белој кошиљи: Не не не, ја сам само странка. Нисам професорка.
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Проф. др Миодраг Совиљ: Шта радите овде?

  

Чланица СНС у белој кошиљи: Па као странка смо позвани да дођемо.

  

Проф. др Миодраг Совиљ: Која странка?

  

Чланица СНС у белој кошиљи: Александра Вучића. Ми смо позвани да дођемо, одавде
нас је неко позвао.

  

Проф. др Миодраг Совиљ: Који је интерес странке Александра Вучића да будете
овде?

  

Чланица СНС у белој кошиљи: То морате даље да тражите одговор, не од мене.

  

То није било у транскрипту, али је овај разговор гарантовано завршен тако што је
професор др Миодраг Совиљ рекао чланици СНС у белој кошуљи: "Колегинице, пали
сте! Више среће у следећем испитном року! А ја ћу даље тражити одговор од осталих".

  

Остали чланови ОО СНС онда су се окупили око оне чланице у белој кошуљи, ко и сви
студенти, да се распитају из прве руке колико су тешка питања на испиту.

  

-Питао ме је: "Шта радите овде?" – казала им је она.

  

-Ауууу, то јесте питање за миллион долара. За десетку! – рекли су чланови, чија је
првобитна замисао била као она весићевско-мартиновићеска од прошлог априла.
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Постоји, наиме, тај обичај међу напредњацима да раде све што ради она друга страна,
па као што су у априлу хтели да прогласе штрајк глађу чисто да би предухитрили
опозицију, тако су и сад хтели да се затворе у Ректорат до испуњења захтева.

  

  

Било је само потребно да смисле захтеве, тачније да смисле одговор на питање за
милион долара: "Шта радите овде?"

  

И, како код њих увек има неког ко мисли, а то је увек партијска централа, јер је
сопствено мишљене, према напредначком веровању - пошаст савременог човечанства -
звали су телефоном у централу, али ни тамо нису имали неку бог зна какву идеју, осим
да им поруче да не мрдају одатле до даљњег.

  

-Смислите сами! – рекли су им из партијске централе.

  

И онда су они размишљали цео дан, размишљали, смишљали, те напослетку смислили.

  

-Ако сте после доктората постаје доктор, ми треба да тражимо да свако од нас, после
два сата боравка у Ректорату, добије титулу Ректор – сетили су се заједничким снагама.

  

И онда је она чланица СНС у белој кошуљи позвала професора доктора Совиља.
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-Професоре, знам одговор на питање: "Шта радите овде?" – поручила му је весело.

  

-Добро, реците? – казао је проф. др Совиљ.

  

-Ми смо овде јер планирамо да ректорирамо! Хоћемо да колективно одбранимо
Ректорат, то вам је исто ко одбрана доктората! Да сви постанемо Ректори – рекла је она
чланица СНС у белој кошуљи

  

И тако су напредњаци одбранили Ректорат, специјалну врсту доктората.

  

(Н1)
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