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 Са новом влашћу у Србији почеле су да се признају неформалне лордовске титуле
засноване на родбинским везама са неком много познатом личношћу.

  Тако да имамо људе који су по занимању - бивши муж Гоце Тржан, ћерка од десног
крила фамилије Ђогани, председников брат, премијеркин брат, Малог брат,
председников први кум, рођак Гашића, председников други кум, а ових дана у ријалитију
Парови појавио се и момак чија је професија – унук Ере Ојданића.   

Сем због родбинских веза са сопственим дедом, унук Ере Ојданића пажњу је заслужио
због сцене оралног секса у директном преносу на Телевизији Хепи, која је постала прави
расадник истанчаних талената те врсте.

  

Сем унука Ере Ојданића као централне фигуре, у описаној сцени појавила се и
пријатељица ноћи из Лознице, која је својих телевизијских пет минута заслужила јер се
данас на српским телевизијама може појавити свако ко има жељу да се појави на
телевизији.

  

Ситуација на Телевизији Хепи стога је веома компликована зато што тамо имају два
студија - у једном се снимају Парови, а другом Ћирилица. И можете мислити какав ће тек
скандал настати ако она сексуална радница из Парова промаши врата иупаднеу студио
Ћирилице, баш кад тамо гостује председник, по занимању праунук Војислава Шешеља.
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  -Колегинице, сестро, не улази ми у рејон! – рекао би јој гарантовано том приликомМиломир Марић, уредник ТВ Хепи, јер се у последње време верује да је бити уредникили водитељ на некој прорежимској телевизији, особито на Пинку и Хепију, старијизанат чак и од најстаријег заната на свету.  Постоји, наиме,народно веровање у српском народу да је много поштенији посао битипријатељица ноћи из Лознице него уредник на Хепију или Пинку.  Легенда каже да је Марић Миломир понудио оној пријатељици ноћи из Лознице дапостане уредник ТВ Хепи, јер има прогресивне идеје за раст гледаности, али је она тупонуду у старту одбила из оправданих разлога.  -Јеси нормалан, бре, колега, једва ме фамилија пустила и овим да се бавим – очевицикажу да му је баш тако одговорила на ту понуду која се у данашњој Србији не одбија.  Орални секс у живом програму је ништавна романса према (м)оралном сексу у живомпрограму који можете пратити по цео дан на телевизијама од јутра до мрака.  На Хепију рецимо, ујутру можете пратити (м)орално-сексуалну емисију где вас Марић,главни напредњачки пријатељ ноћи и моћи, уз помоћ свакаквог аналитичарскогполусвета, медијских врачара и таблоидних трачара, учи да је све што је ненормалнонормално, а све што је нормално је ненормално.  Паралелно, на Пинку, још један пријатељ ноћи и моћи, такозвани Сарапа, уз помоћ целеармије пријатеља ноћи и моћи, уверава вас у ону стару народну пословицу - коме је доморала нека иде цркву, а коме је до неморала нека иде у јутарњи програм Пинка иХепија.  

  (М)орални секс се наставља и током дана, у редовним & нередовним вестима идневницима, да би све било крунисано увече, када имате утисак да сви водитељиинтервјуа са председником уопште не маре што их гледа милионски аудиторијум,потпуно исто ко она пријатељица ноћи из Лознице. С тим што њој на визит карти пише –пријатељица ноћи – и на то чиме се бави је натерала нека тешка мука, док ове нијенатерала мука, већ су пријатељи ноћи постали пошто је увек добро бити и приљатељмоћи, ма каква та моћ била. Још ако је моћ у мрклом мраку, такорећи у ноћи, онда једогађај комплетан.  А председник се, што је најгоре, све време понаша исто ко унук Ере Ојданића, дакле –мисли да морални секс у живом програму није ништа страшно у нормалној и пристојнојземљи каквој тежимо.  СНС, пак, има одељење за маркетинг, које снима оне спотове о Дигиталној будућностиСрбије, и одељење за Мракетинг, које прави неопходан мрак за мирну владавину. Битноје да имаш добар Мракетинг, да бирачи буду у мраку и не могу ништа друго да виде семтебе и већ поменуте плејаде доајена (м)оралног секса у живом програму, а онда на сценуступа Маркетинг, пријатељи моћи & ноћи, као (м)орална завршница...  (Н1)  
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