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Задивљује брзина којом су овдашње власти поднеле званичан захтев за изручење оне
саблазни људске- Рамуша Харадинаја, и ништа мање хитрина којом је оптужница против
пашчета допуњена!

  

  

Све укупно ни недељу дана, што је, признаћете, знатно краће него што путарима треба
да очисте улице, јер снег у јануару прене грђе него Харадинај на пасошкој контроли...
  Знам, душмани би сад рекли да га Србија потражује колико и трипер, више се надајући
овом другом јер с њим би и знала шта ће, али шта с Рамушом, звери чији товари оружја
крстаре овуда док му брат Даут (ништа мањи крвник) парадира Новим Садом, вероватно
меркајући где на време да постави шаторче за "Егзит", а успут и пропрати батине
камионе натоварене хуманитаром помоћи намењене Фонду за школовање младих
талената ИСИС-а, и намири овдашње чауше..?

  

Еј, бре, па ни недељу дана није требало министарству правде и осталим институцијама
да се искоординирају, што је, претпостављам толико сморило и самог Харадинаја који је
тражио да буде изручен Србији како би прекратио чекању и проверио где је бата Даут
поставио шаторче?!

  

Добро, и Французи нађоше да га ухапсе усред празника, као да нису могли да се
направе блесави и не праве проблем ни себи ни нама, односно, нашој администрацији
која се нашла у заиста незахвалној позицији...
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- Ало, колега, си гледо вести, ухапсили Французи оног Рамуша, јбг...
  - Ког, бре, Рамуша?! Оног што држи пекару на окретници...
  - Не тог, оног с Косова којег као тражимо, сећаш се?!
  - А, тог?! Уф, добро је, пресекох се да нећу имати где на бурек после причести...
  - Ма, пусти бурек, бре, сад би нешто као требало да предузмемо?! Нешто као да
тражимо од Француза да нам га испоруче, ваљда, или да покушамо да демантујемо
вести и замолимо их да га пусте па објавимо да је грешком ухапшен Кеба јер нема радну
дозволу за извођење обрада "Стонса" у Француској?!
  - Видиш, то ти није лоше, мада штета за Кебу обраде су му врх, јаче од оригинала
службеног ми "аудија"...
  - Али нису ухапсили Кебу, колега, само предлажем да...
  - Е, у пизду материну изгледа да се прочуло, ево звоне ми телефони, сад стварно
нешто треба да предузмемо..?
  - Види, овако ћемо: сад ћу ја да јавим да је спремна сва документација али да не ради
фотокопир апарат и да не можемо ништа пре понедељка па...
  - Сјајно, колега, сјајно 13. ми плате! А, ја ћу у понедејак да изађем у јавност са
саопштењем да смо све фотокопирали али да преводилац на француски има стомачни
вирус и да не устаје са wц шоље већ три дана, па морамо лагано да преводимо уз помоћ
гугл-транслејтера и нешто порнића што имам на француском.
  - А, да ипак прескочимо то с порнићима, можда не иде у овако деликатном тренутку,
али оно с проливом преводиоца ти је маестрална идеја! Накнадно ћемо да додамо како
смо послали захтев за изручење, али због мера штедње нисмо имали за препоручену
пошиљку већ обичну, онако у сандуче, знаш..?
  - Екстра! Онда забиберимо како морамо још мало да проширимо оптужницу новим
доказима па му накарикамо и шверцовање у градском превозу; псовање премијера на
фудбалским утакмицама; зезање Бабића да каже "ваздухоплов"; пад оног војног
хеликоптера; неплаћање комуналија за стан у "Београду на води"; шверц оружја преко
Србије...
  - Уф, немој то последње, колега, то стварно шљака, ал ово пре тога је одлично, ја бих
додао још и плагијање свих могућих доктората; 24 стана у Бугарској; покушај изазивања
више државних удара дневно; панично сазивање конфереција за штампу; гажење
мачке...
  - Све договорено, бацам се на посао чим прођу празници, овог нам пута ђубре неће
умаћи!
  - Тако је, колега, стићи ће га рука правде ових дана, а најкасније за две до две и по
године...
  - Врх! Колико времена добијамо на крају док га ови не пусте на слобду, даће Бог?!
  - Ма, недељу дана и јаче, без проблема, а ваљда неће испасти толика ђубрад да нам га
стварно увале, као да не знамо шта ћемо с овим нашим отпадом, па не можемо ми баш
све да позапошљавамо у државној управи, бре!
  - Свака ти је, вала, златна, колега! Ај па срећни празници и чујемо се од недеље да не
урадимо ништа конкретно по овом питању!
  - Чујемо се! Поздрави твоје и све најбоље. Одох сад да дремнем мало, сутра полажем
четири испита смс-ом и докторирам преко твитера, па ваља мало и учити, хахахахх... 
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(Недељник)
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