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 1. Имате поуздана сазнања да неколицина комшија није гласала за Вучића на
минулим изборима. Урадићете шта?

  а) олакшаћете им се на отирачима?  

б) заменићете браву на улазним вратима зграде и само њима нећете дати нове
кључеве?

  

ц) залепићете жваком дугмиће њихових интерфона да им звоне до изнемоглости у глуво
доба ноћи?

  

2. Комшије са трећег спрата (опциони) ремете кућни ред и воде љубав у времену
одмора од 15 до 17 сати. Предузећете које мере?

  

а) лупаћете им на врата и добронамерно сугерисати: “Животиње, може ли то брже- јаче-
боље, неки од нас би да одморе мало!!

  

б) “Лепо, баш лепо, док Харадинај, Хрвати, Заев, Рама и остали прете држави ви имате
времена за секс! Плаћа Сорош да нас је.ете колективно, а?!”

  

ц) “Пусти госпођу на миру, вуцибатино, шта си навалио ко Сарапа на саговорнике?!”

  

3. Премијер- председник гостује с родитељима, тетком, теткином најбољом
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другарицом, Ајкулом, Надом Мацуром и Марићем у “Ћирилици”. Шта ћете учинити
против оних који не прате емисију?

  

а) исећи им кабловску и опоганити отирач као у случају број 1?

  

б) опоганити више отирача па пријавити комуналној полицији да су заправо они то
учинили?

  

ц) укључити се директно у програм и изаћи у јавност са њиховим именима,
фотографијама и могућим локацијама на којима их заинтересовани могу пронаћи
уколико нису код куће?

  

4. Потребно је изменити изглед фасаде зграде за шта немате сугласност станара.
Шта ћете учинити?

  

а) ангажовати екипу предузимача под фантомкама који ће посао обавити током ноћи?

  

б) ангажовати екипу предузимача под фантомкама који ће посао обавити у по бела
дана?

  

ц) учинити под А сазивајући потом скупштину станара на којој ћете саопштити да су то
учинили комплетни идиоти, али да су од све три понуде ипак дали најповољнију, с
периодом отплате од шест месеци и гаранцијом да ће се вратити ако неко буде
незадовољан урађеним!

  

5. Приметили сте како Вулин покушава да уђе у зграду. Шта ћете предузети?

  

а) жену и децу одмах склањате на више спратове уз напомену да не паниче и не искачу
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кроз прозоре?

  

б) дозволићете му да у присуству медија свечано отвори врата згаде, представљајући то
као значајну инвестицију, иако су иста од усељења?

  

ц) заглавићете га у лифту уз напомену: “Позвали смо мајсторе, брзо ће…”, а онда отићи
да ручате и одремате пре него што заиста позовете мајсторе уз напомену њима да не
журе јер није ништа хитно- нека каца с купусом је остала заглављена у лифту…

  

6. Ближи се време избора, тачније могућности реизбора. Како ћете водити кампању?

  

а) ангажоваћете исте оне предузимаче под фантомкама да поразговарају с
противкандидатима?

  

б) довешћете неколико аутобуса станара из суседних зграда да Вас подрже и изигравају
станаре ваше зграде за сендвич и сокић, штековани по подрумима?

  

ц) обећаћете старијим станарима да ћете им дати шифру за откључавање безобразних
канала на кабловској и привући контејнере ближе улазу како би лакше стигли до њих, уз
ангажовање омладине да им помогне приликом уласка у исте?

  

7. Након истека два мандата функцију ћете мирно предати?

  

а) најбољем кандидату- сину!

  

б) још бољем кандидату- старијем сину!
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ц) убедљиво најбољем кандидату- себи, а момци под фантомкама ће објаснити
станарима да су се забројали и да сте заправо тек на истеку првог мандата, у шта се
могу уверити увидом у изборни материјал током пријатне панорамске вожње у гепеку?

  

(Два у један)
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