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 Поштовани Београђани, драги пријатељи,

  разлог мог данашњег обраћања вама није да бих вас подсећао на то колико су они
бивши пара накрали, мада, кад већ причамо о томе, није на одмет још једном да кажем
да су покрали баш доста новца из градске касе, већ да вам се најискреније извиним што
још увек нисмо саградили метро.   

  

Видите, бити заменик градоначелника је најважнија функција у овом граду и ја се сваког
дана сусрећем са бројним обавезама, од сече дрвећа због гондоле до организовања
жена у градској скупштини да оформе живи штит не би ли ме одбраниле од
помахниталог Бастаћа. Како наш народ каже, ко ради тај и греши, а како ја баш доста
радим, нормално је да некад дође до грешке.

  

Ко зна када бих се овог сетио да ме пре неки дан није позвала Аја Јунг и рекла да већ
преко сат времена чека метро у Миријеву, за коју је нешто раније већ набавила карте,
када сам се лупио по челу и узвикнуо пред својим сарадњцима: “Јао људи, па ми смо
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ладно заборавили да саградимо метро!“. Госпођи Јунг сам се моментално извинио због
непријатности и послао по њу службено возило, које се, додуше, због раскопаних улица
у центру, пробијало до Миријева преко сат времена.

  

Заиста ми и даље није јасно како се ово десило, хајде што сам ја потпуно заборавио на
метро, него се исто то десило и свим мојим колегама. А, као да смо се јуче возили у
аутобусу маскираном у метро, био је ту и Бранко Коцкица, ма све је то деловало као неки
диван сан, али, ето, некако смо то сметнули с ума. И срећа да ме је позвала Аја Јунг, јер
ко зна када бих се тога сетио, док овако по хитном поступку крећемо да копамо метро. У
првој фази ћемо посећи сво дрвеће које се налази на траси будућег метроа, јер његово
корење може да оштети вагоне, а потпом ћемо ангажовати фирму Кееп Лигхт да
осветли ископане тунеле.

  

Ипак, Београђани не треба да брину да ће радови на метроу угрозити реализацију
претхоних капиталних пројеката, попут изградње 54 фонтане, јарбола, гондоле, као и
реконструкције Трга републике, која ће, додуше, можда бити продужена за нових 200,
највише 250 дана.

  

Ваш,

  

Г.В.

  

(Њуз.нет)
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