
Демократски „Голи оток"

Пише: Милан Дамјанац
среда, 25 август 2010 13:40

  

Браћо грађани и сестре грађанке!  

  

Част ми је да вас обавестим да је отворено елитно одмаралиште „Голи оток“.
Одмаралиште се налази на периферији Пожаревца, а добило је име по много познатијој
институцији која је служила за рехабилитацију и опоравак оних грађана који нису
веровали у братство и јединство. Нови комплекс има преко хиљаду потпуно опремљених
соба. У свакој соби налази се бетонски кревет, ћебе и кућни љубимци. Услед недостатка
простора у собама је дозвољено држати искључиво пацове који временом некима
постану и једини пријатељи.

  

Одмаралиште у свом саставу има и спортске терене, који се састоје од камена и шљунка,
затим рекреативну салу за интимне исповести, такозвану „бувару“, затим собу у којој се
посматрају актуелни образовно-документарни филмови и упис за редовно учешће у
забавним тв емисијама – „Издајник“. Овај комплекс је намењен свима за које је доказано
да пате од „слободногмишљеникутиса“, опасне и тешко излечиве болести.

  

Највећи број наших гостију долази из редова писаца, уметника сваке врсте, аналитичара
и реп певача. Након утврђивања дијагнозе , добићете упут за овај божанствени центар.
На пријему ће Вас сачекати управник, друг Јоца који ће Вас упутити у свакодневне
обавезе, дужности и правила понашања. Након што потпишете писану изјаву да доиста
болујете од „слободногмишљеникутиса“, упутиће Вас пред комисију. Комисија је ту да
утврди под којим условима и зашто сте одлучили да учините прекршај вербалног
деликта, у народу познатог под кодним именом „говор мржње“. Председник комисије, др
Аутономија ће Вас обавестити да су и он и многи други чланови комисије својевремено
позивали на насиље. Он сам је својевремено позивао на вешање тадашњег председника,
а остали су вређали један део грађанки и грађана. Зато они и знају колико је то тешка и
опака болест кад узме маха и зато су они су ту да помогну Вама да не учините истоветну
грешку. Не дао Бог да ствари које су они говорили о својим политичким противницима Ви
говорите о њима. Зато се свака слободна мисао треба 
сасећи у зачетку!
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Након што успешно прођете прву фазу, биће Вам уручен недељни распоред активности.
Доручак почиње у петнаест до пет изјутра, а завршава у десет до пет, након чега
започињу вежбе обликовања тела и духа. Имаћете прилику да из прве руке сазнате шта
су то и колике су биле Сизифове муке. Циљ је пребацити гомилу камења са једног места
на друго и обратно. Ово ћете радити свакога дана по осам сати. Након тога, очекује Вас
културно уметничко друштво „Признај“, које ће Вам помоћи да развијете физичку и
психичку издржљивост. Затим ћете учествовати у игри „Тренутак истине“ и „Најслабија
карика“. Уколико дате одговор који не задовољава водитеље програма, провешћете ноћ
у елитном апартману за једну особу под именом „бувара“.

  

Ту ћете имати прилику да искушате себе и своје способности. Након пар ноћи у овом
апартману, пожелећете да сте учесник тв шоу-а „Survivor“.

  

Основно је да схватите на време – другови европејци су ту да Вам помогну. Они су ту
ради Вас. Поштовање свих правила и европских вредности се неће догодити само од
себе. Нису они криви што сте Ви стављали свакакве статусе пуне мржње на Фејсбуку и
Мајспејсу!

  

Пре него што одете на спавање, имаћете прилику да на једином тв каналу гледате
културно образовне емисије попут: „Зашто се морате стидети самих себе“,
„Заборављање историје – пут у боље сутра“, „Одговорност – сва је наша“, „ДА – И ЈА СЕ
СТИДИМ!“, „ Пулс правоверног народа“, „Стање недовољно исфрустриране нације“,
„Шунд парада“и тд. Након тога, уследиће емитовање неких од поучних велемајсторских
дела домаће и светске кинематографије: „Ми смо криви“, „Заслужили смо
бомбардовање“, „Агресори заслужују да умру – и ја желим да ме нема!“, „Косово – земља
толеранције“, „Лепа и унитарна Босна“ и „Хрватски лијепи Јадран“.

  

Након првих месец дана, почиње са радом школа која делује у оквиру одмаралишта –
„Преваспитавање“. Слушаћете курс из области политике. Курс је подељен у неколико
области. У делу о спољној политици, учићете о неизбежности пута у царство земаљско,
Европску Унију и то кроз неупитно савезништво са Сједињеним Америчким Државама. У
делу о регионалној политици учићете о поштовању туђих и занемаривању сопствених
жртава а највећи део ове области биће посвећен правилном и искреном изговарању
„извињења у име народа“ као најважнијег сегмента српске регионалне политике.
Извињење има више слојева од којих је вредно истаћи колективно жаљење као
пожељну компоненту. Унутрашња политика се темељи на заштити свих интереса
спољнополитичких партнера и савезника и то по сваку цену. Уколико будемо довољно
дуго и истрајно спроводили овакву политику, наши и непријатељски циљеви ће се
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поклопити. Свако супротно мишљење не сме добити медијски простор за деловање.

  

Гости одмаралишта би затим били учесници политичке радионице у којима ће бити
подељени у групе. Циљ је дати што више позитивних одговора на постављена питања.
Ексклузивно преносимо неке од правилних одговора:

  

1. Ко је крив за распад СФРЈ? – Мегаломанска великосрпска политика!

  

2. Који је народ претња стабилности на Балкану? – Срби!

  

3. Наведите која су то људска права Албанаца систематски кршена на Косову? – Сва!

  

4. Који је по Вама највећи проблем за мир на Косову? – Опструкција српске мањине која
не жели да учествује у власти!

  

5. Република Српска је...? – Геноцидна творевина!

  

6. Војводина је...? – Најнапреднији европски део Србије који ће се одвојити уколико за
тим буде постојала потреба.

  

7. Припадници које националности чине највећи проценат у Војводини? – Војвођани и
Мађари!

  

8. СПЦ је...? – Легло великосрпске политике!

  

9. СПЦ се меша у политику земље а то је...? – апсолутно недопустиво и угрожава
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секуларни карактер нашега друштва!

  

10. Муфтија има право да се директно меша у политику зато што...? – Зато што жели да
ослаби утицај великосрпског шовинизма и стога му је то допуштено. И у секуларном
друштву је понекад добро саслушати верске лидере!

  

11. Босна и Херцеговина треба да буде централизована држава ради...? – Ради боље
функционалности.

  

12. Србија треба да буде децентрализована држава са мноштвом региона и АП
Војводином са извршном, законодавном и судском влашћу ради...? – Ради боље
функционалности.

  

13. Продаја НИС–а Русима је доказ...? – Великоруске политике и жеље Србије да
постане руска губернија. НИС смо им поклонили а не продали!

  

14. Идеја о продаји Телекома Немцима је...? – Добра идеја која ће поспешити нашу
сарадњу са Немачком. Цена није важна, важно је партнерство!

  

15. Када неко у Вашем присуству каже да је Мађар или Мађарица, Енглез или
Енглескиња, Ви то...? – Гласно подржавате. Национална припадност и изјашњавање је
нормално и важно!

  

16. Када неко каже да је Србин или Српкиња, Ви...? – Нечувено је помињати те гнусне
називе који подсећају на рат, страдања, заосталост и неофашизам. Свако ко то каже
пише ћирилицом, обожава Ратка Младића и саучесник је у убиству Бриса Татона.
Све то након што је спалио амбасаде. Будимо модерни– будимо грађани и грађанке,
немојмо се оптерећивати националном припадношћу у 21 веку.

  

17. Када посматрате фудбалски меч између Италије и Француске, Ви сте...? –
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Одушевљени како коментатор све репрезентативце Француске назива Французима без
обзира на њихово порекло!

  

18. Када посматрате меч српске репрезентације...? – Уплашите се када коментатор
спомене да су „Срби у нападу“. Ружно је вређати припаднике мањина који играју за
Србију, толерантније је рећи да су „наши у нападу“!

  

19. Онај ко зна и воли да игра коло, зна српске песме и митове је...? – Највећи проблем
Србије. Он је зрео за преваспитавање. Такви заостали грађани као он су и упропастили
ову земљу!

  

20. Европа је...? – Једини пут!

  

Ваш репортер је био гост овог одмаралишта и већ се осећа као друга особа!

  

Европа нема алтернативу!
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