
ЕУ и Србија - прича о једној несрећној љубави

Пише: Милан Дамјанац
петак, 22 јануар 2010 20:40

  

Просто је невероватно до које мере је просечан Србин наиван и фасциниран Европском
унијом. Покушаћу да размотрим узроке оваквог стања.

  

Радио не радио, свира ми радио

  

Просечан Србин европејац није навикао да сноси одговорност и предано ради свој
посао. Просечан Србин европејац је навикао да се посао сам завршава, да се не
напредује сопственом заслугом већ добрим везама и познанствима, и да је увек „неко
други крив“. Корупција је, мисли просечан Србин европејац, сасвим природна и врло
прихватљива када је он вршилац поменуте радње, док је у супротном пошаст против које
се морамо борити и коју су нам донели „они, они Срби са стране“.

  

Разуме се, овакве заблуде вуку корене из времена СФРЈ и омиљеног нам „братства и
јединства“, када смо живели на кредитима, чекајући пензију и путовали будзашто по
читавом свету.

  

Просечан Србин европејац доживљава ЕУ као рајски врт, а либерализацију визног
режима као рајска врата. Још никада није прошао кроз њих, али је начуо да тамо новац
са неба пада, да је храна и већа и лепша. Просечна лубеница је бар тридесет пута већа
него она домаћа, а свако за почетак добија стан и модеран аутомобил на поклон. Није
важно какви смо, само да се некако, кроз чистилиште, догегамо до рајских вртова. А ако
је тамо заиста тако онда нам захтеви у чистилишту и неће деловати толико тешки као
сада. Сва национална понижења само су храбри и одлучни кораци напред!

  

Хоћемо у прошлост, не у будућност!

  

Упс, ипак је обратно.
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...кад ти кажем, у ЕУ тако раде...

  

Чим говорник жели да истера своје и убеди саговорника у исправност свога става, он
искористи чувени аргумент- „тако се у Јевропи ради“! Након тога, свака расправа
престаје. Ко први помене Јевропу у позитивном светлу, однеси победу у расправи.

  

-Зашто усвајамо нови Статут Војводине?

  

„У Европској унији је обичај да...“

  

- Зашто подижемо порезе?

  

„Званичници Европске Уније су нам рекли...“

  

- Да ли мислите да лоше радите свој посао?

  

„Не, савет министара ЕУ ми је поручио...“

  

Уколико којим случајем доведете у питање било коју опсервацију о Европској унији,
напрасно постајете „изолациониста“, “националиста“, и “назадњак који не баштини
европске вредности“.

  

Гебелс би позавидео нашим медијима.

  

„Не пишем ћирилицом, ја сам европејац“ или сторија о „Покондиреној тикви“
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„Салса“ је лепа, културна европска игра. „Коло“ је рудиментарна, заостала и сељачка.
„Ћирилица“ је заостало и сељачко писмо, док је „латиница“ право европско благо и
прогресивно писмо.

  

„Радован је сељачко име, ја сам свом сину дала име Џон. Џон Мучибабић“- рече пре пар
дана жена у аутобусу.

  

Просечан Србин европејац никада није био Србин, никада није гласао за Слобу и никада
није гласао за Тадића – рећи ће ако му се учини да је Тадић био лош председник. Србин
европејац је увек био европејац. Било би још боље када би се упознао са европском
културом и, на пример, прочитао понешто од једног Гетеа. Он то не чита. Читање је за
мекушце. А за све остале, ту су сабрана дела Латинке Перовић – „Од Голог отока до
Бриселског потока - у четири лаке лекције“.

  

Зашто волим Тита- тако нешто се не пита!

  

Друг Тито је био и остао први друг међу друговима и највећи европејац међу
другарицама. У његово време били смо велики европски народ. Био је познат по
милосрђу- у корену је милосрдно сасецао све облике неевропских елемената.

  

Голи оток је био, први, модерни камп за толеранцију, који ће, верујем, поново бити
отворен, а вербални деликт европска институција мишљења за борбу против
неевропског мишљења.

  

Борити се за толеранцију захтева некада да будемо и помало нетолерантни.

  

„Док се земља око Сунца креће...“ рече грађанин.
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„Нећемо му ништа“, рече тужилац. „У средњем веку спалили би га на старој ломачи, али
ми данас расписујемо тендер за ломаче најфинијег квалитета“.

  

„Далеко је Сунце“

  

Када ћемо коначно ући у рајски врт, и зашто ови Ирци затежу толико? Зар не знају
колико је у Европској унији лепо? Зар не знају да тамо новац пада са неба и свако има
колико му треба, да се зграде и улице саме граде, а грађани ништа не раде?

  

Ех, ти Ирци...стварно гаје неевропске вредности...

  

Лаку ноћ. Останите на каналу Јавног сервиса Европске Србије.

  

Хвала Вам.
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