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Поштовани гледаоци и слушаоци, ви пратите интегрисаним програмом радија и
телевизије Србије. Овај најзначајнији догађај у историји наше земље свакако заслужује
такву медијску пажњу. Наиме, веома малом броју људи у свету је било познато да од
доласка демократије на власт, у познатим уличним догађајима, власти у Србији развијају
свемирски програм. То је било непознато чак и нашим пријатељима из међународне
заједнице, који су умногоме допринели да Србија као држава и сви њени грађани буду
успешни учесници овог удруженог заједничког свемирског подухвата. Свакако, највише
заслуга припада нашим демократским властима, без којих би остварење овог програма
било немогуће. Ово је јединствени пример у историји човечанства да и држава и сви
њени становници буду непосредни учесници таквог програма, као и да се он заврши
стопостотним успехом.

Подсећамо вас, поштовани гледаоци и слушаоци, да је лансирањем обећања о бољем
животу и скором чланству у Европској унији, у ствари започет Српски свемирски
програм, а захваљујући томе демократске власти су и дошле на власт. Непрекинута нит
тих обећања повезује тадашње и садашње дане, а у одржавање тих обећања уложена
су сва средства, пардон, сва демократска средства. Нормално, и овде па и у свету, али
не и у међународној заједници, било је оних који су оспоравали и сумњали у обећања и
достигнућа демократије у Србији, али овим демократским властима је успело оно што
није још ником успело. Наиме, ова власт је успела да, крећући се путем који нема
алтернативу, целу државу па житеље те државе доведе у бестежинско стање, што је,
као што је познато, први услов после лансирања, да цео евронаутски пројект буде
успешно завршен. До сада је свет знао за аргонауте и космонауте, али само Србија може
да се похвали да има евронауте. Иако се чинило да се путем без алтернативе крећу само
болиди, демократске власти с пуним правом могу поносно да потврде да се тим путем
или, боље речено, том орбитом без алтернативе креће целокупно становништво и
територија наше земље.

Како је дошло до ових до сада незабележених резултата у историји човечанства? Врло
једноставно. Као што је добро познато, демократске власти су пуну пажњу посветиле
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социјалном програму. Наше социјално одговорне владе, а поготово ова последња су увек
истицале да је социјална компонента најважније питање – нормално, после кретања
орбитом која нема алтернативу. На то питање власт је тражила одговор и реузлтати које
је постигла јасно показују да га је и нашла. Наиме, сто посто становника наше државе, са
тенденцијом даљег повећања тог процента, како је већ речено, доведено је у
бестежинско стање. Као што можете веома лако видети, резултати социјалног а и
осталих програма, пре свега отварања нових радних места и задржавања старих,
учинили су да готово сви, и запослени, а пре свега незапослени, сваким даном све више
губе на тежини. Али, шта значи ако је тако сав народ доведен у бестежинско стање и
лансиран у орбиту која нема алтернативу, добивши статус евронаута, ако то није
учињено и са територијом те државе? Ништа, баш ништа. Достигнућа евронаутског
програма тако би била само половична. Мудром политиком наших изабраника, а пре
свега демократски изабраног председника државе, територија наше државе је
постајала све мања и мања, а тиме и њена тежина, па је и територија доведена у
бестежинско стање. То је, пак, омогућило да наша земља после лидера у региону
постане такође лидер у бестежинском стању. Колико је то тешко остварив подухват,
говори податак да је наша земља једина држава у свету која је кренула тим путем без
алтернативе и добила овакве задивљујуће резултате. Нормално, до тога никада не би
дошло да власт у Србији није оваква каква је.

„Када би се сабрао досадашњи број свих аргонаута и свих космонаута, он ни приближно
не би достигао број наших евронаута. Та чињеница довољно говори о каквом је успеху
реч, то је могуће само у Србији и сви треба да будемо поносни због тога. Само Србија, и
нико на свету осим Србије, није, нема, нити ће имати евронауте. Ми настављамо да се
крећемо путем и орбитом који немају алтернативу, то је наш избор и воља, како власти
тако и народа. Бестежинско стање у коме се налазе и држава и народ најбоља су
потврда наших постигнућа. Живи нам били сви грађани наше државе, а кад то кажем
мислим и на Србе, и живела наша држава, а кад то кажем мислим и на Србију. Поносни
смо што смо добили статус евронаута“, изјавио је тим поводом просрпски председник.

Драги гледаоци и слушаоци, сада ћемо укључити нашег репортера који ће интервјуисати
неколико случајних пролазника и чути шта они мисле о овом најновијем успеху Владе и
власти у Србији. Да ли се чујемо и видмо?

- Да, да, чујемо се и видимо. Поштовани гледаоци и слушаоци, упитаћу наше суграђане
шта мисле о најновијем достигнућу наших власти. Извините, да ли бисте били љубазни
да нам кажете ваше мишљење о путу без алтернативе и Српском свемирском програму,
или скраћено ССП? Да ли сте задовољни статусом евронаута који смо добили?
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- Ма иди бре у три лепе...

- Хвала, хвала. Овај наш саговорник је очигледно великодушно подржао тај програм, као
и статус, јер је свима познато да се пут без алтернативе састоји од два паралелна пута,
а са орбитом без алтернативе чини број три. Идемо на следећег случајног пролазника.
Да ли бисте били љубазни да нам кажете ваше виђење о Српском свемирском програму,
односно ССП, као и о путу без алтернативе чији је он неодвојиви део? Такође нам
реците ваше мишљење о статусу евронаута који смо сви ми, па и ви добили?

- Ма гони се, бре, и ти и тај твој ССП и статус у...

- Хвала. Хвала. И овај наш грађанин очигледно и ухочујно даје пуну подршку и властима,
ССП-у и статусу. Интервјуисаћемо још једног нашег суграђанина. Извините, да ли бисте
били љубазни да нам кажете ваше мишљење о Српском свемирском програму, тојест
ССП-у, као и о путу без алтернативе којим се Србија, па самим тим и ви крећете? Шта
мислите о добијеном статусу евронаута?

- Јесте ли ви то мене питали шта мислим о Српском свемирском погрому?

- Програму, не погрому.

- Ма некако ми то исто звучи.

- Звучи, али на речима није исто.

- А и питате ме шта мислим о статусу, о оном статусу?

- Да, да, тај статус нам је као што веома добро знате дуго времена обећаван и најзад смо
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га добили.

- Јесте ли ви са телевизије?

- Да, да, и то националне! Ваше је право да видите и знате све!

- Ма једи бре...

- Хвала, хвала. Видите, драги гледаоци, и чујете, драги слушаоци, да је подршка ССП-у
јединствена, као и путу и орбити без алтернативе, а такође и добијеном статусу.
Последњи пролазник кога смо упитали за мишљење је, упркос томе што је и сам био
очигледно у бестежинском стању, несебично понудио да ми једемо, а он не. Ево баш кад
је о јелу реч, управо смо видели једног евронаута који је ушао у контејнер. Затражићемо
изјаву и од њега.

- Господине! Господине!! Господине!!! Поштовани гледаоци и слушаоци овај евронаут
очигледно не жели да буде ометан у тренажном процесу. Контејнери су, као што знате,
свемирске капсуле наших евронаута и право је задовољство видети како их све више
житеља Србије користи. Са највишег места у држави добили смо уверење да ће власт
ускоро сваком становнику наше земље обезбедити макар по један контејнер, пошто је
примећено да се око постојећих формирају редови. Ти редови су уједно и најбољи доказ
да је подршка народа Српском свемирском програму плебисцитарна. Међутим, стварање
редова може изазвати незадовољство код евронаута због чињенице да на коришћење
капсула морају да чекају, а наша социјално одговорна Влада то не жели да допусти.
Средства ће се обезбедити новим задуживањем, али је то мала цена када је општа
добробит у питању. Студио?

Извињавамо се због сметњи, поштовани гледаоци и слушаоци, које су пратиле овај
програм уживо. Поветарац, или дах који је излазио из уста нашег репортера је одувао
наше саговорнике, што уопште није чудно пошто су у бестежинском стању. Закони
физике очигледно делују. То је уједно доказ да је Србија правна држава и да је
реформа правосуђа извршена по највишим европским стандардима, То је, истовремено,
разлог зашто наши саговорници нису могли да заврше реченице. Но, не треба доносити
пребрзо закључке да бестежинско стање има неке мане. Напротив, веома је лако из
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овог прилога установити да је подршка ССП-у јединствена и да је двеста милиона евра
годишње, колико нас тај програм по процени стручњака кошта, мала цена за статус
евронаута који су добили сви житељи Србије, а и држава Србија. Ово је, уједно, и
најбољи доказ да ССП није једнострана настраност, како то занемарљив број злобника
мисли. Бестежинско стање државе и народа је очигледна последица демократских
промена и транзиције нашег друштва.

Желимо вам лаку ноћ и лаку земљу, пошто је „лака ти земља“ поздрав свих евронаута.
Ако мислите да смо сви пали са Марса, то је најбољи доказ да сте и ви постали учесници
Српског свемирског програма. И ви сте, хтели то или не, постали евронаути.
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