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Према веома поузданим изворима Министарство економије као једну од мера за
превазилажење ничим изазване и неоправдане кризе којом међународна заједница гађа
и погађа нашу државу предлаже да се у Крагујевцу отвори фарма камила.  

Иако је министар министар Млађан Д. имао намеру да ову инвестицију обелодани у току
кампање за следеће парламентарне изборе, свестан тешке ситуације у којој се наша
земља налази,  учинио је то сада. Обећао је да ће гро средстава НИП-а бити усмерено у
овај подухват и да (од)лагања овог пута неће бити, чиме је још једном показао колико
води рачуна о добробити житеља Србије. Млађан Д. је дао чврсте гаранције да ће
акције фарме камила врло брзо достићи вредност од 1.000 евра.

  

На фарми ће моћи да се запосле сви који болују од жутице. Они који су далтонисти неће
моћи да конкуришу за посао пошто не препознају жуту боју. Због тога би могли да
побркају камиле и свиње, а да пустињу претворе у оазу чиме би поништили досадашње
резултате министра и министарства. Будућност Србије је у извозу камила а не свиња.
Непоколебљив став министра је да су свиње потребне и неопходне овде.

  

Пошто је „Фиат“ одустао од посла, камиле ће се монтирати, пардон гајити у халама
предвиђеним за монтажу пунта. За одустајање „Фиата“ и фиатско целог посла Млађан
Д. оптужио је Русе у Русији, Белорусе у Белорусији и Србе русофиле у земљи, под
земљом, над земљом (небески народ), у свету, у васиони и шире, антиглобалисте,
нематеријалисте и антитржишне фундаменталисте.

  

У елаборату који је поднео Млађан Д. побројано је много предности које оваква фарма
доноси држави. Навешћемо само најзначајније.

  

Отварањем ове фарме Србија ће доказати колико поштује животињска права, па ће
после инвестиција у фоке и жирафе ово бити још један значајан корак у приближавању
ЕУ.

  

Камиле ће се одгајати у природном пустињском окружењу, тако да се фарме могу
подизати широм Србије. За претварање Србије у пустињу најзаслужнији је управо
Млађан Д. Услед урођене скромности он стално пориче своје заслуге за такво своје
деловање.
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Камиле као и житељи ове државе могу дуго да издрже без хране и воде. Искључење
воде неће утицати на њихову производњу.

  

С обзиром да у Европи не постоји фарма камила, очекује се да оне буду наш снажни
извозни адут у државе чланице ЕУ чим Србија и Срби који су се већ претворили у
камиле буду стављени на белу Шенген листу. Срби стално испадају грбави па њихово
поистовећивање са камилама уопште није погрешно.

  

На основу реалних процена експерата наше Владе, истих оних који су тврдили да је
криза развојна шанса, очекује се да пласман камила буде најуспешнији у скандинавске
земље, где ће заменити ирвасе који се користе за вучу саоница.

  

Поистовећивањем камила и Срба наша држава ће доказати да нема дискриминације
према камилама, те ће доказати да поштује  новоусвојени закон против дискриминације,
који ће омогућити безвизно путовање Срба и камила у државе ЕУ где ће служити као
марва.

  

Такође, Млађан Д. са правом очекује да добије титулу шеика од транзиције, јер се осим
богатства на рачунима са правим шеицима моћи да такмичи и по броју камила.

  

Друга велика инвестиција која је компатибилна са фармом камила и која ће се
реализовати истовремено је фабрика летећих ћилима. Она ће радити у фабрици лажних
обећања која се привремено затвара до следећих избора.

  

Летеће ћилиме за превоз ће користити министарства, агенције, тајкуни и НВО и као нови
вид транспорта биће ослобођени свих пореских оптерећења. Обичан народ ће се
кретати у караванима по систему једна камила, један Србин. Ови каравани ће заменити
коридор 10. Каравани састављени само од Срба ће путовати у Хаг. На њих се већ сада
примењује безвизни режим.
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Фарма нојева се за сада неће отварати јер је већ имамо у Влади Србије, која је
колективно забила главе у песак.

  

За разлику од копненог транспорта (камиле), ваздушног (летећи ћилими) у који ће се
уложити значајна средства НИП-а, у водени није потребно улагати никаква средства
пошто је веома развијен, јер су низ воду отишла сва предизборна обећања, као и 700.000
житеља Србије који живе на ивици беде. Водени токови неће бити запуштени пошто се
овај број – залагањем пре свега овог министра и министарства, али и Владе као и
председника – свакодневно увећава и пушта низ воду, чиме се спречава запуштање
водених токова.
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