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Нисте добили канцеларијски посао у јавном предузећу у Новом Саду (као што Вам је
речено ако рођене кумове ставите на списак капиларних гласова) већ у Икеиној
фабрици оклагија у Свилајнцу? Средили су Вашем брату диплому менаџмента (као што
су обећали), али на приватном факсу чије је седиште у напуштеној фабрици сијалица у
Панчеву? Искључили су апарате Вашој сестри у болници (где се налазила на интензивној
нези после саобраћајке) јер је постала донатор органа за немачке старце а да о томе
појма није имала? Деда Вас је звао са села и јавио да се трајно пресељава у град пошто
га је полиција избацила са земље уз образложење да је од ове пољопривредне сезоне
свака парцела мања 1000 јутара на располагању страном инвеститору (пошто су оне
веће већ подељене домаћим тајкунима)? Отац Вам јавља да је добио отказ у оном
предузећу у реструктуирању јер је новац из буџета преусмерен на подстицај експертској
фирми за наводњавање из Дубаија?

  Геј пар који се крије у комшилуку (а који Вас нервира од оне параде када сте лично од
звездиног Вође навијача одликовани „Фантомком за посебне заслуге другог реда са
укрштеним бејзболкама“) се коначно венчао пред матичарем и тражио бебу на усвајање?
Трогодишња ћерка Вашег познаника је погинула гурајући кашику у утикач за струју јер
није смео да је васпита повиком или благим ударцем по гузи? Ваш 11-огодишњи син је
дошао из школе и саопштио како је коначно смогао храбрости да изјави љубав оном
плавокосом кошаркашу из 5.А („Шта се сад правише изненађен тата? Знаш врло добро
који, онај што су се у њега заљубили сви дечаци из школе“), да је то „озбиљно“ и да у
погледу њихове везе очекује Ваше пуно разумевање? Млађа ћерка је када се вратила из
вртића Вашој супрузи објаснила да читавог живота погрешно изводи француски
пољубац уз реченицу: Мама, не могу да верујем да си целог живота свој сексуални
доживљај фокусирала искључиво на партнера? Вашем најбољем френду је Центар за
социјални рад (уз асистенцију жандармерије наоружане оклопним возилима „Милош“ и
„Лазар“) трајно одузео дете само зато што је одбио да га вакцинише и дао га на усвајање
оном геј пару из комшилука? Комесаријат за избеглице Ваше месне заједнице доделио
Вам је (спрам величине стамбеног простора) 13 имиграната (на реверс) на бригу и даље
старање (у решењу пише „до даљњег“)? На све ово Ваша супруга се одлучила да Вас у
полицији означи као будућег „могућег насилника у породици“ (по њеној процени за око
дв-три месеца) и тражила „хитну меру“ удаљена из стана и забране комуникације до
окончања поступка по „Закону о спречавању насиља у породици“? Вашег омиљеног
професора са факса је етичка комисија Универзитета трајно одстранила са наставе јер

 1 / 3



О индикацијама, мерама опреза и нежељеним реакцијама на гласање посаветујете се са својим лекаром, фармацеутом или Надом Мацуром

Пише: Бранислав Ристивојевић
уторак, 02 мај 2017 10:28

је одбио да положи заклетву на Болоњски процес, Шангајску листу и друге академске
вредности? Примили сте циркуларно отворeно писмо са брачним саветима Наде Мацуре
грађанима Србије?

  

Ако имате било који од ових симптома, време да разговарате са неким конзилијумом
психоаналитичара јер оваквих примера колективних неуроза и мономанија у Србији није
било од успешног увођења Грађанског савеза у Владу 2001. године.

  

Прве последице незаштићеног односа са најпожељнијом странком су иритација и лезије
у пределу доњег дела леђа, извучен нос, дугачке уши, пуна глава и празне шаке. Након
тога стижу изневерена очекивања у јавним предузећима, бајати сендвичи на аутобуском
седишту и ничим поткрепљени неумерени оптимизам. И што је најгоре од свега
задебљале наслаге коже на образу и свраб на темену. На крају се јавља склоност
алкохолу, владајућој партији и европским вредностима. У вишим друштвеним слојевима
јављају се ретки случајеви ноћне полуције изазване халуцинацијом доктората. Анализу
симптома овог поремећеног здравственог стања писац је урадио на фокус групи од
55,08 % самообманутих.
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          У најефикасније поступке за лечење ове фаталне српске душевне бољке чији јелатински назив uzvlastititis, а народно име прилично дуго и неизговорљиво-Радноместоујавномпредузећусадипломомприватногфакултетазаменаџнемт - спадахитна мера ограничење приласка и комуникације са ТВ апаратом, забрана окупљања,ускраћивање аплауза, уништавање списка капиларних гласова и раздувавање прашинеса старих чланских карата. У случају упорних симптома, преписује се још и силазак сабугарског воза на првој станици, забрана приласка гласачкој кутији (по процениортопеда духа један до два циклуса) и одбијање од сисе (у стручној литературе бележисе масовни случајеви групног сисања ћошка од зграде). У току поступка лечења саветујесе дугорочно уздржавање, упорна самоопстипација и забрана санкања. Ово друго немаефекта на Ваше оздрављење, али се практикује како не бисте кварили доброрасположење здравима у Вашем окружењу који се нису насанкали. И као најважније:слојевито пресвлачење страначких шињела и уношење много течности са различитихизвора информација.  Приликом писања овог текста гарантовано није повређен ни један бирач, a свакаслучајност је намерна.
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