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Читам вест да је Синиши Павићу понуђено да пише наставак "Бољег живота", једне од 17
СРГ (серија рекордне гледаности). Хусо Болт се тако залумфао да прети да по броју
рекорда надмаши ЈСЈС (Јавни Сервис Јевропске Србије). Па се нешто чињет' мора...

Синиша је старовремени човек, уз то југоносталгичар, па би требало да, при писању
наставка серије, има у виду нове реалности у Србији. Пре свега, мислим на упозорење
које је неки дан свима упутио његов јунак Боба Попадић: да ће догађаји са парадом
показати да ли је Србија зрела или не. Ко незрео, ко презрео, а ко већ угњилио.

Пре свега, серија ће се у наставку звати "Јевропски живот". Јер, да је јевропски
аутоматски и бољи живот, не треба ни помињати, чист плеоназам...

Једино што је за сада познато је то да ћемо у наставку упознати новог Виолетиног мужа.
Не би оновременски Лукшић опстао међу сународницима са женом Српкињом или
Јеврејком. А и Вики је у међувремену начинила велики заокрет. Тако рећи – радикалан.
Скућила се близу партијског шефа у приземунском насељу Басекретарица. Шта, не
знате? Е, неће вала преко њених радикалних уста прећи хрватизам тајница, макар ви
никад не погодили где се одржавају аеромитинзи.

Знам да Синиши у писању сценарија, посебно искричавих дијалога, помаже супруга
Љиљана. Међутим, сада ће морати да потражи и спољне сараднике. Наиме, Вики ће у
серији да потеже и фолклорне елементе зване клетве, за које Павићи нису баш
верзирани. Да би све било вјеродостојно, зваће сараднице.
Тек да се зна се ко је Вјерица а ко Невјерица.

Елем, ево неколико мојих предлога,како би моглио да се развијају ликови...
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Гига: Онако неотесан, крут, нешлифован, назадан, гарант ће постати напредњак.

Емилија: Учлањује се у СЛОЈ (Савез Либералне Омладине Југославије). Жена је
професор латинског језика, а где би једна латинка него у либерале.

Саша: Постаје министар финансија или чак гувернер. Уме да се коцка. И то са туђим
парама. Сетимо се да је у серији почео са коцком мењајући пајташа, зета од Романовића.
Шта, сад не знате ни ко је Романовић?! Није Синиша луд да га и даље зове Цигановић,
па да га јуре НВО због политичке некоректности.

Терминатор: И он постаје министар. Наравно, више не станује на канабету код
чангризавог рођака. Нису само теткини канабети одскочне даске за каријеру.

Мацола: Престаје да прави маузолеје. Замислите, он изгради цело гробље и постане
обичан посланик, а директор гробља шеф неке странке. Толико пометен том неправдом,
није саградио маузолеј ни партијском шефу, него га оставио да почива испод трешње.
Да је реч о вишњи, био бих сигуран да је изникла из кошпице која је испала из гајбице, а
овако... Уз то, и Мацола је стао у одбрану параде. Благо његовој жени, неће више у оној
хамбургерници гледати младе девојке, него младе момке. А од чувеног обећања "Сад ћу
да те карам", неће трептати Штефица, него неки "штефићи".

Боба: Доживео највећи преображај. Највише сазрео. Сетимо се да је на крају прошлог
серијала отишао на море да свира са оркестром из ЈНА. Задржали су име, само што је то
сад скраћеница за Јевропа Нема Алтернативу. Током сазревања, са гнушањем се одриче
оних својих јурења за шанерком Сањом и рукометашицом Љиљаном. Опростимо му, то
јурење за цурицама, чисти је рецидив назадњачког васпитања. У наставку се враћа с
мора срећно верен са једним од другова из бенда. До пре неку годину, кладио бих се да
је срећна млада онај Јанез. Међутим, пошто су у међувремену и остали нам братски
народи сазрели, можда ће му партнер бити и неки други. Дапаче, све више очекујем да
то буде соко сиви и еколошки, Ђукан ШћепанаМиловаЈоветиног потомак. Срећном пару
ће нека од девојака у црном родити дете. Немој да ми неко каже како без везе
тарандам. Или пак барандам. Јер, роде се ипак враћају. И слећу на димњаке срећних
парова. Али, искључиво истополних...
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Ето, Синиша, ја помогох колико знадох и умедох. Остало је на Вама.
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