
Страдија на путу евро-атлантских интеграција

Пише: Владимир Ј. Конечни
четвртак, 15 април 2010 15:18

  

Фарса у три чина

  

(или у безброј чинова који се одвајкада понављају)

  

Лица

  

Е. в. С. Евро-службеничић, холандске националности

  

С. С. Српски службеничић, глобално-западно-компрадорских тенденција

  

Г29 Станица која је свуда где треба чак и кад јој се не нареди

  

Зољa (алијас Мислилац) Активиста Г29, хонорарац неких НВО

  

black stena Калифорнијски кореспондент Г29

  

Активисти Г29, Саша бр. 1 и Саша бр. 2

  

-------------------------------------------------

  

Е. в. С. Како иде посао с пелцовањем?
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С. С. Па и иде и не иде...

  

Е. в. С. Добро, шта иде?

  

С. С. Иде – да се цела огромна сума за све те дозе некако нашла у буџ...

  

Е. в. С. То знам, јер сам прим...

  

 С. С. И ја сам прим...

  

 Е. в. С. Па шта онда не иде?

  

С. С. Ма неће, бре, глупи народ да се пелцује! Каже, нема потребе...

  

Е. в. С. Бре? Шта то значи?

  

С. С. Извините... то је реч коју користи заостали и јогунасти народ кад на главу стави
шајкачу, а на ноге опанке.

  

Е. в. С. То сам и мислио, јер ниједан преводилац са српског у Хагу не зна ту реч...

  

С. С. ... А онај Шеш...
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Е. в. С. ... је стално користи... њу и нешто што преводе са mother fu…

  

С. С. Па он је једна неваспитана битанга, ђубре и скот.

  

Е. в. С. Јесте. Нарочито зато што се сам предао.

  

С. С. Олош... због тога нисмо прим...

  

Е. в. С. Ни ми нисмо прим...

  

С. С. Ни ви?!? А од кога је требало да буде уплаћ...

  

Е. в. С. Па, од ујке Сома....

  

С. С. А код нас од тече... знате га, господин Зоро, пореклом из једне земље северно од
нас, није упл...

  

 Е. в. С. Је л’ то онај који је зарадио грдне паре вештачки обарајући валуте сиромашних
земаља и...

  

 С. С. Тај, управо тај, али тише, да вас не чује станица Г29 и активисти окупљени око ње.
Они су свуда. Чак и ја их се плашим. Требало би да се правило свесрдне подршке
јединим дозвољеним ставовима не односи на људе попут вас који нам миц по мали миц
па шкврц па мали миц па шкврц па мали миц отварају врата евро-атланских интеграција,
али је Г29 тако добро дресирана да уједа и за најмањи прекршај дозвољеног понашања,
па би могла да се забуни...
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*******

  

Зољa (алијас Мислилац) [На велики број електронских адреса, на којима станују
активисти Г29 са разним пикантним, екстравагантним и блентавим псеудонимима попут
његових, шаље мејл следеће садржине:]

  

“Пажња, уљез је можда ушао у периметар једине правилне и универзалне доктрине!
Пажња! Одмах проверити са ДЛП-ом да ли је службеничићу С. С. дозвољено да се
састаје са странцима. Није човек од поверења: недовољно хејтује, а сувише се бави
клабингом. Ако је С. С. у СД, пришрафити СД преко Г29 и преко нашег топ лидера Ј. Ч. у
тору оваца, односно Народн... И ко је па овај Е. в. С.?”

  

[Зољи-Мислиоцу одмах стижу СМС поруке и мејлови од активиста. Реагују брзо, јер се у
НВО у којима су запослени баве искључиво агитпропом – како би се њихови очеви и деке
изразили]

  

Активиста Саша бр. 1: Хај, легендо. Е. ван С. је Немац. Ради за ЕЗ на плану враћања
целокупне имовине војвођанским фолксдојчерима без обзира на то шта су у рату ради...
– ОК, ју ноу. А успут, као западни бизнисмен купује на приватизацијама, али с парама
овдашњег продавца-државе.

  

Зоља-Мислилац [Саши бр. 1:] Е билмезу један, какав Немац кад је “ван”, а не “вон”? Ниси
ништа научио о Европи кад си носио ташне с парама из Пеште у Београд 1999. Ни о
Америци. Треба да те пошаљемо – ујка Сом и теча Зоро – на неки курсић о глобалном
секјурити и кооперејшн ... али ако паднеш, идеш на брање јагода сламањем кичме за
мале паре с Мексиканцима у Калифорнији. Зар ти неће бити дивно да дуваш у
Калифорнији?

  

black stena: Пишем ја, сећаш се, Зољо, џумбуса пред Скуп… из 2000? Ја сам Г29
јужно-калиф мен. Видео сам у српској цркви Светог Ђорђа у Сан Дијегу овог Владимира
Конечног који пише ову сатиру. Наравно, нисам му пришао. Да сам му рекао шта сам све
радио у Србији за СД и пре тога, вероватно би ме ошамарио. Боље је да пишем из
прикрајка, под псудонимом. Знаш, ипак је ово Америка, ово је богати Запад, ту се може
зарадити новац… али треба ћутати. Олајавати о Србији се може и одавде, под
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псеудонимом, у коментарима читалаца у НСПМ-у, а да се не разоткријеш. Дођи, Зољо, ти
си човек за овде.

  

Зоља-Мислилац [@black stena:] Здраво црни rock, или већ шта си. Доћи ћу чим добијем
амер визу, за шенгенску је увек било лако кад знаш Зоро људе. А овај Конечни би
требало да буде наш, а не воли нас – то је најгори непријатељ. Зато пишем безвезне,
изазивачке коментаре на његове чланке, да скренем читаоце са колосека и затворим
дискусију о чињеницама које нам се не допадају. А наивни људи падају на то, дискутују
са мном уместо са темом. ‘Ајд со лонг у калиф.

  

Активиста Саша бр. 2: Е. ван С. је Холанђанин. Ради за ЕЗ. Продаје сир, лале, Хашки суд
и филипсове бријаче за жене и мушкарце. Знам шта све тамо има јер сам, као студент
генерације, била стипендиста летњег курса за напредне студенте из Србије у
Ајндховену са темом “Како претворити мржњу и презир према свом народу у бизнис”.
Тамо је била и једна новинарка која је одмах касније постала експерт за Хаг. И ја хоћу
брзовиту каријеру. Хоћу све… Да л’ сам ти икад рекла кад смо били заједно на оном
факингу на Еxit-у да хоћу да будем у браку, да имам децу и да будем министар?

  

Зоља-Мислилац [Саши бр. 2:] ОК, ај ноу, мачко, да су феминисткиње из ЕЗ биле ин тач с
тобом да будеш маутпис за лезбијске бракове, али сад видим да желиш да усвајаш децу.
Вел, што да не, ромска би била добра за имиџ, али ипак… можда неко српско сироче с
Косове, ал’ да кажеш да је из мешовитог шиптарско-српског брака.

  

 Активиста Саша бр. 2: Ју вонт ту сеи албанско-српског?

  

 Зоља-Мислилац [Саши бр. 2:] Донт фак вид ми, бич!!

  

*******

  

Е. в. С. А реците, ако већ неће да се пелцују, зашто им не забраните пушење?
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С. С. Чуо сам за тај план и не пушим у вашем присуству. Уосталом неће болест на мене, ја
сам из црногорске, хтео сам рећи из
племенско-племићке-комунистичке-удворичко-прозападне породице. Ми Црногорци
знамо све о дувану... и његовом превозу... и тако даље.

  

Е. в. С. Добро вас разумем. Да ли бих могао ја да се некако убацим у...

  

С. С. Е извините, али у томе лалама места нема. Ту је јужна Италија, сувише врућа
клима, разумете, ту је некаква маф... а ту су и неки људи около овог и оног мог краја, а
ту су ми и неки бројни рођаци и кумови, многи седе овде у Београду на, разумете, старим
и новим позицијама, и сад како да ја...

  

Е. в. С. Добро, добро... кажите ми још о пушењу и пушачима у Србији да бих разним
социјалним комисијама ЕЗ дао извештаје.

  

С. С. Дуван је увек био јефтин да би се народ адиктовао и зато је... која је то реч коју
тражим... да, парадоск, да сад одједном од намерног тровања пређемо на причу о неким
лошим последицама по здравље. Наши омладинци из СД не пуше...

  

 Е. в. С. Не пуше? А у Холандији много напредних младих пуши... и дува.

  

С. С. Е овде наша СД и ДЛП омладина не пуши него само дува, кад год стигну и свуда...
а ту су и неке пилуле и, знате већ напредну децу, понеки шприц. Међутим, има их, из
опозиције, који сви пуше, а и ждеру за мале паре у Народн... који лупају да забрана
пушења у баровима и ресторанима није наш важан проблем, замислите, није проблем, а
ЕЗ је рекла да јесте. Шта да радите с таквим људима. Али, међу нама, нису само они
проблем. Пре кратког времена, један стари Зороов Одбојкаш из 1999. је избачен из своје
матичне ЦИА испоставе БГ46 на горњем Дорћолу јер је кришом пушио у канцеларијском
клозету... односно тоалету. Ето, видите....

  

Е. в. С. Не брините. Све ће вам разјаснити Невен Ништић кога је лист који смо
заједнички преузели – да наздравимо – послао да открије Америку, пошто тамо никад
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није био док није постао дописник. Одатле ћете чути шта ће вам се десити ако ускоро не
престанете да пушите. И ми смо чули и добили по ушима, а ми смо чланови ЕЗ и
НАТО-а... Уживајте у невиђеним слободама нашег, надам се, заједничког новог света...
Не, не зовите ви мене, ја ћу звати вас... ако будете потребни.
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