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Србиленд 

18. јула 1955. године, у Анахајму, предграђу Лос Анђелеса, на 64 хектара 
некадашње плантаже поморанџи, отворен је Дизниленд, земља игре и снова. 
Тим забавним парком, у чију изградњу је утрошено око 17 милиона долара, 
доминирали су ликови из Дизнијевих цртаних филмова, а посетиоци су – 
између осталог – могли да иду на симулирани излет паробродом низ реку 
Мисисипи, или ракетом на Месец. Дизниленд је данас једна од највећих 
туристичких атракција у Америци, али и у свету. Јер, Дизниленд постоји на 
три континената и на 11 локација. Последњи изграђен Дизнијев забавни парк 

налазио се у Хонг Конгу, док би 12-и по реду могао да се направи у Јагодини, барем, како је 
то најавио њен градоначелник, Драган Марковић Палма. 

Међутим, док се та иницијатива не реализује, хајде да уживамо у ономе што већ имамо: у 
Дизниленду који постоји одавно, у коме његови поданици остварује све дечачке снове својих 
владара; у земљи маште, благостања и просперитета; у земљи прошлости ко ју треба 
заборавити и просперитетне будућности, којој као на змајевом ватреном даху из легенде о 
“Еxцалибуру”, хрлимо са главом покривеном сопственим ушима... Хајде да уживамо у 
Дизниленду који је свуда око нас. Хајде да уживамо – у Србиленду! 

Првих 100 дана Владе Србије, Влада Србије је оценила изузетно успешно, не остављајући ни 
мало простора за сумњу да наредних 100 дана Влада Србије неће посветити евоцирању 
успомена на изузетно успешних првих 100 дана! А, да је било успеха, и да ће их бити, у то, 
на жалост, нема никакве сумње... 

Ето, на пример, коначно је ратификован тзв. Гасни аранжман са Русијом (са којим, заправо, 
ова влада нема никакве везе). Затим, грешком је (уместо Ратка Младића) ухваћен и испоручен 
Хагу, Радован Караџић. Просто се није знало ко је тим потезом био више запањен: Трибунал 
у Хагу, или наши највиши државни функционери, када су их “одређене службе” (неки кажу 
да су то били контролори ГСП-а), тога јутра упознале са поменутом “ничим изазваном” 
спектакуларном акцијом. Најзад, прихватање нашег предлога у Генералној скупштини УН да 
се о једностраном проглашењу независности Косова изјасни Међународни суд правде у Хагу, 
заиста би се могао подвести под успех Владе, мада бих рекао, пре свега министра Јеремића, 
чијој се дипломатској елоквенцији нема шта приговорити. Једини је проблем што нико не зна 
какав ће бити практичан значај тог одговора, зато што на основу нашег вишегодишњег, не 
тако позитивног искуства са “америчком међународном заједницом”, мислим да бисмо 
прецизнији одговор добили од пророчице Питије у Аполоновом храму у Делфима! 

Јер, данас се у свету заиста дешавају такви политички, економски и (а)морални обрти, да би 
и Дизнијев свет маште пред таквим “цртаним филмом” – остао пука аматерска анимација! 
Замислите: Бивши фински председник Марти Ахтисари, добитник је овогодишње Нобелове 
награде за (не) мир, за, како је наведено, дугогодишње посредовање у успостављању мира. 
Норвешки Комитет за доделу Нобелове награде, изабрао је Ахтисарија, који је био и 
специјални изасланик УН за преговоре о статусу Косова, међу 197 кандидата и доделио му 
признање вредно 1,4 милиона долара! 

Да је преживео пад Берлина, можда би Нобелову награду за (не)мир данас добио и Адолф 
Хитлер... али, људима је тешко угодити. 

Нема сумње да је Марти Ахтисари, као специјални изасланик УН, радио за нечије “опште 
добро”, када је својим “мировним планом”, третирајући повељу 1244 Савета безбедности УН 



као упутство за коришћење тоалета у авиону, повукао ручицу за насилну сецесију Косова и 
Метохије од Србије! 
Као што је и Хавијер Солана, данашњи “осведочени пријатељ Србије”, такође за нечије 
“опште добро”, 1999-е године наредио свом “милосрдном анђелу” да у “хуманитарној 
мисији” побије хиљаде недужних грађана, војника и полицајаца у Србији! 

Иронија је, међутим, да је лично генерални секретар УН Бан Ки Мун поздравио додељивање 
Нобелове награде за (не)мир финском дипломати Мартију Ахтисарију, истакавши његов 
допринос у борби за мир и људска права у свету, посебно нагласивши да Ахтисари никада 
није изневерио основне принципе и идеје УН. (!?) 

Као што је и иронија да само пар малолетних дечака у Србији није заборавило “лик и дело” 
нашег “осведоченог пријатеља” из ’99-е године, лепећи по Београду лажне умрлице са 
текстом: “Наш драги Хавијер Солана коначно је преминуо 28. септембра у 66. години свог 
злочиначког живота. Испраћај у пакао ће се обавити на згаришту историје. Ожалошћени: 
РТВ, Б92, ДС, Г17 Плус, СПС, ЕУ, НАТО, ЛДП и остала унијатска родбина”. 

На жалост, иронија није да је сан о коме су од 5-ог октобра 2000. године па до данас маштале 
све владе у Србиленду, коначно остварен: опозиција више не постоји! Српска “радикално-
напредна” странка (која је, истина, претходних пар година само “фингирала” опозицију, а, 
заправо, била у служби “демпфовања” незадовољства широких народних маса и замајавања 
истих), најзад је извршила дугоочекивани “харакири”. Демократска странка Србије као да се 
повукла на Свету Гору; “либерали” Чедомира Јовановића све више подсећају на Петра Пана и 
његове несташне дечаке из земље Не-дођије (погодите ко је “Звончица”!), док се Веља Илић, 
изгледа, помало апатично посветио пецању скобаља на Морави. Најзад, “историјско 
помирење” између Демократске странке и Социјалистичке партије Србије развејало је сваку 
сумњу у намеру поменутих да владају докле год становници Србиленда то могу да издрже! 
Разуме се, болно питање о томе хоће ли икада неко одговарати за противуставно киднаповање 
председника СРЈ Слободана Милошевића из Централног затвора у Београду и његово 
испоручивање са џаком на глави у Хаг, где га је чекала дуга, али, сигурна смрт, овим потезом 
Социјалистичка партија Србије је гурнула под тепих, или закључала у тамницу сопствене 
савести, ако она уопште постоји... Мислим, тамница. 

Једино од чије би “величине” Влада Србије евентуално могла да се уплаши, јесте Ненад 
Чанак, који је наводно запретио да ће јој ускратити подршку, ако му не објасне шта то 
“мувају с гасом”? Међутим, по принципу “ни баба, ни девојка”, Чанак се брже-боље 
потрудио да причу с Владе скрене, после грађевинске, царинске, универзитетске, 
фудбалске..., на најновију од свих мафија – гасну мафију! 

И тако, док се не утврди ко, где, како и пошто одврће славину гаса – а, ко, где, како и пошто 
тај исти гас прима, доћи ће ново ледено доба. Али, циљ ће бити остварен: за то време, мало 
ко ће приметити (ваљда, “омамљен гасом”) да је у овом нашем Србиленду – машта 
превршила сваку меру! Јер, обећања својевремено дата становницима овог “забавног парка” 
о “бесплатним акцијама” и повећању пензија, како мандат Владе одмиче све даље и дубље (а, 
поготову “дубље”), постају попут оне народне: “Обећање, лудом радовање.” 

“Нема смисла да се предузећа сада котирају на берзи по нереално ниским ценама услед 
психолошких фактора због глобалне финансијске кризе, већ треба сачекати њен крај и акције 
јавних предузећа изнети на берзу тек у фази успона који ће се свакако догодити у наредним 
годинама!? (подвукао А.Ђ.) – Млађан Динкић, 14. октобар ’08. 

“У крајње неизвесним условима светске финансијске кризе не треба ни разматрати промену 
Закона о пензијско-инвалидском осигурању. Посебно не треба разматрати одредбу (!) 
(подвукао А. Ђ.) која би повећала расходе за 100 милијарди динара, колико је потребно за 
најављено повећања пензија на 70 одсто просека зарада у 2009. години”, додао је он. – 
Млађан Динкић. 17. октобар ’08. 



Међутим, и у свету маште постоје тренуци када се она укршта са стварношћу... Тада, барем 
када је реч о Србиленду, ми постајемо позитиван пример уклапања у светске трендове. 

“Људи би требало да сведу конзумирање меса на четири скромне порције недељно и да се 
задовоље једним литром млека за седам дана, како би избегли убрзане климатске промене и 
глобално отопљење”, препоручује се у најновијем извештају британске “Мреже за 
истраживање хране и климе”. Како преноси лондонски “Гардијан”, у извештају се наводи да 
би требало смањити укупну потрошњу хране, а нарочито производа ниске хранљиве 
вредности као што су слаткиши и чоколадице. 

И, заиста, на састанку Групације Привредне коморе Србије за кланичну индустрију, указано 
је да се у Србији годишње произведе свега 450.000 тона меса, а по становнику потроши тек 
око 40 килограма, што је најмања потрошња у Европи! 

И још нешто, кад су чоколадице у питању: да бисмо их што мање јели и тиме дали наш 
немерљиви допринос смањењу загађивања планете, наша се Влада (и још понеки “тајкун”) 
побринула да, на пример, млечна чоколада “галеб” од 100 грама у црногорским радњама 
кошта између 51 и 57 динара, у продавницама у Републици Српској од 45 до 49, док у 
радњама у Србији ова посластица кошта – од 72 до 82 динара по табли! 

Врх, брате! 28. 10. 2008


