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Стигло је златно доба. Та дуго очекивана епоха новије српске историје почела је на 16
локација у 12 градова где су грађани од раних јутарњих часова чекали да златно доба
отвори своја аутоматска врата са сензором.

  

И да у своје руке преузму своју судбину, тако што ће у своје руке преузети велику корпу
са точкићима, без које је бесмислено улазити у златно доба.

  

  

Отварање врата златног доба било је заказано у осам, али се српски народ окупио још у
пет ујутру где су у редовима правили стратегију за почетак епохе.

  

- Дакле, када се отворе врата улазимо у формацији 3-3-1-3 . Са том формацијом је Ван
Гал освојио Лигу шампиона са Ајаксом. Де Бур, Блинд и Рајзигер држали су задњу
линију, Франк Рајкард као дефанзивни везни контролисао је средину терена са
Седорфом и Давидсом, док је Јари Литманен имао улогу полушпица испред три
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нападача. Ако су они успели да узму Лигу шампиона у тој формацији, успећемо ваљда и
ми да узмемо сваки по 30 комада пилића – грађани су се тактички самоорганизовали и
удруживали у једанасторке не би ли се што ефикасније, тог историјског јутра, дочепали
главног артикла златног доба – пилетине на акцији, по невероватној цени од 119,99
динара за килограм.

  

На почетку златног доба, елем, било је најважније смислити идеалну формацију која ће
што брже стићи до рафова с акцијском пилетином, пре осталих окупљених који су
такође имали своје стратегије, доста лошије од оне Ван Галове када је са Ајаксом
победио Милан резултатом 1:0.

  
  

#Srbija #Lidl #Maxi
  pic.twitter.com/jmld8qnzf3

  — Римтутитуки (@AkoMeZamolis) October 12, 2018    

Онда се неки чича издвојио из реда и рекао: "Аман људи, а шта ћемо са бананама?"

  

- Добро питање! - рекао је један који се познавањем стратегија за блицкриг освајање
рафова с пилетином одмах издвојио као лидер.

  

- Сталажа с бананама налази се овде десно, што значи да ћемо одмах по освајању рафа
с пилетином ојачати десно крило – извукао је он план малопродајног објекта и показивао
својој једанасторки.

  

- Мислите на десно крило од пилета? - питао је онај чича.

  

- Ма јок, бре, ниси схватио чича! Освајамо десно крило малопродајног објекта и крећемо
се у формацији 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 према бананама које ћете препознати, ако их раније
нисте видели, по томе што испред њих пише: "Акција! 59,99 динара килограм!" - објаснио
је лидер.
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#LidlSrbija #Lidl pic.twitter.com/ktlxzXf0Rx

  — Mil@n P@vlovic (@lane281186) October 11, 2018    

Испред другог малопродајног објекта златног доба, неки ратни ветеран је разрађивао
своју стратегију за почетак златног доба.

  

- Сећам се, када смо покушали да освојимо линију Карлобаг – Огулин – Карловац –
Вировитица, нисмо се држали договореног па је све пропало. Сада, браћо и сестре,
морамо бити паметнији. Елем, за освајање линије Врата – Пилетина – Банане – Каса
најважније је да се држите мојих прецизних упутстава – објаснио је својој малој али
одабраној чети која је наступала под девизом златног доба: "Једна земља, један народ,
један Лидл! Пардон – једна земља, један народ, један лидер! Пардон, једна земља, један
народ, 16 Лидлова! Пардон, једна земља, један народ, 16 лидера".

  

- Не ваља вам то са 16 лидера, то је ко Савез за Србију! Девиза златног доба треба да
буде: "Један народ, једна земља, један лидер, 12 градова, 16 Лидлова" - ђаво би га знао
докле би грађани тражили праву девизу златног доба да се испред једног
малопродајног објекта није појавио председник Вучић и разрешио трилему.

  

  

Да је могао, појавио би се тог јутра истовремено испред свих 16 малопродајних објеката
у 12 градова у осам ујутру, али је касно схватио да једино Чак Норис може да отвори
шеснасет Лидлова истог јутра у исто време.

  

- Малобројан сам за све малопродајне објекте! Мораћу да порадим на томе! - размишљао
је председник Вучић о недостацима које има сваки човек од крви и меса на почетку дуго
чеканог златног доба, па их тако има и он.

  

- Можда бисмо могли да изведемо да се на Пинку појавим на свих 16 свечаних отварања
златног доба, али у реалности је немогуће, покушао сам! Ееее, да су нам сад летећи
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аутомобили... - уздахнуо је председник сетно.

  

Онда је дуго посматрао срећан и задовољан народ кроз прозор свог нелетећег аудија на
паркингу малопродајног објекта, и на крају је дошао до закључка да је права девиза
златног доба, ипак: Један народ, једна земља, један лидер, 30 пилића и 20 кила банана.
На акцији!

  

( Дража Петровић – Н1 )
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