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Видим да се Драган Ђилас извињава што је са мном икада сарађивао, што је његово
право и у реду је, али би пре тога требало још некоме да се извини.

  

  

Прво свим својим најближим пријатељима, пословним партнерима, сарадницима...и
свима са којима је некада сарађивао, пошто данас ниједног више нема поред себе, већ
мора да налази људе за које до пре пар година није знао ни да постоје попут Миле
Поповић, Марка Димића и сличних... који ће и сами проћи као и свако пре њих, само још
не знају са ким имају посла.

  

Па онда да се извини свим бившим коалиционим партнерима из опозиције које је
обмањивао годинама и завлачио их у оквиру својих покрета, листа, удружења и
иницијатива, а све у циљу да себе пласира као лажног лидера, који не сме да изађе и
стане на чело ниједне листе, нити да седне, како у градски, тако ни у републички
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парламент, већ потура друге да у његово име нападају политичке противнике, да би их
на крају све продао и онда ако треба, он сео и договарао се са ким процени да му се
исплати, а њих све прогласио тешким будалама.

  

И на крају да се извини целокупном српском народу и свим грађанима ове земље, што
није остао у Чешкој као "велики бизнисмен", него је годинама српској јавности продавао
причу да је зарадио неке огромне паре тамо, па се онда као вратио у Србију да се бави
политиком. Те паре нико никад видео није, док није у Србији преузео преко ноћи сав
медијски простор и препродајом истог се обогатио.

  

Да се извини нашем народу што је икада ушао у политику и преварио свакога са ким је
ступио у било какав контакт, било да му је био пријатељ, сарадник, политички партнер
или нешто друго.

  

И данас постоји пар људи који немају храбрости да се отргну, јер их држи као своје
таоце, уливајући им деценијску лажну наду да ће им као помоћи, а у ствари је он главни
разлог зашто су им животи уништени, иако су били спремни све за њега да дају.
Нажалост они тек сад, али касно схватају да им је сва несрећа управо дошла директно
од њега и да неће нестати докле год им је у непосредној близини.

  

Али о томе и многим другим стварима ћемо кад скупи храбрости и дође да се негде
суочимо, пошто је одувек био најхрабрији кад куца мејл смс и шаље поруке преко
посредника.

  

(Фејсбук Александра Шапића)

  

Видети још:  Драган Ђилас: Када господин Шапић буде урадио само десет одсто
онога што смо урадили ја и мој тим, може да ми се јави да разговарамо
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