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 "Заклињем се да ћу дужност народног посланика обављати предано, поштено, савесно
и верно Уставу, бранити људска и мањинска права и грађанске слободе и по најбољем
знању и умећу служити грађанима Србије, истини и правди!"

  Ко је слушао ове узвишене речи које је у понедељак промрмљало 250 новопечених или
новопотврђених народних посланика Републике Србије, могао је или да се гласно
насмеје, или да резигнирано констатује да је деградација Србије коначно заокружена.
Јер, тих 250 посланика највишег државног органа почело је свој мандат лажју толико
масном као да је испала из канте са дотрајалим моторним уљем: да ће Устав, на који су
се заклели, бранити од Председника који га гази готово сваким својим чином и сваком
изговореном реченицом, да ће се супротставити закидању грађанских слобода,
дављењу истине и политизацији правде, на којима се самопроглашени председнички
систем Александра Вучића заснива.   

Пошто је добрих три четвртине посланика, ако не и свих 250 (188 СНС, 32 СПС, 11
Српски патриотски савез плус мањине) пало ничице пред председником Српске
напредне странке А. Вучићем, могло би се очекивати да почасни пилот ратног
ваздухопловства А. Вулин ускоро предложи да се промени у Уставу зацртана заклетва
народних посланика. Могла би да гласи овако: "Заклињем се да ћу дужност народног
посланика обављати послушно, одано и верно Александру Вучићу, бранити
функционерска и партијска права и по најбољем знању и умећу служити члановима
Српске напредне странке, погледима Александра Вучића и његовој правди."
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  Јер, потреба А. Вучића да му се диве и да му се доказује покорност је незајажљива, абенефит за посланике био би да макар не морају да лажу или, ако баш не схватајунајбоље шта тренутна заклетва значи, да не испадну глупи у друштву. Као што смодошли до тачке од које председнику СНС-а А. Вучићу више није потребно да се упарламенту макар симулира демократија, тако више није потребно ни да заклетванародних посланика изиграва некакву приврженост некаквим вишим циљевима и општеминтересу.  У Србији је у понедељак почела нова етапа есенесовске метастазе: формално укидањеулоге Народне скупштине као независног и највишег државног органа у коме сепресликавају различити политички и други интереси грађана Србије. Тако је Савез заСрбију добио шта је бојкотом избора хтео да постигне: Народну скупштину без опозицијекоја неприкривено спроводи вољу једног човека. Од у изглед стављених великихпротеста на дан избора није било ништа, али је зато СЗС након избора променио име уУједињена опозиција Србије и под хитно се разјединио од Двери.  Народна скупштина оваква каква јесте и уз све што представља конституисана је безикаквог грађанског отпора, ако се изузме неколико бачених јаја и парадајза наскупштинско степениште. Активан отпор грађана у последње време изазивало је нештодруго, поприлично другачије од принципијелне одбране демократских вредности, правнедржаве и грађанских слобода, тих вредности о којима је реч у још увек важећој заклетвипосланика Народне скупштине.  (Време)  
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