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 Новинар листа Данас Божидар Андрејић оценио је у Новом дану да председник
Александар Вучић намерно прави конфузију у јавности како би се гледаоци и слушаоци
државних медија припремили за било какву одлуку у вези са санкцијама Русији.

  

Андрејић је указао да се из контрадикторних изјава председника и министара у
техничкој влади – где он најављује тешке дане, а они тврде да ће све бити у реду – више
не види „ко је чекић, а ко наковањ“.

  

 „Имамо низ крајње противречних изјава и најава. Имамо и то сејање страха, све у нади
да ће, у једном тренутку, шта год се одлучи, бити: ‘Браво, задовољан сам'“, оценио је
Андрејић.

  

Такве јавне наступе види као "испипавање и пипање терена", али и намеру да се
"направи конфузија у јавности".

  

"Гледаоци и слушаоци државних медија - штампаног и ТВ 'таблоидаријума' - припремају
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се за било какву одлуку. Мислим да ће било каква одлука успети, а како ће нама релано
бити, већинска популација ће се тешити грозним флоскулама: 'Спаса нам нема пропасти
нећемо', 'Јешћемо корење', 'Цедићемо суву дреновину'", казао је Андрејић.

  

Тренутну ситуацију у Србији описао је песмом "Сан игре", новинара, песника и
афористичара из Бора Милана Миливојевића:

  

"Сваке ноћи сањам исто, као сви ми станемо с једне стране, на другој страни нема никог,
и као онда, о чуда, они с друге стране, отуд где нема никог, нападну све нас који смо
стали са ове стране, и као победе нас, о чуда, јер њих је много више."

  

Гост Новог дана додао је и како се боји да отезање са формирањем нове Владе није
везано само за ситуацију у Украјини, него и са припремом терена за оно што се, како је
истакао, већ дешава - а то је да се Александар Вучић пита за све.

  

(Н1)

  

 2 / 2


