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Промоција књиге Горана Весића, заменика градоначелника, за којег ми људи из Градске
куће кажу да га увелико зову – градоначелниче – као и бунт грађана који су били
окупљени испред галерије Прогрес, у центру Београда, где се представљање књиге
одвијало, заиста представља, уверен сам, почетак једне нове фазе у побуни против
актуелног режима.

  

  

Видите, једноставно то нема више никаквог смисла. Будалаштина стиже будалаштину, и
то је сада постало толико очигледно, да ће бунт обичних људи, грађана, сигурно бити
све већи а бежанија представника власти од људи све чешћа појава – коментарише за
Данас архитекта Драгољуб Бакић прекјучерашње бежање заменика градоначелника
Горана Весића са промоције сопствене књиге о Београду од грађана који су дошли да
протестују против његовог лика и дела.

  

Саговорник Данаса истиче да га је тај догађај подсетио на речи социолога Јове Бакића,
припадника неформалне групе интелектуалаца – Самоодбрана – којој и сам припада:
„Јурићемо их по улицама“. Сагласан са Драгољубом Бакићем је и Душан Петричић,
карикатуриста и, такође, припадник Самоодбране, који за Данас исто цитира Јову
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Бакића у смислу тога да ће припаднике актуелне власти на крају грађани јурити по
улицама, али наглашава прексиноћни догађај још далеко од краја, иако је заличио на
Бакићево пророчанство.

  

– И верујем да је одлучност и енергија изнервираних грађана јако убедљиво подсетила
Весића на те Бакићеве речи. Надам се и Бебу Поповића и друге учеснике срамне
промоције – истакао је Петричић.

  

Драгољуб Бакић, међутим, оцењује да је одијум грађана све већи и да догађај са
промоције књиге Горана Весића представља кулминацију свих претходних напора и
труда да се укаже на злоупотребе које режим спроводи уназад годинама.

  

– Сврака им је попила мозак, они уопште нису свесни онога што раде… Грађански се
дефинитивно радикализује а они не престају са глупостима. Имамо сад тај датум, 4.
новембар, када би требало да буде донета одлука о докторату бившег градоначелника,
данас министра финансија. Мислим да ће њихов стожер, Александар Вучић, једног од
њих двојице, или Синишу Малог или Горана Весића, морати да пусти низ воду. Мислим
да му је Весић, ипак, мање значајан – закључује Бакић.

  

Душан Петричић каже да је промоција Весићеве књиге и бунт грађана за сада само
омањи фластер на тешку рану коју, како каже, посрамљени носимо од догађаја у
Лучанима.

  

(Данас)

  

– У претходним данима догодио нам се још један мелем фластер испред Централног
затвора где су грађани, верујем, издејствовали пуштање из затвора Александра
Обрадовића, који је намерном грешком ушао у ћелију, уместо оца и сина Небојше
Стефановића, министра полиције – истиче Петричић, алудирајући на хапшење
узбуњивача из фабрике наменске индустрије „Крушик“ у Ваљеву.

  

Петричић закључује да „фластер по фластер, па ће лопуже и криминалци прво почети

 2 / 3



Драгољуб Бакић и Душан Петричић за Данас: Обистињују се речи да ћемо их „јурити по улицама“, будалаштина стиже будалаштину и бунт обичних грађана, сигурно ће бити све већи
среда, 16 октобар 2019 20:00

немирно да спавају, а затим пожелети да никада не утону сан јер ће им снови бити
застрашујући“.

  

(Данас)
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