
Дража Петровић: Александар Мартиновић - Први српски “аутовани магарац”
петак, 14 април 2017 22:06

 Шеф посланичке групе СНС Александар Мартиновић – то је у овом тренутку свима јасно
– испао је магарац и највећа политичка будала. Мартиновићу је самим чином учлањења у
Српску напредну странку аутоматски уграђена “ова памет”, док је “ону памет” оставио у
Српској радикалној странци.

  Зато и делује као једна изузетно распамећена особа, коју понекад угледате на
телевизији у некој специјалној акцији и сами себи признате: “Да ми је његова памет, па
да се мало одморим од свега!”   

  

Мартиновић је, заправо, први аутовани напредњак, први аутовани магарац и прва
аутована политичка будала. Аутовање је, иначе, термин који се користи у случају када
особа А саопштава целокупној јавности да није стрејт већ ЛГБТ. И после тога постаје
такозвани “аутовани геј”.

  

Како се онда постаје аутовани магарац?

  

Па једноставно – то је термин који се користи када особа А, названа тако највероватније
по првом слову свог имена, целокупној јавности саопшти да је магарац. На исти начин се
постаје и аутована политичка будала.
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Александар Мартиновић је први српски аутовани магарац постао прошлог децембра,
када је сео преко пута Југослава Ћосића у “Прессингу” на Н1 и одлучио да са свима
подели онај осећај који га прати откад је почео да се бави политиком, али то никоме није
смео да каже, иако су сви били убеђени у исто што и он.

  

Тада је дословно рекао:

  

-Ја спадам у ред оних људи који имају храбрости да признају да су у неком тренутку свог
политичког деловања грешили. Ја сам за Александра Вучића 2009. или 2010. године
рекао да је курир између Јоце Амстердама и Цанета Жапца. И направио сам
катастрофалну политичку грешку зато што сам говорио ствари за које сам знао да нису
истините... Из ове перспективе ја сам, да извину ваши гледаоци, испао магарац, испао
сам највећа политичка будала. Да ми је ова памет, то никад не бих урадио – објаснио је
Мартиновић у “Прессингу”

  

Као и за геј особе, и за њега се дуго шапутало оно што је на крају свима признао
посредством Ћосића.
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  -Имам две јасне асоцијације када видим Александра Мартиновића – или да је магарацили да је највећа полотичка будала, само то не смем ником да кажем – шушкала јечаршија пре његовог гостовања у “Прессингу”, а онда је свима лакнуло.  -Признао је! Аутовао се! Браво, мајсторе – изазвао је Мартиновић буру одушевљења, кокада је ономад летонски шеф дипломатије твитовао да је геј.  Аутовани хомосексулаци од момента аутовања почињу да се јавно залажу за праваЛГБТ особа, а аутовани магарци и политичке будале од тренутка аутовања настављајуда се јавно боре за права МПБ особа.  Мартиновић, МПБ особа учлањена на право место за такав аутовани калибар, дочепаосе прошле недеље фасцикле са фотографијама учесника “Протеста против диктатуре” ирешио да их подели са свима.  Тако је, у међувремену, постао и други аутовани Илија Чворовић, мада је онај првиаутовани Илија Чворовић плод фикције, док овај други није плод фикције, али вероватноима неке везе са словом Ф.  Тако да је полиција од једне здравствене установе, баш у моменту када је Мартиновић саекрана почео да маше сликама разноразног света затеченог по улицама Београда,затражила списак свих особа које имају Ф дијагнозу.  -Циљ нам је заправо да видимо да ли је Александар Мартиновић плод фикције, а то сенајлакше може проверити у здравственим установама под словом Ф, што је шифра зафикцију – саопштено је из МУП-а Србије.  Наиме, посматрајући протесте, највећу пошаст савремене цивилизације, АлександарМартиновић се запитао: “Па имате ли ви децо родитеље?”, те му је на памет, и то на овупамет, пала страшна идеја – да провери ко је чији син, евензуално ћерка?  А после је све то и документовао комплетним родословима учесника протестних шетњи.  -Ово вам је син Зорана Живковића, особе која злоупотребљава сопственог сина да бидошао на власт... А ово вам је син Оље Бећковић, ћерке Матије Бећковића, сина ВукаБећковића... - махао је фотографијама на сваком згодном месту где би угледао камеру.  Када је у хрпи фотографија наишао на селфи Александра Мартиновића, поносногвласника оне памети, на којој је загрљен са Александром Мартиновићем, поноснимвласником ове памети, онај први му је изгледао однекуд познат.  -Ово су неки чобани, будале... - цитирао је несвесно Илију Чворовића, фиктивну особу,под словом Ф.  -Ово вам је Исус Христ, син божји – ни сам није знао откуд му у фасцикли фрескописИсуса Христа на налепници за ускршња јаја.  -И ово вам је исто син божји – махнуо је на тренутак фотографијом Александра Вучића.  Мартиновић сматра да навођење прецизних родбинских веза учесника протеста нијеништа лоше, пошто је Александар Вучић у вечери пред изборну тишину свима показаочији је он син.  Био је то предизборни доказ да Хаппy телевизија није Дом за децу без родитељскогнадзора, како вам се чинило када гледате Парове, већ су том емисијом показали да некиод учесника прогама те националне фреквенције имају родитељски надзор чак и у 47години живота. Такорећи, Хаппy је Дом за средовечне мушкарце са целодневнимродитиљским надзором. Које родитељи не пуштају саме ни на телевизију, а камоли напротесте.  За коју годину, када Александар Мартиновић одлучи да се репризно аутује, вероватноће седети преко пута Југослава у “Прессингу” и на логично питање – зар вас није малосрамота онога што сте радили када сте били шеф посланичке групе СНС – одговориће:“Из ове перспективе ја сам, да извину ваши гледаоци, испао магарац, испао сам највећаполитичка будала. Да ми је ова памет, то никад не бих урадио”.  Србија ће тада добити и првог српског дуплог аутованог магарца. Познатијег подиницијалима А.М. (скр. Аутовани Магарац, латински Александар Мартиновић).  (Н1)  
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