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"Мисао је толико слободна да новинари, текстови и ТВ емисије просто лете".

  

Александар Вучић је четрдесетседмогодишња верзија клинца из осмог разреда кога
другари повремено зезају, јербо је зезање саставни део како основношколског
образовања, тако и политичког миљеа, али се он сваки пут изнова толико надури,
наљути и стручно речено - попизди, да га они све више зезају.

  

И то баш зато што се он сваки пут изнова толико надури, наљути и стручно речено -
попизди, да вам зезање тог клинца, односно Вучића, постане изазов.

  

Ма шта изазов, то је јаче од мене! - рекао сам једном приликом кад су ме питали: "Што се
ти, дечко, не оканеш мало премијера Вучића и пређеш на неке друге пошасти нашег
друштва. Рецимо, белу кугу и изумирање белоглавих супова".

  

А како и не зезати Александра Вучића када он, као што је познато, већ пет године
искаче из свега и свачега, од тостера до водокотлића, док је у последњих 100 дана
почео да искаче и из Ане Брнабић.
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  Главе просто лете колико је мисао слободна - изјавила је, елем, пре неки дан у БриселуАна Брнабић, овлашћени тумач за необјашњиве појаве српских реформи.  Да је знала за овај стари генијални афоризам Александра Баљка који би се у ВучићевојСрбији могао парафразирати као: "Мисао је толико слободна да новинари, текстови иТВ емисије просто лете", можда би Брнабић Ана његовим цитирањем пред, фудбалскиречено, традиционално неугодним европским парламентарцима - стекла одређенесимпатије међу локалним журналистичким живљем.  Уместо генијалних афоризама, Ана Брнабић је ипак у'ватила да цитира АлександраВучића, што и није баш најпаметнија опција за једну наизглед паметну жену.  Те је изјавила да у Србији нема баш објективних медија, али кад смо већ кодобјективности и објеката - вероватно има неидентификованих летећих објеката којипросто лете колико је мисао слободна.  - Видела сам неколико неидентификованих летећих објеката који нису баш објективни -рекла је отприлике Брнабић, објаснивши парламентарцима да рецимо, Србија има двадневна листа који су против Владе. Те смо уместо Ане и четири пиштоља добили Ану идва дневна листа.  Слику би прецизније дочарала да им је рекла овако: у Србији постоје два дневна листакоји су против Владе, с тим што је једном од та два листа већ четири месеца блокиранрачун из непознатих разлога, а другом већ осам месеци, такође из непознатих разлога,државне установе организовано и масовно отказују огласе.  Међутим, Брнабић Ана ту је додала како има један дневни лист који је мање-вишеобјективан.  Тај лист је, ваља подсетити, водио кампању да Ана Брнабић постане премијерка, поднасловом: "Пет разлога зашто Ана Брнабић треба да буде премијер". Разлози су били:зато што је жена, зато што није из политике, зато што има успехе у раду, зато што имаподршку споља и изнутра, те зато што ће она увести принцип - мање странчарења, вишерада.  Сто дана касније од ових пет разлога остао је "у функцији" само један. Ана Брнабић је идаље жена.  Сам чин уласка у ауру Александра Вучића подразумева да сте делимично флипнули. Акотолико дубоко уђете у ауру Александра Вучића па он успе да вам ували циглу, тачније,функцију његов личног & персоналног портпарола, онда се бар немојте понашати каоњегов лични & персонални премијер.  (Данас)  
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