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Надам се да ћу бити жив када Србија уђе у Европску унију – изјавио је Ивица Дачић у
четвртак, дан после одласка Таипа Реџепа Ердогана са територије Србије.

  

Две вечери раније председник Вучић му је у неформалном ћаскању над писоарима
пространог тоалета Дома Гарде, где је приређена свечана вечера за високог госта из
Турске, обећао да ће га својеручно ликвидирати чим гост из Турске напусти нашу земљу.

  

-Задавићу те кол'ко сутра! Нећеш дочекати ЕУ, пази шта ти кажем! Па зар и пред
Ердоганом да ме бламираш! – рекао му је председник Вучић, тврде малобројни очевици
из просторије са писоарима у Дому Гарде, пошто је претходно Ивица Дачић извео
скроман али веома упечатљив културно - уметнички програм по радним насловом: “Шта
би Милош Обилић урадио Мурату, само да је знао да се контролише и да пева”.

  

Пре но што му је председник Вучић дискретно намигнуо преко стола и показао главом да
има нешто важно да му каже у нуспросторији Дома Гарде, Ивица Дачић деловао је ко и
сваки просечни шеф дипломатије који је у непосредној близини угледао слободан
микрофон, слободан оркестар и слободан стејџ.
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  Српским безбедносним службама, тек касније је утврђено, промакло је да у хороскопуИвице Дачића за 10. октобар 2017. дословно пише: “Увек вас понесу оријенталниритмови и први скачете да играте? Или можда само врцкате у столици или чак само усеби? Било како било, можда је баш данас право време да коначно остварите својужељу и кренете на занимљиво путовање кроз вештину и уметност трбушног плеса”.  -Кажи му, молим те, да ћемо у Европску унију вероватно ући без Косова, али по свемусудећи и без њега – шапнуо је председник Вучић шефу протокола док је у свечаној салиДома Гарде гледао Ивицу Дачића како у изводи трбушни плес у част председникаЕрдогана.  Председнику Турске све је било чудно. Када је гостовао у Њујорку, демонстранти су мудобацивали: “Терористо!” Када је био у Еквадору, студенти су му викали: “Убицо!” Токомпосете Србије нико му ништа није добацивао, сем што је на ћошку Немањине нека бакавикнула за његовим аутомобилом: “Набијем вас на фонтану!”, али је касније утврђенокако је бака мислила да је у колима Синиша Мали, а не Ердоган.  -Необичан народ! - помислио је Реџеп Таип Ердоган и када је те вечери у свечаној салиДома Гарде пратио сексипилне покрете српског шефа дипломатије током вреле тачкетрбушног плеса са елементима салсе.  -Провери само да ово није нека провокација! - шапнуо је Реџеп Таип свом шефупротокола, баш у тренуцима када је и председник Србије шапатом објашњавао детаљеевропске агенде свом шефу протокола, где је први пут откривена могућност да Србија уЕвропску унију уђе без Дачића и евентуално Метохије.  Ердоган је тог човечуљка приметио још на аеродрому.  -Дачић! - рекао је Ивица Дачић представљајући се.  -Како? Дахииии? - питао је Ердоган заинтересован за презиме.  -То вам је нешто као “Почетак буне на дахије”, само што се изговара са ч и ћ. Дакле,Дачиииић! - објаснио је Ивица Дачић етимилогију свог презимена.  Наш овлашћени судски тумач за турски, мистер Дачић, потом се руковао са госпођомЕрдоган.  -Ваша супруга је права калаштура! - рекао је Дачић узвишеним тоном Реџепу ТаипуЕрдогану.  -Шта си рек'о!? - питао је председник Ердоган, малко црвен у лицу.  -Кале... то је лепо. А штуро, то је прелепо... Значи, ваша ваша жена је веома прелепа! -објаснио је Дачић шта је мислио под појмом калаштура, и таман кад је хтео да му објасништа значи Калемегдан, председник Вучић му је први пут тог дана дискретно намигнуо.  Све би било у реду да увече није уследила свечана вечера која је почела ко из народнеепске песме преткосовског циклуса. Најпре је председник Вучић одржао здравицу у којојје напоменуо да је наш европски пут незаустављив, само је питање ко је вјера, а коневјера, и да ли ћемо у ЕУ ући без Дачића, јер му опасно иде на живце.  Када је то чуо, скочи Дачић на ноге лагане, пак се клања до земљице црне...  И поче да рецитује:  “Хвала тебе, славни кнез Лазаре,  Хвала тебе на твојој здравици,  На здравици и на дару твоме:  Ал' не хвала на таквој беседи!  Јер, тако ме вера не убила...” - рецитовао је Дачић, кад га је председник Вучић прекинуо:  -Ивице, која бре Вера! Зар се твоја супруга не зове Сања? - питао је председник, аДачић је наставио:  “Ја невера никад био нисам,  Нит' сам био нит' ћу када бити,  Него сутра мислим у Косову  За хришћанску веру погинути...” – рецитовао је Дачић.  Председник Вучић се онда значајно накашљао и рекао:  -Дачићу, бре, шта лупаш! Сутра идемо у Нови Пазар! Какво Косово!? - рекао му јепредседник Вучић.  Српски шеф дипломатије је онда наставио патосирано да рецитује:  ...Невера ти седи уз кољено,  Испод скута пије хладно вино!”  Онда је председник Вучић периферним видом приметио да му уз кољено управо седиРеџеп Таип Ердоган са чашом белог вина.  -Дачићу! Јес ти, бре, крштен, каква, бре, невера уз кољено, кад сам рекао да намизведеш неку песму, нисам мислио на косовски циклус, него на нешто од Халида! -објашњавао је Дачићу на српском, да не разумеју драги гости из Турске.  Дачић је ипак наставио:  "А проклети Вуче Бранковићу!  Сутра јесте леп Видов данак,  Видећемо у пољу Косову  Ко је вера, ко ли је невера!”  -Шта сутра у пољу Косову!? Ти ниси нормалан, кеве ми! Сутра по агенди идемо у НовиПазар! Немој тамо, молим те, да утврђујеш ко је вера, а ко невера! - председник Вучићбио је већ на ивици нервног слома, тачније на Ивици нервног слома.  -Добро, у реду, онда ћу нешто да отпевам! – рекао је на крају Дачић.  И нећ негде код другог блока песама, Дачић је приметио да му председник Вучићнамигује.  Кренуо је покуњено ка тоалету, понављајући у себи: “Надам се да ћу бити жив кадаСрбија уђе у Европску унију”.  (Н1)  
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