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Нема године да се неком невероватном човеку, на неком невероватном месту, не укаже
нешто скроз невероватно. Једне године се, негде код Осечине, мештанину који је цепао
дрва на церовој цепаници указао лик Василија Острошког, а владика је утврдио да јест
Василије, јербо има подочањаке оригинал Василија Острошког.

  

У Међугорју се још пре 37 година указала Госпа, и од тад тамо долази река ходочасника,
али само мали круг оригиналних "виделаца" Госпе, који су тад били деца, са Госпом
може да комуницира. Комуницирају и дан-данас, па после осталима који то не могу,
преносе Госпине поруке.

  

  

Директор Канцеларије за КиМ Марко Ђурић у последње време има сличан доживљај –
њему се с времена на време на мобилном телефону марке "самсунг" укаже председник
Вучић. За разлику од Госпе из Међугорја, која комуницира само са одабраним
медијумима између ње и овог света, председник Вучић има тај обичај да када се укаже
Марку Ђурићу на мобилном "самсунгу", не жели да Марко буде медијум између њега и
овог света, него одмах каже: "Марко, укључи спикерфон, да сви чују!"
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Председник Вучић је несумњиво много практичнији човек од Госпе из Међугорја, јер је
схватио да његове поруке човечанству много боље звуче кад их преноси он лично, а не
Марко Ђурић. Госпа из Међугорја, на пример, никада некоме од медијума није рекла:
"Укључи спикерфон", тако да нико, сем малог круга посвећених, нема појма какву боју
гласа има Госпа. Боју гласа председника Вучића већ сви разликују боље од зелене и
црвене боје.

  

Шири круг људи не не зна ни шта прича Госпа из Међугорја, док се редовна указања
председника Вучића на мобилном телефону Марка Ђурића, приказују у свим вестима
невероватних српских телевизија, тако да та указања превазилазе лични доживљај
Марка Ђурића и постају колективни национални доживљај. Сви Срби имају утисак да им
се свакодневно указује председник Вучић, једино Марко Ђурић и даље сматра да се
указује само њему, да је баш он изабран од Бога и Главног одбора.

  

Пре неки дан, рецимо, у Косовској Митровици, Марко Ђурић је био на неком скупу
Српске листе, која за разлику од Српске напредне странке није "све по списку", него
"све по листи", и тамо му се усред скупа на "самсунгу" указао председник Вучић.

  

- Чујеш ли ме, Марко? - питао је председник Вучић, а онда по устаљеној процедури
наредио да се има укључити спикерфон како би цела Српска листа дознала најновије
идеје председника Вучића у вези са Косовом, због којих би га Српска листа одавно
прогласила за велеиздајника, само што то у овом моменту није згодно. Пошто цела
Српска листа дели један мозак, један спикерфон, једног Ђурића и једног вођу. Марко је
укључио спикерфон и прислонио га на микрофон, а онда су сви пажљиво отворених
уста слушали најновију поруку председника Вучића, који, дубоко верују у Српској листи,
живи у телефону Марка Ђурића, као што мали људи живе у телевизору и радио апарату.

  

  

Док су оригиналне поруке Госпе из Међугорја махом овакве: "Драга дјецо! Као мајка вас
молим, не идите путом којим сте пошли. То је пут без љубави према ближњему и према
моме Сину. На том путу наћи ћете само тврдоћу и празнину срца, а не мир за којим сви
вапијете. Истински мир имат ће само онај, који у свом ближњему види и воли мога Сина.
У чијем срцу краљује само мој Син, тај зна што је мир и спокој" - поруке председника
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Вучића су много конкретније, јер од нечег мора се живи.

  

Па је он приликом најновијег обраћања из "самсунга" Марка Ђурића, неке врсте
Аладинове чаробне лампе са спикерфоном, обећао вртић у Штрпцу и водовод у Зубином
Потоку! Као и све што градоначелници буду тражили да се направи у појединим
косовским местима. Он је најавио и да ће у септембру доћи у Косовску Митровицу како
би се обратио Србима и рекао "шта ће бити ново у разговорима" о Косову.

  

Дакле, указаће се свим заинтересованима. Госпа из Међугорја никада за 37 година није
обећала водовод у Зубином Потоку, није фактички обећала ниједан водовод, па међу
верницима већ постоји једна школа мишљења по којој је далеко боље веровати у Вучића
из Спикерфона него у Госпу из Међугорја.

  

- Боље водовод који обећава Вучић из Спикерфона, него истински мир и спокој који
обећава Госпа из Међугорја! Шта ће ми истински мир, кад немам водовод? - сасвим
практично размишљају поједини верници, не само чланови Српски листе. Уз то, Госпи из
Међугорја нико никада није скандирао: "Госпо, Србине!", док је Вучић из Спикерфона то
доживео једном приликом, када су му после надахнутог излагања колективно викали:
"Ацо, Србине!" гледајући у Ђурићев "самсунг". Чудни неки људи!

  

( Дража Петровић – Н1 )

  

Видети још:

  

Ђорђе Вукадиновић: Вучићева комична укључења у састанке напредњака више
подсећају на обраћање гуруа члановима секте него на обраћање шефа странке
партијским колегама или шефа државе грађанима
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