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 Редитељ Душан Ковачевић оценио је да решења питања Косова неће бити ако остане
захтев за "узајамним признањем".

  

  "То није предлог, то је ултиматум. И ја бих то овако народски превео. Разбојници вам
опљачкају највреднију имовину, па траже да им се призна да је то што су опљачкали
њихово, а они ће заузврат да вам признају да је ваше оно што вам још нису отели. И хајде
нађи ти неког нормалног у Србији који ће то да прихвати и потпише", рекао је Ковачевић
за Блиц.   

Поводом приближавања избора у Србији, он је рекао да би, да је на месту председника
Србије Александра Вучића, прихватио све захтеве опозиције, по законима који су они
донели и по којима се гласало током њихове владавине.

  

"Прихватио бих и присуство ОЕБС-а са камерама ББЦ-а који тврди да је Вучић тренутно
најслабији у својој досадашњој владавини. Све бих прихватио што је у оквиру
цивилизованог договора, разговора и узајамног поштовања", рекао је Ковачевић.

  

Он је казао да би оне који помињу "дуге цеви" у земљи где је грађански рат током Другог
светског рата однео више српских живота него што их је непријатељ узео, "вакцинисао
против беснила", јер су "очигледно шетали по мразу са мокром главом".

  

"Ко помиње и прижељкује рат и било које решење балканске кризе оружјем ја му желим
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све најгоре у животу. И нашим и њиховим и онима тамо у белом свету који се мешају у
живот људи с отвореним ранама и патњама из неколико ратова у двадесетом веку",
рекао је Ковачевић.

  

(Бета-Блиц)
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