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Љубиша Прелетачевић Бели и Лука Максимовић договорили су се да у пет до дванаест
објаве да ли ће изаћи на београдске изборе.

  

  

Сигурно је да нећу улазити у коалицију ни са ким - рекао је Лука Максимовић, бивши
председнички кандидат, који је под сатиричним профилом Бели Прелетачевић у априлу
освојио девет одсто гласова, у разговору за Данас. Према његовим речима, Бели је
уласком у прву политичку лигу укапирао ко су сви ти политичари и да не постоји никаква
опозиција, већ сви имају исти циљ - да се домогну фотеља и да краду паре.

  

Бели се редакцији нашег листа јавио, како је казао, из свог села, где гаји разне биљке,
парадајз, кромпир и краставац између осталог. Како наводи, он је одлучио да се после
председничких избора "заједно са Луком Максимовићем тамо склони", како би се
одморили од свега. Тамо у идили сеоског домаћинства смишљају шта ће даље.
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- Нећемо ни са ким јер су сви исти, мајку им ј***м. Да ли ћемо изаћи на београдске изборе
одлучићемо уз помоћ интуиције, јер је она јача од свега - истакао је Максимовић за наш
лист.

  

На питање шта мисли о новој премијерки Ани Брнабић, наш саговорник одговара да је
она једна од стручнијих људи у Вучићевој свити, али да је у суштини све то једна велика
игра и да ће "велики вођа" свакако др`ати контролу и одлучивати о свему.

  

- Види, могао је Вучића да стави коња или ајкулу да буде премијер, јер ће он свакако и
даље одлучивати о свему - сматра Максимовић.

  

Он се осврнуо и на недавну грандиозну инаугурацију председника Вучића, рекавши да
му није жао што није постао председник, али му је најжалије што грађани нису видели
какву би он инаугурацију направио.

  

- Е мој пријатељу, знаш ли ти какво би то општенародно весеље било? Шатори би тукли
од Суботице до Ниша и свуда поред магистрале, вртели би се рингишпили и мангала.
Сви сте могли да се проведете а ви гласали за Вучића - огорчен је Лука Максимовић,
алијас Бели Прелетачевић.

  

Како је рекао, у тренутку док смо са њим разговарали он се налазио на састанку са
кинеском привредном делегацијом, са којом склапа "шумадијско-кинески пакт", и најавио
огромне инвестиције у Шумадију. Конкретно, Максимовић наводи да је договорена
изградња новог Хонгконга испод Космаја и да је Београд на води у односу на тај
пројекат обична нула.

  

- Кад ја постанем председник, нећу имати дилему око избора између Русије и Европске
уније - сарађиваћу и са једнима и са другима. То ти је као кад имаш две девојке, па ти је
свака добра за нешто. Само лова да се врти, бато, да се узимају паре од свих, наравно,
све за добробит Србије - поручује Максимовић.

  

(Данас)

 2 / 3



Љубиша Прелетачевић Бели: Излазим сам на београдске изборе, други су сви исти; Вучић је могао да стави коња или ајкулу да буде премијер, јер он свакако и даље одлучује о свему
четвртак, 13 јул 2017 11:40

  

 3 / 3


