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 Свега ми- Вулин с овим: „Окачите Вучића, окачите Вучића…“ све више подсећа на оног
лика што у „Балканском шпијуну“ запомаже: „Окречите Београд, окречите Београд“, с
том разликом што несрећника полиција приводи због ремећења јавног реда и мира, док
је овој несрећи изгледа у опису радног места ремећење душевног мира нације, без
бојазни да ће га неки фини људи у белим мантилима ухватити под мишке и одвести на
дослужење „војног рока“ у „касарну“ с тапацираним зидовима…

  Дајте, људи, окачите Вучића, молим вас, јер како је борбено- оклопно возило у квару-
„Вулин“ кренуло неће се смирити док сваки војник не добије џепни календар с ликом
врховног команданта, зарад „јачања култа државе“, јер сирома брка култ личности с
култом државе, или што је најгоре- не брка?!   

Наравно, добри стари Алек се у читавој ситуацији понаша као Бата Стојковић у
поменутом филму: „Ако ме се сете за Дан безбедности- сете, ако не ником ништа, ја сам
само вршио своју грађанску дужност…“, прижељкујући не да га се само сете већ да му
као и Звездан Терзић посвете победе, прворођено дете, бубрег, камен у бубрегу, камен
темељац у бубрегу, жучи, бешици…и део зида крај иконе за светињу већу од светиње-
портрет човека којем се и Бог седмог дана захвалио на свим успесима постигнутим
минулих шест…

  

Да није забрињавајуће можда би и било смешно, али је далеко од тога, Вулинова намера
да окачи Вучића о ексере јесте још једна нафака у низу да окаче државу о клин!

  

Није ту реч тек о патолошкој снисходљивости човека који своје постојање заснива на
ходу по туђим сенкама, већ опасној намери да се Александар Вучић изједначи са
Србијом, постојањем, животом, смрћу, опстанком и смислом постојања државе и свих
нас у њој!

  

Данас ће побости ексере у касарне а већ сутра ће тихо ући у домове, школе,
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богомоље…правдајући да тиме јачају култ земље и неба, а прекосутра…прекосутра неће
постојати осим као изузетно зајебана орвеловска прича.

  

Претерујем?! Волео бих да је тако, али убеђен сам да се није Вулину (колико год их било)
тек тако указало провиђење да ваља радити на јачању култа државе исцелитељским
фотографијама Александра Чумак Вучића, већ нас треба полако балсамовати, да на
почетку то делује ко спрдња из кухиње очајне домаћице Вулина, не би ли напослетку
попримило облик државног пројекта ујармљивања народа под свети рам, док ће све
остало бити јерес и безначајно јер волети Србију значиће волети Вучића, односно, не
волети Вучића значиће не волети Србију, а онда ће као таква постати премала и
добрано голооточка за „невернике“!

  

Живи били па видели. Најсрећнији ћу бити будем ли морао да демантујем овај текст,
али…

  

Памтим времена (многи од вас много боље од мене) кадасмо се под Титовом сликом
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заклињали часном пионирском речју са страхом да нас не стигне маршалова казна
уколико згрешимо, баш као што памтим и војни рок за вакта Слободана Милошевића!

  

Волео га нисам ни мало, али не сећам се ни једне његове слике у касарни (исправите ме
ако грешим), а биле су то године његовог општенародног указања…

  

Но, да не слутим, дај нек се јави онај фини господин, власник лондонске гвожђаре у којој
је дунђерисао мали Алек, и донира две- три тоне ексере, па Ви, министре за
урамљивање државе, све нас на војну вежбу и по чекић у руке да закуцавамо…

  

Море, шта чекић, песницама и челом да бијемо по ексерима, јер то је најмање чиме
можемо да се одужимо Србији, а зна се ко је Србија!

  

За оне који још не знају и који ништа још посветили нису Вучићу- шест месеци војне
вежбе и да на гурку пале тенкове…

  

Јесте, господине министре, то је оно за шта нису хтели да Вам издају саобраћајну
дозволу, а има оно дугачко напред што не служи да кроз њега говорите: „Чујемо ли се
унутра, војници, јунаци…“, већ за испаљивање пројектила, но…

  

Окречите Београд, окачите Вучића, а нас ако се сете осим за изборе- сете се, ми смо
само обављали своју грађанску дужност: тихо нестајали у беди да за нама не остане ни
сећање, осим једне слике на зиду, одмах до иконе.

  

Пардон, уместо ње…

  

(Два у један)
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