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 "Хорор! Држава прикупила нове доказе о зверствима мафијаша! Србија ће гледати
одсецање глава!"

  

Овим насловом је опскурни таблоид "Ало" разрадио најаву председника државе
Александра Вучића да оним што ће се видети о злочинима групе Вељка Беливука "неће
бити шокирана Србија, већ Европа и свет", те да ће показати људима "нешто што је
језиво" и да ће "људи морати да склоне своју децу када буду видели шта су државни
органи открили". Вучићеву најаву јавног приказивања хорора потврдио је и његов верни
слуга Александар Вулин, тренутно у улози министра полиције.

  

Оваквим најавама, ниво патологије у овом друштву дигнут је на виши ниво и достигао је
висине какве заиста нису нигде забележене у новијој историји.

  

Да ли су они који изговарају ове речи и они који их сладострасно преносе уопште свесни
шта то значи? Мафија свуда у свету убија, касапи и труди се да бруталношћу злочина
заплаши и обичан свет и противнике, вести о таквим злочинима стижу свакодневно из,
на пример, Мексика. И не само мафија. Исламска држава је јавно одрубљивање глава
својих противника снимала, и снимке слала на безброј адреса.
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  Али, нико их није јавно емитовао, као ни сличне радове мафијаша или психопатскихубица. Основни разлог је једноставан (има и других, али овај је сасвим довољан): сви оникоји раде такве ствари, били терористи, мафијаши или "обичне" поремећене убице, желеда што више људи види њихове радове јер тиме сеју страх, а тај страх им олакшава"посао", али и да тако привуку истомишљнике да раде то исто. Нормално је да имниједна држава не помаже у томе тако што реемитује снимке њихових недела.  Шта је онда циљ болесних најава врха државе Србије? Шокирање "Србије, Европе исвета" сигурно није, нажалост, и у свету и у Србији су се такви злочини безброј путадешавали, и дешаваће се док је мафије и којекаквих садистичких "бораца за веру" илибило шта друго. Да покажу да је Беливукова група нешто јединствено, и на овимпросторима и у свету? Смешно, листа злочина Земунског клана је много дужа, аподједнако страшна, па нико није парадирао са снимцима по телевизији показујући инвиво како су Земунци мучили и ликвидирали људе, нити је ико на телевизији показиваоодсечену главу Смаила Тарића, који је убијен 2008. године. То се, једноставно, не ради.  
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Не само због апела родитеља младића који су нестали током криминалних обрачуна упретходне две године, који моле председника Александра Вучића да не објављујефотографије и снимке монструозних убистава њихове деце, као што је најавио, већ избог елементарне нормалности и зато што се тиме, као што је већ речено, рекламира радубица. А држави ваљда није циљ да поручи будућим наследницима шефова улица итрибина да само ако раде као Беливукова група могу да дођу до врха. Иза целе приче оБеливуку, иначе, назире се и неко разрачунавање и превирање на врху или при врху,али ваљда то може да прође и без овакве патологије.  Ако се ипак деси оно што су Вучић и Вулин најавили, онда би неко стручан морао да сепозабави мотивима шефа државе за тако нешто, о министру полиције да не говоримо. Тоби значило и да се оно легендарно дно, које се никада не достиже јер се увек можениже, померило до неслућених дубина у којима је баш све могуће.  (Време)  
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