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У филму Труманов шоу сви становници једног града су глумци који учествују у ријалитију
у коме једино несрећни Труман не зна да је све у његовом животу лаж. У српској
верзији, становници читаве земље живе у стварности коју им сервира Труман, у лику
председника државе. То се видело и у најновијем обраћању Александра Вучића нацији у
коме, суштински, није рекао ништа што већ безброј пута до сада није поновио. Ипак,
некако је било другачије, сигурно се и његовим највернијим следбеницима завртело у
глави од свега што је на њих изручено.

  

Када би се бар некако сажимало оно што је председник изговорио, рекло би се да је
једина права информација наговештај да се око Косова нешто иза брда ваља, и да ће
Србија за оно што буде потписала, шта год то било, заузврат можда добити Заједницу
српских општина, што ће бити представљено као историјски успех.

  

Што се економије тиче, сажимање иде много теже, пре свега због недостатка икакве
сувислости у свему изговореном. "Било је јако важно што смо у првом кругу победили
вирус, како бисмо ушли у ’економски пуцањ’", па председник честита привреди и
грађанима Србије, јер резултати су фантастични. "... До краја године рачунамо да ћемо
имати раст убедљиво најбољи у Европи, око нуле... С обзиром на то да је Немачка у
дубокој рецесији, а економија се смањила за 10,1 проценат у последњем кварталу, ово је
за Србију велики успех..." Од нових економско-географских појмова, појавила се
"фантастична Белгија која је на 150 одсто јавног дуга, а тобож неуспешна Србија је на 60
одсто и никада неће бити преко тога".

  

Тако ће све ово "нама бити замајац", а за шта све замајац? У градитељству "стојимо
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сјајно, имамо 60.303 градилишта, највише у нашој земљи до сада, чак 16.000 више него
што смо имали прошле године", и "то је све у електронском облику, нема лажи, нема
преваре". Кренуло се у разговоре о изградњи брзе пруге Београд–Ниш и "путовали
бисмо сат и по до Ниша, ово би могло бити готово до краја 2023. године, што је
фантастичан резултат", а "од Београда до Новог Сада бићете за мање од сат времена, и
то је револуционарна ствар која нам се дешава".

  

Са пруга на канализацију, креће се у "изградњу фабрика за прераду отпадних вода и
канализационог система, а у централној Србији биће их у 70 општина и градова", и то је
"велики напредак и све ћемо решити у наредне четири године... ми ћемо цивилизацијски
бити као и многи већи градови у свету", "са Немцима ћемо покушати да решимо квалитет
пијаће воде по целој Војводини", "за све ово смо већ обезбедили финансијска средства".

  

  

Кад је реч о путевима: "Ми смо правили коридор 10, који смо у потпуности завршили,
кренули смо у изградњу коридора 11, и ауто-пута ’Карађорђе’, за који би реализација
требало да буде јако брзо, да људи на то знају да рачунају..." Но, биће одвојено "4-5
милијарди" и за локалне путеве, "до децембра ћемо показати на хиљаде путева које
ћемо да радимо", а за грађане Србије ће бити направљена и "права ’туристичка Мека’,
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посебно када је реч о истоку Србије и делу око Голупца, Великог Градишта, Рамске
тврђаве...".

  

Председник верује да ћемо "већ почетком децембра имати вакцину против корона
вируса", јер "ми преговарамо са две земље и две њихове фармацеутске компаније, и
верујем да ћемо бити међу првим земљама које ће добити вакцине, мислим да знам и од
кога ћемо купити вакцину".

  

  
  

У филму Труманов шоу сви становници једног града су глумци који учествују у ријалитију
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Било је још којечега, о помоћи вишњарима, говедарима, рударству, ЕПС-у, било је и где
су окренуте позадине кнеза Михајла и Победника, да се "дигне дрека" цивилног сектора,
који увек мрзи све у овој земљи, како би се добило више новца од донатора; оно
уобичајено, о протестима на које су излазили они који су ударали на председникову децу
и породицу.

  

Све заједно, "ми кроз нашу историју нисмо били успешнији, имамо веће плате, и тек ћемо
да имамо веће плате, имамо више од БиХ, сада смо као у Црној Гори, а бићемо и бољи од
њих", "погледајте портале Хрвата, они све најгоре пишу о мени, али то све говори и о
мени, а и о њима". Тако је "данас случај да је Србија најуспешнија у региону и на томе јој
сви завиде данас, и због тога су притисци на Србију јаки, јер то не одговара свима".

  

 И тако, "људи би желели да, и поред ове короне и ове светске кризе, живе боље, и ја
нећу говорити о неком сјајном животу после ове епидемије, али ми смо у односу на
друге, не све, али за разлику од других имамо све услове да живимо у нормалним
условима".
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Све у свему, појачава се непријатан утисак да је председник државе потпуно изгубио
контакт са реалношћу. Не због логорејичног наступа о светлој садашњости и блиставој
будућности која само што није, он то и тако прича већ осам година, већ зато што су
кулисе у овдашњем ријалитију потпуно раздеране и кроз њих са страхом гледају сви
учесници, без обзира на политичка уверења. А српски Труман очигледно тога није
свестан, панично се умотава у дроњке тих кулиса и наставља по старом.

  

(Време)
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