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 Глумац Никола Којо који је у 40 година успешне каријере нанизао велики број улога, за
портал Клиx.ба је открио да планира да оде из Србије.

  

У разговору за Клиx.ба, између осталог, говорио је о својој професији,
друштвено-политичком стању у региону, а овом медију је открио да сели из Србије. Каже
како се труди да не плови у систему поремећених вредности који је присутан на
простору целог Балкана.

  

"Трудим се да не пловим у г***има, него да јурим бистре потоке као што су фестивали у
Тузли и на Бледу, важни су ми послови које радим, моја породица, најближи пријатељи и
мој микросвет. Трудим се да избегавам блато и фекалије које су око мене. Нажалост, то
није увек могуће. Али, ето, живимо у полузатвореном одељењу поправног дома. Знам да
звучим песимистички, али мислим да сам реални песимиста који сагледава ствари, према
мом мишљењу, на прави начин", каже Којо.

  

Ову годину у Србији ће, између осталог, обележити протести грађана којима су
показивали своје незадовољство због актуелног друштвено-политичког стања. У
тим догађајима велику улогу су имале и јавне личности, а на улицу је изашао и Којо
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као један од учесника.

  
  

И даље неко верује да је то обична политика, не схватајући да је то обична мафија коју
треба скинути с трона, како би нас пустила да нормално живимо

    

"То су све покушаји да се укаже на проблеме ове, не могу рећи политике, него
организоване криминалне дружине која себи узима колико јој треба и покушава да
купи бесмртност тим својим новцем. Протести су нешто што може имати мало
ефекта, али нисам сигуран да је човек још увек довољно еволуирао да схвати шта
нам ови раде. И даље неко верује да је то обична политика, не схватајући да је то
обична мафија коју треба скинути с трона, како би нас пустила да нормално
живимо. И даље се диве тим неким људима, а што рече неко на друштвеним
мрежама: 'Аплаудирати политичару је као да аплаудираш банкомату који ти
исплаћује сопствени новац који си зарадио'", додаје Којо.

  

Сматра да грађани целокупног региона живе у изврнутој стварности, где су политичари
звезде које ведре и облаче, креирајући животе свих нас. Наставља и да је то могуће
променити тако што ће се сви окренути лепим стварима, а њих склонити из живота у
сваком смислу, уз схватање да су они само њихови службеници који су код њих на плати,
топлом оброку и свему осталом.

  

"Тада ћемо ми постати здрави људи на овим просторима, али то не можемо постићи без
појединачне и колективне свести. Људи морају схватити да нам је овај живот дат да га
проживимо, а не да се тамо некој будали дивимо. Стално нам причају о штедњи, стезању
каиша и мерама, а кад се окренемо, живот прође. И шта смо урадили? Ништа. Морамо да
живимо живот садашњег тренутка", став је овог глумца. На овим просторима су га досад
задржавали корени, пријатељи, породица и родбина, али открива да ускоро планира да
оде из Србије.

  

"Открићу вам да се спремам да се иселим одавде, иако имам 52 године, а о дестинацији
још увек не могу да говорим. Не мислим да старост проведем овде, нити да моја деца
одрастају у једној оваквој црној рупи која гута своје људе. Окидач је сво ово лудило,
односно безакоње, анархија, све ово што причамо о политичарима који нам узимају из
тањира, говорећи да су они нама нешто створили", каже Којо.
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