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 "Вечерас ће се председник обратити са ексклузивне локације", гласила је најава
телевизије која најављује све - од атентата до отварања фабрика, преко напада на
опозицију и нетачних информација о протестима. Поново се јавност узбуркала због
навода о атентату, а председник је у прајмтајму рекао да је видео допис једне европске
земље у којем је упозоран да се спрема напад на њега. Претходних дана су таблоиди
радили оно за шта добијају фина средства из буџета, а са ексклузивне локације добили
смо поруку: није нас много брига за атентат, али је добро кад се подигне прашина, те да
чак и ово може бити повод да се таргетирају опозициони активисти и политичари.

  

У крупном кадру, на телевизији Пинк тачно у 21 сат, ни минут раније, ни минут касније,
започео је увод водитељке интервјуа Душице Спасић са председником Вучићем. Иако
нам је свима деловало да смо у магновењу и да је у питању грешка, водитељка чудног
интервјуа, похвалила је нашу железницу након чега се укључио и он: лично, председник
Србије, који се јавио и машиновођи за којег је рекао да га зна из Чортановаца.

  

Верујем да је већина гледалаца очекивала да Вучић седне и почне да управља машином
којом је према његовим речима пре неки дан ишао 183 км на сат, али уместо тога
пожелео је срећан рад и вратио се у столицу новог воза.
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Водитељка видно под тремом и нелагодом, пажљиво је бирали речи како би пришла овој
теми. Стицајем бизарних околност, усред интервјуа у једном тренутку је искључено и
грејање, па су председник и Пинк водитељка остали у хладном возу на минус 3.

  

Одмах је почела прича о атентату: да ли председник има нове информације око тога, је
ли уплашен и о чему се заправо овде ради. У свом обраћању, Вучић је рекао да нико због
тога није дизао панику "јер атентат просто није лако извести", али да наше службе раде
на том случају и да су расписали потерницу за појединим лицима.

  

Вучић је рекао да је од надлежних органа 14. јануара добио информацију, оперативна
сазнања која је проследила једна земља Европске уније, где има доста детаља.

  

"Једна земља ЕУ нам је проследила оперативна сазнања и дала нам много детаља. Ја
сам морао да радим и 14., 15., 16. јанура... И тада сам се обратио јавности, али то нисам
поменуо. Ту су увезани људи са именом и презименом из више земаља. Ни за кога од
њих нисам чуо, нити сам икога од њих видео. Надлежни органи предузимају све мере да
се тако нешто спречи. Раде и имају све податке. Та земља ЕУ била је веома коректна и
фер, разговарали су са нашима, који се труде и раде, расписали су потернице за
одређеним лицима, а за некима се трага", рекао је Вучић грађани који су очекивали прст
кривице ка некоме, али то нисмо синоћ добили.

  

Прст кривице добили смо од министра Вулина, који је истакао да је вођа кавачког клана,
Радоје Звицер планирао убиство председника Србије и истакао да ће МУП све учинити
да се до краја истражи овај случај и спречи атентат на председника.

  

То није био једини прст кривице који је уперен ових дана. Полиција и истрага ће
утврдити да ли је било опасности и никако не треба олако схватати ове претње,
поготово што наша земља има терет прошлости када је реч о атентатима, али шта је са
прстом кривице који су провладини таблоиди упутили опозицијии.

  

Лист "Објектив", који је близак владајућој Српској напредној странци, објавио је насловну
страну где је кључан текст о покушају атентата на председника, а главни ликови су
Радоје Звицер, Драган Ђилас, Саво Манојловић и Драган Шолак.
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Наравно, нигде није написано да они спремају акцију (изузев Звицера), али наслов
"Вучић мора пасти пре избора" у комбинацији са опозицијом и активистима не оставља
ништа друго до утиска да је још једном реч о чистом политичком обрачуну који може
имати велике последице.

  

Потпуно је непрофесионално, дегутантно и опасно да уколико заиста постоји опасност,
а то понављамо, нико не сме да искључи као могућност, председник не изађе и не каже
ко то њега жели да уклони. Који су мотиви, где су налогодавци и шта су интереси да се
то уради. Уместо тога добили смо млаку изјаву председника који је главни чин у овој
драми оставио таблоидима који морају да схвате да од ове драме могу да направе
трагедију или барем да нас подсете оне познате басне о вуку и овци.

  

(Нова.рс)

  

 3 / 3


