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Можда се неко сећа приче која је некада колала у народу да је Тито волео да се неслано
шали са својим гостима тако што би их послужио пластичним кобасицама које скачу по
тањиру кад покушају да их пресеку, а уз то би их почастио пивом са рупом на чаши. Од
страха за свој положај, морали су да се претварају да једу кобасицу и ничим нису
показивали да нешто није у реду. Тито је наводно уживао у понижењу потчињених који
нису имали храбрости да кажу да је кобасица пластична. Не зна се крај те приче и да ли
се ико икада охрабрио да не прихвати овакву шалу.

  Да ли је ова прича истинита није важно. Она се инкарнирала у Вучићевом предлогу да
Ана Брнабић буде председница владе Србије. Она је та „пластична кобасица“ коју
посланици Скупштине треба да прогутају, а да ни гласа не пусте. Проблем је у томе што
грађани Србије нису изабрали Ану Брнабић и никада је не би изабрали за председницу
владе да је била кандидаткиња. Све њене карактеристике су такве да нема ниједног
посланика СНС-а, СПС-а и свих осталих који чине Вучићеву већину у Скупштини који
овакав избор нису доживели као највеће понижење и гутање „пластичне кобасице“. Не
смета њима то што је она неафирмисана за било коју државну функцију, нито што једва
успева да састави понеку реченицу. Не смета им то што је лажно сведочила да Вучићев
кум Никола Петровић није тражио мито од њене некадашње фирме Цонтинентал Wинд.
Баш нимало им не смета то што она полтронише Вучићу, унапред говорећи да очекује да
јој он буде ментор. Не смета им ни то што ће будућа премијерка Србије бити његова
секретарица. Утисак је да је она ипак била поменута као особа коју ће Вучић
распоредити на место председника владе. Знајући шта им се спрема, вероватно није
случајно што су представници његове странке на консултацијама о саставу владе
тражили да председник владе буде из СНС-а.   

Претпостављам да је Вучић предложио („изабрао“) Ану Брнабић зато што се његова
владавина заснива на тоталном понижењу људи. Бираћете оног/ону кога никада не
бисте изабрали – зато што ја тако кажем. Сада је онај тест „пластичне кобасице“
поставио пред своје људе, махом преобучене радикале. Зар нисмо у Скупштини слушали
Мартиновића како држи тираде против гаy популације, па је Маја Гојковић морала да му
добаци тако да сви чују: „Ана је ту“. Е вала сада ћеш да гласаш за гаy Ану и Хрватицу,
или ћеш да летиш без трага и гласа. Да је она стварно капацитет и незаобилазна за ту
функцију, ни онда бивши радикали за њу не би гласали. Сем највернијег Небојше
Стефановића, јединог из СНС-а који је одмах подржао вођу и рекао да подржава
Вучићеве одлуке зато што је сигуран да је то у најбољем интересу Србије. Рекао је да му
је „жао што и неки из Српске напредне странке виде само своје интересе, али апсолутна
већина чланова наше странке зна да је Вучић тај који нам је донео резултате и без кога
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не би остварили ни близу овога што смо постигли данас“. Другим речима, рекао им је да
су они нико и ништа без Вучића и да ће онај који неће да се покори и дигне руку за Ану
Брнабић под хитно постати НИКО.

  

Проблем с Аном Брнабић је у томе што не постоји ниједан добар разлог зашто би она
била предложена за највишу државну функцију. Она је наводно „западни кандидат“, као
да такав глас не бије и Зорану Михајловић. Предлог да она буде премијерка није ништа
друго до тест Вучићеве апсолутне моћи и патолошке потребе да понижава људе.
Проблем с њом је у томе што она прихвата то понижење. Она мирно прихвата то што јој
Вучић као будућој премијерки намеће да се бави економијом, док ће за политику бити
задужен Дачић. Где у Уставу пише да се функција председника владе дели на
економску и политичку? Она нема никакав проблем да изговори и то како је обавестила
Вучића да има већину у Скупштини. Она зна да нема већину и да за њу нико не би дигао
руку и зна да Вучић мора да својим посланицима до крви извуче уши да би она „имала
већину“. Исто важи и за коалиционе партнере.

  

Занима ме да ли ће неко рећи да је кобасица пластична и неће дићи руку за Ану
Брнабић. Кам’ те лепе среће да има више таквих и да Вучићев „избор“ крахира. То се
неће догодити, а ако се неко и усуди да не гласа, то неће бити због одбране личног
достојанства, већ највероватније из погрешних, силеџијских разлога.

  

(Пешчаник)
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