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 Поштована господо,

  Појма немате колико сам срећан и озарен јер сте добили нападе хистерије због
интервјуа који је Предраг Колувија дао мени, и то не за неки мејнстрим медији, већ за
Јутјуб канал. Циљано сам га урадио баш да бисте ви показали колико ће фекалија изаћи
из ваших уста када ме будете нападали. Лице пуно злобе и мржње.   

Разлог зашто ви никада такви какви сте не можете да победите Вучића лежи баш у тој
чињеници што вас разједа мржња. Мржња према другачијем мишљењу, мржња према
сваком ко не припада вашем табору или ко вам се на било који начин супротстави. Има
ту и мржње према сопственом народу. Чудите се како тај народ неће вас, а хоће Вучића,
тог „охолог диктатора“, против кога нема шта нисте употребили, али вам не иде.

  

  

Сваки пут сте све слабији и слабији, а он све јачи. Такви какви сте заиста сте пожељна
опозиција, јер за вас ни најближа фамилија неће да гласа. Проблем сте за Србију јер,

 1 / 3



Владимир Ђукановић: Писмо лицемерима
четвртак, 07 октобар 2021 23:54

нажалост, ви држите све у овој држави - од медија, културе, правосуђа, просвете... Ви
себи дајете за право да чините шта год пожелите, али једнако тако нападате сваког ко
није ваш ако би се само усудио да учини оно што и ви, само насупрот вама. Тада против
таквог предузимате медијски линч.

  

Појединим колегама адвокатима презумпција невиности постоји само када се она тиче
клијената које они заступају. Обрнуто, у случају Колувије се понашају као тужиоци. Да не
говорим о томе колико је то срамно што коментаришу случај у коме уопште нису
ангажовани као адвокати. Један од њих, који је иначе цео свој радни адвокатски век
провео пре свега као политичар и који је цео живот путем политике и медија вршио
притисак на судије и тужиоце својим медијским наступима када се радило о његовим
клијентима, без блама је затражио да се избришем из списка адвоката у Адвокатској
комори Србије. То се у историји није догодило да колега адвокат тражи да се његов
колега избрише из списка адвоката.

  

Узгред, једнако као и ја, такође је био председник скупштинског одбора за правосуђе,
који је иначе баш у његово време директно бирао судије, само што тада није
препознавао конфликт интереса који мени приписује. Нећу да пишем о томе што готово
свако у Србији о њему говори да је био адвокат ДБ. Верујем да га је данас нека страна
служба узела под своје.

  

На медије, односно боље рећи пропагандна гласила, који свима држе слово о етици и не
знам чему, а најпре не плаћају порез у Србији и емитују се из Луксембурга, не бих трошио
речи. Само желим да им нагласим да прекину да ме малтретирају са позивима да им
будем гост, јер после свих лажи које су о мени написали и после такве острашћености
коју показују и данас, а посебно док бесне јер је њихову машинерију убио један интервју
на Јутјуб каналу, заиста немам намеру да тамо гостујем.

  

На крају желим да поручим господи лицемерима - док сам жив, против вас ћу се борити.
Можда ћу се ја разићи са опцијом којој припадам, јер у много чему нисмо на истим
таласним дужинама, али вама тако одвратним, пуним злобе и лицемерја, никада не бих
пришао.

  

Ви сте канцер српског друштва и пред вама никада нећу клечати, па макар немао хлеба
да једем. Додатно, молим вас да наставите са својим изливима мржње према мени, јер
сваки ваш испљувак испод ког немате храбрости ни да се потпишете заправо је мени
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орден на грудима.

  

Свако добро од Господа!

  

(Курир)
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