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 "У Србији је у току силовање једне државе, једног народа. У сваком смислу. Ова
екипа која се игра државе је успела до те мере све да упропасти, поквари, уназади,
покраде, обесмисли. Након ове багре ће бити потребно дуже време и велики напори
да пробамо да се вратимо у нормалне токове, у неки ред. Неће бити лако, али
сваким даном њиховог постојања Србији ће дугорочно бити све теже", истакао је
популарни кантаутор Владо Георгиев у интервјуу за "Сербиан Тимес".

  

Осим што је један од најомиљенијих кантаутора на простору који се данас тако
рогобатно зове регион, Владо Георгиев има и додатну вредност - некако је свој, дрчан,
духовит, и никада не иде уз скуте власти, што је скоро правило када је српска естрада у
питању.
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Већина певача свира уз дипле СНС-у и трабантима, има оних који користе омиљену
флоскулу да "њих политика не занима" и тиме хране своје буђеларе, а Владо увек
вришти на сав глас. Тера неку своју правду, бори се за своја естетска и морална начела.
И то га баш разликује од српске шоу-биз сцене. Често је мети таблоида и оних који се
тако осећају. Последњи медијски цунами се десио када му је забрањен улазак у родну
Црну Гору, пред тамошње, испоставиће се историјске изборе.

  
  

У Црној Гори је на изборима народ, након тридесет година, послао диктаторску партију
у опозицију. Паралелно, у име српског народа, највећи издајник у историји Србије,
понизно је, из магареће клупе у просторији Беле куће потписао некакав споразум са
Приштином, у исто време чинећи тотално неприхватљиве потезе и опасне ствари

    

Шта окупира Вашу пажњу ових дана?

  

- Ових дана је баш динамично и пуно је тога што окупира моју пажњу, па и време. Лудо је
ових дана, баш. Као у неком филму, а заправо није. Стварно је све ово што се дешава. У
Црној Гори је на изборима народ, након тридесет година, послао диктаторску партију у
опозицију. Паралелно, у име српског народа, највећи издајник у историји Србије, понизно
је, из магареће клупе у просторији Беле куће потписао некакав споразум са Приштином,
у исто време чинећи тотално неприхватљиве потезе и опасне ствари - рекао је Владо
Георгиев за "Сербиан Тимес".

  

Стицајем околности испали сте важна фигура на црногорским изборима, на којима
званично нисте учествовали?

  

- Црногорски режим је први почео. Идеја да ми се забрани улазак у Црну Гору је више
него идиотска. Пошао сам да обиђем мајку која је била у болници и на граници изнад
Херцег Новог сазнао сам да ми је забрањен улазак јер сам, како тврде, претња за
националну и унутрашњу безбедност. Нисам имао право гласа јер ми је 2006. након
референдума одузето држављанство Црне Горе и од тада сам само држављанин
Србије. Непланирано, ипак сам учествовао на изборима, на мало другачији начин.
Власти су заправо својим потезом изазвали револт код људи и тако сами позвали још
гласача и по заслузи изгубили су ове изборе.
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    Тридесет година једне мантре у разним облицима, једног олигарха и диктатора је читаваепоха, један дугачак период и тешко је то све описати у кратким цртама    Како сте се осећали када су Вам уручили писмено решење о забрани уласку у ЦрнуГору, земљу у којој сте рођени?  - Признаћу ти, такву врсту горчине никада нисам осетио. Стање дубоког разочарања итуге у исто време. Враћен са прага куће јер причам другачије него што неко жели? Тосам доживео као најозбиљнији напад и одмах сам медијски узвратио свом снагом. Дигласе велика бука, тај потез власти је био више него срамота за Црну Гору.  Шта су све утисци када су у питању ови црногорски избори?  - Врло је чудан осећај. Не знам ни како бих то приближио неком ко није из Црне Горе.Тридесет година једне мантре у разним облицима, једног олигарха и диктатора је читаваепоха, један дугачак период и тешко је то све описати у кратким цртама. Назовимо овопадом бахате деспотије на правди Бога. На крају, управо се на Бога и цркву обрушиоисти тај деспот Ђукановић.    У Србији је у току силовање једне државе, једног народа. У сваком смислу. Ова екипакоја се игра државе је успела до те мере све да упропасти, поквари, уназади, покраде,обесмисли. Мислим да је ово најтежи период за Србију икада    Чини се да је у Србији на делу једна перфидна окупација на свим нивоима, одменталних до финансијских?  - У Србији је у току силовање једне државе, једног народа. У сваком смислу. Ова екипакоја се игра државе је успела до те мере све да упропасти, поквари, уназади, покраде,обесмисли. Мислим да је ово најтежи период за Србију икада. Медијски мрак, ријалититреш као мејнстрим, силиконске опајдаре и швалерке политичара као звезде, дрога,насиље, криминал и отимачина, непрестане лажи пласиране од врха власти, вређањебаш сваког човека који није са њима и који није улизица, то је свакодневица и амбијент уСрбији тренутно. Тужно и болно. Након ове багре ће бити потребно дуже време и великинапори да пробамо да се вратимо у нормалне токове, у неки ред. Неће бити лако, алисваким даном њиховог постојања Србији ће дугорочно бити све теже.  Недавно сте рекли да је Херцег Нови Ваш завичај, а Београд живот. Како изгледаБеоград који нема градоначелника, али има свемоћног заменика градоначелника?  - Мени то изгледа као "Соутх Парк", у најмању руку. Невероватно је да све што дотакну,они маестрално упропасте. Чињеница да новогодишња расвета гори шест месеци јеправо огледало београдске власти. Град се распада, али сваког дана никне неколиконових камера, па и темељ неке нове зграде коју зида неко политички подобан. УБеограду тренутно неки могу све, а неки други баш ништа. Расуло у правом смислу.  Један сте од ретких уметника који јасно изражава свој став, и политички идруштвени. Обично Ваше колеге фурају фазон "нас политика не занима" јер на тајначин обезбеђују себи посао, тезге, наступе... Како Вам то делује?  - Родио сам се као такав, јавно говорим оно што мислим. Исто тако гласно износимкритике на рачун власти и ревносно трпим ударце и сносим све последице због тога.Временом сам се привикао да живим у гарду. Кад кажеш да сам један од реткихуметника и јавних личности који се гласно изјашњава и да се готово сви праве"неутрални" и "незаинтересовани", могу само да се сложим са тобом и кажем да искреножалим све те полтроне и опортунисте којима живот пролази у лизању са најгоримолошем, а све то називају "неутралним". То је једна обична мизерија која је у овомвремену агресивно дошла до изражаја. Те амебе "гласно" и "агресивно" из свег гласапоручују да су "неутрални" и да гледају своја посла. Не заборавимо да су сви немачкивојници само извршавали наређења и гледали своја посла.  Има и оних беспризорнијих који се приклањају свим владајућим структурама и такобитишу цео живот.  - То су крпељи. И то је врло чест спој са јавним личностима. Глумци, спортисти, певачи…Те јавне личности свакодневно показују да људи који их воле заправо не занимају. И тоје оно што је страшно. Сутра ће сви у фото финишу да потрче са неким изјавама, да сеперу од ових смрадова и тврдиће да су били против њих. Тада неће рећи да сунеутрални. Људске мизерије, ништа друго.  Српска дијаспора је доста бројна и разнолика. Какви су Ваши контакти са њом?  - Имам пуно пријатеља свуда по свету. Не заборавите да су сви ти људи отишли од кућејер им овде није било добро. Сви сањају да се врате у неку бољу, здраву и срећнуСрбију.  Како изгледају сусрети са пријатељима који живе у иностранству?  - По правилу је сусрет с људима из иностранства емотиван и позитиван. Логично је да сепријатељи радују једни другима, а даљина додатно појачава тај утисак.  Шта се тренутно крчка у Вашем студију?  - Припремам се да уђем у студио, али оно баш да уђем и да не излазим. Да пустим чесмуемоција и преточим то у неке нове песме.  Нисте још наступали у Америци?  - Надам се да ћу у најскорије време коначно свирати у Америци, али то највише зависиод промотера и организатора. Потребно је само да неко добро одради организацију, штосе мог бенда и мене тиче - долазимо одмах! - закључио је Владо Георгиев.  (direktno.rs)  
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