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 ЈУНАЧИНО ПРАЗНИХ РЕЧИ,

  

Сваки дан изнова доказујеш истинитост пословице: Празно буре јаче звечи. Сада си
помпезно позвао три лидера опозиције и једног професора социологије да те пребију –
зато што сам никада ниси изашао из психологије уличног хулиганства – које се
претворило у политичко насиље и силовање целе једне државе. А пре свега – здравог
разума.  

Бираним уличарским речником, у гусларском тону, по ко зна који пут закукумавчио си:
„Ајд’ к’о бога те молим, немој више да претиш по тим новинама! Јеремић, Ђилас,
Обрадовић и Јово Бакић ево реците ми где да дођем, ја сам сам, а вас петорица мене
једног пребијте да добијем те грдне батине – као бога вас молим урадите то већ једном!“.
А психијатри ћуте! И не одређују ти место и време сусрета једини са којима треба да се
сусретнеш. Не би ли стручно, а за потребе науке, осветлили позадину тог бесконачног
празноговорног јунаштва, обзиром да си ти познат као херој телевизијских дуела од кад
си на власти - свакодневно позивајући опозицију на мегдан и свакодневно, седам година,
бежећи од таквог ТВ сучељавања, као ђаво од крста. И онда си ти, местро психодраме и
кичерских наступа, испразних уздаха и хуктања, истовременог самосажаљења и
самодивљења, плача и неконтролисаних трзаја, мајстор кукања и плакања – поручио
тим одвратним људима који не виде твоју божанску ауру: „Немојте више да кукате и
плачете по новинама“, још једном доказујући да је свако твоје обраћање опозицији –
заправо само твоја говорна вежба пред сопственим огледалом. Где мрзећи њих – шаљеш
поруке сам себи.

  

А, најдирљивије од свега је то што си негодовао зато што тужилаштво не реагује. И
острвио си се на судије и тужиоце које је „поставила претходна власт“. Потпуно
заборављајући да негодујеш зашто то исто тужилаштво (које је по твојим речима
поставила бивша власт) не реагује на криминалце који су под фантомкама рушили у
Савамали – а које си ти заједно са тадашњим челницима града назвао комплетним
идиотима. Мада сви добро знају чији су комплетни идиоти и ко је њихов наредбодавац. И
то је сасвим логично. Као што сви виде и знају да ти исти тужиоци нису реаговали ни на
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позив на масовно убиство, када је један други „комплетни идиот“ позивао да се убије „сто
за једног“.

  

А онда си, јуначино празних речи, поново најпрљавије заиграо на трагедију убијених
људи. Овај пут - погинули на Кошарама. Урадио си то по ко зна који пут,
злоупотребљавајући емоције према страдалим људима за своје политичке потребе. У
циљу уздизања себе, а не њихове жртве. Тобоже једино ти си их се сетио. Зато си, са
циљем примарног обрачуна са претходном влашћу, перфидно нагласио: „Нисмо само
крили већ и шапутали у последњих 15-20 година о јунаштву војника, да би се додворили
онима који су бомбардовали Србију и убијали народ“. И у тим речима не би било ништа
спорно да их ниси изговорио ти. Ти који си за своје саветнике узео Блера и Шредера, ти
којег Клинтон тапше по рамену док говориш на скупу који за циљ има подршку
кандидатуре Хилари Клинтон на председничким изборима. Ти коме су двојица од
тројице налогодаваца бомбардовања сада саветници, док га трећи тапше по рамену. Ти
лицемеру, који мислиш да је то нормално и да та перверзија може проћи код свакога,
уверен да је Србија већински земља безмождане масе – него земља мислећих људи.

  

Зато те поздрављам твојим традиционалним поздравом:

  

Опет се у народ бечи – поглавица празних речи!
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Заувек ваш 

  

послушни грађанин,

  

Срба

  

П. С. 

  

Сада када ћеш, због своје фотеље, потписати све што треба у вези Косова, унапред се
радујемо твом празноговору, у којем ћеш то приказати као највећу од свих победа – јер
ће српска држава добити две столице у Уједињеним нацијама. Јер, где си ти – ту је све
дупло...

  

(Блиц)
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