
Жарко Јокановић: Најављивачу лепше будућности
недеља, 15 април 2018 19:42

Сада када ти је Ангела Меркел рекла да између вас двоје постоји поверење, а ти јој
супериорно узвратио да је твоје ’’поверење у њу неограничено’’ – само ти је небо
граница да нас усрећиш онолико колико си нас уназадио. Упркос томе што си јој се
пожалио: ’’За ручком кажем Меркеловој да не могу ништа да једем... Ноћима већ не
спавам... Да уместо чашице дуње попијем нешто више, а уместо тога ја сам све време у
грчу’’. Па, како и да једеш и да спаваш, кад је твојом заслугом и захваљујући твојим
историјским успесима у Србији храна три пута скупља него у Европској унији, када се
узме у обзир висина просечне плате. Зато ће бити неопходно да у новом јавном
обраћању обећаш бољи живот за тачно две године, баш као што си га обећавао на сваке
две године: 2012, 2014. и 2016. – па све до данас, 2018. Опет је дошло на ред и то
обећање, које понављаш у правилним временским размацима. Што је за
стрпљиво-чекајуће широке народне масе чист мелем - на празан стомак. Баш као и твоје
обећање да само што нас није задесила просечна плата од 500 евра, за коју си пре пар
година јавно, на телевизији устврдио да смо је већ и достигли. Што је свима био јасан
доказ да ти ама баш никада не лажеш.

  Онда те је утешио британски Гардијан. Објаснили су ти да немаш разлога да бринеш. У
чланку под називом: ’’Камелеони владају дуже’’. У коме су описали твоје и Орбанове
диктаторске методе. Што те је учинило спокојнијим. Не због народа – него због наслова.
И дужине владања. Која ће бити дугачка. За оне који су у политичком хороскопу у знаку
Камелеона, у комбинацији са широким народним масама у подзнаку Алцхајмера. А то ти
даје крајњу опуштеност у фотељи и могућност да им радиш ама баш све што пожелиш.
Што ти обилато и чиниш.   

’’Луди Трамп хоће све да нас уништи!’’ - пише твој таблоид, који је у част Трампове
победе по Београду постављао билборде на којима је писало ’’Честитамо! Трампе -
Србине!’’ То је та твоја мудрост, проницљивост, далековидост... Имање мере... Зато си
се поново, бираним речима, обратио нацији: ’’Нисам баба нарикача, као неки други, да
говорим против својих противника’’. У шта смо се безброј пута уверили. Ти си једино
биће на свету које никада једну–једину ружну реч ниси рекао против својих противника.
О чему сведоче сви твоји наступи. И дела у држави где си ти једина власт. У којој је
могуће да фирма пошаље у каменолом жену чији је муж изабран за председника
синдиката. Како би се њему осветила. А држава ћути. Јер је у твојој држави нормално
да се из освете жене шаљу у каменолом. Због тога се побунила Интернационала
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радника у грађевинарству, са седиштем у Женеви, која окупља више од 12 милиона
радника у 130 земаља света. Што тебе нимало не узбуђује. Јер, жена у каменолому из
чисте одмазде је само потврда твоје искрене оријентације за помоћ женама у оквиру
новонајављене маркетиншке акције повећања наталитета. Па, ако могу у каменолом –
могу и да рађају. Баш као што је у Србији, захваљујући теби - све могуће. Зато никога не
изненађује што си недавно најавио да ће Србија, због присуства представника Косова,
изостати са самита ЕУ-западни Балкан у Софији, да би сада славодобитно објавио да ће
ипак бити присутна на овом догађају. Што је твоја велика дипломатска победа у
разговору са Ангелом Меркел. Да урадиш оно што се од тебе тражи – упркос ономе што
си сам најавио.

  

Зато те поздрављам твојим традиционалним поздравом:

  

Данас причам, сутра лижем – у победе ја поразе дижем.

  

Заувек ваш

  

послушни грађанин,

  

Срба

  

П. С. 

  

Меркелова ти је рекла да можеш да је позовеш кад год хоћеш. Ако је потребно. Што је
дивна вест. Јер ти не једеш и не спаваш, у страху да она тебе не позове. Ако буде било
потребно. Капираш?
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