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 Извини Србијо што трећи пут пишем о рекеташу Александру Родићу.

  Сигуран сам, поштовани грађани, да сте очекивали да демантујем макар једну од
безброј лажи и бесмислица које је криминалац, рекеташ и власник дневног листа Курир,
Александар Родић о мени изговорио.    

  

Не пада ми на памет да то радим, већ ћу да вам саопштим оно што сви осећате и знате, а
то је, - зашто нам се све ово дешава. Ви, грађани Србије, добро знате да сви напади које
рекеташ Родић изводи против мене, али и против свих других, имају три циља: први је,
да Александар Родић и целокупна династија Родић наставе да краду, пљачкају и
рекетирају свакога ко се дрзне да им се супротстави. Други циљ је да мали човек, а
велики рекеташ покуша да обезбеди подршку за своје политичко деловање. На жалост,
при свему томе Александар Родић не преза ни од тога да напада своју земљу, али изеш
земљу, није му она ни важна, важно је да рекет и даље може да наплаћује, а при свему
томе ће да глуми жртву. Трећи циљ је да избегне одговорност и заслужену казну за сва
своја криминална дела.

  

Желим да кажем истину пред целокупном јавношћу: део медија у Србији изложен је
великим притисцима, и део људи изложен је истим таквим притисцима, управо због
таквих као што је Александар Родић. Својим гадостима, прљавштинама, лажима и
бескрупулозним фалсификатима уништио је животе хиљада људи у Србији, а слушао је,
сем оних од којих је успешно рекет наплаћивао, и иностране политичке газде, за које је
мислио, у сваком тренутку, да су одлучујући и једини фактор. 

  

Родић отворено каже да је учествовао у пројекту улепшавања стварности, а ја кажем да
је он стварност свакодневно претварао у фекалије, да за њега никада ни једна добра
вест није била вест, а да ни лоше вести нису биле вести уколико му се за то добро плати.
 Политика канализације и септичких јама за свакога и све, једина је политика
Александра Родића, који чак ни писмо није умео да састави, него му га је саставио исти
аутор једног Мишковићевог обраћања. 

  

 1 / 3



Жељко Митровић:  Извини Србијо што трећи пут пишем о рекеташу и криминалцу  Александру Родићу
недеља, 08 новембар 2015 23:27

Шеф свих политичих септичких јама Александар Родић каже да је радио са нама у
изборном штабу Александра Вучића. У чијем изборном штабу данас ради, или је то
некакав други  штаб, а не изборни, или је проблем у томе што му Вучић није исплатио ни
Политику, ни Новости, ни четири милиона евра за његове тобожње услуге, онако како су
му Тадић и његови сатрапи обећали. 

  

  

Ја, Жељко Митровић, извињавам се поштовани грађани Србије, што сам са Александром
Родићем ишта радио, јер ми је јасно да он никаква уверења није ни имао, сем уверења о
потхрањивању сопствених бисага. Уосталом, Александар Родић је познат по томе да је
патентирао дзубокс новинарство, а то је оно кад новац убациш горе, а нешто изадје
доле. 

  

Критикује Александар Родић данас и Фарму, а цела његова новина гора је од најгоре
Фарме, а његова династија живи од продаје вести о ономе што се на Фарми збива. 

  

И тако је рекеташ и криминалац, Александар Родић, решио да постане политичар. Само
пре три дана рекао је да не говорим истину о политичким аспирацијама династије Родић,
а дан касније сам је објавио  политичку платформу свога оца Раје Родића. Извини Србијо
што те нисам на време упозорио о каквом лажову и преваранту је реч. 

  

Александар Родић данас нас ослобадја  страха. А ,ни писма која потписује није ни смео,
ни умео сам да напише, већ му их је писао криминалац који се лажно представљао као
новинар, а у ствари је, оптужен, или осуђен, свеједно, за крађу вештачког ђубрива у
Панчевакој азотари. 

  

Ја, Жељко Митровић, позивам  све часне људе и колеге да се супротставе
криминалцима из наше бранше, који, како сами кажу, никада нису говорили истину, а
којима је добра само она држава која толерише, хвали и подстиче њихов криминал.
Извини Србијо што ти на време нисам рекао колико таквих лопова, рекеташа и
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криминалаца има. 

  

Тамо где престаје страх од криминалаца, почиње истина.
  Хвала Србијо!

  

(Информер)
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