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Ми ћемо створити бољи народ, јачи, лепши, народ који ће знати да поштује власт и који
зна ко га је створио! То народна милицијо, гази, сатри! Нека не остане камен на камену!

  

Да ли је могуће да је ово што смо данас имали прилике да видимо на улицама Београда
нормална појава? Коме је било у интересу одржавање параде по цену оволиких уличних
сукоба и навлачења гнева обичних грађана прекомерним коришћењем силе? Остаје
додуше отворено питање да ли су данашњи инциденти били својеврсна порука српској
политичкој елити, и понавља ли се то 9. март?

  

Да ли је могуће да камера сними полицајца који цокулама шутира човека који непомично
лежи на земљи, а да новинар тражи сниматељу да не снима више, и то све у преносу
уживо. Да ли је могуће да је наша власт била у стању да на улице Београда изведе бојна
кола? Шта је било следеће у арсеналу дозвољеног коришћења силе? Тенкови можда?
Данашња слика Србије је више него забрињавајућа. Она је застрашујућа. Хеликоптери
круже градом, бојна кола центром Београда, интервентне бригаде хапсе људе на
улицама, а јавни сервис европске Србије емитује цртаће и емисију „Балканском улицом“.

  

На Студију Б, Пинку и Б92 приказују опкољавање шаке цивила од стране полиције
испред  храма. Полиција опкољава храм Светога Саве, док цивили стоје на улазу! Да ли
се то у храму брани парада? Како су надлежни смели да дозволе полицији да уђе у
околину храма? Чуди ме да није опколила студенте на факултетима и читаоницама. Шта
би се догодило да је тако опкољена џамија?

  

Међутим, најбоље тек долази. У једном моменту, спикерка на Студију Б извештавајући о
храму и хулиганима, преноси нам да сада уживо видимо Вазнесењску цркву, рекавши:
„Сада видимо цркву...и ево их!...младенци?!?...шта је ово?“. Након тога се снимак
прекинуо. Радило се, наиме, о томе да је очекивала да види „хулигане“ којима је, очито,
стециште СПЦ. На њену несрећу, радило се о младенцима. Какво чудо – недељом у
цркви венчање. Од ове бруке Студио Б је покушао да направи срећну и радосну вест,
када је након сат времена емитовао исти материјал, покушавши да венчање представи
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као радосну страну данашњег дана.

  

Сада је већ јасно да је нападнут мамограф и то не због мамографа, како се то
представљало већ због знака Б92, и да су полупани прозори,  да су нападнуте
просторије СПС-а, РТС-а, и ДС-а. Остаје отворено питање да ли су данашњи протести и
инциденти увод у веће незадовољство грађана и стварање фронта обичних, понижених
људи против актуелног система. Не ради се овде, као деведесетих, о политичким
протестима у организацији неке странке. Не. Овде се заиста ради о потпуном,
несистемском незадовољству понижених Срба, које, бојим се, може бити увод у нешто
далеко теже и опасније.

  

Да ли ће 10. октобар бити прекретница? Да ли ће он изродити нешто ново и друкчије у
Србији? Навикли смо да је народ незадовољан и апатичан. Видели смо дешавања 2001.
године поводом геј параде. Међутим, сада видимо нешто посве друго- видимо грађане
који нападају просторије странака и скупштину Србије. Видимо најаву опасног сценарија,
који је, додуше, био и очекиван. Када некога 20 година бомбардујете само изгубљеним
биткама и понижењима, а протеклих десет вршите лоботомију на отвореном мозгу, није
тешко закључити како се све то може завршити. Чак ни Слободан Милошевић није
користио оволику полицијску силу која је данас тукла људе на улицама Београда,
бесомучно и непотребно, и која је тукла протестанте у Куршумлији. Изгледа да није
довољан један Ранко Панић, и бојим се да ће и данас бити жртава. Наравно, за
евентуалне жртве ће одговарати вероватно исти онај полицајац који је одговарао за
брутално пребијање покојног Панића. Поручник Ваздух.  

  

Србија је полицијска држава и то је данас јасно. Да ли је могуће да министар одбране
има савести и морала да каже да је бацање молотовљевог коктела у канту за ђубре која
се налази унутар капија просторија у Крунској незапамћен злочин из мржње. А шта је
било прошле године када је на улици претучен опозициони лидер? И како то полиција
има право да на своје грађане, на цивиле изведе бојна возила како би одбранила
уставноправни поредак, а Слободан Милошевић то није могао 2000-те? Нажалост, ако
се има у виду како се према народу понашају, бољу судбину од новог 5. октобра нису ни
заслужили. Срамота је да данас присуствујемо таквом медијском мраку од стране РТС-а
који се нажалост није много променио у односу на РТС деведестих. Био је и остао
сервис владајућег режима. Ко је смео да дозволи оволику полицијску бруталност над
малолетним цивилима? Полиција је пендрецима тукла децу која леже на тротоару,
хапсила људе на улицама, чак се и Томо Зорић огласио! Сви ће бити процесуирани и
адекватно кажњени. Обећава човек казне од 8 година затвора! Ма да ли је могуће? Да
ли је наш владајући режим толико опила близина власти и моћ, да игноришу муке свог
народа, да наређују пребијање свог народа, да прете сопственом народу?  Да хапсе и
процесуирају малолетну децу?
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Заиста, постали смо полицијска држава. Или никада то нисмо ни престали да будемо.

  

Медији су се својски потрудили да од Срба и Србије протеклих десет година направе
монструме. Колико смо се само ствари и квалификација, увреда, и изјава мржње сви
заједно наслушали, попут оне да је „готово незамислива толика количина зла на тако
малом простору“. Када се све то има у виду, мислим да заиста све што се надаље догоди
у Србији пада на душу оних који су овај народ довели на руб економске и социјалне
пропасти и урушили његово достојанство и здрав разум, и још га провоцирају
бескрупулозном медијско-политичком парадом "поводом" геј параде.
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