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Издешавало се прошле недеље много тога. Између осталог и хашки суд је након 12
година упутио ултиматум властима у Београду да се у року од два сата, дакле
ултрахитно, изјасне о гаранцијама за пуштање тешко оболелог војводе на кућно лечење.
Помислили бисмо да никог срећнијег на свету од чланова његове породице тога дана
нема. Али погрешили бисмо.

  

Место: Стадион Етихад у Манчестеру. Актери: Сити-ЦСКА. Место:Студио РТС у
Београду. Актер: Новинар Предраг – Пеђа Страјнић. (Да исти онај који је проклињао
горку судбу што је баш морао да коментарише „текму“ Србија-Албанија, где је ничим
изазван био у чувеном кадру где се помињао премијер као припадник популације за коју
се залаже(мо)).

  

У студио јавног сервиса  стиже радосна вест, да је највећи, најлепши и најмоћнији од
свих великих, лепих и моћних, одбрусио Путину да нам не тражи паре за гас, на шта је
овај рекао: „Важи“! У Манчестеру остаје још 5 минута до краја полувремена. У РТС стиже
вест о Путиновом „Важи“! Најдужих 5 минута у Пеђином животу. Пет минута као пет
гладних година. „Судија, свирај крај“- виче Страјнић. Очевици кажу да је скакутао по
студију и кликтао: „Судија педеру“, а у мислима се телепортовао на Етихад стадион,
испред камере унезвереног ББЦ камермана, урличући: „Вучићу-мајсторе“!! Коначно
полувреме.
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  Пеђин осмех од ува до ува (тзв. осмех број 46) смењује сјајну игру ЦСКА, гледаоциочекују коментар утакмице, кад оно Страјнић нас обавештава да ћемо ове зиме иматигрејање (какав цивилизацијски успех), јер је Вучић са Путином договорио како даплаћамо дугове Русији!? За два минута почиње ванредни Дневник, али Пеђа је узеомуштулук. Код РТС цензора брише свој минус из  секвенце „Вучићу педеру“ са стадионаЈНА; срећан „к`о куче у лифту“ што је избегао суспензију; у ишчекивању унапређења, јерје први који је саопштио urbi et orbi колико је премијер моћан, јер је једног Путина убедиода не тражи паре, племенит јер се брине о нама и добар јер се нећемо смрзавати. А иСтрајнић ће да добије „бону“. Али новинар је само новинар,а шта тек министри раде замуштулук.  За други муштулук је било потребно открити рупу на саксији, да ексклузивни хотел имавидео надзор. Наиме хотел у власништву Делта холдинга, а који је опет увласништву„озлоглашеног“ М.М. лица, био је домаћин састанка светских моћника,владара овога света из сенке, такозване Трилатералне комисије. Мутна дружина добола. Шта ће нам они на сву муку, не питајте.  

  Елем данима након састанка те мутне дружине, неко је открио да иза неког „штекера“постоји камера, која је, замислите, могла да сними Вучића у разговору у четири ока, санеким учесником Трилатерале. Нико се не пита шта ће премијеру разговор у четири ока,а поготову са неким од владара из сенке. Али се одмах активирао дух Илије Чворовића,и упркос демантијима и објашњењима службених лица из хотела, дух се надвио наднама, и то не у виду једног, већ три министра.  Први је у јавност са открићем рупе на саксији изашао министар правде. Пошто мусудство не ради већ месецима, има докон човек времена и за балканску шпијунажу иконтрашпијунажу, те брже боље хвата муштулук, саопштавајући нам до које мере је Првии Највећи био угрожен од стране М.М. лица који је хтео да га прислушкује. Наочаре му сеознојише од зајапурености, да нико није смео да му помене ни „а“ од адвоката. Добиће„бону“ за муштулук.  
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  За њим је са детаљним описом инкриминисаног „штекера“ пред новинаре (и Највећег)изашао министар полиције. Није дословце, у интересу истраге, помињао М.М. лице, алисе између редова могло наслутити на кога мисли, а и без везе је да помисли на некодруго лице (на пример Н.Н.), кад и газда исто то мисли. Тако да ће и он добити „бону“.  Осетивши се прозваним, јер је инкриминисани „штекер“ открила управо војна служба,министар војске, од милоште а и шире познат као Бата Сантос, пожурио је по муштулуккао трећепласирани, али ће и он добити „бону“. А можда сва тројица поделе једну „бону“,ради штедње.  

  Ипак да би се победник знао, а то је министар полиције, који нема надимак Сантос, акоји је урадио најјуначкије дело, због кога гуслари притежу гудала. Ухапсио је наркобоса Космајца! Не ни у Колумбији где смо га тражили, нити у Словачкој чији пасош има,него на најнеобичнијем месту на свету. Код куће! Да, код куће и то како сви медијилистом јављају у гаћама [1]  (можда је радна верзија била и без гаћа, али званично јеовако како каже министар и медији у прилогу). Ухапшен је док је у топлини дома читаосвој омиљени роман о Дарку Шарићу, што су камере забележиле. Да се зна. Али нијеухапшен због трговине наркотицима. Не, не! Ухапшен је јер није платио порез!?  Са њиме заједно ухапшено је још десетак особа. Какве сад везе они имају са тиме штоКосмајац није платио порез? Па ваљда му нису добро попуњавали уплатнице, јер јестопа за кокаин, вероватно различита од оне за „траву“. Ето на шта падну криминалцикад имате способну полицију. На уплатницу!  Да би зачинио муштулук за шефа, министар иде и корак даље. Да би убио две мувеједним ударцем (а самим тим и зарадио две „боне“), унапред оптужује неваљалеадвокате који штрајкују, да ако буде морао да пусти Космајца кући да настави сачитањем романа о Шарићу, то ће бити због адвоката који неће да раде. Е, али министаркоме није надимак Сантос, је доскочио неваљалим адвокатима. Нашао је адвоката послужбеној дужности. Додуше у Уставу пише да оптужени има право на адвоката посопственом избору (чл. 33 ст.2), али Устав се не поштује ни за много важније ствари, пашто би због Космајца. Уосталом занимљиво ће бити видети да ли ће дотични утајивачпореза пристати на наметнутог браниоца, што би умногоме осветлило природу овогхапшења.  

<  Важно је од газде узети муштулук, добити „бону“, а шта ће се касније дешавати, то и нијеважно ако ваш народ има пилеће памћење. Може Космајац и сутра да изађе и наставикод куће у гаћама да чита роман о Шарићу, ако у исто време Станија без гаћапродефилује нашим таблоидним медијима.       [1] http://www.nspm.rs/hronika/naslone-strane-srpske-stampe-10.-novembra-2014.-godine.html  
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