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Док се Земља око Сунца креће.

  

Прочитали сте претходну реченицу. И сада се, неминовно, осећате бесно. Подигнут вам
је ниво адреналина. Подстакнути сте на насиље. Пада вам на памет да претучете
некога. У вама су ове речи пробудиле хулигана за којег нисте ни знали да постоји,
дивљака спремног да ломи, кида и спаљује.

  

Ако баш нису, уколико ниједан део вас није прокључао после читања прве реченице,
немојте то да кажете Слободану Радовановићу, јавном тужиоцу Републике Србије. Он је
убеђен да тих шест речи у том редоследу – "док се Земља око Сунца креће" –
представља велику опасност по јавни ред и мир, окидач за агресију. И решен је да казни
свакога ко са тим реченичним склопом барата другима пред очима.

  

Лингвисти би, вероватно, рекли да поменути склоп представља опасност првенствено по
граматику, јер мисао није завршена. "Док се Земља око Сунца креће" представља само
временску одредницу за трајање главне радње, која у ових шест речи није ни наведена.
Да би исказ имао икаквог логичког смисла, поменутих шест речи морало би да добије
наставак. На пример: "док се Земља око Сунца креће, Наоми Кембел се удвара једном
аутору који пише за сајт Нове српске политичке мисли, чији је идентитет непознат, али су
му иницијали Т. Н." Сада је исказ целовит и логички смислен, зар не?!

  

Ипак, Слободан Радовановић уверен је да је, ма какве емоције постојале између Т. Н. и
Наоми Кембел, претходни исказ чисто насиље, односно позивање на насиље. Јер,
садржи спорне речи "док се Земља око Сунца креће". Те речи Радовановић настоји да
избаци из употребе у Србији, што је врло јасно показао захтевом да се против Црвене
звезде и њеног председника Владана Лукића покрене прекршајни поступак. Наиме,
Лукић се у среду 28. октобра - на стадиону Новог Пазара, где је истоимени домаћин
играо утакмицу против његовог клуба - појавио у дуксерици на којој је исписано управо
то: "док се Земља око Сунца креће".

  

- Председник клуба није себи смео да дозволи да носи такву дуксерицу. Ови стихови
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звуче драстично и директно позивају на насиље и обрачун. Ми смо јавно и јасно рекли да
ћемо спречити свако насиље и у стању смо то и да урадимо – изјавио је Радовановић на
конференцији за новинаре, два дана после спорне утакмице са спорном утакмицом са
спорним стиховима, образлажући иницијативу да се против Лукића покрене судски
поступак.

  

Нормално, не морате да будете стручњак за поетику па да схватите да то што је писало
на Лукићевом дуксу и нису неки стихови. Као што нису ни завршена логичка целина, још
мање су стихови. Саме за себе, у ствари, те речи не значе ништа. А с обзиром на то да
се Земља заиста креће око Сунца и то непрестано, иза "стиха" који је исписан на
Лукићевој дуксерици може да се наведе било шта! Свака људска активност дешава се
ДОК СЕ ЗЕМЉА ОКО СУНЦА КРЕЋЕ: и фудбалске утакмице, и удварање Наоми
Кембел, и шпанске серије, и светска економска криза, и експлозије бомби по Ираку, све
се то догађа док наше небеско тело ротира око звезде која је у центру овог планетарног
система.

  

Ипак, Радовановић некако зна да је тај натпис на Лукићев дукс наштампан као почетак
песме навијача Црвене звезде, која гласи овако:

  

"Док се Земља око Сунца креће / Звездини се хулигани умирити неће / звече штангле,
палице и ланци / ево иду Звездини лудаци".

  

Сад је, ваљда, јасно због чега је Радовановић толико љут на Лукића. Председник клуба
који носи гардеробу с таквим покличем, у којем се помињу хулигани, штангле, ланци и
лудаци, свакако мора да буде кажњен. Можда баш и тако драстичном мером, као што је
протеривање из спорта.

  

Али, Лукић није имао дуксерицу на којој су истакнути хулигани, штангле, ланци и лудаци.
Натпис на дуксу у којем се председник Црвене звезде појавио на новопазарском
стадиону садржи само два небеска тела и једну кретњу. "Док се Земља око Сунца
креће": то је све што стоји на гардероби због које би Слободан Радовановић да протера
из спорта Владана Лукића. Иначе, крајње легалној гардероби, коју је председник Звезде
платио 2.900 динара у регистрованој продавници.
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- Дакле, нисам купио ништа нелегално и ваљда би ревносни Радовановић унапред
забранио неки производ који промовише насиље – иронично је поручио оптужени
функционер републичком јавном тужиоцу.

  

Што је још занимљивије, руководство Новог Пазара стало је на Лукићеву страну и издало
јавно саопштење, у којем тврди да дукс председника Звезде није иритирао никога од
7.000 присутних гледалаца. Али, Радовановић, кога је подржала министарка спорта
Снежане Самарџић-Марковић изјавивши да је Лукићев поступак неодговоран (иста
госпођа је, иначе, у "свом" случају недавно тврдила да шампањац није алкохол него
здравица), нема намеру да одустаје од прекршајног гоњења првог човека Црвене
звезде.

  

Шалу и дукс на страну, овај "инцидент" само је последњи "бисер" хистеричног утеривања
политичке коректности, које све више подсећа на најмрачније доба титоизма.
Председник и навијачи Црвене звезде можда ни у једном другом случају нису заслужили
подршку јавности, али у овом итекако јесу. Један човек се нашао на удару републичког
јавног тужиоца због дуксерице, најнормалније купљене у легалној продавници, чији
натпис, мада незавршен као мисаона целина, представља непорециву астрономску
логичност. И ништа више! То што ће НЕКО у речима "Док се Земља око Сунца креће"
МОЖДА (или ВЕРОВАТНО) препознати почетак неке навијачке песме, НЕ СМЕ да буде
разлог за покретање прекршајног поступка против особе која је на потпуно законски
начин дошла до гардеробе која садржи те речи. Неупоредиво више него што Лукићева
дуксерица подстиче на хулиганизам, поступци попут Радовановићевог воде у једноумље.
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