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Ништа се није променило од 2013. када сам на страницама НСПМ објавио текст „Да ли
се и први вучићи у воду бацају?“
Подсетићу да сам тада написао да ће (ондашња) влада бити састављена од безначајних
личности без политичке тежине или професионалног интегритета. Њихова улога ће
бити да позавршавају прљаве послове за рачун Империје која обликују нашу
свакодневицу. Сада додајем и за рачун финансијера напредњачке предизборне
кампање страха који су сада испоставили Вучићу на наплату своје силеџијске рачуне.
Вучићев задатак ће бити да дозираним скандалима, пренемагањем, „фолирањем“ и
глуматањем скреће пажњу јавности да не примете ове токове.

  

Истo се и сада дешава. Новоформирана влада је пуна небитних, неважних и непознатих
у свом позиву што говори о димензији прљавог посла који треба да се обави и
недостатку карактера њених званичника. Иоле пристали људи, са уредном
професионалном биографијом, афирмисани у позиву, социјално интелигентни, са
политичком тежином и легитимитетом, не желе да се петљају у још један кратак и
пролазни игроказ. Њега у режији Империје изводи главни и једини глумац на сцени. Ова
званична влада ће бити још једна досадна монодрама коју ће с времена на време
прекидати природне непогоде, вежбе застарелим оружјем, таблоидна убиства,
неиспуњена обећања, сексуална оријентација министара, спортске победе и порази.

  

Од небитних ликова који ће имати прилике да се возе државним фијакером у пратњом
два жандара као познати женски драмски лик из наше комедиографије и чија имена
ћемо заборавити и пре него што напусте функцију, далеко је важније шта ће радити
афирмисани глумци на политичкој сцени са несумњивим легитимитетом стеченим на
изборима. Чеда, Чанак, Шешељ, Радуловић, Пајтић или Тадић спадају у ову групу.
Њихово држање је одличан индикатор трајања званичне владе и њене снаге и
способности. Зашто?
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Зато што су како-тако прошли проверу народне воље на изборима за разлику од
потрошних кадрова у званичној влади. Зато што више интереса за судбину одлука које
званична влада доноси имају они него сами чланови владе јер ће дуже трајати на
политичкој сцени него имена која су прочитана као министарска. Када се ова монодрама
оконча они ће остати да се суоче са народним (не)задовољством на наредним изборима
(који ће брзо доћи), а не ова галерија медиокритета, са или без портфеља. И најважније
од свега, сваког од њих понаособ је Вучић „одрадио“ овако или онако. Неког је намирио у
локалној самоуправи, неког у министарствима, неког у јавним предузећима, неког јавним
набавкама, неког директно готовином, неког пшеницом из робних резерви... А неке и није
морао, одрадила их је Империја за рачун разарања Србије.

  

 Немојте да Вас заведе чињеница да се свађају и препуцавају у медијима. Па највише су
се напредњаци натезали и „набадали“ са социјалистима па су са њима саставили
званичну владу. Немају Вучић и Радуловић концепцијски сукоб, а то значи сукоб у ком
правцу водити земљу, већ династички, а то значи ко ће за рачун Империје да управља
разарењем Србије. Тамо где није било љубави не може да буде мржње. Управо зато што
су били блиски „пајташи“ (био му је министар), сада се највише мрзе.
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  И поред мало „фемкања“, пренемагања, кокетирања, очијукања и ашиковања саВучићем нису се превише трудили да уђу у владу, а неки су се тој идеји и гласноопирали, иако је потпуо сигурно да ће подржавати ове или оне одлуке званичне владе.Сваки из ове шесторке ће на свој начин подржавати штеточинске напоре квислиншкевладе на разарању земље и распродаји њених ресурса странцима. У сваком моментуразличита тројица или четворица ће бити на располагању за доношење сваке лошеодлука, а када су у питању оне најгоре по Србију (промена Устава рецимо) бићеприсутни врло вероватно у пуном саставу.  Ово говори колико је ова влада јака, колико легитимитета има и колико ће трајати. Овотакође говори где се налази њен прави састав. Прави чланови владе нису у њој него ванње. Ово не треба да чуди. Више легитимитета има у именима која нису прочитана уекспозеу него у онима који јесу.  

  Слободно може да се каже да ова влада има два тима, резервни, који је Вучић званичносаопштио и који управо улази у игру, и први тим, који седи на клупи и чији играчи улазепо потреби. Да ли сам у праву или не показаће средиште будућих расправа у скупштини.Ако јесам ови посланици (уствари прикривени министри) ће више расправе водити садругим посланицима у овом скупштинском сазиву него са званичним члановима владе. Ато ће, судећи по списку прљавих послова које мора да обави за Империју, а које нам јемандатар саопштио у експозеу, бити све чешће и жешће.  Такође, те расправе ће бити добар индикатор ко је права опозиција у овом сазивупарламента. Опозиција је онај кога буду нападали ови прикривени „министри“. 
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