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( Сведок)

  

Нисам знао да је “Тешка реч”, са све Д.Ј.В-ом, толико моћна емисија да у две недеље
заредом двапут угости презапосленог ППВ-а, за кога у шали шерети кажу да устаје осам
сати раније да би радио 32 сата дневно!

  

Али, и то бих прогутао (по оној Ђинђићевој да морамо да прогутамо жабу) да нисам
поред ППВ-а, Д.Ј.В-а угледао уредника тзв. Е-новина Петра Луковића, некадашњег
новинара угашеног “Ферала”, у којем је у сваком броју, као дописник из Београда,
пљувао по Србији (ма какви пљувао, пишао...) и по свима који нису мислили као он.

  

Што, признајем, није лако.

  

Да мислиш као ПЛ, а да истовремено не проводиш бар викенд у Палмотићевој?

  

То је немогућа мисија.
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Сећам се ПЛ-а, својевремено доброг познаваоца рока и рок критичара.

  

  

Да је ту, и на томе остао, сећао бих га се и даље... Али, писао је и у “Дуги”, “Џубоксу”,
“Недељној Далмацији”, “Вјеснику”, “Ослобођењу”... Ах, да, био је и главни уредник
“Тајне”, часописа који се бавио паранормалним појавама...

  

Углед је подигао као уредник првог порно часописа у Србији – “Секс клуб”, потом и у
недељнику “Време”, као заменик главног уредника (док му Жаре није дао отказ, или он
њему...), па у “Нашој борби”, а своја писанија објављивао је и на повременим излетима у
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“Репортеру”, сарајевским “Данима” и љубљанској “Младини”.

  

После 2000. године свој новинарски его задовољавао је код Жељка Митровића. На РТВ
“Пинк”...

  

Ах, да, умало да заборавим: био је и политички активан и на изборним листама ЛДП,
ГСС, СДУ, ЛСВ...

  

И био је – махом пљувачки - расположен у писању против Србије и својих
неистомишљеника. Ма, какви писању, пишању... Лепо написах раније.

  

Обалио ме је с ногу, својевремено када је саставио изборну листу својих
неистомилшљеника у Фералу... Не за лустрацију, не...

  

Да ме бог убије ако се сећам, да ли беше за стрељање или за блажу варијанту - вешање
на Теразијама...

  

Сад ради у Е-новинама!

  

За неупућене, то није новина.

  

Само се тако зове...
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  Четврти “за преферанс” у “Тешкој речи” био је Небојша Крстић, некадашњи саветникБориса Тадића, илити по Петру Луковићу – власник ТВ Прва.  Само, Крстић је у “Тешкој речи” поред Александра Вучића, Драгана Вучићевића и ПетраЛуковића, био залутали путник намерник...  “Слепи путник”...  Зашто се Вучић опет појавио код Вучка? Зар му је мало тешких речи?  То није мој проблем, већ Вучићевих ПР спинера. Мислим да му је прошла емисија однеланеки поенчић рејтинга, а ова још више, али...  Само, како се ДЈВ уопште сетио, ако се он сетио, ПЛ-а?  Мучило ме је то док сам гледао почетак емисије.  Али кад је ПЛ почео да се “увлачи” ППВ-у, и када је постао већи Вучић од Вучића,смучило ми се...  За њега ме, наравно никад није било брига, али сам дуго размишљао о Александру...  Какве ли га муке море кад је дошло дотле да га ПЛ хвали и брани...  Био сам убеђен да ПЛ политику не прати, а знам да се у њу не разуме, изненадио сам се.  Фактографски је упамтио све успехе ППВ-а и нове (тренутно бивше) власти и приметиосам да све зна и о Београду на хлебу и води, Сартиду на небу, о успесима у борбипротив криминала, о шеицима... бедуинима, пирамидама и арапским катакомбама...  

Ерудита!  Кеве ми!  Победио би у слагалици на тему успеси власти... и успеси будуће власти.  Само ме је, поштен да будем, одушевио кад је почео да критикује оне који критикујувласт?  Чудо невиђено: пошто знам да ПЛ зна да пише, верујем да зна и да чита, па му топлопрепоручујем да прочита шта је својевремено сам писао о српским радикалима, о онимљудима које је хтео да беси и дави (или стреља)...  Или што да не – о Цанету Суботићу!  Или, можда је напредовао и постао напредњак под старе дане своје каријере?  Уосталом, само се камен не мења.  И, на крају: мислим да ће ППВ убедљиво да победи своје ривале на изборима и по бројугласова и у популарности.  Али, чик да надмаши у појављивању на ТВ екранима Сулејмана Величанственог.  Јер, Вучић прави, повремено (истина ретке) паузе, а Величанствени се врти безпредаха.  Нисам укључивао скоро веш машину, можда се и тамо на неком каналу појави.  Мислим на Сулејмана!
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