
Речи и мисли 56

Пише: Александар Лазић
недеља, 27 јануар 2008 15:40

Овлашћено тумачење SMS-а 

На суђењу Војиславу Шешељу у Хашком трибуналу: 

"Војислав Шешељ: Кад   сте првог дана почели да сведочите, онда вам је Наташа Кандић
послала и SMS поруку.   [...] Питала вас је како сте, је л' тако? [...] А, онда вам рекла да
радикали праве   хаос у Србији, је л' тако? Какав сте ви закључак извукли из њених
речи?

Горан Стопарић, 'четнички инсајдер': Тек   ћу после овог сведочења да је назовем и да
то испитам – шта је хтела да каже. Хаос,   ништа не значи. Она је вероватно мислила на
неуређене односе ње и вас… Поруку сам   схватио у смислу притиска на будуће
сведоке." (25.   јануар 2008, "Политика") 

&

"Горан Стопарић: Нисам   се борио за Шешеља, него сам сматрао да ми је Шешељ указао
на нешто што ја нисам   знао раније кроз историју, указао ми на неку опасност и сматрао
сам га својим политичким   вођом. Сматрао сам да ће после победе у рату он бити
председник у Србији.

Војислав Шешељ: Па,   добро. Дочекасмо да радикал буде председник Србије – не ја, али
мој заменик Томислав   Николић је на корак до тога." (24. јануар 2008,  
"Политика") 
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Добро да горе не може бити 

О енергетском споразуму с Русијом: 

"Србија постаје једна од кључних транзитних земаља што значајно енергетски јача и   њу
саму и европски континент. Народ Србије треба да зна да Србија у Русији има сигурног  
друга и партнера." (Владимир Путин, председник   Русије, 25. јануар 2008, РТС) 

"Реч је о једном веома, веома повољном аранжману." (Војислав   Коштуница, председник
Владе, 26. јануар 2008, РТС) 

"Зато Вас молим, господине председниче, посебно после јасне и недвосмислене изјаве  
Сергеја Лаврова, да помогнете нашој Србији и потпишете тзв. Гасни споразум са
актуелним   челницима режима, Војиславом Коштуницом и Борисом Тадићем, а ја ћу то
схватити као   победу политике коју сам водио и коју ћу водити кад победим и постанем
председник   Србије. (Томислав Николић, у писму председнику   Русије Владимиру
Путину, 23. јануар 2008, званичан сајт ) 

"Сећамо се како је Украјини обустављена испорука гаса док тамо није изабрана личност 
 која има руску, то јест Путинову подршку! По тој аналогији, и Србија може да искуси  
исту 'казну' ако се појави могућност да неко ко није по укусу Москве постане српски  
премијер." (Миша Бркић, уредник у часопису "Европа",   23. јануар 2008, "Ало!") 

"Продаја већинског удела у НИС за 400 милиона евра је добар пословни потез само ако  
на председничким изборима победи кандидат Српске радикалне странке и Србија буде  
изолована од Европске уније." (Стојан Стаменковић,   економиста, 25. јануар 2008,
"Бета") 
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"У памет се, браћо Руси!" (Ненад Чанак, председник   ЛСВ-а, на протесту испред
управне зграде НИС-а у Новом Саду, 26. јануар 2008, "Грађански   лист") 

Ако сам и гласао – нисам за себе! 

Председнички кандидати, након што су гласали: 

"Нисам гласао... Не знате да ли сам гласао!" (Томислав   Николић, СРС, 21. јануар 2008,
"Шта радите, бре?" РТС-а) 

"Е, сада за РТС морам да кажем нешто, РТС мучени никако није могао да дође до
изјаве..."   (Борис Тадић, ДС, 21. јануар 2008, "Шта радите,   бре?" РТС-а) 

"То су најодвратнији избори који су постојали. Тадић је сам одабрао термин, сам је  
тражио изборе. [...] Очекујем да ће Тадић изгубити изборе зато што се понашао
некоректно   и са тим његовим тркачима водио борбу која је била одвратна." (Велимир  
Илић, НС, 21. јануар 2008, "Ало!") 

"Бре, децо, бре, мени непријатно стварно..." (Милутин   Мркоњић, СПС, 21. јануар 2008,
"Шта радите, бре?" РТС-а) 

"Овом кампањом успели смо да вратимо суштину политици у Србији." (Чедомир  
Јовановић, 21. јануар 2008, "Ало!") 

"Ови избори за нас значе нов вид политизирања војвођанских Мађара." (Иштвар  
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Пастор, Мађарска коалиција, 21. јануар 2008, "Ало!") 

"Сматрам да сам ја већ победила јер сам учествовала као једина жена." (Миланка  
Карић, ПСС, 20. јануар 2008, РТС) 

"Не мислим да ће председник бити изабран, већ ће бити одабран, проглашен..." (Маријан
Ристичевић, Народна сељачка странка, 21. јануар   2008, "Ало!") 

"Верујем да ће народ умети да препозна оног кандидата који ће одговорно водити
државу   у наредним годинама." (Југослав Добричанин, Реформистичка   странка, 20.
јануар 2008, РТС) 

Не може нам нико ништа (јачи смо од процената) 

Председнички кандидати, после резултата првог круга:   

"Не могу да нас зауставе, а и не треба, јер оног који се усправља не треба заустављати."
  (Томислав Николић, 21. јануар 2008, "Курир") 

"Нећу дозволити да Србијом завладају зловоља, песимизам и поруке агресије." (Борис
Тадић, 21. јануар 2008, "Курир") 

 4 / 7



Речи и мисли 56

Пише: Александар Лазић
недеља, 27 јануар 2008 15:40

"Издали су ме коалициони партнери. Ниједан глас ми нису донели. Све што сам освојио,  
то су искључиво гласови Нове Србије. Као да смо сами ишли на ове изборе. Коштуница  
и остали ми ништа нису донели." (Велимир Илић,   21. јануар 2008, "Вечерње новости") 

"Једва чекам следеће изборе, да ја [Бранку] Ружићу будем шеф изборног штаба и да   му
говорим 'не помињи Слобу, а ни Миру'." (Милутин   Мркоњић, 21. јануар 2008,
"Политика") 

"Наша политика се не мери процентима, већ идејом." (Чедомир   Јовановић, 21. јануар
2008, "Курир") 

"Џентлменски сам уступио своје гласове Вељи, Борису и Чеди. [...] Супер сам задовољан 
 резултатима избора. Моје присталице су могле да гласају и за друге кандидате, што  
сам отворено поручио. Препоруком да мисле својом главом, решио сам се неодлучних."   (
Маријан Ристичевић, 22. јануар 2008, "Курир")   

"Направио сам солидан резултат." (Југослав Добричанин,   22. јануар 2008, "Курир") 

Ваши за наше гласаше (и обратно) 

"Верујем да су чланови и симпатизери ДС-а гласали свим срцем, као што и СРС жели  
јаку и стабилну Србију." (Драган Тодоровић, потпредседник   СРС-а, 24. јануар 2008,
"НИН") 

"Он [Велимир Илић] је добио сасвим довољно гласова и за његов положај и за његову  
кампању и за његову личност." (Слободан Антонић,   22. јануар 2008, "Дневник") 

"Видите, Новак Ђоковић се пласирао даље, и верујте, много ми је то сада важније од  
тога за кога је Маја Гојковић гласала." (Милорад   Мирчић, потпредседник СРС-а, 22.
јануар 2008, "Курир") 
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Идеје моје, гласови ваши 

Томислав Николић: 

"Позивам грађане Србије да ми се придруже у овој борби у којој ја излажем себе, а   од
њих тражим само глас." (испред Палате правде,   23. јануар 2008, РТС) 

"Ја јесам проевропски кандидат." (23. јануар 2008,   РТС) 

"Да бих заоштрио кампању, прво бих морао да променим себе." (23.   јануар 2008, РТС) 

"Нека се не љуте мушкарци, али мислим да уз 'Декаду Рома' треба прогласити и 'Декаду 
 жена'. Треба жене подићи на ниво који заслужују у Србији. Србија мора поново да   се
рађа." (у земунском породилишту, 25. јануар   2008, РТС) 

"Интересује ме уређивачка политика РТС-а, као и сваког грађанина који има уведену  
електричну енергију. У мени нема ни љутње ни срџбе, ја вам то износим као
добронамеран   грађанин." (23. јануар 2008, РТС) 

"Знам како је тешко бити мајка! Знам колико мука имају ове младе девојке." (у обраћању
женама у центру "Сава", 24. јануар 2008,   "Б92") 

Проходавање по води 

Борис Тадић: 
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"И по води сам спреман да трчим да победимо." (26.   јануар 2008, "Блиц") "Мојим петооктобарским пријатељима кажем: нема између Томе и мене никога. Или џа  или бу, или црно или бело, нема међурешења." (у   Смедереву, 24. јануар 2008, "Танјуг") "Не такмичим се ја властитим политичким идејама са Томиславом Николићем, ја сетакмичим   са Војиславом Шешељом и то свакоме мора да буде јасно." (у   Краљеву, 26.јануар 2008, "Дневник") "И смрт је промена у односу на живот. Слажем се да они нуде промене, нуде да се 2008.  године вратимо на 1998, али ми нећемо те промене." (у   Сомбору, 22. јануар 2008,"Политика") "Позивам Томислава Николића да одмеримо снаге на свим пољима – од спорта до знања  језика." (у Зрењанину, 22. јануар 2008, "Б92")   "Победићемо, сви на изборе. Нема одмарања, нема спавања!" (у   Лазаревцу, 24. јануар2008, "Б92") Највиши савет правосуђа Томислав Николић, испред Палате правде, 24. јануар   2008, "Ало!": "Ја и данас мислим да [Драгољуб] Милановић ниједан дан није смео да буде у затвору.  Тих дана је хиљаде људи добило наређење да раде. [...] Зашто министар полиције није  у затвору јер није забранио људима да ходају, па су их убили на улици?" (о   бившемдиректору РТС-а) "Прегледаћу све судске списе и ако се уверим да су лица која су осуђена заиста и  починила тај грозни злочин, а убиство Ђинђића сматрам грозним убиством, нико од   њихкод мене неће имати милости. Али, морам да будем заиста убеђен да су они убили  Зорана Ђинђића."&"Председник државе може помиловањем да опрости или смањи казну осуђенику, алионај   ко жели да буде председник мора да зна да је преиспитивање одлуке суда онечијој   кривици и анализа доказа искључиво посао надлежног вишег суда." (Маја  Ковачевић-Томић, портпарол Специјалног суда, 24. јануар 2008, "Бета") Рећи ће вам један чо(в)ек Пред други круг председничких избора: "Неко ко говори у моје име ће већ на другом месту објавити и тај мој став." (ВојиславКоштуница, на питање кога ће подржати у другом   кругу председничких избора, 23.јануар 2008, "Курир") "Нека ми нико не поставља услове за подршку у другом кругу. Спреман сам да учествујем  у овој политичкој утакмици до краја и да се апсолутно жртвујем за ову ствар, али   недозвољавам да ико поставља услове европској будућности Србије, да поставља услове  за будућност наше деце." (Борис Тадић, у Смедереву,   24. јануар 2008, "Танјуг") 

    "И деца Бориса Тадића ће са радикалима живети боље." (Александар   Вучић, генерални секретар СРС-а, 22. јануар 2008, "Газета") "Има само једна препрека која ме може зауставити да ове акције не вреде на тржишту,  а то је ако, не дај Боже, Николић победи. Ако се то деси акције неће вредети ништа.  Ако Тадић победи, ја вам гарантујем да ће свако добити по хиљаду евра." (Млађан  Динкић, председник Г17+, 23. јануар 2008, "Вечерње новости") "Нико неће добити бланко подршку. Ко не поштује СПС, не треба ничему да се нада.  Ако је некоме потребна наша подршка, зна где су просторије СПС. Међутим, нисмомазохисти   па да подржавамо оне који желе да нас униште." (Ивица   Дачић,председник СПС-а, 21. јануар 2008, "Курир") "Ја сам у одличним односима са радикалима и са Томом Николићем. Као што могу дакажем   да сам, упркос свему, у одличним односима и са Борисом Тадићем." (Велимир  Илић, 24. јануар 2008, "НИН") "И Европа и Косово и Русија. Затим нема Косова. Потом нема Европе. Остаје нам само  Русија. Међу њима двојицом [Николићем и Тадићем] је разлика само у брзини која води  ка овом сценарију. Који се, на срећу, неће остварити јер постоји ЛДП." (Чедомир  Јовановић, 24. јануар 2008, "НИН") Што боље то горе

"Никада у животу нисам гласао, али да имам српско држављанство, гласао бих заНиколића."   (Петер Хандке, аустријски књижевник, 24. јануар   2008, према листу "Ало!")"Тадић је јуче збунио гласаче СРС – позвао их је да гласају за њега. Најтеже речи   којекористи за Николића је да он – није ентузијаста европских интеграција. То је   као кадабисте за Хитлера рекли да није ентузијаста у погледу људских права Јевреја."   (Светлана Лукић, најава "Пешчаника", 25. јануар   2008, Радио "Б92") "[Томислав] Николић је боље решење, јер ће Србија онда морати да се суочи сама са  собом. Борис Тадић је једна врста камуфлаже, он вара међународну заједницу и српску  јавност да ће сачувати Косово, а у исто време да може са Русијом." (Азем   Власи,политичар с Косова, 22. јануар 2008, "Курир") "Тадић има маску демократе, док је Николић отворен, па је можда и боље решење за  нас Албанце." (Јонуз Муслију, председник општине   Бујановац, 22. јануар 2008, "Курир") Послеизборна озбиљност 

Милутин Мркоњић: "Свако ко тврди да нам Европа није потребна, није озбиљан човек." (22.   јануар 2008,"Блиц") &"Ма не интересује ме уопште Европа, Србија ме интересује. У односу на друге кандидате  мој став је друкчији – не идемо у Европу, нигде нећу да идем, седим овде, овде радим,  овде стварам боље услове живота." (11. јануар 2008,   "Политика") Мали савети великих (изборних) губитника Предизборне изјаве, 22. јануар 2008, "Танјуг": 

"Као председник бих увео порез неудатим градским девојкама, а средства убирана на  тај начин била би употребљена за помоћ при женидби сеоских момака." (Маријан  Ристичевић) "Као хришћанин уверен сам да дугујем поштовање мајци која ми је подарила сапутницу  за вечност, али као мушкарац сматрам да је добро да постоје таште као упозорење   уком смеру ће се ваша жена развијати, ако на време не предузмете озбиљне кораке."   (Велимир Илић) "Испод Авале, преко које Београђани не виде остатак Србије, требало би да се прокопа  тунел." (Југослав Добричанин) Министар за нови миленијум "Село је најпопуларнија тема новог миленијума, живот, заклетва и узданица." (СлободанМилосављевић, министар пољопривреде, на Петом   светосавском сабору младихпољопривредника, 20. јануар 2008, "Вечерње новости")   ВРЕМЕПЛОВ Пред други круг председничких избора, јун 2004:   Томислав Николић: "Увек се кладим на себе и увек сам добијао. Сада сам се кладио на више од 33 одсто   [упрвом кругу], дао сам седам хиљада и изгубио." ("Европа")   "Што бих ћутао, у првом кругу нисам никога нападао. Сада више не морам да ћутим."   (отврдњама да "иза Тадића стоји мафија", "НИН")   Борис Тадић: "Увек сам имао врло коректне односе са њим. Са Томом увек имам заједничких тема,   онима једну врсту духа коју треба уважавати. Можемо да причамо и о спорту и о разним  темама... Волимо све што воле млади." ("Политика")   "Хоћу да се борим и да Томислав Николић добије визу." (у   реду за визе испред немачкеи грчке амбасаде)
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