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Поштовани грађани Србије,

  

Након катастрофе изазване поплавама широм Србије, предстоји нам период опоравка и
обнове земље, али и период у коме ћемо тражити кривце за све што се десило, а није
морало. Већ сада могу да претпоставим да ће бити појединаца који ће кривицу за слабу
организацију, ширење панике и генерално несналажење у ванредним околностима
покушати да пребаце на мене лично. Уколико таквих буде било, имам да им поручим само
једно – пре него изговорите макар и једну реч којом ћете оптужити мене за било шта,
почевши од споре реакције, преко лоше координације, па све до недовољног улагања
државе у спасилачке службе, сетите се само једне ствари – ја сам и даље веома, веома
моћан човек.

  

  

Не волим што на то морам да вас подсећам, али морам, да бих предупредио све оне који
ће можда сада рећи „Вучић је крив за то и то“ – немојте. Сетите се да контролишем
војску, полицију, тајне службе и многе медије и да сам прилично сујетан. Није ми никад у
прошлости био проблем да реагујем у ситуацијама где ме критикују па неће ни убудуће.
Верујте ми.

  

Знам да сте нестрпљиви да видите ко ће бити одговоран за све ово – јер, да се не
лажемо, неко мора да је одговоран – али пре него што и помислите да на мене свалите
макар и делић одговорности, знајте да уз сву логистику која ми стоји на располагању
веома лако могу да дођем до ваше адресе, имена и презимена. То ми није ни најмањи
проблем.

  

Неко ће рећи да је људски у оваквим ситуацијама признати своје грешке и преузети
одговорност. Ипак, морам те неке да подсетим на то кроз шта сам све прошао да бих
стигао ту где јесам. Признаћете и сами да би било глупо да после свих тих година рада
на доласку на власт сада трпим последице због поплаве, ма колико да је библијских
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размера.

  

Јесте, лако је после свега овога упрети прстом у човека на врху ланца команде и рећи
„Он је главни кривац“. Али исто тако је и човеку на врху ланца команде лако да пронађе
ко је то тачно упро прстом. Тако да, размислите добро пре него што било шта урадите,
кажете или помислите.

  

Дакле, чисто да резимирамо – уколико сте планирали да кривца за било шта тражите у
мени, будите уверени да нећу благонаклоно реаговати на критике у овом тренутку. Јер
искрено, ја планирам да будем ту где јесам још дуго. Да не буде да вас нисам упозорио.
Ништа лично.

  

С поштовањем,

  

А.В

  

( Њуз.нет )
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