
Ширење лажних вести – плачи вољена земљо

Пише: Александар Велимировић
уторак, 21 фебруар 2012 22:08

  

ФРИШКО: Чомић денатовала гласине

  

  

Београд – Потпредседница Демократске странке и Народне скупштине Гордана Чомић
денатовала је синоћ писање осамнаест београдских дневних листова да ће Војска
Србије напасти просторије ДСС-а и СРС-а у Париској улици у Београду, као и да ће
бацити неутронску бомбу на Бањалуку. Гостујући у емисији „Ускличник” Телевизије РТС,
Чомић је ускликнула да су те гласине неосноване и да представљају „предизборни трик
помоћу којег неко жели себи да прибави јефтине политичке поене”.

  

– Ни под каквим изговором их нећемо напасти, а то што је Соња Бисерко изјавила да
губи стрпљење не значи да ДСС, СРС и РС треба уништити, бар не на такав начин –
ускликнула је Чомић. Потпредседница ДС, која је међу пријатељима позната и као Срђа
Злопоглеђа, ускликнула је и да Бисерко није јасно формулисала свој захтев, те да га
није предала преко писарнице. (У емисији „Ускличник” важи бонтон да сви кликћу, а
дрес-код не постоји.)

  

Према мишљењу Гордане Чомић, Соња Бисерко је хтела да се нашали.

  

– Па шта – ускликнула је Гордана и везала портиклу, што је био знак из арсенала
невербалне комуникације, који би се паушално могао превести као „ајде мрш, ја сад
вечеривам”.
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Соња Бисерко, која је научни саветник Института за рат и мир у Washingtonu и дописни
члан Хилари Клинтон, затражила је војну интервенцију како би се показало да
Демократска странка искрено жели да раскине с Милошевићевом политиком. Бисерко је
одраније позната органима гоњења и осталим грађанима Србије.

  

СРЕДЊЕ ФРИШКО: Лепили плакате па лагали да нису

  

Београд – Председник Уједињених региона источне Србије, Поморавља и Миријева под
називом Млађо, заједно са новинарском звездом Машом Мутикашом, ухапшен је пре пет
дана у покушају бекства кад их је интервентна јединица

 МУП-а Србије затекла док су на бандеру и зид лепили плакатe с натписом „Смрт
(пољо)привреди, слобода ММФ-у” и „Миријево Кнежевина!”

  

Српски Бони и Клајд, како их је штампа прозвала, порицали су да су лепили плакате и
потом покушали да здиме.

  

– Нисмо лепили и нисмо хтели да здимимо. Кренули смо у Ћићевац да нађемо мајстора
за хобловање паркета и с њим погодимо посао – изјавио је Млађо, док је Мутикаша
акценат стављала на потребу „да се истутњи” и „одмакне од градске вреве”. Један од
полицајаца који их је привео у станицу обишао је Млађов стан и прегледао га.

  

– Паркет стварно није нека „вишњичица род родила”, али ја га, брате, не бих хобловао –
казао је овај представник реда и закона, који је желео да остане анониман.  Али мало
сутра: у питању је Жикица Њ. Петровић (42), родом из Бора.

  

Млађу и Маши Мутикаши одређен је притвор до 30 дана. Уједињени региони источне
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Србије, Поморавља и Миријева саопштили су да ће разјединити Србију по шавовима које
творе границе месних одбора њихове странке ако Млађо и Маша не буду пуштени да се
бране из Миријева. Истрага је у току.

  

БАЈАТО: Јово остаје, а каравани пролазе

  

Београд, Багдад – Под ознаком „хитно”, новинска агенција Абу Граиб још давно је
известила да је Јово Капичић одлучио да се не враћа из Србије у Црну Гору.

  

– Мислим да ми је ође добро. Одлучио сам да се не селим, а и безбједнији сам јер Црна
Гора није тако труло толерантна као Србија – рекао је Капичић за Абу Граиб.

  

Агенција даље наводи да је Капичић био управник логора Голи оток, у којем је током
сукоба председника СФРЈ Тита и совјетског вође Стаљина спроводио процес
ресоцијализације становништва које није волело Тита. Према наводима Абу Граиба,
Капичића је за место управника Голог отока препоручило то што је после битке код
Ватерлоа обављао дужност управника Свете Јелене, као и чињеница да је био заменик
министра полиције на двору Петра Великог и шеф тајне службе Ехнатона Аменхотепа
Четвртог. Датум и време останка биће накнадно саопштени.
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