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 Власт Александра Вучића почива на сејању лажи и утеривању страха. Серијал
прошлонедељних протеста показао је да позамашан број људи нити више наседа на
лажи, нити се да застрашити, или је огорченост која у њима кључа толико велика да
надвладава страх.

  На видело је изашло да насиље у неком тренутку, и поред све трпељивости и забијања
главе у сопствена посла, изазива насиље. Ментално насиље, медијско злостављање,
силовање здраве памети с предумишљајем изазивали су дуги низ година индивидуални
бес који се претворио у колективну фрустрацију која је само чекала окидач да
експлодира. Пошто у српском друштву дијалог не постоји, пошто су контролисани медији
и парламент претворени у инструменте за иживљавање власти на неистомишљеницима,
бес се излио на улице, а улица је неурачунљива.   

Колико год се ми згражавали над физичким насиљем, да није дошло до сукоба између
једног дела демонстраната са полицијом која је узвратила прекомерном и неоправданом
силом, протести би завршили у тридесет и седмом минуту Дневника РТС-а, инострани
медији би их можда констатовали покојом споредном реченицом, а власт би се цинично
изругивала по принципу "шетајте се до миле воље, ово је демократска земља". Овако је
провала гнева угњетених, прогнаних, понижених и обманутих одјекнула и светом и
Србијом и ма колико пинкушани и информеријанци извртали чињенице на главу,
ненормално стање у Србији је наметнуто широј јавности.
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  До које мере Вучић не влада овом ситуацијом показује и то да по непромењеној матрицичлан Председништва Српске напредне странке Владимир Орлић као организатора задешавања у центру Београда и другим градовима означава Драгана Ђиласа, његаокривљује за "сваку бачену каменицу, сваку упаљену бакљу, сваки бачени молотовљевкоктел, сваког повређеног полицајца, свако уништавање јавне и приватне имовине". Штоје парадоксално и сведочи о погубљености власти, јер је једна од одлика ових протестада су демонстранти извиждали и отерали све опозиционе политичаре.  Показало се да су грађани, поготово млађи људи, и те како спремни на изађу дапротестују и боре се, али када је у питању нешто конкретно: за собе у студентскимдомовима, против увођења полицијског часа након експлозије новозаражаних иповећаног броја преминулих од корона вируса, за шта је одговорна једино власт, маколико то покушавала да представи као колективну одговорност. Вучић је у оба случајаморао да попусти да би смирио ситуацију.  Показало се и да безобални протести за лепе идеје, какве су функционалнадемократија, правна држава или слобода медија, не могу да мотивишу довољан бројдовољно мотивисаних људи.  Показало се да власт не хаје за потребе грађана, осим ако је грађани не сатерају ућошак.  
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  Показало се, по ко зна који пут, и да су протести који нису политички каналисани, којииза себе немају инфраструктуру политичких партија, кратког даха и да по природиствари, ако су последица акумулираног гнева, скрећу у анархизам. Како власт тако ниопозиционе партије нису биле дорасле демонстрацијама на улицама градова широмСрбије.  Показаће се и до које мере је српско друштво солидарно. Да јесте, наредних дана би сеу Београду скупило 100.000 грађана да захтевају да се из притвора пусти неколицинамладих људи приведених на правди Вучића и да се јавно процесуирају сви полицајциснимљени како батинају грађане који не представљају опасност за било кога и било шта.  Ма колико се околности мењају, ова власт се неће променити, јер је са брнабићкама,вулинима, мартиновићима, стефановићима, гојовићкама и осталим Вучићевим партијскимвојницима неспособна за промене. Они ће наставити да се обрачунавају са светом наисти начин, који све више иритира светину. А околности ће се мењати нагоре, иепидемиолошки, и социјално, јер ће се, ма шта извештавао Пинк и ма шта лајалиСарапини увек исти салајавци, на јесен укрстити сезонски са корона вирусом а десетинехиљада људи остати без посла  (Време)  
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