
Џозеф Бајден: "Председник Твити" је надимак који сам дао Доналду Трампу
среда, 20 мај 2020 10:34

 Демократски кандидат у трци за председника САД Џо Бајден открио је надимак који је
смислио за свог главног ривала – актуелног председника, рекавши да је Доналд Трамп
„председник Твити”, што је због начина на који се изговара двострука алузија – на име
мале жуте птичице из цртаћа, и на често твитовање Трампа на Твитеру, преносе данас
амерички и британски медији.

  

Само недељу дана након што је јавно тврдио да председнику неће давати надимке,
Бајден је открио да Трампа зове „председник Твити”.

  

Трамп је и јутрос поново твитнуо нешто, и ја га зовем „председник Твити”, рекао је бивши
потпредседник САД, наглашавајући да Трамп мора да се фокусира на проблеме, уместо
да троши време на Твитеру, и убрза ослобађање средстава из новог пакета мера
намењеног опоравку земље од пандемије.

  

Бајден је поручио да је земљи више него икада потребан озбиљан лидер, и да земља
мора да се отвара, а да то није могуће док Трамп седи на новцу привредника и твитује,
пренео је Танјуг.
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Трамп, који је честа мета на друштвеним платформама, Бајдена назива Успавани Џо, у
намери да истакне да он нема кондицију и енергију за функцију за коју се кандидује.

  

Председник САД још није коментарисао надимак који му је Бајден дао, али медији
оцењују да је Трамп већ господар давања надимака.

  

На самом почетку Трампове политичке каријере „етикете” су биле резервисане за
конкуренте.

  

Тако је некадашњег гувернера Флориде Џеба Буша, Трамп назвао „килавим”, сенатора
Круза „лажљивим Тедом”, а Рубија „мали Марко”.

  

Супруга бившег председника САД Била Клинтон постала је „покварена”, „крекетуша” и
„бездушна” Хилари.

  

Памте се и надимци које је дао противкандидатима „Луди Берни Сандерс” и „мини Мајкл
Блумберг”, али и „Покахонтас Елизабет Ворен”, због алузије на њено домородачко
порекло.

  

Лидера Северне Кореје Ким Џонг Уна назвао је „Рокетмен”због честих лансирања
ракета у тој земљи, а сиријског председника Башара ал Асада, кога је покушавао да
свргне, „животиња Асад”.

  

(Политика)
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