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 Прошло је време тврдог комунизма. У Народној скупштини борим се за социјалну правду,
права радника, да вратим све добро из некадашњег режима, рекао је народни посланик
Јосип Јошка Броз у „Дану са послаником“.

  

  Састали смо се испред службеног улаза у Скупштину Србије у петак.  

Наша редакција се није акредитовала за улаз у парламент, те смо овонедељног
саговорника замолили да попричамо у неком од кафића у близини. Убрзо по позиву, из
парламента изашао журним ходом, на рамену торбица, а у руци папири – „Унутра је
ионако гужва“.

  

Дуж Косовске улице продавци половних књига нудили су познате наслове – септембар
је и многи су још у потрази школских уџбеника. И док смо завиривали који је кафић
прикладан за разговор, неретка су била добацивања:“Господине, нека књига?“.

  

На прво постављено питање – „Како је?“ одговорио је кратко: „Како мора“.

  

Испред Скупштине се монтирала бина, радници су размотавали каблове и постављали
озвучење. Да је дан касније промоција најмлађих официра Србије најављивали су звуци
војних авиона, пробијање звучног зида, на небу изнад Београда.
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У разговору за портал Данаса истакао је да је редован у Скупштини. Пожалио нам се да
му сметају измене саобраћаја, али и радови по градским улицама -„Замислите да некоме
позли, како да брзо стигне у здравствену установу“.

  

Објаснио нам је да се залаже за борбу у институцијама, а да је, алудирајући на део
опозиције, против оне која се води на улицама Србије.

  

„Бити посланик за мене значи велика обавеза. Велика је ствар борба у интитуцијама.
Борба на улицама никада није успевала, сем оне 2000. године“, сматра он.

  

Ретки су дани када изостане из скупштинске сале. Ујутру воли да попије кафу па правац
српски дом демократије, казао је за Данас.рс.

  

Боли га, пожалио се, што многи оцењују да владајућа странка има апсолутно већину у
парламенту, омаловажавајући на тај начин Социјалистичку партију Србије за коју истиче
да је „дете комузма“. СНС званично има већину али њени посланици, каже, нису редовни
на седницама.

  

Где су жалбе, ту су и критике. У овом разговору оне су упућене нашем листу.

  

„У задње време се много, поготово код вас, у листу Данас, појављују разни наслови
против Ивице Дачића, против СПС-а, нашег коалиционог партнера“, испричао нам је и
показао папир на коме је изјава посланика СПС-а Ђорђа Милићевића упућена нешем
листу за коју тврди да није објављена.

  

Иако, како похвале тако и критике, прихватамо конструктивно, морали смо причу
усмерити на оно чему рубрика „Дан с послаником“ служи – приближавању посланика
грађанима које представља.

  

Мишљења је да је доследност једној политичкој странци принцип. „Никада нисам мењао
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странку. Људи пљују петокраку а некад су јој се клели“, а према његовим речима,
седнице Народне скупштине пристојније су откад их неке опозиционе странке бојкотује.

  

„Ја се понашам онако како сматрам да треба да се понаша један комуниста“, одговорио је
Броз када смо се осврнули на мишљење дела јавности да у нашем парламенту влада
непристојност.

  

И док смо испијали продужени са млеком, казао нам је да се поред посланичке функције
бави се угоститељством. Цео живот, нагласио је, бави се кафанама.

  

„Када сам затворио последњу кафану рекао сам себи доста је, али мени кафане служе
да тамо седим. И зашто бих седео у туђој кад могу у својој“. У кафани „Тихи Дон“ у
Земуну, како је истакао, муштерије могу видети све што је у вези са комунистичким
режимом и СФРЈ.

  

У току разговора са нама, обавио је и један телефонски позив. Иако се, из пристојности,
нисмо интересовали за садржину истог, сам нам је открио. Звао га је пријатељ и
сувласник ресторана, неко је на застави испред улаза написао „Јошка Броз цинкарош“,
па ће се упутити тамо да присуствује полицијском увиђају.

  

Открио нам је и где ће бити наредног дана.

  

„Ноћас путујем у Грчку. Идем на догађај у Сиризу. Не идем као посланик, већ као
пријатељ. Ми комунисти ћемо увек помагати левичаре широм света“, казао је Броз уз
опаску „праве левичаре“.

  

Након тога посетиће Хиландар.

  

(Данас)
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