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 На једном од домаћих портала, јутрос је освануо краћи текст под насловом "Ако буде
Блинкен, Вучић га одлично зна", као коментар на вест коју преносе амерички медији да
би Ентони Блинкен могао бити нови амерички државни секретар.

  Каже се још да је Блинкен добро познат саговорник српском председнику, јер се већ с
њим састајао, "и то у више наврата, о чему сведоче и бројне фотографије". Па онда
серија фотографија са неких састанака, уз руковања и за сличне прилике
стандардизоване осмехе који, по наведеној вести, доказују да "Вучић има добре односе с
Блинкеном", па би "Блинкеново именовање за Србију било добра вест", јер би тиме "била
настављена одлична сарадња и са новом америчком администрацијом".   

Не тако давно, за време америчке председничке кампање 2016. године, Александар
Вучић је на сав глас причао као би волео да Хилари Клинтон победи Доналда Трампа и
да ће се то сигурно десити, а на питање водитељке у некој телевизијској емисији зашто
толико подржава Хилари, одговорио је: "Зато што сам паметан." (Наравно да је та
подршка служила искључиво за опсењавање домаћих бирача, који је требало да буду
фасцинирани памећу председника Србије и његовом моћи предвиђања.)

  

Пошто је ипак победио Трамп, Вучић је, коментаришући резултате тих избора, рекао да
је добра вест за Србију то што ће његов пријатељ Рудолф Ђулијани сигурно заузимати
неку важну позицију у Трамповој администрацији (доказ поменутог пријатељства је била
пословно-маркетиншка посета Ђулијанија Београду 2012. године на позив СНС-а, у
време када се Вучић кандидовао за градоначелника).
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  Пријатељ Руди ипак није заузео никакво важно место (па и да јесте, тешко да би то иштапроменило у односу Америке према Србији), а после четири године се описана ситуацијапоновила, уз незнатне измене. Опет је Вучић дао снажну подршку једном кандидату,опет се кладио на погрешног коња, и опет ће неки његов пријатељ да извади ствар.    Забрињавајуће је на шта личи медијска сцена у Србији. Још више брине то што се спољнаполитика земље ослања највише на председникова самохвалисања личнимпријатељствима са моћнима. А највећи разлог за бригу је моћ предвиђања председника,који о свему сам одлучује    Разлика је у томе што је до сада, већ годинама, лично Вучић опсењивао простотупричама о својим безбројним пријатељским везама са важним светским лидерима који гаволе или уважавају (најчешће обоје), попут Сија, Путина, Меркелове, Макрона, БинЗаједа..., или великим пријатељствима са другим важним људима (Ђулијани итд.). Овогапута, међутим, Вучић није морао сам да се хвали. Поједини медији су се очигледноусавршили у предвиђању шта председник намерава да каже, па су му олакшали посао исами припремили и текст и слике, да се он не мучи.  Забрињавајуће је на шта личи медијска сцена у Србији. Још више брине то што се спољнаполитика земље ослања највише на председникова самохвалисања личнимпријатељствима са моћнима. А највећи разлог за бригу је моћ предвиђања председника,који о свему сам одлучује.  (Време)  
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