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Објективно, не зна се да ли су политичари (наши, али и иначе) одвратнији у свом
оригиналном издању док говоре фразе и глупости, лажу, мажу и фантазирају или
кад покушавају да покажу како су и они обични људи, то јест кад се упусте у неке
специфичне, наоко неформалне, перформансе за сопствену промоцију. У суштини
то циркузење их, најчешће, заиста и разоткрије у пуном сјају њихове беде и
покварености и човек би се упитао зашто онда то раде. Зато што та сорта одлично
зна да их већина људи перципира на прву лопту и без суштинског удубљивања у
оно што виде и чују ( да их озбиљно анализирају и доносе суд о њима, већина њих
не би допрла ни до скупштине станара), тако да они слободно вашаре около и
пецају гласаче, увлачећи им се под кожу прерушени у једног од њих.

  Ових дана смо били сведоци два таква перформанса: један је осмислио шампион
самољубља и саморекламерства у вечитој трци за промоцијом, који у слободно време
обнаша функцију председника државе; други је био у изведби оног јагодинског спахије,
самопроглашене ведете народњачке илити „газдинске“ Србије.   

Александар Вучић је около махао индексом Више тренерске школе, прво се фалио
десеткама, али је онда морао скрушено да призна како је, ето,мало попустио у школи –
вајкао се на деветку из анатомије. (Не стиже се по дану да бубачи од силних
државничких обавеза, а ноћи окраћале). Међутим, не мора да брине, јер и без те
анатомије он своје бирачко тело познаје у душу и до последње коске, нарочито оне коју
им, с времена на време, онако зналачки баци да се око ње глођу.

  

Драган Марковић Палма, лиценцирани баштиник „рака-биџа“ политике је, пак, махао
сувим месом, и то како. Поред себе на столице је посадио: амбасадоре, комада три;
фолк певаче, комада два; председника Скупштине Србије, један је Ивица Дачић. А на
астал испред прућио је две продимљене свињске крменадле, тањир пихтија и онда је
конференција за штампу на тему – како сушим месо, могла да почне. Сутрадан је тему
подробно разрађивао у студију једне од телевизија са националном фреквенцијом , истој
оној где је својевремено, у епизоди „шта све могу са живим месом“, по поду бацао
сиротог водитеља. Фалио се милионским прегледима на Фејсбуку и како је он
најцитиранији српски политичар после најпознатијег бруцоша Србије коме је, заправо,
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био предигра за још једно његово историјско гостовање на тој телевизији.

  

Али ако сте помислили да су „сестра“ Цеца и „брат“ Ђани, екселенција Боцан- Харченко
анд друг Ивица, плус димљена вешалица окупљени као плод Палмине спонтаности и
непосредности у великој сте заблуди. Цео тај смешни циркус је осмишљен од неке
маркетиншке агенције ( помену је, неопрезно, Палма у телевизијском наступу) и има за
циљ управо лајкове и „цитираност“ а не промоцију српског домаћина како то жели да
представи јединствени лидер Јединствене Србије.

  

Као што ни Вучићева бруцошијада под старе дане у својој основи нема истинску жељу за
стручном надоградњом – да има, радио би то човек у миру и неприметно, а не би као
пубертетлија качио по инстаграму слике страница индекса са оценама.

  

И шта сад? Ми који то гледамо са стране или се крстимо или се чудимо, или се дивимо –
има тих, они на те и рачунају. Неки имају и трансфер блама – ипак је онај „пушничар“
лидер парламентарне странке и посланик, онај други је, сунце ти пољубим, председник
државе – а кловнове баш брига. Броје лајкове, мере цитате и рејтинге и нема те
скаредности и бизарности на коју неће пристати само ако процене да ће им то на
изборима донети неки глас више. И ако треба сутра ће Вучић, овај пут као сомелије и
енолог, објашњавати која вина иду уз Палмино димљено месо за које овај тврди да га је
само Ивица Дачић појео једно 300 килограма. Интересује ме једино шта би оној тројици
амбасадора – Русије, Грчке и Кубе, да статирају у Палминој шаради и праве кворум
сувим ребрима и пихтијама. Али ко зна, после свега, можда се Палми одазове и Бил
Гејтс којег је позвао да му дође у посету како би га убедио да одустане од идеје о
преласку на вештачко и синтетичко месо. Стварно, све је постало пепео и дим. Ложи,
Палма кад ти тако добро иде!

  

(НоваС)
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