
Синиша Ковачевић: Нисмо заслужили овакву пошаст која седи у Белој кући као на ве-це шољи
субота, 19 септембар 2020 10:30

Ничија није до зоре горела, па неће ни њихова. Нисам мрзитељ и не мрзим никога. Жао
ми је мене, мојих студената, народа српског... Нисмо ову пошат залужили. Онај призор са
столицом која више личи на ве-це шољу, постали смо предмет спрдње у целом свету. Ни
по чему није заслужио да седне на место које једноставно није његово, али то се дешава.
Немци су пустили Хитлера да буде на власти. Народ који има Шилера и Гетеа дозволио
је себи да буде заведен - рекао је редитељ и потпредседник Народне странке Синиша
Ковачевић гостујући у емисији "Вече са Иваном Ивановићем" на телевизији "Нова С".

  

  

Прави избори ће бити оног тренутка када се ослободе медији

  

Ковачевић је гостујући у емисији "Вече са Иваном Ивановићем" на телевизији Нова С
поручио да су избори у Србији покрадени и да ће бити легитимни тек када се отворе
медији.
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"Сви су избори овде покрадени. Са неслободним медијима, са тетовираним бајама са
џиповима, са гласовима који се купују за пелинковац или једну "црвену"... О каквим
изборима говоримо? Кога бирамо и шта бирамо? Прави избори ће бити оног тренутка
када се ослободе медији, барем онај који сви плаћамо. Наш храбри председник успео је
за ових осам година да буде у дуелу са мамом, у ком је изгубио. Успео је једном и да
исече Марића као дуван", истакао је редитељ.

  

Ковачевић је недавно написао свој нови роман "Река са четири ушћа". Објаснио је где
нашао инспирацију за то.

  

"Не постоји ниједан институт у овој земљи, а да је бар један човек на правом месту. Да
ли мислите да је председник државе човек на правом месту. Да ли мислите да је
премијер човек на правом месту? На челу Синода, на челу Фудбалског савеза Србије, на
челу министарства... Да ли мислите да су тамо прави људи на правом месту? У страху за
земљу и потомство, морао сам да напишем роман у ком ће се људи препознавати уколико
имају храбрости да прочитају."

  

"Ни по чему није заслужио да седне на место које једноставно није његово"

  
  

Жао ми је мене, мојих студената, народа српског... Нисмо ову пошат залужили

    

Ничија није до зоре горела, па неће ни њихова. Нисам мрзитељ и не мрзим никога. Жао
ми је мене, мојих студената, народа српског... Нисмо ову пошат залужили. Онај призор са
столицом која више личи на ве-це шољу, постали смо предмет спрдње у целом свету. Ни
по чему није заслужио да седне на место које једноставно није његово, али то се дешава.
Немци су пустили Хитлера да буде на власти. Народ који има Шилера и Гетеа дозволио
је себи да буде заведен - рекао је редитељ и потпредседник Народне странке Синиша
Ковачевић.

  

Сви су избори овде покрадени
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Ковачевић је поручио да су избори у Србији покрадени и да ће бити легитимни тек када
се отворе медији.

  

"Сви су избори овде покрадени. Са неслободним медијима, са тетовираним бајама са
џиповима, са гласовима који се купују за пелинковац или једну "црвену"... О каквим
изборима говоримо? Кога бирамо и шта бирамо? Прави избори ће бити оног тренутка
када се ослободе медији, барем онај који сви плаћамо. Наш храбри председник успео је
за ових осам година да буде у дуелу са мамом, у ком је изгубио. Успео је једном и да
исече Марића као дуван", истакао је редитељ.

  

"Не постоји ниједан институт у овој земљи, а да је бар један човек на правом месту"

  

Ковачевић је недавно написао свој нови роман "Река са четири ушћа". Објаснио је где
нашао инспирацију за то.

  
  

У страху за земљу и потомство, морао сам да напишем роман у ком ће се људи
препознавати уколико имају храбрости да прочитају

    

"Не постоји ниједан институт у овој земљи, а да је бар један човек на правом месту. Да
ли мислите да је председник државе човек на правом месту. Да ли мислите да је
премијер човек на правом месту? На челу Синода, на челу Фудбалског савеза Србије, на
челу министарства... Да ли мислите да су тамо прави људи на правом месту? У страху за
земљу и потомство, морао сам да напишем роман у ком ће се људи препознавати уколико
имају храбрости да прочитају."

  

Истакао је да су му забранили да снима филмове и да режира представе у позоришту и
да га неће зачудити да му забране да пише и романе.

  

"Мени у овим годинама не могу ништа. Ничег се не бојим осим туђе болести и туђе смрти.
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Забранили су ми филм, забранили су позорише, пишем романе. Ако ми забране и то да
пишем, написаћу сутра нови роман са потписом "Незнан Незнановић" - казао је
Ковачевић."

  

(Директно.рс) 
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