
Kо ће преузети пoсао?

Пише: Светлана Николић
четвртак, 20 март 2014 19:31

  

Рекло би се пун погодак за државу, илити будућу владу. Под условом да сте мала Јуца,
да сте рођени јуче и да, рецимо, нисте чули за Велики Трновац. То што ово село припада
истој оној држави у којој је будући премијер у претходном мандату најавио радикални
рез криминалу, не обесхрабрује њене мештане да се одрекну свог уносног бизниса.
Каже се да је у овом сеоцету, истина помало ступидног назива, у сваком тренутку
ускладиштено три тоне хероина. Није тајна, такође, да исто слови за највећу транзитну
зону и раскрсницу путева наркотика од Авганистана ка Европи. Али српској полицији не
пада на памет да у ово сеоце крочи.

  

У Авганистану иначе, који је под дугогишњом опсадом америчких трупа, расту најлепша
поља мака. Авганистан је, према званичним подацима, највећи светски произвођач
опијума. Дрога се, кажу, несметано производи и по багателној цени продаје. Погодите
коме?
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  Нисам део Шарићевог правног тима, нити је моја маленкост припадник тзв. клана. Алинема сумње да је Шарић био играч од формата, сувише крупан у свом фаху, алипотицати са Балкана, а играти на велико се не прашта.  Иначе, постоји једно неписано правило, кредо у свету новокомпонованог бизниса, којиникако нису изумели Срби, а које гласи "за први милион се не пита". Изгледа да јенајвећи Шарићев грех то што први, нарочито касније стечене милионе, није остављаонегде другде, у некој слободоумној земљи, Швајцарској, или можда САД! Узгред, тамогде се милионима у зубе не гледа.  

  За разлику од оних који су износили капитал на далека, егзотична острва, инвестирао јеу Србију, био неимар, скоро патриота.  Да не заборавим. Вашингтон је упутио честитке на хапшењу бегунца. Кажу “ценеистрајност и одлучност српских власти у његовом привођењу и наставиће да сарађују сасрпским властима у борби против криминала”.  

  Међутим, кад Амери нешто поздраве, паметан треба да посумња!! У овом случају изапита: Где су њихови бегунци и босови? Имају ли они Шариће у својим редовима, макарстигли и преко Великог Трновца?  Што се српских улица тиче, одговор знамо! Дроге ће, на несрећу многих родитеља, битикао и раније. Питање је само ко ће на глобалном нарко тржишту преузети Шарићев деоплена.
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