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Већина која мисли да познаје политичку сцену у Србији би помислила да између ове
двојице људи нема додирних тачака. То је грешка. Има. Обојицом се управља на
даљинац који ће их толико зближити да ће поделити, како се то у стара времена
говорило, „сто и постељу“.

  

Када је први у питању, о томе сведочи, за површне посматраче необјашњиво, његово
политичко позиционирање откад се вратио из Хага. Уместо да се окоми на власт,
оштрицу своје критике усмерио је против опозиције. У којој то политичкој пракси
опозиција, па још ванпарламентарна, носи одговорност за лоше стање у држави? Тако су
највећи непријатељи Војводе, и на њих је излио највише жучи и употребио најтеже речи
из свог добро познатог арсенала простаклука, управо они који су најдуже опозиција и то
ванпарламентарна - ДСС.
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  Затим ту долазе Двери које никад нису ни биле у парламенту. Ако се ДСС-у можепребацити да је до 2008. одговарала за стање у земљи, Дверима не може јер тада нисуни постојали као странка.  Тек онда на Војводином тапету су се нашли, и то стидљиво,ДС и остале њене филијале, иако су управљале земљом од 2008. до 2012. године. Текна зачељу у хијерархији објеката Војводиног простачко-политичког оргијања налазе сеСПС, који учествује у управљању земљом од 2004. године и СНС који је на власти од2012. године, али је ипак суштински најодговорнији јер је од тада најмоћнији фактор наполитичкој сцени.  

  Штавише, лоше организовани игрокази у којима Војвода наводно критикује Вучића, а уствари му повлађује и пропушта да га нападне (фамозних 20 питања која је Војвода каофол „поставио“ Вучићу а овај му као фол „одговарао“ на телевизији Пинк) толико субљутави и провидни да је непоходно заиста потпуно потценити памет и интелигенцијународа па помислити да ће неко да наседне на причу како је Војвода опозиционар којикриткује власт.  

  Још једна јака индиција за срамну везу између Војводе и Вучића јесте чињеница да јеједино Војводи од свих лидера опозиције пружена могућност да се појави у једном одтзв. ријалити шоу програма који имају врло високу гледаност, и то управо на Пинктелевизији.  
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  Закључак је следећи: странке су у средишту Војводиних напада обрнутим редом одпоретка политичке одговорности. Што си мање политички одговоран то ће те пренапасти. Ако управо управљаш земљом и имаш највећу политичку одговорност, а то сеодноси на Вучића, Војвода ће те некако поштедети. Изузетак је једино председникдржаве, Николић, којег не штеди, али разлог за то је чињеница да је он Вућичевпартијски противник. Иако нисам склон теоријама завере, овим индицијама треба додатии чињеницу да је Војвода много живахан за човека који је наводно на хемотерапији, а иослобађајућа пресуда Трибунала у Хагу је дошла баш у право време да му погура рејтингна изборима, приказујући га као победника над Хашком „немани“.  Садашња власт у Србији је добар слуга и продужена рука странаца који управљајунашим животима и уређују нашу свакодневицу. Свако ко им помаже или пропушта да ихкритикује је свакако њихов савезник. Друго не може бити. Због тога не могу да сеодупрем утиску да се даљински за управљање Војводом налази на истом месту где сеналази и даљински за Вучића, а то је негде на осовини Брисел-Вашингтон.  

  С исте стране истог даљинског управљача који се налази на истој осовини смештен је иВејвода, с тим да за њега, за разлику од Војводе, не треба пуно објашњавати да је агентстраног интереса у Србији. У питању је каријерни бенефицијар Сорош фонда и другихиспостава (Маршалов фонд, Балкански фонд за демократију, Београдски круг, Г 17...)субјеката америчке тзв. меке моћи по свету. Једина разлика између Војводе и Вејводе јеу томе што овај други свој ангажман не крије, док се о првом мора изводити закључак наоснову индиција које смо изнели (пропуштање критике власти, критикаванпарламентарне опозиције, критика осталих Вучићевих противника, лажна болест,тенденциозна пресуда темпирана у време избора...). Како ће се заједничким даљинскимуправљачем командовати Војводом и Вејводом?  Већ сам на страницама НСПМ писао да су задаци новог сазива српског парламента: а)да угура Србију у НАТО пакт (а са тим паралелно уведе санкције Русији); б) да седефинитивно одрекне КиМ променом устава; и в) да настави распродају и поклањањесрпских националних привредних и природних ресурса странцима. Дугмад надаљинском управљачу ће се стискати тим редоследом (а, б, в...). Е па тај парламент ћеизгласати Вејводу за министра спољних послова у наредној Вучићевој влади (за овослободно уложите паре на кладионици) да би ови прљави задаци били посвршаванибрзо и ефикасно. Па толике је године су власници даљинског управљача улагали у његаза ове прљаве послове, ред је да се то исплати. Где је ту Војвода? Па без Војводинихгласова у парламенту нема промене Устава.  

  Како ће Војвода да обави свој део посла? Па лепо: а) по жалби Тужилаштва Хашкогтрибунала Војводу ће осудити на затвор; б) Војвода ће отићи у Хаг; в) Војводинипосланици ће остати сами и без „вођства“ па ће бити „дезоријентисани“; г) један по један,или у групама, прелазиће владајућој већини; д) даљински управљач ће имати довољнувећину, двотрећинску, за промену Устава; ђ) даљински управљач ће са бившимВојводиним, а будућим напредњачким гласовима опослити ову прљаву работу.  Тако ће се Војвода и Вејвода наћи у складном политичком браку. Живо ме интересујекоје ће презиме изабрати будући супружници?    
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