
Женидба и удадба*

Пише: Владан Динић
уторак, 24 децембар 2013 15:03

  

( Сведок )

  

  

И после кажу да у Србији нема новинара?!

  

Има!

  

Драгољуб Жарковић!

  

Стара кајла!

  

Уосталом, без старца нема ударца?!

  

У култној емисији на Б92 „Оља и пријатељи” Жарковић је све бацио у засенак и оставио
– утисак недеље.

 1 / 5

http://www.svedok.rs/


Женидба и удадба*

Пише: Владан Динић
уторак, 24 децембар 2013 15:03

  

Не мудрим одбранама неодбрањивог Мишковића.

  

Не посебно анализом – шта је то нова власт уопште урадила од доласка на власт?

  

Не ни повременим препуцавањем са аналитичарима Драгомиром Анђелковићем
(дописни члан СНС?) и Ђорђем Вукадиновићем, уредником НСПМ.

  

Јок!

  

  

Поставио је питање свих питања у Србији ових, како Жарковић рече, светиниколских и
претпразничких дана. Питање које мучи фејсбуковце, твитераше, аброноше, „радио
Милеве” и остале?!

  

Јел’ Србија одустаје од „Јужног тока” због Датума?

  

Ма, не!
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Је л’ у’ваћен шпијун у Влади Србије који ради против Србије?

  

И Зорана ћути.

  

Је л’ уловљен министар који од Кинеза тражи седам одсто?

  

Кога те тричарије у Србији уопште интересују!

  

Да ли ће бити избора?

  

Зна се!

  

Кад ће да ухите Бека, Динкића, Ђурића...

  

Ако „апсанер” каже...

  

Је л’ су Тома и Аца у свађи?

  

Ма, никад недељом!
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  Па добро, шта је то питао Жаре?  Не правите се људи луди.  „Људи, па је л’ ће неко да ми каже што је тема свих тема и трећег дана славе Св.Николе? Јел се ППВ оженио, ил’ није?!“  Је л` било венчања? Или није?!  Ако јесте какву то моћ има Александар Први Првовенчани да „курири”, „апсанери”,„муња” и „ало бре” ћуте?!  

  Ако није, какав се то подземни рат води против Вучића и није ли и ту умешало прстезлочиначко удужење аброноша, наравно под командом, алфе, бете, гаме или Делте.  Илити Цвијана?  Искрен да будем, Жаре је питао оно о чему се ових дана једино у Србији – прича.  Све остале вести су, произилази, минорне, а ППВ, сходно свом новом имиџу, смиреногЕУропског политичара мудро ћути.  С правом!  Кога је, уосталом, брига да ли се неко оженио, или не дај Боже – развео...  И мене су, махом, о томе питали.  Искрен да будем, необавештен сам...  Скоро ко Коштуница!  Ал’ ко велим ако то не пише у „Информеру”, „Куриру”, „Нашим”, новинама блиским СНС-уи Вучићу (Таблоид нисам читао) онда ваљда – није се оженио.  Истина, има и прича да су неки од уредника били на слављу, али зар не, то је прича задругу причу...  Сад, кад смо то питање свих питања разрешили, вратимо се обичним овоземаљскимтемама које муче распамећени народ и које не муче егзалтиране политичаре...  Датум, 21. јануар је – договорен.  Само, мож’ да бидне, ал не мора да значи.  Како то?  Па, читам да је неки немачки нижеразредни политичар поручио проевропској владиСрбије да уколико Србија не укалупи „Јужни ток” са ЕУ прописима (који су и какви, тостварно нико и не зна, али за Србију постоје) ништа од Преговора?!  

 4 / 5



Женидба и удадба*

Пише: Владан Динић
уторак, 24 децембар 2013 15:03

  Уз то, слично је и у Бугарској, каже нижеразредни играч Ангеле Меркел, али њу,Бугарску, члана ЕУ, не можемо да искључимо из Европске уније?! Друга је ствар саСрбијом, она јури кандидатуру, и њу (Србију) можемо да уцењујемо до миле воље.  Нарочито и зато што она никад не клечи.  Пузи!  Онда нас је, овако егзалтиране, што знамо да после 20. јануара 2014. сигурно долази 21.јануар полио хладном водом Дејвид Камерон, помињући некакве азиланте и проблемекоја Србија прави њима, Европској унији? Из које ће Британци, ускоро, вероватно даодлепршају, припремају референдум о томе...  Али, Енглезима пуца прслук, јер по Србији могу да се истресају до миле воље и кад им сећефне...  

  Јер знају добро, Енглези, да је Србија одабрала пут (у ЕУ) без алтернативе.  Што би неки, махом злонамерни, могли да преведу и као пут у беспуће...  Јесте ли у новинама прочитали ситну вест из нон-парела: Мишковић се вратио изЛондона?! Неки јесу, неки нису, ствар је диоптрије.  Али, та вест о повратку је пласирана ситно, а најава да се никад више неће вратити –крупно? Не бих, сад, о уређивачкој политици других медија. Јок...  Видим да је у новинама реанимиран и рестауриран Слободан Радуловић – Препоштени!  Испада да се само он чека, па да ова власт докусури, ако већ није - газду Делте.  Имам само једно мало јеретичко питање: па зар за тим бившим директором Ц-маркета,некдашњим министром, није и даље на снази потерница због основане сумње да је и ондебело опљачкао Србију?  Како је могуће да се г. Радуловић годинама башкари у монденској Марбељи, правој Мекикриминалаца из целог света, па и из Србије?  Од чега тамо живи?  Јер, ако су наше власти, захваљујући способности бивше министарке правде СнежанеМаловић доакале и Луки Бојовићу, не разумем како не могу да ухвате угледногСлободана Радуловића, који се већ годинама, што писмом, што разгледницом, дописујеса Србијом и њему блиским новинама и порталима?  

  Или можда актуелни министар правде Никола Селаковић има преча посла него да помонденској Марбељи јури Слободана Радуловића?  Како је ово новогодишњи број, да своје писаније завршим оптимистичком најавом?!  Из „Информера”.  Понедељак 23. децембар 2013. године.  Наднаслов: ХИТ Завршене истраге, следе хапшења и кривичне пријаве  Наслов: БИЋЕ ОВО ПАКЛЕНА НЕДЕЉА  Поднаслови:  ИСТРАЖЕНИ: “Национална штедионица”, “Галеника”, “Азотара”, “Лука Београд”, “Цмаркет”... Да ли ће Беко, Ђурић, Динкић и остале “главоње” нову 2014. дочекати упритвору? одговор стиже...страна 2 -5... Бранка Лазаревића зову на саслушање оДачићевим везама са Мишом Бананом.  ПС: Дакле, свима онима који Нову (и бољу) 2014. годину не чекају у притвору – СрећнаНова година!  Амин!     * "Женидба и удадба" - истоимена комедија Јована Стерије Поповића
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