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Искреност (нас) је заболела 

"Искрено се надам да ће мој предлог да се Европској унији дозволи више надлежности  
на Косову постићи свој циљ." (Ки Мун Бан, генерални   секретар УН-а, у Лондону, 13. јун
2008, "Б92") 

&

"Стабилност и просперитетна будућност целог западног Балкана лежи у ЕУ. Због тога,  
ЕУ има значајну улогу у превазилажењу препрека које треба превазићи у испуњавању  
тог циља. То се посебно односи на проблеме на Косову и Метохији, јер су они међу  
најтежима у региону. Желим да нагласим важност проналажења легалног начина да се  
крене напред, које ће бити прихватљиво за све стране и одобрено у Савету
безбедности."   (Борис Тадић, председник Србије, у писму Ки Мун   Бану, 13. јун 2008,
"Б92") 

"Председник Републике је прекорачио уставна овлашћења и самоиницијативно
одговорио   на предлог Ки Мун Бана, о чијој би иницијативи да се на Косову легализује
мисија   Еулекс, сагласно Уставу, Народна скупштина морала одмах да заузме став." (Вој
ислав   Коштуница, одлазећи председник Владе, саопштење за јавност, 13. јун 2008,
"Б92")   

"Оптужбе техничког премијера Војислава Коштунице су неосноване. Коштуница, по
старом   обичају, наставља да обмањује грађане Србије." (Борис   Тадић, 13. јун 2008,
"Танјуг") 
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Оли Рен, комесар ЕУ за проширење: "Постизборна неизвесност у Србији у последњих месец дана ме је заморила." (11.   јун2008, "Дојче веле")   "Срећан сам што сарађујем са српским парламентом." (11.   јун 2008, "ФоНет")Наставак помирења другим средствима Борис Тадић, на седници ГО ДС-а: "Заборавите на бивше сукобе! Стегните руку онима са којима сте се сукобљавалидеведесетих   година и заједнички нађите решење за бољу будућност! Ако то не будетеурадили имаћете   проблем са мном." (07. јун 2008, "Танјуг") "ДС и СПС суочене су са чињеницом да лидери странака нису међу њима – обе странке  имају свој бол, али морају у будућности да покажу спремност и нађу бољу шансу за  сваког грађанина Србије." (08. јун 2008, "Политика")   "Наставићемо преговоре које још нисмо започели са свим представницима политичких  странака које су добиле места у парламенту." (08.   јун 2008, "Политика") Невредносна констатација Поводом говора Бориса Тадића на ГО ДС-у: "Изјава лидера ДС-а Бориса Тадића о боли две партије због губитка лидера јеконстатација,   а не вредносни суд." (Божидар Ђелић, функционер   ДС-а, 08. јун 2008,ТВ "Б92") "Тадић је показао да нема никакву политичку идеју и принципе, већ да га само занима  власт по сваку цену." (Томислав Николић, заменик   председника СРС-а, 08. јун 2008,"Б92") "Изјава Бориса Тадића да и демократе и социјалисти имају свој бол због изгубљеног  председника је скандалозна." (Весна Пешић, председница   Политичког савета ЛДП-а,08. јун 2008, "Бета") "Србија нема никакву будућност ако њену владу саставе странке потпуно различитеоријентације,   уколико се избрише разлика између лажи и истине, правде и злочина изла и добра.   СДУ у потпуности одбацује тезу да и ДС и СПС имају своју бол збогизгубљених председника."   (саопштење СДУ-а Жарка Кораћа, 08. јун 2008, "Бета")   "Није национално помирење са Дачићем и ово што председник Тадић ових дана причада   морамо сада да се љубимо у уста и да вичемо да су европска левица. Дапарафразирам   Ђинђића, ако ту жабу звану СПС морамо да прогутамо онда не морамода причамо да   је то дивна кремпита или срнећа леђа." (Зоран Остојић,   чланПредседништва ЛДП-а, 11. јун 2008, "Проблем" ТВ "Студија Б") &"Знате шта, ја сам због будућности опростио свима. Ми, интелектуалци морамо дагледамо   унапред, да радимо на помирењу људи, не могу у Србији сто година да трајуратови   између 'четника' и 'партизана', 'црвених' и 'жутих'..." (Миле   Илић, "функционерСПС-а против кога су Нишлије пре 12 година месецима протестовале   због изборнекрађе", 12. јун 2008, "Политика") Слина у јазавичјој рупи   

"Као страх и трепет, он [Борис Тадић] неком прети – када га неко буде ухватио за   уво ирекао 'еј, мали, бриши у ћошак тамо'! Он је био министар одбране, уништио   војску,министар телекомуникација, уништио цео систем и довео Сороса преко кабловске  телевизије бесплатно у сваку кућу. Све што је дохватио је уништио, ајде дајте му  државу нека и њу уништи до краја. Ја сам разочаран у Србију када бира једног тако  препотентног типа који прича – 'ја имам ожиљке, ја сам фрајер са улице, ја самДорћолац...'   Ја сам, бре, из Чачка, кад ухватим те београдске Дорћолце и научим ихпамети! Ево,   Пети октобар – где је била та слина? У некој рупи, као јазавац се завукла,није   га имало нигде, то је један слинавко коме дођеш и трупнеш ногама и он побегне!"   (Велимир Илић, председник НС-а, 09. јун 2008, пожаревачка   ТВ "Дуга" )Принципијелно лицемерје (једног делије) "Како време пролази, све мање изгледа реално да је могуће са коалицијом око СПС-а  остварити циљеве националне владе." (Војислав Коштуница,   носилац листе ДСС-НС,10. јун 2008, "Танјуг") "То [изјава Војислава Коштунице] је доказ нечега што се зове лицемерје покривено   онимшто се зове политички принцип." (Јелена Триван,   портпарол ДС-а, 10. јун 2008,"Директно" ТВ "Студија Б") &"Не могу да схватим колико тог човека [Војислава Коштуницу] нападају. То је добар,  поштен човек, један делија који воли своју државу изнад свега." (Велимир   Илић, 08. јун2008, "Бета") Да зажмуримо цео живот 

Вук Драшковић, председник СПО-а: "Ја имам коалициони споразум са ДС-ом, који ја поштујем – ДС је мој коалиционисавезник   од 1990. године. Никакав споразум са СПС-ом ја немам." (12.   јун 2008,"Увећање" ТВ "Б92 Инфо") &  "Слободан Милошевић ће владати док је жив, ако се буде чекало да га својим концептом  сруши лидер ДС-а Зоран Ђинђић. На митингу Савеза за промене, Ђинђић је, никога не  консултујући, саопштио нови захтев – да зажмуримо две недеље и после тогаМилошевића   више неће бити на Дедињу." (за ТВ "Црне Горе",   24. август 1999, "Гласјавности")Има бесплатног ручка (на наш рачун) "Најбогатији Србин Мирослав Мишковић пре две недеље, 26. маја, организовао је ручак  за неколико најутицајнијих српских бизнисмена и личности из јавног живота на коме   јеса ентузијазмом подржана идеја да Ивица Дачић буде премијер 'проевропске владе'   ида се тако умири крило СПС-а које је изричито против уласка у власт са Демократском  странком. Како тврди један од учесника овог састанка, који није желео да му се помиње  име, поред Дачића ручку су присуствовали и бизнисмени Милан Беко и Драган Томић  из 'Симпа', као и још неколико личности из јавног живота Србије. Бизнисмени су,   тврдинаш извор, Дачића уверавали да се чланство и руководство ниједне странке не   бимогло противити учешћу у влади у којој би први човек странке добио премијерско  место." (12. јун 2008, "Политика") "Главну уредницу листа звао је и председник социјалиста Ивица Дачић, да протестује  због 'некоректности' Политике која   је, како је рекао, 'сада гора него кад је биоХаџи-Струја'. 'С ким ја ручам је моја   приватна ствар', револтирано је рекао Дачић иупитао: 'А шта ако вам кажем да је   Мишковић пре тога примио Коштуницу, да ли бисте ито објавили?'. На потврдан одговори   позив да све изнесе у јавност преко Политике, Дачић је одбио даљи разговор." (14.   јун 2006, "Политика") "'Американци и Енглези седе у кокпиту при формирању владе', каже европскидипломата   стациониран у Београду." (холандски "Ханделсблад",   12. јун 2008, сајтМинистарства за КиМ) &" Разговори које водим су приватни и не би било у реду да јавно говорим с ким се  сусрећем." (Стивен Вордсворт, амбасадор Велике   Британије у Београду, на питање "дали се састајао са Ивицом Дачићем или са Мирославом   Мишковићем", 13. јун 2008,"Политика") "Због неспособности политичара да одговоре очекивањима грађана, отворио се простор  да се у формирање владе поред тајкуна мешају и академици, владике, амбасадори,разне   интернационале и ко зна ко још." (Чедомир Јовановић,   председник ЛДП-а, 12.јун 2008, "НИН") Најозбиљнији кандидати за филантропе 

"Можда ћу бити премијер, можда потпредседник владе, можда министар или посланик,  а можда ћу постати филантроп." (Божидар Ђелић,   одлазећи потпредседник Владе, уБриселу, на питање Јелка Кацина шта ће радити у   новој влади, 14. јун 2008, "Дневник") "Не бих да коментаришем, јер још није време. Разговори нису почели. Видећемо, нешто  ће се већ десити на крају." (Мирко Цветковић, одлазећи   министар финансија из ДС-а,на питање да ли је један од најозбиљнијих кандидата   за мандатара, 12. јун 2008,"Танјуг") Затворена врата (перцепције) "Док не завршимо овај посао овде [преговори с народњацима и радикалима], немапотребе   да постављам неком трећем никакав услов. Ако не завршимо овај посао, ондаћемо тражити   излаз на нека друга врата. Која су то врата, ја то још увек не знам." (Јован   Кркобабић, председник ПУПС-а, 11. јун 2008, "Шта радите, бре?" РТС-а) " Слушајте ме сад добро. Два брата су близанци, а ми смо три брата близанца! Дачић,  Кркобабић и ја! Само што се овај најстарији родио два сата касније! Браћа су сложна   иоко програма и око свега." (Драган Марковић Палма,   председник ЈС-а, 10. јун 2008,"Прес") "Чујем да се воде неки преговори. Не могу тачно да кажем ко ће бити власт, а коопозиција,   јер ја већ десет дана нисам учествовао ни у каквим преговорима. Ако је тоМркоњић   рекао [да ће у року од седам дана бити формирана влада ДСС, СРС и СПС]онда те владе   сигурно неће бити!" (Томислав Николић, 12. јун   2008, "Правда") "Сви иду на неке додатне консултације. И ови што имају по два три посланика иду на  неколико дана… Сви имају неког ментора… Не знам шта се догађа…Пијаца ради. Све су  игре у опцији. Видећемо. Некоме је стало да буде у влади по сваку цену, ко год да  буде премијер, то је постала лакрдија. Ја очекујем да се и неки портир тамо појави   каокандидат за владу, можда и пензионери предложе некога." (Велимир   Илић, 11. јун2008, "Политика") &"Социјалисти су опредељени за наставак разговора са народњацима и радикалима." (Ивица Дачић, председник СПС-а, 12. јун 2008, "Танјуг")   "Ивица Дачић је преломио, врло брзо ће бити формирана проевропска влада." (Петар  Петровић, посланик ЈС-а, 13. јун 2008, "Прес") Једина друга могућност "Немогућа је влада ДСС-а и СРС-а, јер они ни теоријски не могу да скупе 126 посланика.  Формирање владе ДС-а и СПС-а једина алтернатива." (Млађан   Динкић, председникГ17 Плус, 14. јун 2008, "Политика") " То [да социјалисти не желе владу са радикалима и ДСС/НС-ом] је било јасно већ после  првог састанка, али ми нисмо желели у то да верујемо." (Томислав   Николић, 13. јун2008, "Правда") "СПС у преговорима за формирање владе игра дуплу игру и дању јавно са намапреговора,   а ноћу са другом страном." (Зоран Лончар, одлазећи   министар просвете изДСС-а, 14. јун 2008, "Политика") "ДС је оставио коректно време социјалистима да заврше преговоре са ДСС. Њиховиразговори   би ових дана требало да буду окончани неуспехом." (   Оливер Дулић,досадашњи председник Скупштине Србије из ДС-а, 09. јун 2008, "Блиц")   "Ма шта ко мислио о СРС-у, али радикали су последњих неколико месеци држалилекције   из демократије." (Андреја Младеновић, портпарол   ДСС-а, 12. јун 2008, "НИН") Разум и Палмина (без)осећајност 

Александар Вучић, генерални секретар СРС-а : "Надам се да ће разум превагнути и да ће се Палма ипак сетити да смо се заједнопротеклих   осам година борили против зла које долази из ДС и Г17 плус." (09.   јун 2008,"Курир") "Драган Марковић Палма се више ни у чему не разликује од Весне Пешић, осим што је  Весна Пешић нешто образованија." (14. јун 2008,   према "Куриру") &"Палма се од Аркановог 'тигра' и Шешељевог пријатеља, коме се лидер радикала преко  видео-линка укључио на синовљеву женидбу, претворио у врхунског Европејца." (Борко  Илић, потпредседник ДСС-а, 14. јун 2008, "Курир")   "Драган Марковић Палма је проблем Ивице Дачића и очекујемо да нас њих двојицаобавесте   о свом заједничком ставу."  (Милош Алигрудић, потпредседник   ДСС-а, 12. јун2008, према "Правди") Председник свих новинара "Имам разлога да мислим да ДС и Борис Тадић нису задовољни Политиком.   Писао ми јеи Тадићев саветник Небојша Крстић   и жалио се на избор коментатора, тражио је да сеса списка сарадника скину Ђорђе   Вукадиновић и Слободан Антонић! Није биозадовољан начином на који је интервјуисан   председник, зато очекујем смену." (Љиљана Смајловић,   главни уредник "Политике", 13. јун 2008, "Прес") Председник свих председавајућих Јован Кркобабић, као председавајући Скупштине Србије:   "Па, добро. Нисам се баш снашао. Ја сам стар и неук." (12.   јун 2008, "Газета") "Не могу сада да причам, у гужви сам, дете моје. Чујемо се касније! Живели!" (13. јун2008, "Прес") Почетак покрета отпора на дахију На конститутивној седници Скупштине Србије: "Ево га Кучук-ага!" (посланици СРС-а Ивици Дачићу,   мислећи на дахију Кучук Алију, 12.јун 2008, "Газета") "Ивици Дачићу је боље да изврши самоубиство него да мене има у опозицији." (ДраганШормаз, посланик ДСС-а, 12. јун 2008, "Прес")   Демократски нацизам "Најразличитије организације најразличитије делују. Имамо такозване демократскестранке,   где је нацизам врло присутан у исказима појединих политичара. Омакне им се,не знају   шта говоре." (Петар Лађевић, директора Службе за   људска и мањинскаправа, 12. јун 2008, "Данас") Борба за опстанак (црног летовања) О томе где ће и када политичари на одмор, 09. јун   2008, "Курир": "Сви су изгледи да ни ове године нема летовања за мене, а последњи пут сам на мору  био 1998. године. Већ 1999. било је бомбардовање, 2000. избори, 2001. борба заопстанак,   2002. избори, 2003. припрема за изборе, па 2004. избори. Затим сам 2005.заборавио   да треба да одем на одмор, јер сам се већ одвикао, па смо 2006. опеточекивали изборе,   а прошле и ове године су били председнички и парламентарниизбори, као и преговори   око формирање владе, који, ево, још увек трају." (Драган  Тодоровић, потпредседник СРС-а) "Какво црно летовање?! Нема одмора! Почиње Скупштина, спрема се и Видовданскимарш.   Ми ћемо да радимо ако ови Европејци неће. Наш председник странке није био налетовању   ни прошле године, неће ни ове, па нећу ни ја да идем." (Александра  Јанковић, портпарол НС-а) "Верујем да бих могао да одем у августу, кад је мртва сезона у политици. Али треба  пазити да одмор не буде у време важних скупштинских гласања, када је сваки глас  битан, поготово кад сте у владајућој коалицији. Да не буде после гласања из Бодрума!"   (Жељко Ивањи, члан Председништва Г17 Плус) "Нема шансе док се ово не заврши повољно. А онда ће ваљда неко да каже: 'Хајде седи,  стари, негде десет дана, барем кафу да попијеш, заслужио си'." (Јован   Кркобабић,председник ПУПС-а) ВРЕМЕПЛОВ "Доћи ћу поново у Врање, уколико ми то допусти Драгомир Томић [Симпо]!" (Борис  Тадић, као председник Србије, фебруар 2005, "Врањске") "С Војиславом Коштуницом се виђам скоро сваки дан, јер смо у истој згради, а саКарићем   када он то затражи." (Велимир Илић, као министар   за капиталнеинвестиције, фебруар 2005, "Блиц") "Да будем потпуно отворен, данас Богољубу Карићу пуну подршку даје сам председник  Борис Тадић и његова ДС. Они су и у Војводини заједно на власти и сарађују на неким  штетним заједничким пројектима... Зашто се Карић у пуловеру, у потпуно опуштеној  варијанти, појављује на пријему код председника Бориса Тадића, као да су они кућни  пријатељи? Значи, он долази у штриканом пуловеру на прославу 15-годишњице ДС, где  су сви формални и свечано обучени!" (Млађан Динкић,   као министар финансија,фебруар 2005, "Европа")   
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