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СРЕЋАН БЛАГДАН, ПРЕДСЕДНИЧЕ

Када је „мој председник“, пре неки дан у Новом Саду,
одпочео предизборну кампању, ужитку ми краја није било!
„Мој председник“, како и доликује, централно место! Десно
Додик! Лево Балашевић! Ако ни због чега, оно због овога, знам
за кога ћу гласати! Одмах сам се определила...

Када је „мој председник“, пре неки дан у Новом Саду, одпочео предизборну
кампању, ужитку ми краја није било! Сва чула, неопходна за мали екран, су ми уживала!
Не би толико, признајем, да није било преко Б92!
Ако већ морају некоме да се дају наши новци, нека то буду они, ако ништа друго,
барем знамо да је отишло у праве руке! Ма све се уклопило! Мислило се о сваком детаљу,
ко зна да тумачи! Кад режисер фокусира бину, једва сам чекала да пребаци на први ред, и
обратно!
„Мој председник“, како и доликује, централно место! Десно Додик! Лево
Балашевић! Народни идоли и вође заједно! Узбуђење расте! Поруке се нижу! Најновији
Лајчаков и Силајџићев истомишљеник грми са позорнице! Обрушио се на пола Србије,
тражи да се та половина утамани и сведе на два од сто! Одличан си мајсторе! Бољи од
оних тамо - у „Лијепој њиховој“!
Срби су тамо, после толико муке, и демократског „Бљеска“ и „Олује“, једва сведени
ту до четири од сто, а ви би једним говором на два! Амбициозно - не кажем! Задовољство
је на врхунцу - говори нам оћевид! Све је по таман - песма фали „...За заклетву Титу ја
спево сам стих – рачунајте на нас“! А баш би легло! Што ти је оданост! Да је вођа жив,
био би поносан на своје следбенике! Јес' да су мало препаковани, па шта! Нова времена!
Мода се мења! Суштина је важна! Ни вођа им тако чврсто није стајао на свом путу као
што они на његовом путу стоје! То је битно! По питању српства - сви к'о један! Браааво!
Порука за поруком се слаже! Све боља од боље - „где ја стадох ти продужи...“! Како се
само грлио „мој председник“ са уметником када се уметник вратио с бине! Види се - једна
мисао! И Срби задовољни - идол је ту! Изем ти Косово, са све Метохијом заједно, при
проблему који искрсну око уметникове тезге у Старој Пазови! Сва срећа што поче
предизборна кампања, па чусмо једно од обећања са овога скупа, да без свега можемо
остати али без његове песме - јок! Ако „мој председник“ поново узме власт, то ће му бити
један од приоритета! Само ми немојте њега дират! Не кажем, тетошили сте га, али не
довољно! Лично се фалио госн Тијанић, главни државне ТВ, како је молио уметника да му
наше паре дамо и да га снимимо у наставцима, како би нас месецима забављао! Срећом

пристао је! Тооо! Ако ни због чега, оно због овога, знам за кога ћу гласати! Одмах сам се
определила!
Добро је што је на скупу макар један из Републике Српске који може да ужива у
друштву овог уметника! Не могу сви! Уметник се иначе оћитовао још крајем '90-их, када
је широм бивше Југе, од Сарајева до Љубљане, држао концерте, и извињавао се у име
злоћестих Срба, да ће „у Српској певати када етнички састав буде као пре рата“! Кроз
бивше братске републике, етнички састав му није сметао! Омиљени уметник је у свим
системима могао шта 'оће! Умало да после „октобра“, у Ђинђићевом, постане амбасадор!
Штета што није! Тај капацитет, то познавање међународних односа и права, то
образовање, таквог љубитеља Срба - никад више! Додуше било му је дато да бира и место
и време - одбио је! Кад оде у пензију, онда! Добро је! Има наде! Мада, поставио је и услов
да то буде: „нека, брате, културна земља а не код оних православних“! Фуј ти
православни! Сјааајно! Волим људе који имају став!
И „мој председник“ је доследан, не може се рећ' - ништа мање од уметника! Нема
где се извинио није, исто у име Срба злоћестих - значи и у моје! Колико ја знам, од мене за
тако нешто пуномоћ није имао, као ни уметник! Када се задњи пут извињавао Хрватима,
из његових уста смо чули, и да су његова деца полу-Хрвати! Марим ја - деца су деца! „Мој
преседник“ је и Божићне благдане дочекао, са све Оливером Дулићем, у католичкој
катедрали у Суботици! За Дулића знам, али не знам како се „мој председник“ сада
оћитује! Знате да су Хрвати, кроз историју, све католике који су били Срби прогласили
Хрватима! Шта фали! Ево и дојучерашњи премијер Велике Британије Тони Блер је пре
неки дан прешао у католичанство, јер су му жена и деца католици! Марим ја и за ово, али
не знам како да честитам! За сваки случај - срећан благдан, председниче!

