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 Први пут после готово седам година на власти Александар Вучић и Српска напредна
странка нашли су се у ситуацији да морају да се бране: Грађански протести се шире
Србијом, расте подршка противницима узурпације државе, друштва и медија једног
човека и једне партије, људи који сваке недеље упорно излазе на улице Србије постали
су видљиви у Берлину, Лондону, Паризу или Вашингтону и Њујорку. Недодирљивост
вође је доведена у питање, западним дипломатама које су на неприкривено гажење
демократије у Србији немушто слегале раменима уз констатацију "па шта да радимо када
немамо са ким другим да разговарамо и Вучић ужива неприкосновену подршку народа"
постало је теже да аргументују саучесништво у одржавању аутократије.

  Агресиван Вођа и агресивна партија какви јесу Вучић и СНС реаговали су по принципу
напада као најбоље одбране: Започели су кампању под називом "Будућност Србије" и
кренули у обилазак десетина српских општина са циљем да се демонстрира љубав
народа према вођи и, ако је то уопште могуће, још више повећа видљивост Вучића. Ако
нам је до сада Вучић искакао и из фрижидера, од сада ћемо моћи да га очекујемо и у
фиоци са чарапама.
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  На скупу у Врању који је уживо преносила телевизија са националном фреквенцијом"Пинк" камере су се увек наново враћала на неколицину лепо сређених жена које су упрвим редовима жустро и насмејано аплаудирале Вођи. У позадини се видела масаљуди придошлих одасвуд са југа Србије. Веома професионално урађена сценографија иумешна режија су указивали на љубав народа према Вођи. Вођа је увежбаноосиромашеним људима продавао наду у проспиритетну будућност и сејао мржњу преманеистомишлејницима. Њихова, ес-ен-ес-овска, политика је "довођење инвеститора иотварање нових радних места", а политика "Ђиласа, Јеремића и Обрадовића је да хоћеда вешају".

  То је матрица на основу које ће се одвијати Вучићева турнеја по Србији која за циљ имада засени и обесхрабри грађанске протесте и игру пребаци пред гол опозиције. Наопакообјашњење је да то није "функционерска кампања", као када "Ђилас и Јеремић уџиповима, наоружани до зуба" иду по Србији, већ да он, Вучић, као председник Србијехоће да чује лично од народа шта народ тишти.  Кампања "Будућност Србије" је Вучићев одговор на протесте "Један од пет милиона".Њему на памет не пада да се одрекне апсолутне власти, злоупотребе државе, партијскеконтроле државних инстутиција и медија, већ хоће да покаже да је јачи. Без обзира нато да ли је то увертира у још једне ванредне изборе, или не, то је опет једномпрепознатљива методологија врха власти која српско друштво дели на обожаваоце ликаи дела Александра Вучића и оне друге који се проглашавају непријатељима. То је свемогуће у земљи, у којој, према једној анкети од пре неколико година, готово 80 одстограђана не хаје у каквом политичком систему живи.  Будућност Србије какву је Александар Вучић види је: Један народ, једна земља, једанВођа.
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  (Време)  
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