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АКО ПРОРЕЖИМСКИ МЕДИЈИ ИМАЈУ (А ИМАЈУ) НАМЕРУ ДА БЛАТЕ ВУЧИЋЕВЕ
КОНКУРЕНТЕ, ОНДА ЋЕ ТО МОРАТИ ДА РАДЕ ТЕМЕЉНИЈЕ И МАЊЕ ПРОВИДНО
ДА БИ ИМАЛО ЕФЕКТА

  

Заскочио ме билборд на Булевару револуције, па дадох 120 динара за „Експрес". Каже
билборд, а и насловна овог недељног гласила да је друг Саше Јанковића ипак убијен.
Очекивала сам неко супервештачење, нове доказе, цурење из истраге, било шта... Прво,
једва нађох текст. Ко нормалан, у новине од 56 страна, тему са насловне ставља на 45.
страну? Ајде, можда не пратим довољно трендове у дизајну и прелому недељне штампе.
Овој теми посвећене су четири стране у „Експресу". Дај боже да текста има за једну
страну. Отварање на две стране, текста нигде, исколачиле се на мене неке очи, не знам
ни чије су јер не пише, па могу само да нагађам да су Јанковићеве. Развукли му очи
преко две стране. Текст следи на наредне две странице, али и ту доминира
фотографија покојног Предрага Гојковића. Прочитам текст и схватим да сам бацила 120
динара. Све што су имали да кажу, већ пише на насловној страни – стручњаци тврде да
је метак испаљен са раздаљине од 80 центиметара. „Експрес" тврди да је дошао у посед
свих налаза и доказа у вези са смрћу Предрага Гојковића и дао их на увод „нашим
најеминентнијим форензичарима", који су, гле чуда – желели да остану анонимни.
Цитиран је само један који каже: „Чисто убиство". За остале не знамо ко су и шта су, али
детаљно су нас упознали како изгледа форнезичка процедура којом се утврђује да ли је
у одређеном случају реч о убиству или самоубиству. Кажу још да се „из свега наведеног
не може закључити да ли је Саша Јанковић урадио нешто незаконито." А има и
драматичан крај: „До кога ће евентуална нова открића довести и означити га као
извршиоца, у овом тренутку нико са сигурношћу не може да предвиди. Убиство не
застарева. Чак ни у Србији."  

Да сумирамо: неки неименовани људи тврде да је Предраг Гојковић убијен, не може се
закључити да је Саша Јанковић учинио нешто незаконито, а шта ће даље бити нико са
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сигурношћу не може да тврди. Е па ево ја са сигурношћу тврдим да је цео овај текст
настао само са једном намером: да се подгреје теорија о Саши Јанковићу као убици, да
га се облати и дискредитује. Али, пошто у вези са овом језивом теоријом нема више те
бљувотине која није написана, „Експрес" нам нуди једно велико ништа развучено на
четири стране, од којих текста има једва за једну.

  

Знала сам да ћу о овоме писати чим сам видела насловну страну „Експреса", прво на
билборду, а онда и упадљиво истакнуту на киосцима. Али надала сам се да ћу моћи да
изнесем другачију тезу: ако заиста има доказа да је Саша Јанковић некога убио, зашто је
то дошло под лупу тек кад се са функције омбудсмана „замерио" власти терајући је да
поштује законе? Испада да би се Јанковић извукао са убиством, само да га није допала
функција заштитника грађана. Међутим, „Експрес" ми није дао довољно материјала за
ову тезу и у том смислу сам дубоко разочарана у пропагандне вештине уредништва. Или
је и њих срамота.

  

Најближа сам, ипак, теорији да су у недостатку доказа и маште, „збуџили" четири стране
ничега, само да би нас подсетили на убедљиво најпрљавију и најгнуснију хајку која је у
домаћој јавности икада вођена против једне особе. То јест, хтели су да подсете како је
тај Јанковић што 'оће да буде председник МОЖДА некога убио, али нису успели у томе,
него су нам само подгрејали осећај мучнине од пре годину и нешто кад су таблоиди и
Твитер горели, а СНС ботови отворено називали Јанковића убицом.

  

Циљ је само један, да сваки Вучићев противкандидат на председничким изборима не
само дискредитује, него потпуно уништи. Да се лепо докаже, што би рекао покојни Сава
из Кикинде, како су то све „лицимури и демони" који нападају оног јадног човека. Вучића,
јашта, ко да у овој земљи има још неки човек...

  

Није баш лако све кандидате оптужити за убиство, али бар оне који важе као
добродржећи у бирачком телу, није згорег оптужити за неки тежак злочин. Ко није
пажљиво читао новине ових дана, можда му је промакла вест да нас ускоро очекују нове
информације у вези са убиством гардиста на Топчидеру, које ће довести до
налогодаваца и читавог ланца који је био укључен у то. Можда је то само моја параноја,
па ми се чини да ће опет да нагазе Вука Јеремића.

  

Да се разумемо, ако је било ко од њих двојице, Јанковић или Јеремић, за нешто крив,
апсолутно морају да сносе одговорност. Али чачкање, наговештаји и надувавање
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текстова на овако озбиљне теме усред изборне кампање говори нам да овдашњом
политичком сценом заиста владају демони. Само што ти демони нису њих двојица, него
неки други. Срећа наша да за помоћнике имају потпуне аматере, па их је лако провалити.

  

(Време)
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