
Политичка зоологија - опозиционе кртице и како их препознати

Пише: Јанко Веселиновић
недеља, 17 септембар 2017 17:06

  

Осим што је Александар Вучић запосео власт, с големом муком у стомаку примећујем да
је "запосео" богами и понеке у опозицији, па осим оних који га отворено и гласно
подржавају и залажу се да што дуже политички поживи, Вучић ужива и прикривену
подршку "политичких кртица".

  

Заиста, неки од Вучићевих највернијих и највреднијих активиста делују "из опозиције"
претварајући се да су Вучићеви љути противници а заправо - слику његову љубећи у
мраку својих подземних ходника где обитавају, као кртице. Политичке кртице!

  

Знате претпостављам шта су кртице? Ево за децу из солитера појашњење: то су
припадници породице сисара (Талпидае) у реду Сорицоморпха који живе испод земље,
копајући тунеле. Могу се кретати у тунелима и напред и назад. Једини су проблем
накупине земље када изађу на површину. Кртице су, попут већине "кукцоједа",
самотњаци и реагују агресивно на друге кртице.
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  Како изгледају и шта раде кртице у српској опозицији? Роваре - подло и у тајности! Истосу сисари - сисају режимска средства и то кришом, дакле испод земље, односно ванредовних токова новца. Уз то се сликају за режимске медије, али не док сисају новац већдок се баве "опозиционим" радом. Поткопавају деловање опозиције, односно раде свешто одговара режиму. Српска опозициона кртица гомилице земље које оставља засобом избацује и на газдин травњак, али углавном у ћошкове и кад газда није код куће.Тако фингира своје опозиционо деловање а заправо ради за власт и за то ужива бројнебенефите било у виду новца, медија на услузи, тантијема за најближи круг"опозиционог" лидера, судске и полицијске недодирљивости (сви кртичини грехови и недао бог кривична дела из прошлости су опроштени )... Речју - власт кртицама дозвољавада се мало играју њеним играчкама. Реално, и коме није огавно да уопште размишља укатегоријама ове врсте лукративности, боље пролазе опозиционе кртице него многирежимски Расими.    Када говорим о опозиционим кртицама не мислим на оне већ ислужене попут Чеде,Чанка или ДСС-а и СРС-а. Намирени до петог колена     

  Иако има више подврста опозиционих кртица, две ствари су целој овој врсти заједничке -кртице се никада суштински и искрено не боре за фер плеј (нпр. за стварање услова запоштене изборе) и панично се плаше уједињавања опозиције (препознаћете њиховуупадљиву нервозу кад се дође на корак до било каквог договора).  Још је симптоматично да опозиционе кртице презиру да потежу чак тамо далеко, посрпској провинцији и разговарају са грађанима. Напорно је "лидерима" опозиционихкртица да гледају у очи људима који трпе под диктатуром, док они сами са њом шурују.Радије дају интервјуе и учествују у намештеним "окршајима" са власти или њиховибледолики представници објашњавају свој "поглед" на месечеве мене. Нарочито предизборе.  

  Пре него сто опишем подтипове, нота бене - када говорим о опозиционим кртицама немислим на оне већ ислужене попут Чеде, Чанка или ДСС-а и СРС-а. Намирени до петогколена и заштићени од правде (у овом тренутку), они више много ни не глуматају јер јесвима јасно да им је Вучић политички ментор, пајташ и покровитељ. Овде није реч оњима, већ о онима који још покушавају да се представе као неки фактор у опозицији азаправо су срцем, душом, новчаником или већ неким интересом у нераскидивој вези саВучићем.  
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  Ту налазимо различите варијетете. Има оних кртица које говоре о "цивилизованојполитичкој борби" при чему под тим изгледа подразумевају да "цивилизовано" требапустити Вучића да маршира ка свом циљу сатирући нас све успут. У истом стилу је ипарола да "не треба викати - уа Вучићу". Потом има оних што говоре да не подржавајуВучића зато што је "окренут ка Западу", што би ваљда требало да значи ако се једногдана окрене ка Истоку да ће његова диктатура бити мање опасна... Ту је и подврстакртице која би "о евентуалној сарадњи с Вучићем да разговара тек после избора". Ипосебан подтип - кртица шаљивџија чије се политичко деловање своди на скеч и спрдњуа истински весели само Вучића. Има и кртица за које баласт подвојености (дању глумеопозицију а ноћу се куну у Вучића) постане неиздржив, као у случају зајечарске кртицекоја се коначно аутовала (иначе, лично сам слушао и гледао поменуту особу како глумиекстремног опозиционара, истина без трунке глумачког талента те је лицемерје и тадабило очигледно)  Овај текст сам започео 4.8 и отишао на одмор са идејом да "избројим до десет" да не бихпренаглио и можда допринео поделама у опозицији. Заправо сам и тада знао да је тосамо одлагање истине. Сасвим сам уверен сам да ћутањем о ономе чега смо сви мањевише свесни нећемо превладати проблем - у опозицији седе Вођине кртице које зарадситног или крупнијег ћара и тала опструирају истинско супротстављање режиму!  Ево три питања за истеривање кртица на видело:  - безусловни захтев режиму за стварање услова за поштене изборе (уз озбиљну претњубојкотом свих представничких тела и интернационализацијом политичке борбе)  - писана изјава да ни на једном нивоу власти, ни под каквим условима, потписници нећеучествовати у коалицији са СНС и њеним партнерима  - споразум о заједничком наступу на београдским изборима, уз претходну реализацијузахтева за поштене изборе и потпис о некоалирању са СНС-ом и његовим трабантима.  Једина непремостива подела у опозицији, у борби против Вучићевог режима може битида су неки опозиција а други "опозиција". И ту заиста нема договора. А што се тичекртица из опозиције подсећам их на Његошеву "потурица гори од Турчина" и топлопоручујем да се поведу за зајечарским примером и што пре се и јавно приклоне опцији какојој их срце или интерес вуче.  Аутор је председник Покрета за преокрет  (Данас)
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