Vratio se Voja
„Bvutalno su me izbacili iz sheveningenske tamnice”, požalio se Voja Šešelj juče
s prozora Magistrata u Zemunu. Eto nam robijaša koji se žali da ga brutalno
izbacuju iz „haškog kazamata” gde akrepe memla davi.
Da je bilo pameti, bili bi ga izbacili još davno, pa neka lupa na vrata da ga
zatvore opet. Da je bilo još više pameti, ne bi ga ni zatvarali: oterali bi ga s
vrata, sve i da se sam prijavio. Lepo smo im govorili da ga ne diraju, jer s
Vojom posla imati nije pametno. Eto im ga sad. Da je bio osuđen ovde, već bi bio
izašao iz zatvora, pa makar i zbog dobrog vladanja, što možemo i da poverujemo.
Ostavimo li po strani Haški tribunal i njegov sumrak i pad u slučaju Šešelj,
ostaje nam naša politička situacija. Dok je Voja rasterivao Haški tribunal kao
mačke s jebišta, ovde su Toma i Aca izgubili strpljenje. Jeste Voja juče priznao
da je to rasterivanje potrajalo malo duže nego što je on planirao, ali osnivanje
Srpske napredne stranke nije očekivao. Jednom davno, u „Vremenu”, pišući o liku
i delu Voje Šešelja (tada je bio na vrhuncu moći), na obavezno pitanje koga
treba da se plaši napisao sam – Tome Nikolića, da prostite na neskromnosti. Tako
to ide s mahnitim fanaticima i hohštaplerima: izađe im rok trajanja.
Eto vam Slobe Miloševića, koji do kraja nije shvatio šta mu se događa. Voji
Šešelju je 2008. iscurio rok trajanja. Pa Toma i Aca nisu valjda doveka mogli da
čekaju da Voja rastera Tribunal i trijumfalno se vrati; vreme je prolazilo,
stvari su se događale, a strpljenje se tanjilo. Sada imamo ovo što imamo: Srpska
radikalna stranka je ostala ispod cenzusa od pet odsto, a Srpska napredna
stranka ima neupitnu vlast u Srbiji, s tendencijom širenja na svaku mesnu
zajednicu.
Spekulacije na temu oporavka radikala zasad su neuverljive, šta god razne ankete
javnog mnjenja slutile. Neće se ni Aca ni Toma odreći vlasti samo zato što se
Voja vratio.
Uostalom, Voja i njegovi radikali-natražnjaci već su spalili sve mostove: kao
prvo, onim knjižurinama o Tomi i Aci čiji su naslovi utuživi. Voja je juče lepo
rekao da se neće smiriti dok njih dvojicu ne otera s vlasti; Aca Vučić se
nasmešio i rekao da mu želi sreću i dobro zdravlje. Šta je strašnije mogao da mu
poželi nego da još dugo godina gleda Vučića i Nikolića na vlasti?
Voja će se, kako čujemo, u subotu na Trgu republike obratiti Srbstvu vaskolikom
i precizirati svoje planove. Eto nama zabave za neko vreme. A naprednjaci su se
zbunili više nego što se očekivalo: Babić hvali Vučićevu velikodušnost (da je on
zaslužan za puštanje Šešelja), dok Vulin vidi belosvetsku zaveru za rušenje
Vlade. Dogovoriće se valjda.

