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ОПЕРАЦИЈА ПАРИЗ ПОЧИЊЕ

Париз, 19  јануар 2019 

Авион Ер Србије слеће на време на Аеродром „Шарл де 
Гол“  Систем „Косовских заветника“ боље функционише 
у Паризу него што сам се надао  Гоца и ја, са коферима, 
излазимо, помало збуњени трагамо погледом за поузданим 
човеком који треба да нас дочека  Осмех на лицу једног 
наочитог Србина из Земуна враћа нам радост 

– Добар дан, ја сам Марко Ерцег 
Схватио сам да је мој друг Преле, Београђанин из Па-

риза, индоктринирао све оне који се осећају патриотама 
мојим књигама или бар видео-клиповима  Сва врата су ми 
отворена  Непознаница ми је како ће ме примити Фран-
цузи из бунтовничке организације Жути прслуци – треба 
да за ову књигу откријем ко вуче конце из сенке, а то личи 
на шпијунски посао  Ако то откријем, знаћу ко ће органи-
зовати грађански рат  Просто, зар не?

Да бих открио ту тајну, обратио сам се свом добром 
другу Драгану Марковићу Легионару, некадашњем при-
паднику Легије странаца  
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Марко нам убацује кофере у гепек велике шкоде суперб 
и крећемо према центру Париза  Распитујем се колико су 
Арапи и црнци окупирали центар  Марко се смешка и 
каже да је центар бео и пун туриста из Кине и Јапана, а да 
је периферија опасна, тако да ни полицајци тамо не смеју 
да уђу јер их гађају фрижидерима са спратова 

Елегантна црна шкода суперб прилази Тријумфалној 
капији, провлачи се кроз гужву а затим пролази поред 
нове руске цркве са традиционалним, златним куполама, 
коју ја одмах називам „Путинова црква“  Марко се окреће 
ка мени и каже:

– Близу смо, улазимо у Улицу Малар, где је и хотел са 
истим именом  То је најбоље лоциран хотел, на око ки-
лометар од Тријумфалне капије и Шанзелизеа, а у дру-
гом правцу је Ајфелов торањ  На ћошку вам је Улица Сан 
Доминик из које се види торањ, који је ноћу чаробан  Са 

Драган Марковић Легионар са аутором



Операција Париз почиње 13

ове позиције се свуда може пешке  Сви моји рођаци овде 
одседају 

– Како си рекао да се зове?
– Хотел Малар, улица Малар 
Сместисмо се у собу  У фрижидеру нас чека шампањац 

као добродошлица газде хотела Томија и његове супруге  
Кажем Гоци кроз смех:

– Живот са Дејаном Лучићем је ходање по црвеном 
тепиху 

Она се смеје 
Брзо смо се распаковали  Одлазимо са Прелетом, чо-

веком који одлично познаје душу престонице Француске, 
на ручак, недалеко од нашег хотела  Седимо у башти кафеа 
Централ у Улици Клер 47  Док чекамо хамбургере, пијемо 
светло пиво  Гоца је поручила бифтек и пије црно пиво  
Разговарамо о Паризу који се мења, пропада, али задржава 

Руска новинарка Дарија Асламова на протесту „жутих прслука“
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достојанство, као отмена дама  Францускиње не спадају у 
лепе жене, као Српкиње, али имају мазност и шарм  Гоца 
после дуже опсервације констатује да су Београђанке боље 
обучене од Парижанки 

Питам Прелета како живе имућни у Паризу  Одговара 
кроз смех:

– Како ко  У центру живе буржуји и боеми  Скраћено 
се то каже „бобо“  Једни зарађују новац на глупости људи, 
а други на замајавању и заглупљивању Француза 

Тражим објашњење 
– Глупост људи из целог света је што стоје у реду да купе 

фирмирану робу брендова као што су Луј Витон, Хермес, 
Гучи, сматрајући да тиме добијају статус у друштву  

– Како се овде добија статус?
– Самим чином рођења у породици која већ има ста-

тус  Такви не морају да купују скупу робу да би им се свет 
клањао 

– А ко су они који зарађују на заглупљивању Француза?
– Новинари који обмањују народ ширећи страх од Руса, 

мржњу према Србима, симпатије према Американцима… 
Затим такозвани интелектуалци који подржавају све што 
је неморално и накарадно, који презиру хришћанство, 
подстичу рат против хришћана а храбре муслимане да 
згазе Французе 

– Преле, можеш ли да будеш мало прецизнији?
– Могу, укључи интернет, ево ти шифра вајфаја кафеа, 

послаћу ти линк за текст па сам студирај 
Послушах га и добих текст:

ФРАНЦУСКИ МИНИСТРИ МИЛИОНЕРИ
Горан ЧВОРОВИЋ | 18. децембар 2017.

Емануел Макрон није без разлога проглашен за пред-
седника богаташа. Од 32 министра више од трећине баш 
је имућно.
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Француског шефа државе Емануела Макрона бије глас 
да је „председник богатих“, мада он упорно покушава да се 
отараси ове етикете, али најновији подаци који показују имо-
винску карту министара у француској влади не иду му наруку.

Високо тело за транспарентност политичког живота је 
објавило да више од трећине министара од 32 члана владе 
поседује, у еврима, милионско богатство. Чак једанаесторо 
њих су милионери! Истовремено, све је више Француза 
који позивају оне што одлучују о њиховој судбини да 
покушају бар један месец да живе са реалним примањима.

Хазард судбине је хтео да најбогатија у реду државних 
одличника буде Мјуријел Пенико, у чијем портфељу је 
министарство рада, у тренутку када многобројни Францу-
зи покушавају да се запосле. Њена имовина процењена је 
на 7,5 милиона евра. Између осталог, власница је куће у 
отменом париском предграђу вредне 1,3 милиона евра, а 
има и викендицу од 340.000. Штедња књижица, животно 
осигурање и остали иметак вредни су 5,9 милиона. Пени-
ко је, иначе, као директорка службе за запошљавање при 
компанији Данон од 2012. до 2014. зарадила 4,74 милиона.

Одмах иза ње је Никола Ило, министар задужен за 
екологију. Овај велики борац за очување човекове околи-
не „тежак“ је чак 7,2 милиона. Између осталог, власник 
је куће од 240 квадрата у Бретањи која вреди 1,5 милион, 
куће од 300 квадрата на Корзици процењене на више од 
милион, а сувласник је и неких других некретнина, од 
атлантске обале до планинских превоја Савоје, у укупној 
вредности од 1,9 милиона.

Од ауторских права своје чувене емисије Ушуаја, која 
је посвећена очувању природе, зарадио је 3,1 милион. На 
текућем рачуну и штедњи има 1,17 милиона. Занимљиво 
је да министар екологије поседује чак шест аутомобила, 
два мотоцикла, од којих је један електричан, и брод на 
моторни погон.
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Следи министарка културе Франсоаз Нисен, бивша 
власница издавачке куће Акт Сид, са 4,6 милиона, од чега 
600.000 у некретнинама. За њом, највише иметка има ми-
нистарка здравља и солидарности Ањес Бизен, око 2,5 
милиона, а онда министарка војске Флоранс Парли, с не-
што више од два милиона, у шта је укључен и стан од 200 
квадрата у Паризу. Још једна дама, министарка европских 
послова Натали Лоазо, не може да се пожали на сирома-
штво са 1,8 милиона вредности које поседује.

У леђа им, по богатству, гледају премијер Едуар Филип 
и министар економије и финансија Бруно ле Мер, с имо-
вином процењеном на по 1,5 милион. Портпарол владе 
Кристоф Кастане има 1,3 милиона, а двојица левичара, 
министар унутрашњих послова Жерар Колом и спољ-
них Жан-Ив ле Дријан – по милион. Најсиромашнији је 
најмлађи, Жерал Дарманен, који је пријавио свега 48.000 
евра, у шта је урачунат и полован аутомобил од 8.000 
евра. А баш у његовом министарском домену је буџет 
целе Француске..

Дижем поглед са екрана телефона и тражим од Гоце 
свеску где бележим имена и богатство  Треба да сазнам 
ко су ти људи против чије владавине је француски народ 

Бележим:
1  Мјуриел Пенико, министарство рада – 7,5 милиона евра
2  Никола Ило, министарство екологије – 7,2 милиона евра
3  Франсаз Нисен, министарка културе – 4,6 милиона евра
4  Ањес Бизен, министарка здравља – 2,5 милиона евра
5  Флоранс Парли, министарка војске – више од два 

милиона
6  Натали Лоазо, министарка европских послова – 1,8 

милиона
7  Едуар Филип, министар економије –1,5 милиона евра
8  Кристоф Кастане, портпарол владе – 1,3 милиона евра
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9  Жерар Колом, министар унутрашњих послова – ми-
лион евра

10  Жан Ив Ле Дријан, спољни послови – милион евра

Враћам поглед на телефон и гледам како је председник 
републике прославио рођендан:

Опозиција је гласно критиковала протеклог викенда 
председника Макрона због тога што је одлучио да свој 
четрдесети рођендан, који пада у четвртак, неколико дана 
раније прослави у кругу пријатеља и породице у дворцу 
Шамбор, пребацујући му ројалистичке и монархистичке 
манире. Из председниковог окружења су поручили да је 
Макрон изнајмио приватни смештај у околини дворца, 
по цени од осамсто евра за викенд. Централна прослава 
била је предвиђена у једној од сала дворца који је подигао 
Франсоа Први и који је био познат по пријемима током 
лова у време Луја Петнаестог.*

Дижем поглед и кажем:
– Добио сам одговор, питање је да ли ће Макронова 

жена Брижит рећи „жутим прслуцима“: „Једите колаче“?
Преле, подижући чашу пива стела артоа, одговори:
– Неће, она је језуита, они говоре оно што народ жели да 

чује  Пусти то, уживај у храни  Знаш да је Маркс рекао да су 
Французи матадори философије уживања  Инсистирам на 
овоме „с“ у философија јер је мудрост софија, а не зофија 

Климам главом и питам Прекија:
– Сви ови министри су богатство стекли радом, насле-

ђем, корупцијом?
Преки се смеје и шеретски ми одговара:

* http://www novosti rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/
%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0 479 
html:701702-Francuski-ministri-milioneri – приступљено 9  3  2020 (да-
тум приступа свим осталим веб-странама је исти) 
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– Својим радом, а наслеђем корупције  Ову земљу ве-
ковима поткрада политичка елита и нико не одговара  По 
томе је Србија мала Француска 

Храна стиже 
– Глад је, Преки, најбољи зачин, али ови хамбургери су 

фантастични и без тог зачина 
Полако довршавамо оброк  Зовем Драгана Марковића 

да му јавим да смо стигли  Не јавља се 
– Мислим, Дејане, да је данас боље да се прошетате  

Јануар је а топло је  Сунце сија, уживајте!
Гоца се насмеши и рече:
– Идемо да гледамо излоге на Шанзелизеу 
Ми се погледасмо  Гоца се насмеја  Схватили смо да је 

то земунски хумор 

Ухапшени „жути прслук“



КО И ЗАШТО ПОТПАЉУЈЕ  
БУРЕ БАРУТА?

Париз, 20  јануар 2019, јутро

У хотелу Малар интернет је бесплатан  Гоца спава, укљу-
чујем телефон и тражим текст неког озбиљног новинара 
о побуни народа у Паризу  Човек у кога имам поверења је 
Никола Врзић  Налазим његов текст од 8  12  2018 

Скидали смо главе и за мање од овога; Срушимо буржоазију; Мај 
’68 – децембар 2018. Ово су неки од графита које је шефица 
париског дописништва Гардијана видела на Тријумфалној 
капији после протеста „жутих прслука“ који су се претво-
рили у жестоке обрачуне с полицијом.

У покушају да смири нереде, француски председник 
Емануел Макрон најпре је на шест месеци суспендовао, 
а онда и потпуно укинуо одлуку своје владе о подизању 
такозване еколошке таксе за гориво, чије је увођење и 
послужило као окидач за протесте „жутих прслука“. Ме-
ђутим, Французи нису врапци и не желе мрвице које им 
влада даје. Они желе багете, поручују „жути прслуци“ 
и најављују нове протесте, почев од данас, дана који се 
проглашава за својеврсни Дан де.
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Кад смо већ код хлеба, они колачи Марије Антоанете 
који су јој можда дошли главе још се не спомињу, али 
француске власти се, према писању Фигароа, прибојавају 
напада демонстраната на Јелисејску палату и чак тврде да 
је могућ и покушај пуча. Због тога ће овог викенда широм 
Француске на сузбијању демонстрација бити ангажовано 
додатних 89.000 полицајаца, а друштвене мреже препла-
вљене су снимцима оклопних возила војске и жандарме-
рије на путу за Париз.

Дижем поглед  Врзић скреће пажњу на могућност пуча! 
„Жути прслуци“ могу улетети у Јелисејску палату и ухап-
сити Макрона а можда га и убити  Преплашени председ-
ник републике је због тога ангажовао 89 000 полицајаца 
и жандарма и оклопна возила  Макрон од мене добија 
надимак Микрон 

Идем на текст: Зоран Миливојевић, бивши амбасадор, 
дефинише узрок побуне:

Успех „жутих прслука“ базира се на општем незадо-
вољству које постоји у Француској, а разлог томе је висок 
степен економске неједнакости и расподела национал-
ног дохотка. Треба подсетити да је Макрон, по доласку 
на власт, променио Закон о раду и тиме учинио уступак 
крупном капиталу, који му је и омогућио да дође на ме-
сто председника. Истовремено, нижи слојеви друштва 
додатно су оптерећени и додатно им је снижен животни 
стандард. Све је то допринело избијању протеста.

Стоп! Наишли смо на окидач  Макрон је променио За-
кон о раду и тиме учинио уступак крупном капиталу, од-
носно Ротшилдима који су га довели на власт  Моји извори 
ми скрећу пажњу да се Макрон замерио и неким јаким 
капиталистима, Французима, о којима ништа не знам 

Зоран Миливојевић скреће пажњу:
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А Макронов додатни проблем – зато што сад не може 
да изнутра контролише политичке процесе – састоји се 
у томе што је протест заиста општенародни, наиме, нису 
га иницирале странке, иако су и крајња десница и крајња 
левица, Марин ле Пен и Жан-Лик Меланшон, подржале 
демонстранте.

Застајем  Макрон, односно тајна полиција, каже Мили-
војевић, не може да контролише побуну јер иза ње не стоје 
странке  То значи да странку Марин ле Пен, која слови за 
десницу, и странку Жан-Лика Меланшона, као левицу, кон-
тролишу агенти од утицаја  Страх од Ротшилда влада код 
елите! Зоран Миливојевић, бивши дипломата, дефинише:

Степен репресије је страшно висок, ухапшене су сто-
тине људи, има повређених и мртвих. И то сведочи о 
степену незадовољства, али и о страху режима од губитка 
позиција. Ипак, основни проблем лежи у самом неоли-
бералном концепту.

Систем је, једноставно, постао пренапрегнут и овако 
више не може. Зато је потребно тражити нове политике, а 
Макрон, иако је ново лице, представник је оне старе поли-
тике, и баш зато се сада суочава са озбиљним проблемима.*

Дижем поглед са екрана  Размишљам ко стоји иза побу-
не против Макрона, а што може значити и против Европ-
ске уније  Да ли је то тим око Доналда Трампа, можда 
Стив Бенон?

Бранко Павловић додаје:

Потпуно су на истом трагу, али у различити појавним 
облицима, и Брегзит, и избор Доналда Трампа у САД и 
нове владе у Италији и Аустрији, али и превирања у Не-
мачкој, где се завршава ера Ангеле Меркел.

* https://rs sputniknews com/analize/201812081118097214-francuska-
-narod-protesti/ 
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Реч је о свеобухватном таласу који каже: нећемо тај 
неолиберални концепт у ком се одлуке доносе мимо гра-
ђана а у корист енормно малог броја бесрамно богатих 
људи. Тај талас је незаустављив зато што пуца концепт 
који је увек подразумевао да макар Америка, Француска, 
Немачка, Британија и Италија буду ослонац, и види се да 
та наддржавна структура виси у ваздуху.*

Дижем поглед са текста  Нико не даје одговор ко стоји 
иза протеста  Знам да је народ увек инертан, неко даје но-
вац из потаје  Да ли је то Стив Бенон, Трампов пријатељ и 
саборац против „дубоке државе“, или неки други богаташ? 
Можда чак и Француз?

* https://rs sputniknews com/komentari/201812171118190532-zuti-
-prsluci/ 

Аутор са француским жандармом, борцем против Антифе,  
у Паризу




