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Превише тога у овој земљи изазива тугу и тескобу. Једна од тих ствари је када се лекари
запослени у државним здравственим институцијама не усуђују да под именом и
презименом кажу шта мисле, већ анонимно, блуровани износе податке од јавног значаја
који су у супротности са информацијама које су прошле цензуру Вучићевог
Информативног штаба.

  

Није то случај само са лекарима, већ и са запосленима у МУП-у, тужилаштву, судству или
медијима који окрећу главу на другу страну, прећуткују што знају или директно лажу
подређујући јавни интерес личном интересу групице људи на челу Српске напредне
странке који преко есенесовске машинерије контролишу државу.

  

Најновији случај је постизборни скок новозаражених и преминулих од корона вируса.
Десило што смо сви знали да ће се десети након фудбаских утакмица са све
гледаоцима, Новаковог тениског турнира, спровођења избора и поруке власти: Вучић је
победио корону, земља се вратила у нормалу и зато заокружи број 1, "Александар Вучић
– За нашу децу". Нека наша деца због тога неће имати њима толико важну прославу
мале матуре, нашој деци због тога прети да како су завршили ову школску годину, тако и
следећу почну на интернету гледајући телевизијску наставу, нека наша деца су
преплашена јер су им се родитељи заразили корона виросом.

 1 / 2



Андреј Ивањи: Николино коло
уторак, 30 јун 2020 12:35

  Власт је недвосмислено поручила да за нову коронарну кризу није одгворна она такосавршена, већ неодговоран народ неспособан да се сам придржава препоручениххигијенских мера. Исти тај народ је гледао како је у изборној ноћи генерални секретарпредседника Републике Србије Никола Селаковић у изборном штабу СНС-а повео колце,како су се министри, партисјски функционери и Иван Тасовац без заштитних маскитискали и грлили, дахтали и пљуцкали једни другима у лице прослављајући формалнусмрт демократије у Србији. Званично су се заразили Маја Гојковић, Александар Вулин,Марко Ђурић, Марко Чадеж..., незванично ко зна ко још. Након месеци коронарних мераи наша малолетна деца знају да је то било легло за ширење вируса.  

  Нисам чуо да је др Кон осудио такво двоструко неодговорно понашање, неодговно несамо према себи и партијским компањонима, већ и према том народу који стално узимајуу уста, а који је само могао да помисли: Ако неко зна, онда Вучић и братија знају, када сеони овако тискају једни уз друге у затвореном простору, мора да је опасност стварнопрошла.  Супротно ономе што труби државни врх, а некритички преносе Пинк или Информер иРТС, у болницама и домовима здравља је настао хаос. Лекари и медицинско особље супреморени, многи од њих заражени.  Штошта би се променило у овој земљи туге и тескобе, када би се лекари под именом ипрезименом, као слободни грађани, неблуровани одважили да јавно кажу шта мисле освему, па и о Николином колцу у част Председника и Врховног команданта.  (Време)  
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