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 Осетио сам неку врсту славодобитнисти у гласу пријатеља који ми се у суботу негде око
четири поподне јавио да ме обавести да је на протесту испред Народне скупштине тек 7
хиљада и не могу да се сетим колико још стотина, десетина и појединачних
демонстраната.

  Немам појма зашто је имао слављенички тон у гласу осим, можда, због чињенице да се
хвали да од увођења вишестраначја неће да гласа. Све су то исти лопови. Није ми јасно
какве то везе има самном, али, слутим да је желео да оправда сопствени став о
резервисаности према свакој политици.   

Није прошло ни два сата кад се он поново јавља на телефон. Станује у улици с које се
види колона демонстраната и обавештава ме да толико људи није видео од дана "кад се
лупало у шерпе." Каже ми: "Чело колоне је стигло до Правног а на Славији се не назире
крај."

  

Немам појма ни зашто ми је јавио ту другу вест, али, помислим, можда га је гризла савест
што је поверовао у онај дрон Жељка Митровића. Слушао човек вести и како да им одоли
кад још слика у напредној технологији само што нико не зна да ли је снимљена у пола три
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или пола четири.

  

Кад, ево ти га у недељу моје "дубоко грло" у кафани где се годинама исто друштво
окупља недељом. Ја га ништа нисам питао,а он ми каже: "Испред Народне скупштине
било их је седам хиљада, можда и мање. Али су се после у шетњи окупили."

  

Зовем келнера да платим и у глави већ имам уводно излагање на некаквој трибини на
којој треба да говорим о "лажним вестима" и како оне утичу на наше схватање појава око
нас.

  

(Време)
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