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Још од памтивека Срби верују да у телевизору станују мали људи, мада последњих
година све више верују да у телевизору живе велики председници.

  Наиме, према истраживањима специјализованих агенција, чак 54 одсто Срба мисли да
председник Вучић станује у телевизору.   

Тако да је 54 одсто Срба тек у уторак спознало да председник не живи у телевизору,
већ је сваки његов долазак у телевизор скопчан са многим ризицима & многим
атентаторима.

  

Има, наиме, она народна пословица која каже: “Када ти црна мачка пређе пут и када ти
Сарапа пређе преко екрана, спрема се неки белај”. Црна мачка може слутити неки белај
за вас лично, док Сарапа слути неки белај за наше друштво у целини.

  

Тако да је традиционална културно-привредна манифестација – Атентатијада на Вучића
– која се у неправилним временским размацима одржава у Србији на разним локацијама,
у уторак почела указањем громадног Сарапе преко целог екрана ТВ Пинк.

  

Традиционално, са Сарапине десне стране седео је Небојша Крстић, лелујаво загледан у
непрегледна пространства ТВ студија, а Сарапа је драматичним тоном читао следећи
наслов: „АЛО ДОШАО ДО САЗНАЊА - вечерас се спрема атентат на председника
Вучића!“

  

-Ала ови Срби имају добру обавештајну службу, све важне ствари сазнају унапред! – већ
тог поподнева шефови светских безбедносних агенција почели су да се распитују шта је
АЛО, и дошли су до закључка да то мора бити скраћеница од Атентаторски ЛОкатор,
чим тако прецизно знају да се спрема атентат на некога.
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Пажљиво гледајући Сарапу преко целог екрана, гледаоци су могли да стекну утисак да
ће Сарапа да експлодира од бриге због планираног атентата, па је у продукцији Пинка
на брзину одлучено да председник овог пута не долази лично у студио како би
коментарисао најављени атентат на самог себе.

  

-Ако Сарапа експлодира током интервјуа са председником, онда пропада најављени
атентат, јербо је експлозија Сарапе у близини председника сама по себи атентат!
Сарапа би самодетонирањем у живом програму фактички извршио предатентат на
председника!– сетио се неко током те ванредне емисије на ТВ Пинк да би било најбоље
председника укључити телефоном, из безбедносних разлога.

  

На другом крају града, у Председништву Србије, увелико су прављени планови – како
председник вечерас да избегне атентат, да избегне предатентатора Сарапу, али да не
избегне „Упитник“, емисију у којој обожава да гостује, јербо зна да прави суштинску
разлику између Оливере и Оље, и између упитника и питања.

  

„Упитник“ је, наиме, ТВ формат направљен да би показао како председник, поред свих
доказаних талената, уме да прави одличне интервјуе са Оливером Јовићевић, и да јој
поставља тешко питања а она углавном нема одговор ни на једно. Једна школа
мишљења, опет, сматра да је „Упитник“ врста перформанса Марине Абрамовић, где
једна жена без трептања сат и по гледа у председника који прича по систему: „Навалио
ко мутав на телефон“. И гледа у њу како трепће.
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  Главни проблем стручњака за атентате у Председништву Србије био је – какопредседник да уђе у зграду РТС, а да га не примете атентатори – па се неко сетиоОтписаних. -Отписани су се током окупације кретали по граду кроз канализацију, такода је најбоље да председник то обави на исти начин – закључено је на састанкуоперативне радне групе за пробој председника до студија „Упитника“.  А како постоје веровања у српском народу да се древни улаз у канализацију налази наТелевизији Пинк, било је идеално да председник одмах оде да гостује код Сарапе,одакле ће после неприметно заварати атентаторе и мрежом подземних ходникабезбедно стићи до зграде РТС-а.  Међутим, Сарапино предексплозивно стање је променило планове, те се председниксамо јавио телефоном у Пинкову ванредну емисију поводом предстојећег атентата нањега самог, те дао умирујућу изјаву: „Ја као председник не бежим пред насилницима ипред онима који су упали насилно на РТС, онда не би постојала Србија, а ни председник.Србија ће победити, а ја ћу се појавити. Нећу много раније долазити, нека се слободнопојаве. Мој успех се мери километрима путева, инвестицијама, а не количинама тестера”- изјавио је председник Пинку.  Дакле, јасно је било да су атентатори наоружани тестерама, те да ће то бити првиатентат тестером у светској историји атентата.  У историји светских атентата, такође, никада није забележено да онај на кога хоће даизврше атентат, пре атентата даје изјаве медијима о предстојећем атентату, па је целаСрбија схватила да је ствар озбиљна, а нарочито је то схватио Бошко Ничић,градоначелник Зајечара, који је са двадесет кола пуних СНС Зајечараца кренуо дапохвата атентаторе голим рукама.  Рахметли Кенеди је на оном свету управо гледао ТВ Пинк, уздахнувши: “Еее, да ми је биоједан Ничић ономад у Даласу, још бих био жив и здрав!”  Не зна се шта је било после, али биће да су се атентатори разбежали чим је Ничић својдолазак најавио на Инстраграму, па је председник безбедно ушао у телевизор...  И тако је председник преживео још једну традиционалну Атентатијаду, која полакопостаје најпознатији српски бренд...  (Н1)  
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