
Дража Петровић: Чудне особе из Пинковог шпајза
четвртак, 14 јун 2018 19:14

Гледати јутарње програме Пинка постала је права посластица за ауторе „Антологије
савремене српске глупости“ јер у том програму преовлађују савремени српски мислиоци
зрели за антологију.

  

  

Пре неки дан водитељ Сарапа Предраг, лице одраније познато нашим органима, овако је
најавио свој мини ток шоу о блокади саобраћајница: „Добили смо разне врсте вести,
грађани се јављају, а из Панчева стиже информација да тамо протест организују нарко
дилери, криминалци и разне врсте чудних особа“.

  

У тренутку када је то рекао око њега су заиста биле разне врсте чудних особа – од
Драгана Ј. Вучићевића, ендемске врсте чудних особа, Дејана Вука Станковића, чудне
особе која је као дете хтела да постане Сергеј Милинковић Савић, али је касно спознала
да уместо два имена треба да има два презимена – до најчудније од свих особа, Небојше
Крстића, који је по професији гастроентеролог Вучићеве власти.
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Тај импозантан скуп, као што је и логично, увеличао је и Сарапа Предраг, новинарска
величина која по свему судећи информације о блокадама саобраћаја сакупља од
грађана који се јављају Пинку и онда те информације братски дели са милионским
аудиторијумом у програму уживо.

  

– Хало, Пинк! Имам ексклузивну вест: у Панчеву протест организују нарко дилери,
криминалци и разне врсте чудних особа – мора да се тог јутра јавио усплахирени
Панчевац, вероватно ретког презимена Чворовић, који зна да све важне информације
одмах треба јавити Сарапи.

  

  

  

Сарапа у шпајзу Пинка држи разне врсте чудних особа које одмах по добијању
информације од верног гледаоца Чворовића, својеручно откључава, пушта у студио, па
они коментаришу разне врсте чудних информација које верни гледалац Чворовић дојави.

  

Слично је и у Информеру: њима не треба нико ко ће да им дојави информације, јер
њихов главни уредник целокупном појавом делује као онај верни гледалац Чворовић који
се сваког јутра јавља Сарапи. само је његова улога вишеструка: он је верни гледалац
Чворовић који сваког јутра излази из Пинковог шпајза и са шармом киселог краставца,
најчешћег становника свих шпајзова, делује по команди.
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  Информер је тако јавио да је једна жена изгубила бебу због блокада саобраћајница,позивајући се на извор из општине Топола који је тражио да остане анониман.  За три дана нико није успео да нађе ту жену, чак ни Пинк, као што нико већ пет дананије успео да нађе нарко дилере, криминалце и разне врсте чудних особа које сублокирале Панчево, како је гледаоцима јавио извор Сарапа, који је такође тражио даостане анониман, али му нико није рекао да је управо на телевизији, где не можеш даостанеш анониман, чак и да тражиш.  Покојни Гебелс је имао обичај да каже: Ако сто пута гледате јутарњи или информативнипрограм Пинка или сто пута прочитате Информер, почећете да верујете у разне врстечудних особа које имају разне врсте чудних информација.    А кад почнете да верујете у разне врсте чудних особа које имају разне врсте чуднихинформација, рекао је Гебелс, може вам се лако десити да испаднете будала.  Ни то није ништа страшно – једино што у том случају може да вам се деси јесте да васзакључају у Пинков шпајз, одакле ће вас повремено пуштати у програм уживо.  А то, брате, гледа цела Србија!  (Дража Петровић – Данас)  
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