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Постоје разна народна веровања око Сретења, Дана државности Републике Србије, а
највише је оних везаних за наше суграђане медведе.

  На пример, ако је Дан државности Србије сунчан дан, и медвед прекине зимски сан,
изађе из јазбине, онда се уплаши своје сенке и врати назад у јазбину, зима ће потрајати
још шест недеља. Процедура је, дакле, јасна, ал’ компликована: за Сретње морате да
нађете јазбину у којој спава неки медвед, потом цео дан да проведете са двогледом на
оближњој чуки не би ли сазнали колико ће још да траје зима.   

У државама развијене демократије, међутим, одавно су смислили временску прогнозу,
много једноставнији начин утврђивања метеоролошких појава, па скоро нико не чучи 15.
фебруара испред медвеђих јазбина, већ само ми. Мада, дефицит правих медведа
утицао је да српски народ почне да смишља нова веровања око Сретења, која ће моћи
лакше да се провере у пракси.

  

Најновије веровање каже да ако два дана уочи Сретења Драган Ј. Вучићевић прекине
зимски сан, уђе у Председништво Србије и оданде не изађе наредна два сата,
Информер ће на Дан државности објавити велики интервју са председником Вучићем.
Тако је било и пре неки дан – људи су били одушевљени када је ДЈВ изашао испред
Председништва после два сата, уплашио се своје сенке, која, додуше, понекад језивије
изгледа од аутора сенке, па се вратио назад у Председништво.

  

Замислите председника било које озбиљне државе који два дана пре Дана државности
на свом Инстаграм профилу објављује фотографију са следећим потписом: "Одличан
разговор данас са Милицом и Вучком. Интервју можете прочитати у сретењском броју
Информера". Много логичније било би да Информер објави велики интервју са
председником на Дан заљубљених, јер сви интервјуи Драгана Ј. Вучићевића са
председником више приличе Дану заљубљених него Дану државности, али председник
може сам да бира кад ће да му изађе интервју у независном дневном листу Информер,
такозваној Вучићевића јарузи, савременој варијанти Марићевића јаруге.
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Да је председник написао на Инстаграму: "Интервју можете прочитати у
световалентинском броју Информера", то би имало неко оправдање, јер питања за Дан
заљубљених и могу да буду на ивици еротике, чак и порнографије, тако да интервјуи са
председником у тим раскошним режимским медијима некада и личе на драмски увод у
порнић. Што ће рећи – бесмислени су.

  

  

Очекујте дакле већ у суботу, на свим киосцима, председника Вучића како вам се смеши
са насловне стране Вучићевића јаруге, зване Информер, а унутра "одличан разговор са
Милицом и Вучком", који ће се вероватно тицати свих битних питања који муче нашу
земљу и наш народ.

  

На пример:

  

ИНФОРМЕР: Господине председниче, Србија је никада јача захваљујући мудрој
политици вас лично који данас, морамо признати, изгледате боље него икад?

  

ПРЕДСЕДНИК: Хвала драга Милице, хвала драги Вучко, и мени се чини да изгледам
боље него икад. Драго ми је да то неко примети, сем Гоце...

  

ИНФОРМЕР: Али ми смо вам то рекли и прошле године...
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ПРЕДСЕДНИК: Онда извините, напишите: волео бих да сем вас двоје и Гоце, још неко
примети да Србија и ја изгледамо боље него икад.

  

ИНФОРМЕР: Јао, што су вам лепе ципеле? Је’ л имају такве мушке?

  

ПРЕДСЕДНИК: Па ово су мушке! Ја сам, знате, мушкарац, носим мушку обућу зато што
имају веће бројеве, женска обућа ми је мала! Немају мој број!

  

ИНФОРМЕР: А и џемпер вам је леп. Је л’ тај материјал мохер или ангора?

  

ПРЕДСЕДНИК: Па мохер и ангора су исто. Мохер материјал се добија од ангора козе!

  

ИНФОРМЕР: Али, Ђилас каже да су мохер и ангора једна те иста ствар.

  

ПРЕДСЕДНИК: Ма Ђилас нема појма, он је украо 690 милиона евра и не зна да су
мохер и ангора једна иста ствар...

  

ИНФОРМЕР: Хвала председниче, од вас увек можемо сви нешто паметно да научимо.
Али да пређемо на озбиљнија питања: кад смо већ код коза, да ли пратите шта раде
медеведи на Дан државности?

  

ПРЕДСЕДНИК: Док сам био млађи, знате, редовно сам на овај дан, у недостатку
медведа, пратио да ли ће на Сретење др Воја Шешељ да изађе из канцеларије и уплаши
се своје сенке, тако смо ми радикали гледали да испоштујемо народне обичаје у датим
условима. Сад немам времена да то пратим, али читам Информер, па ћу ваљда сазнати
докле ће да траје зима!

  

ИНФОРМЕР. Хвала на поверењу, ми смо ту само због вас. Буквално смо ту само због
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вас!

  

ПРЕДСЕДНИК: Али, и сами видите да код нас нема зиме! Тако да мене много и не
занима докле ће да траје зима, кад зиме нема, откад смо је укинули као што укидамо све
лоше ствари које нам је оставио претходни жути лоповски режим...

  

ИНФОРМЕР: Дакле, још бисмо вас питали, а где сте купили ову кравату. Дивна је!

  

ПРЕДСЕДНИК: То ми је рекла и Гоца.

  

ИНФОРМЕР: Али, и ми смо вам рекли...

  

ПРЕДСЕДНИК: Добро, напишите онда: сем Информера и Гоце, нико није приметио моју
нову кравату!

  

ИНФОРМЕР: Хвала председниче!

  

ПРЕДСЕДНИК. Хвала вама, одличан разговор! Сад ћу и на Инстаграму да објавим да је
одличан разговор, па ће да купе новине сви ови моји!

  

ИНФОРМЕР: Објавите, објавите, па ћемо први да лајкујемо! Пре Гоце! И тако ће на Дан
државности Републике Србије у Вучићевића јарузи, званој Информер, листу који је у
2019. години само на насловној страни објавио чак 311 лажних вести према анализи
сајта Факенеwс, изаћи велики државнички интервју председника Вучића, поводом Дана
заљубљених у председника Вучића. Живела Србија! 
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