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Научна студија о штетности Телевизије Н1 на животну околину и здравље људи
показала је да се вирус Н1 у разним облицима појављивао још пре оснивања Н1.

  

-Дакле, још пре 10 година свет је захватила епидемија свињског грипа који се нимало
случајно звао вирус Х1Н1. Пет година касније тај вирус је мутирао у Телевизију Н1, а
Јунајтед грип је мутирао у Јунајтед групу – рекао је министар доктор Златибор на
представљању Научне студије о штетности Телевизије Н1 на животну околину и
здравље људи. Особито на здравље великих људи, такорећи историјских личности.

  

И нема му лека! – уздахнуо је истом пригодом примаријус Др. Ј. Вучићевић, познати
домаћи експерт за борбу против вируса Н1.

  

Наш најпознатији "ењеданолог", који је развио научну дисциплину – "ењеданологија" –
презентовао је окупљенима све опасности које вирус Н1 носи са собом.

  

-Вирус Н1, најпре, од опасности које носи са собом, носи камеру и микрофон! Утврдили
смо да је микрофон плаве боје, личи на XXL сладолед на штапићу, али у последње време
вирус Н1 носи и мобилни телефон који уноси у фацу историјским личностима на које
наиђе не би ли их заразио! – рекао је "ењеданолог" Др. Ј. Вучићевић, а пуна сала га је
гледала замишљено ко Сарапа на сабајле.

  

Тако је непобитно утврђено да је вирус Н1 пошаст савременог човечанства. Али је,
слично социјализму са људским ликом, и вирус Н1 постао вирус са људским ликом. И то
први вирус са људским ликом на целом свету.
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-Ево га! – махали су и министар Златибор и Др. Ј. Вучићевић микроскопском сликом до
које су дошли дуго истражујући право лице вируса Н1, па су коначно једног дана успели
да утврде како он тачно изгледа.

  

-Пљунути Совиљ! – цела сала која је гледала у ону слику ко Сарапа на сабајле скоро
унисоно је узвикнула своје сумње на кога вирус Н1 највише личи.

  

-Добро, можда није баш пљунути Совиљ, али ћемо се ми потрудити наредних дана да
буде пљунути Совиљ! Скроз пљунути Совиљ! – обећали су "ењеданолози" да ће
утврђивање пљунутости пљувањем тек да уследи.

  

Научној конференцији о штетности Телевизије Н1 на животну околину и здравље људи
претходила је једна обична ненаучна конференција за штампу после које је председник
Србије завршио на Војномедицинској академији, два дана прикован за кревет, што је
била скоро библијска сцена, мада у Библији људе нису прикивали за кревет, али су
после прикивања постали планетарно познати.

  

  

Опозиција се током целе ситуације показала тотално неспремном за ванредне догађаје.
Нико из опозиције није изјавио: „Ако ових дана видите негде Александра Вучића, реците
му да је и Тито пред смрт имао кардиоваскуларних проблема“, како и треба да се понаша
опозиција кад је неко болестан.
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То показују историјска искуства. Наиме, када је оснивач Српске напредне странке још
био опозициони радикал, а владајући Ђинђић имао ногу у гипсу, показао је како
опозиција треба да се понаша у ситуацијама када власт има здравстевене проблеме.

  

-Ако ових дана видите негде Зорана Ђинђића, реците му да је и Тито пред смрт имао
проблема с ногом! – рекао је он тада, док му је други оснивач Српске напредне странке
усхићено аплаудирао, јербо прво правило доброг опозиционог деловања гласи: немај
самилости ни кад је човек болестан.

  

Тако да је још тада, преданим опозиционим радом оснивача Српске напредне странке,
утврђено да нема те ситуације у којој мораш бити бар мало моралан да макар, из
људских разлога, не мораш ликовати над туђим здравственим проблемима.

  

Килава српска опозиција, дакле, није умела да искористи зицер и пригодним
слаленичко-подлим изјавама обележи одлазак председника на ВМА, али су зато духовни
наследници оног типа што је својевремно рекао: "Ако ових дана видите негде Зорана
Ђинђића....", организовали научну конференцију о штетности Телевизије Н1 на здравље
људи и животну околину.

  

Додуше, Светска здравствена организација, скраћено СЗО, њихове налазе по којима
кардиоваскуларни проблеми настају уношењем телефона у фацу, прогласила је
тоталним будалаштинама, али су "ењеданолози" имали оправдање и за тотални
аматеризам Светске здравствене организације.

  

-СЗО је истурено одељење СЗС, тако да директно раде за распалу српску опозицију
тиме што негирају да постоји вирус Н1, и што негирају да телефон заражен тим вирусом
испред носа председника може изазавати кардиоваскуларне проблеми! – закључили су
"ењеданолози", већи доктори и од доктора.

  

(Н1)
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