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 Култни хорор филм „Ноћ вештица“ базира са на причи која почиње тако што један
младић бежи из психијатријске болнице, те после тога ординира ноћу окружен
Халлоwеен бундевама.

  Продуценти српске хорор комедије „Ноћ лова на вештице“ смислили су много
оригиналнији заплет – један полумлади председник око 22 сата има обичај да одлази у
болницу, у изградњи, окружен људима који размишљају као да уместо глава имају
бундеве.   

Тачније, не размишљају уопште јер у њиховој подели посла има ко коси, а ко води носу, и
има ко размишља, а ко носи бундеву на главу. Окружење полумладог председника,
дакле, као статисти са задатком, глуми бундеве и ништа не проговара, како би домаћа
верзија „Ноћи вештица“ била што сличнија оригиналу.

  

Филм директно преносе телевизије са националном фреквенцијом које прекидају
програм као по команди, а широки аудиторијум који у 22 сата гледа телевизију у првим
тренуцима мисли да је у питању ипак оригинална „Ноћ вештица“.

  

-Јао, је л’ ово онај филм о оном типу што је побегао из психијатријске болнице и
ординира ноћу окружен бундевама? – питају се гледаоци када им тако усред вечери
прекину програм, а председник почне да одговара на питања.

  

-Јао, је л’ оно десно бундева? – нагађају тако гледаоци изненеђени „брејкинг њузом“.

  

-Ма која бундева, јеси ћорав! То је министар војни? – свађају се гледаоци по кућама док
не утврде шта с збиља дешава у њиховом телевизору.
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  -Јесте, бре, ово је тај филм о оном типу што је побегао из психијатријске болнице... –убеђен је и даље аудиторијум када главни лик кене да одговара на питања.  -Ма јок, бре, шта причате, ово је председник! И није побегао из психијатријске болнице,него обилази болницу у изградњи, која ће да буде најлепша у Европи. Прво ће битиковид болница, а после може да буде и Ковин болница, кад победимо ковид! – објасне накрају они најстручнији за програмске шеме српских телевизија у доба короне, шта управогледамо.  „Ноћ лова на вештице“, српски корона филмски хит, конципиран је тако да главни јунак у22 сата мало прича о себи, па мало прича о вештицама које му раде о глави, па онда опетприча о себи, и обећава да ће да улови све те вештице по хитном поступку.  Главни лик личи на човека коме увек око 22 сата падне мрак на очи.  То је савим нормално, јер коме не би пао мрак на очи усред мрака, негде на Батајничкомдруму, где се управо гради болница за ковид који смо победили још крајем јуна, али се оннепланирано вратио у наше ослобођене крајеве, што претпоставља да ћете мождаморати да вратите и оних 100 евра подељених у част величансвене победе надповратником.  -Крајем јуна победили смо и опозицију, али се и она вратила, па је могуће да ћемоморати, кад победимо ковид, да овај најсавременији објекат савременог човечанствапретворимо у болницу за оболеле од опозиције. И да једном истом зградомнеутралишемо и корону и те мороне! – исијава овакав след ствари из обраћања главногјунака филма „Ноћ лова на вештице“, уз предлог да Кризни штаб за сузбијање заразнеболести Ковид 19, по окончању заразне болести Ковид 19, постане Кризни штаб засузбијање заразне болести Опозиција 2022.  Коме ће задатак бити да сузбије опозицију на изборима 2022, ако у то време опозицијауопште буде постојала.  Као што оригинална „Ноћ вештица“ има безброј наставака, тако и „Ноћ лова на вештице“за сада има два – први је приказан почетком новембра у 22 на свим телевизијама, другипре неки дан у 22, такође на свим телевизијама, и оба се догађају у тој ковид болници наБатајничком друму, јербо је председник дуго веровао да је Батајница култно местосрпске историје, скоро српски Кумровец, пошто ту живи војвода доктор Ш.  Одрастао са тим доктором, председник мисли да је и сам доктор, такозванихепидемиолог.  Председник се у доба короне највише – дакле - истиче као хепидемиолог, илити наенгелском - Хаппyдемиолог.  Епидемиологија се бави проучавањем распростањености и ширењу болести у некојпопулацији, а Хепидемиологија се бави ширењем председника Вучића у популацијизваној српски народ и остали грађани Србије.  То занимање је настало када је неко гледао председника на ТВ Хаппy, где највише волида шири сам себе. Да се председник проширио и на вас, најлакше ћете открити акоуместо температуре измерите притисак.  Кад током неке епидемије на ТВ Хаппy више причате о угрожености самог себе, него оугрожености милог грађанства, ви аутоматски постајете хепидемиолог, без да се за тошколујете.  Тако да су сви наступу нашег главног хепидемиолога, нарочито они у ковид болници наБатајничком друму, базирани на потреби да се председник Вучић рашири што вишеможе, јер раширеност председника Вучића гарантује добру хепидеимиолошку ситуацијукада прође ова епидемиолошка ситуација.  И тада ћемо сви бити хепи, јер је повољна епидемиолошка ситуација у Србији самохепидемиолошка ситуација где се председник шири од јутра до 22.  Окружен бундевама разних врста, јер као што будала не зна да је будала, тако нибундева не зна да је бундева. Верујте!  (Н1)  
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