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 Уважени господине Будала, драги Владо,

  Откад се Србија ухватила у коштац са разним будалама, ви ми не изгледате баш као
тол’ка будала каквом су вас представљали медији свих ових 18 година откад је неко
негде открио да су вам колеге, пословни партнери и пријатељи тепали Будала, наводно
зато што сте једини од Земунског клана ишли на факултет.   

И ваљда читали Шилера у оригиналу.

  

Ево, рецимо, топ менаџмент наше земље, предвођен Аном Брнабић, не само да је ишао
на факултет, него су дипломирали, мастерирали, докторирали, те су као круну своје
каријере доживели околност да су постали део Владе Србије, али им нико никада није
тепао Влада Будала, него то само Вама говоре. Што личи на неправду какву само живот
може да смисли.

  

Уважени господине Будала, драги Владо,

  

Знам да се тренутно налазите на једном лепшем, на једном бољем месту, у шпанском
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затвору, одакле вероватно не можете да пратите дешавања у нашој земљи, па ћу вам
укратко препричати шта се дешава овде код нас, где смо сви на слободи па можемо да
пратимо све (у)живо, иако је, верујте, за нервни систем боље кад не пратите ништа. Што
је веома тешко, имајући у виду да је наша Влада свуда око нас, међу нама и у нама.

  

Уважени господине Будала, драги Владо,

  

У Ваше време, сигурно се сећате, ванредне конференције за штампу су бивале
уприличене само када се деси неки баш значајан догађај.

  

На пример, када је ухапшен Земунски клан, чији сте ви делић били, одржана је ванредна
конференција за штампу зато што то јесте био важан догађај да би чекали редовну
конференцију за штампу.

  

Времена су се променила, тако да је пре неки дан председница наше Владе заказала
хитну, самим тим ванредну конференцију за штампу да би демантовала вест са портала
и телевизије Н1, по којој двоје грађана Србије нису могли да се вакцинишу јербо су врата
хале за вакцинацију била закључана.

  

И грађани, комада два, су упорно тврдили да су позив добили за тај дан, али је онда
премијерка открила информацију од националног значаја – да оно двоје грађана не умеју
да читају позиве за вакцинацију, јер им је било заказно за сутра, а не за данас.

  

Иако је Влада тврдила да у Србији можеш да се вакцинишеш малтене и на бензинској
пумпи, у свако доба дана и ноћи, радним даном, нерадним даном, у поноћ, на црвено
слово, на Светог Прокопија, на Међународни дан заштите лептира, битно је само да
хоћеш да се вакцинишеш, ово двоје грађана дошло је тамо баш на дан кад не раде. Иако
раде нон-стоп.

  

И ту се баш у то време затекла репортерка Н1, која је према речима премијерке,
пропустила да обави све што се у таквим ситуацијама обавља по Кодексу новинара
Србије, Закону о службеној употреби позива за вакцинацију, Закону о јавном
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информисању, Душановом законику и Мирослављевом јеванђељу.

  

Уважени господине Будала, драги Владо,

  

Заборавила је новинарка да од грађана затражи серолошки тест, ПЦР тест, тест
интелигенције, да им уради тест опште културе, затим да грађане темељно претресе, да
им прочита све поруке из мобилних телефона, све поруке са Вибера, да проучи њихову
комплетну медицинску документацију од првог разреда основне наовамо, те да их
привеже на полиграф и као круну тог компликованог процеса, да им на крају узме
изјаве. Као што се ради свуда у цивилизованом свету званом Србија. И у цивилизованом
свету званом Пинк & Информер & цомпанy.

  

А Марфијев закон, највиши закон Републике Србије је јасан: ако двоје грађана промаше
дан и дођу на вакцинацију дан раније, баш на том месту затећи ће се репортерка Н1,
која, боже ме опрости, намерно салеће грађане који не разликују 16. фебруар у 10 сати,
кад су дошли, и 17. фебруар у 10 сати, када је требало да дођу.

  

И онда то све објави у живом програму. Само да би малтретирала премијерку која је
морала на нерадни дан да држи ванредну конференцију за штампу. Просто да не
поверује човек шта се ради!
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  Уважени господине Будала, драги Владо,  Одмах да Вам откријем расплет ове ситуације – иако сте вероватно очекивали да ће таванредна конференција за штампу да се заврши тако што је премијерка јавно објавилафотографије оно двоје грађана анфас и из профила, као што су ономад на онојванредној конференцији од пре 18 година објавили Вашу, и расписала међународнупотерницу за њима по основу кршења Закона о неправилном читању позива завакцинацију, за шта је запрећена казна од наногице до гледања Ане Брнабић пола сатана телевизији, то се ипак није десило.  Питате се, вероватно, а зашто није?  Уважени господине Будала, драги Владо,  То се није десило зато што је ТВ Н1 одмах после такозваног саватавања двоје грађанаиспред закључане хале, питала Владине службе – зашто је хала закључана док испредње дрежде неки грађани, па макар и неки грађани који не разликују 17. од 16. фебруара– али им оданде нису одговорили ништа. Чак је и премијерка признала да им је оназабранила да им одговоре, зато што је имала бољу идеју – да негде после ручка одрживанредну конференцију за штампу где ће оптужити Н1 за атентат на вакцинацију.  А вакцинација је једини процес у нашој земљи који је боље организован од бугарскогвоза, најбоље организованог процеса у нашој земљи, по коме смо први у Европи.Бугарски воз на милион становника код нас је, нећете веровати, организован боље негоу Бугарској.  Уважени господине Будала, драги Владо,  Да, добро сте прочитали – премијерка је сама признала да није хтела да дозволи својимчиновницима да одмах одговоре на питања Н1 и да одмах демантују оно што једемантовала шест сати касније. И то нико не би провалио да она сама није то провалила.  Уважени господине Будала, драги Владо,  Сигурно се на крају питате, а зашто баш Вама ово пишем и какве Ви везе имате с тим?Па искрено, немате ама баш ниакакве везе, али тепају Вам Влада Будала, па ми језгодно за текст. А и све више верујем да на овом свету има много већих Влада Будала одвас.  Срдачно, Драгољуб  (Н1)  
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