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 Нема оправдања за радост због туђој болести по друштвеним мрежама. Међутим,
неуспоредиво је горе оптуживање новинара да су радећи професионално свој посао
изазвали нечије здравствене проблеме: ем заудара по мрачњаштву, средњовјековљу,
инквизицији, ем у друштвени живот уводи додатни ступањ заумности, несигурности,
страха...

  А да све буде баш тако, успјело је режимским политичарима и њиховим
"аналитичарима". Запјењени у инквизиторском бијесу, пале ломачу за оно мало
независних медија. Зашто? Зато што су колега Миодраг Совиљ и Н1 "спремили у
болницу" Александра Вучића. Како се понешто промијенило од средњег вијека, ова
екипа не тврди да је ријеч о пробадању иглама крпене лутке предсједника Србије или
успјешном призивању нечистих сила на неком новобеоградском раскршћу. Вјештице са
луксембуршке телевизије – тако власт почевши од Вучића па наниже назива Н1 – криве
су због инзистирања на одговору послије постављеног новинарско питање. Очито, то је
у Србији постало Сотанин знак и ђавоља работа.   

Ипак, пошто је Вучић у својим медијима проглашен за локалну верзију суперхероја, јадно
и кмечећи дјелује инзистирање да му је здрављу доакао репортер кабловске
информативне телевизије. Ако се не може носити са Совиљем, како ли ће тек са
Албином Куртијем, Емануелом Макроном, Драганом Ђиласом, Вуком Јеремићем или
Тањом Фајон? Зато су инквизитори, у ходу, донекле измијенили и унаприједити харангу:
Совиљ је сада крајње "безобразан", "дрзак", "непрофесионалан" и све остало по списку.
Порука овакве дифамације јасна је као запаљени крст – за њега и остале колеге који
постављају питања од јавног интереса, нема мјеста на Вучићевим конференцијама за
штампу. Када би тако стали испред Макрона са мобилним телефоном у руци, били би на
мјесту "устрељани" – специјално за Пинк открива Владимир Ђукановић.
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  Тиме је овај напредњачки посланик и професионални ловац на издајнике укључујући туи Новака Ђоковића, дао хајци на медијске вјештице нову димензију. О чему се ради,елаборирао је дежурни удбаш Божа Спасић рекавши да су у Совиљевом телефону моглабити и средства која би могла наштети Вучић. Претпостављамо – семтекс, бацилантракса, локатор за ракету на дрону и слично, додати по вољи. Другим ријечима,новинари су поред вјешатаца, постали и потенцијални терористи. А у борби против њихсвако је средство дозвољено, зар не?  Какво је наравоученије читавог случаја? Под један – новинарима је најпаметније дашапућу, тихо ходају и Вучића питају само што он жели из безбједне удаљености,лисицама везни за цијев од радијатора; снимке и фотографије доставиће им каснијепровјерени кадрови, гости ружичасте телевизије. И под два – Србија је једна врло тужнаи несретна земља.  (Време)  
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