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 Кад је Твитер у питању, мам само једно правило: ако нешто не бих изговорила у кафани,
нећу ставити ни на Твитер. Међутим… Твитер одавно није кафана, него бојно поље. Сад
би овде упали комјунити стручњаци да поганим полуенглеским речима објасне како је то
канал комуникације и бла бла бла, инфлуенсовање, микро-блогинг, платформа, трућ…

  Наравно да је канал комуникације, нисмо блесави, али ако не иде да оставиш фрајера
СМС-ом, не иде ни да, шта знам, попут Доналда Трампа, отпустиш државног секретара
преко Твитера. Или да, као Саша Јановић, поднесеш оставку на место председника
политичког покрета – исто преко Твитера. Неке ствари просто не иду, понекад зато што
процедура налаже другачије, а понекад из простог разлога културе комуникације. Е па
исто тако некако не иде ни да ТВ Прва са свог званично налога узме и откаже раније
договорено гостовање у јутарњем програму Слободану Георгијеву. Несретном
Слободану главе је дошло то што је објавио да ће гостовати са Небојшом Човићем и
питао васколику Твитер заједницу шта би волели да он пита Човића. Па је још и додао да
му се ич не свиђа информативни програм те емисије. Онда је ТВ Прва решила да буде
као Трамп. Или као Саша Јанковић, бирајте шта вам је драже.   

"Како смо Вас увек до сада сматрали драгим гостом,а никада Вас дозивљавали као
особу коју је срамота нецега сто ми радимо,донели смо одлуку да Вам отказемо
гостовање.Мозете ову насу одлуку сматрати и срамотном и непрофесионалном,на Вама
је.Ми је сматрамо конацном", поручише, ошишаном ћирилицом и без размака после
знакова интерпункције Слободану Георгијеву са званичног налога ТВ Прва.

  

Иако понекад мислим да је Слободан Георгијев мамлаз јер иде на разне фингиране
дебате, са свакојаким сатрапима којима тако даје легитимитет, ово ипак не иде.
Гостовање му није отказао онај ко га је звао: није га звала ни организаторка која га је
првобитно позвала. Нису му се јавили и саопштили да је непожељан ни уредници емисије
Јована Јоксимовић и Срђан Предојевић. Не, сазнао је са Твитера, са званичног налога
ТВ Прва. Дакле – одлуку је донео менаџмент.
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А онда је све то завршило на новоотвореном налогу @хиттвит, који је убрзо запратио и
мене и још стотинак, из перспективе режима "проблематичних". Твитер заједницом
уубрзо се проширила вест да је "Хит Твит" заправо нова емисија ТВ Пинк, коју ће водити
Верица Брадић, а у којој ће, већ слутим, наши твитови бити извлачени из контекста,
исмевани или сатанизовани.

  

Уопште не сумњам да ће "Хит Твит" бити "Контравизија" за Твитер заједницу. Правиће
нас будалама, не би ли нас ућуткали. Излазиће нам твитови на телевизији са
националном фреквенцијом. Видеће их наше бабе, комшилук, непознати људи. И неће
имати појма шта смо заправо твитнули јер ће све бити извлачено из контекста. Већ
видим како искачем тамо јер сам колеги Немањи Рујевићу рекла да је "демон западне
хегемоније", у шали, наравно, мада се већ осећам као будала што уопште морам да
наглашавам да је шала. Но, можда је то прави пут да се заштитимо од "Хит Твита": да
тролујемо док се боје не растопе. Стога: лупајте, људи, глупирајте се из све снаге,
глумите свађе са пријатељима, измишљајте да сте били на кафи са Ђуком, да сте
ставили маст за хемороиде на подочњаке, да вам се баба урадила екстазијем и држите
јој главу док баца пеглу у клоњи, да сте се запили са Весном Пешић па отишли на афтер
са Сергејем Трифуновићем и пили коктеле на Ђиласов рачун…
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А кад вас питају за културу дијалога, само реците – готово је, они су је убили. Прво
апсолутним одбијањем дебате, а онда фингирањем – шта има да зовеш новинаре да
полемишу са функционерима, зови неког од политичких представника опозоције ако ти
је други гост из власти. И на крају, убили су дијалог извртањем свега што је ико од нас
рекао: убили су је преко Пинка, Антидота, Информера и ботова који нас газе од наших
пара јер сви раде у јавним предузећима.

  

(Време)
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