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Јуче се на конференцији за новинаре у Палати Србија др Предраг Кон мало закашљао.
Умало нисам крикнула: "Короно, узми мене, само њега не дирај!" Др Кон је причао доста
смирено, објашњавао нам како ће изгледати онај смештај на Сајму ког смо се сви
препали, а намењен је онима са најлакшим симптомима инфекције новим корона
вирусом. Није га било срамота да каже како неке ствари још увек не зна, како решења за
неке проблеме још нису нађена, те да нема одговоре на сва питања. Слично се понашају
и Конове колегинице др Дарија Кисић и др Ивана Милошевић. Не бих сад да улазим у
било чију политичку, овакву или онакву биографију, чак је и не знам. Не знам ни да ли су
то најстручнији људи које имамо, знам само да им је начин обраћања јавности коректан и
да се сваки пут кад их одслушам осећам информисаније и смиреније када је реч о
пандемији новог корона вируса.

  

За то време, неки чудан лик са наочарима, огрнуо се папирним мантилом и сео у Арену
да пакује неке пакетиће за пензионере. Док је паковао, проговорио је како ће нам
гробља бити мала ако га не будемо слушали, како мора да нам смисли нешто страшније
од Сајма, питаће Кинезе шта. Па је питао да ли се плашимо, а онда се смејао што се
плашимо. После је кучићима забранио да пишке и каке, односно, није скроз забранио,
него сад сви морају да изводе керове поради себе онда кад то ради његова ћерка.
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  Чудног човека са наочарима који је паковао пакетиће пренели су сви медији у земљи, аједна је телевизија, Скајпом, дакако, јер седим код куће, што и вама желим, упитала имене шта мислим о чудном лику. Немам појма да ли сам прекршила неку од мера којеваже током ванредног стања, али препоручила сам грађанима да овог у папирноммантилу заобиђу и да слушају само лекаре, сваког дана у 3 поподне.  Видите овако… Нека њега нека буде председник Србије још сто година ако хоће. Алимени више не пада на памет да ме третира као слабоумну, да ме плаши гробљем, Сајмом,логорима, шаторима, Моровићима, Јајинцима… чиме год што је у стању да смисли. Нећувише да ми стење и уздише из телевизора, а онда да се церека, да ми глумата,преглумљује и драми. Не могу да слушам како заповеда керовима кад смеју да серу ипишају, како дословно олајава српске држављане који су дошли из иностранства. Некабуде председник, али што се мене тиче, док влада пандемија, ништа у вези са вирусомшто изађе из његових уста апсолутно ме не занима. Ми смо до сада од медицинскеструке добијали врло транспарентне, јасне и прецизне информације. Мени лекариуливају поверење јер признају кад нешто не знају. А овај извалио корону још пре негошто је онај из Вухана појео шишмиша и сад ми из телевизора утерује страх, анксиозности изазива ми паничне нападе.  Синоћ је саговорница РТС-а из Њујорка рекла: "Не знам шта прича Трамп, то није доброни за главу ни за стомак." Не видим ниједан разлог зашто исто не би важило и заВучића.  Дакле, угасила сам Вучића. То сам хтела да вам кажем.  ( Време )  
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