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У касним сатима у недељу наш стални сарадник је добио супертајни задатак да напише
лажну вест за 1. април, а која би, наравно, морала да има везе са тематиком и профилом
нашег сајта. Основна идеја је била, заправо, врло једноставна - пошто је Србија одавно
постала неозбиљна држава која покушава сопственој јавности да се покаже као
озбиљна, да бисте направили ефектну шалу морате да направите лажну вест о томе
како би изгледало да је Србија заиста озбиљна држава. (Замислите како бисте, рецимо,
реаговали на наслов „Вучић се заложио за признавање реалности“, или „Због чланства у
ЕУ признаћемо независност Косова“. Признаћете да би то дефинитивно било доста
ближе истини и нашој суморној стварности него вест коју сте могли да прочитате јуче.)

  

Елем, након што је урађен „костур“ ове првоаприлске вести, уследило је додатно
сређивање како би иста звучала што озбиљније и аутентичније. Почетна намера је била
да се после пажљивог читања ипак види да је вест лажна, али је превагнуо став да би
било боље да се уради нешто у шта би, барем у први мах, могло да се поверује, управо
да би се произвео ефекат који и јесте изазван, а то је да се покаже данашње духовно
стање „у Србаља“. Коначно, у понедељак 1. априла, вест је пуштена око пола 11 пре
подне на сајту, прво као обична хроника, а потом и као Фото-вест
.
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  Наравно, од првог минута су кренуле салве коментара, од којих је ипак највећи бројпрозрео шалу, али је било доста и оних који су поверовали у „нагли заокрет“ који је првипотпредседник Владе направио у вези косовског питања. Неколико портала је такођеповеровало у аутентичност вести (највећи осмех нам је изазвао сајт „Србин-инфо“,одавно познат по преузимању свега и свачега са НСПМ-а), а редакцијски телефон сеусијао од позива људи који су желели да чују да ли је вест тачна.  Ипак, убрзо су почели да пристижу и коментари који нису на позитиван начин оценилиову нашу малу диверзију, говорећи нам да нам је шала поприлично „неслана“ или „да нијеу реду шалити се са озбиљним стварима“. То је било написано у таквим тоновима као дасмо, у најмању руку, ми ти који су одговорни за садашњу политику актуелне гарнитуре навласти чији се правац деловања више уклапа у опис „неслане шале“ (сетите се паролакоје су упућивали пре и после избора). Ту се још једном показало да никада не могу битизадовољни сви у исто време јер, када су наши аутори озбиљни замера се да смо„досадни“, да „увек понављамо исту причу коју више нико не жели да слуша“, а када се,као у овој прилици, мало нашалимо, и то не на рачун Срба на Косову или самог косовскогпроблема, већ на рачун оних који су најодговорнији за садашње стање, онда нам сепребацује да смо „неозбиљни“.  Наша намера није била да лажном вешћу насамаримо оне од вас који су искренепатриоте и верни посетиоци нашег портала, већ да укажемо на то колико сви ми жудимоза тим да неко коначно, са чврстом и одлучном намером, направи заокрет у српскојполитици. И то чинимо свакодневно, како својим озбиљним анализама, тако и оваквимсатиричним диверзијама, попут јучерашње.  Најдражи су нам, стога, били коментари оних који су поручивали „да су за тренутакосетили понос“, јер су показали да смо своју иницијалну намеру и испунили. На тај начинсмо показали да и поред наше сиве и суморне свакодневнице, која готово да никада нијебила гора по слободно мишљење у Србији, многи од нас још увек гаје макар трачак надеда би таква вест једног дана могла постати и стварност. Ми смо на тај, истина, помалонесташан начин, ипак успели да продрмамо и пробудимо највећи број наших читалаца изапатије у коју их није увела уређивачка политика НСПМ-а, већ политика српскеполитичке елите, која ето, траје већ доста дуго времена, уз повремену персоналнупромену њених носилаца.  

  Још једном се извињавамо свима онима које смо нехотице повредили. Но, и поред тих„нежељених ефеката“, и даље верујемо да смо оним што смо извели 1. априла ипакучинили једну позитивну ствар. Мислимо да смо на тај начин, с једне стране, показалиљудима из власти шта заиста жели народ државе коју они воде, и то у данима који ћенајвероватније бити пресудни за политички правац којим ће се Србија кретати за једандужи временски период. С друге стране, мислимо и да смо показали и да нас овадуготрајна апатија и депресија, још увек није у потпуности савладала, те да се, унајвећем броју, нисмо одрекли нашег препознатљивог националног поноса, достојанстваи борбеног духа, чим смо били – ту мислимо на читаоце и коментаторе – спремни да утоликом броју подржимо један такав потез уколико би се заиста десио.  Што се тиче самог првог потпредседника Владе, који је био и главна мета наше лажневести (а кога, чини се, више нико не сме ни „попреко да погледа“), уколико својомактивношћу наредних дана или месеци нашу вест учини аутентичном, будите уверени даћемо бити први који ће то поздравити. На жалост, после свега што смо видели у задњевреме, мало је вероватно да ће се тако нешто заиста и десити. Али ћемо се ми, у свакомслучају, борити и залагати да тако буде.
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