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Замислите главног уредника НИН-а Милана Ћулибрка, Весну Малишић и Веру
Дидановић како стоје изнад фотографије на којој Александар Вучић разгледа изложен
снајпер и вичу: "То! Види цев уперена у Вучића. Дај да то ставимо на насловну, можда
инспиришемо неког нашег Легију да га рокне!"

  Каква спектакуларна будалаштина. Какво дизање прашине ни око чега. Реч је о
несуђеној насловној страни актуелног НИН-а која је на притисак Рингијера у чијем је
НИН власништву, а уз ликовање представника власти, повучена и замењена белилом на
коме је остао исти наслов: Афера оружје КО РУШИ КРУШИК.   

На спорној фотографији се види како Александар Вучић разгледа неко оружје, за њим
иде Миле Додик, виде се ту још неки људи, неко униформисано лице, у крупном плану је
изложен снајпер српске производње. Два "Светла на крају тунела" пролазе поред
снајпера који наравно није изложен кундаком ка простору, већ је цев окренута ка стази
којом пролазе угледни посетиоци. И то је то.

  

Само што је нечији мозак у томе препознао позив на ликвидацију председника Српске
напредне странке, врховног команданта и председника Србије Александра Вучића, или
пак добру прилику за обрушавање на НИН, и вероватно ургирао код људи из Рингијера
који су онда са образложењем да је таква насловна страна у "земљи у којој је убијен
пермијер" непримерена извршили притисак на уредништво да се фотографија на
насловној страни НИН-а замени, нашта је редакција НИН-а нови број са описаном
фотографијом повукла, па демонстративно пустила у штампу без било какве
фотографије на насловној страни, само са белом позадином у смислу: е, свака вам част.
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  Ја ничег спорног у тој фотографији, која је већ раније била у оптицају у медијима, нисамвидео, на памет ми није пала било каква алузија на атентат, ликвидцију или било штаслично. Све логично: носећа тема је произвођач оружја Крушик, па се на насловнустрану ставља фотографија на којој Вучић, који у својим изјавама нити је знао шта је тоГИМ, нити је појма имао шта у пошти пензионсани отац министра унутрашњих пословаДоктора Небошје Стефановића Бранко тражи у делегацији трговаца оружјем којапосећује Крушик, разгледа оружје.  Након што се надигла халабука погледао сам пажљивије дотичну фотографију алипоново ничег спорног нисам видео. Могао би евентуално да се извуче закључак да тафотографија у контексту наслова КО РУШИ КРУШИК симболише претњу коју та аферапредставља за Вучића, али не у атентаорском смислу, већ у смислу силних муљања чијије Крушик врхунац, а која би есенесовску елиту могла да кошта подршке из инотранства,власти и евентулано повећих рачуна за повећи број адвоката.  Осим тога, ако се на фотографији прецизније погледа угао цеви дотичног снајпера који,како каже Вучић, "без грешке" погађа на растојању од једног километра, она је усмеренака Додику, а не ка Вучићу.  Уследила је ујдурма српских контролисаних медија. Жена формално и правнонајодговорнија за све што се дешава у Србији, председница владе Ана Брнбић изјављуједа је повучена насловна страна НИН-а "легитимизација да можете да урадитепредседнику Вучићу шта год хоћете", те да иза насловне стране НИН-а стоји читавуређивачки колектив тог недељника, па нека "издавач види шта ће са тим даље". То јест,сугерише Рингијеру да смени Ћулибрка.  Министраство културе и инфирмосања саопштава да "ако се насловним странамаподстичу искључивости и макар у симболичком смислу асоцира на насиље, онда је топроблем читавог друштва а нарочито медијске заједнице", те истиче да је то пре свегапроблем власника листа – који би власник ваљда требало да реши сменом Ћулибрка иликако год.  Доктор Небојша Стефановић изјављује да је "потпуно јасно" да неко покушава даобјављивањем фотографија као што је на насловној страни последњег броја недељникаНИН, организује не само "атмосферу линча Александра Вучића, него и призивање зла".  И тако даље на Пинковима и Информерима.  Повучена фотографија са насловне стране НИН-а је призивање зла, баш колико су и онавешала на протестима "1од 5 милиона" позивање на линч, или она моторна тестерапозив да се одруби глава Мартиновићу или Ђуки, то јест до сржи покварено,примитивно, бедно, смрдљиво спиновање есенсесовског кадра са њиховим лажнимдипломама у њиховим контролисаним медијима који су продали новинарску професију, акоји су заправо ти који на челу неистомишљеника цртају мете и угрожавају животе људии њихових породица.  Биће да се у свему овоме не ради о фотографији, већ о текстовима у којима НИНобрађује малверзације у српској наменској индустрији.  Надам се да ће уредништво НИН-а одолети нападима и Врховног команданта и глумицена функцији шефице владе Ане Брнабић и Доктора Стефановића и Рингијера.  (Време)  
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