
Дража Петровић: Дипломирани продавци лондонске магле
петак, 12 јул 2019 16:09

Основни проблем ког мегатрендовског слогана "Заврши Мегатренд - и пали!" јесте у
чудној околности да они који заврше Мегатренд никада не запале, него остану овде. Па
би Алекса Шантић ону своју песму: "Остајте овдје! Сунце туђег неба неће вас гријат ко
што ово грије", данас преправио пема тој чудној врсти неодливених мозгова.

  Песма би ишла овако: "Остајте овде, док нам не дођете довде". Тако да је Мегатренд
постао највећи одгајивач аутентичних домаћих мозгова који се никада не одливају. Као
што се ни вода не одлива кад имаш добру кишну канализацију, тако је и Мегатренд
постао академска кишна национална канализација – на време је изгређан, тако да
одлива са Мегатренда нема. Сви су ту, на окупу, што се каже – на оку.   

Код Небојше Стефановића слоган "Заврши Мегатренд – и пали!", био је обрнут, јер је он
Мегатренд завршавао у време њиховог слогана "Пали и заврши Мегатренд", када је
Мегатренд деловао у Лондону, престоници Велике Британије, која је Небојши била
привлачна због сличности са Великом Србијом. Тада си морао прво да запалиш да би
завршио Мегатренд, одлив мозгова се одвијао чим постанеш бруцош, али су се зато сви
мозгови са лондонског Мегатренда после дипломирања похрлили назад у отаџбину.
Наравно, пуни утисака са лондонских студија.

  

- Кажи нам Небојша, какав је Биг Бен? – распитивали су се пријатељи по његовом
повратку из Лондона. - Тамо у Лондону је нон-стоп она чувена густа лондонска магла
због које не можеш да видиш прст пред оком! – објашњавао им је Небојша зашто после
четири године лондонских студија није видео ниједну атракцију Лондона – ни Биг Бен,
ни Бакингемску палату, ни Тауер бриџ, ни улицу Савој, ни Британски музеј, ни
Вестминстерску палату, ни Трафалгар сквер... - Па добро... – питали су га пријатељи –
мора да за те четири године бар један дан није била та чувена лондонска магла... Јеси
ли видео макар Шекспиров Глоуб театар? - Мислим да јесам, мада је и тог дана била
магла!

  

Тај чувени Шекспиров Глоуб театар у ствари се уопште не разликује од Сава центра! Ја
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не знам заправо да ли је то због магле, али све те лондонске атракције које нисам видео
или сам их видео кроз маглу, не разликују се уопште од Сава центра. Не знам зашто
људи уопште путују у Лондон, кад је јефтиније да одеш до Новог Београда и нагледаш се
Лондона у Сава центру – објаснио им је Небојша импресије са лондонских студија.

  

Едгар Алан По, Махатма Ганди, Волтер, Винсент ван Гог, Сигмунд Фројд су само неки
од славних људи који су део живота провели у Лондону – пише у сваком лондонском
туристичком бедекеру, и ко би рекао да ће британске туристичке карте морати под
старе да се мењају, благодарећи ентузијастима из Савеза за Србију, па ће у бедекерима
писати: "Едгар Алан По, Махатма Ганди, Волтер, Винсент ван Гог, Небојша Стефановић,
Сигмунд Фројд су само неки од славних људи који су део живота провели у Лондону, с
тим што се само један од њих осећао ко да је у Сава центру, док су сви остали осећали
ко у Лондону".

  

  

У лондонским бедекерима пише да је баш у Лондону Карл Маркс написао чувени
Манифест Комунистичке партије, па би после открића СзС ваљало додати да је баш у
Лондону Небојша Стефановић написао чувени Манифест напредне партије, који почиње
легендарном реченицом:

  

"Баук Сава центра кружи Лондоном, а баук Лондона кружи Сава центром".

  

Елем, када се Н. Стефановић коначно једног дана вратио из Лондона свакодневно
прелазећи Тауер бриџ који се, заправо, ни по чему не разликује од Бранковог места, и
урамио диплому изнад радног стола, требало је само да нађе посао. На дипломи је
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писало – "дипломирани продавац лондонске магле" – па је то дефицитарно занимање
одмах примећено код осталих лондонских ђака учлањених у Српску радикалну странку,
где се и Н. Стефановић учланио, захваљујући познанству са А. Вучићем, који је такође
био у Лондону, али као продавац у гвожђари неког Индијца.

  

Како се никада у Лондону нисмо срели? – питао се А. Вучић, који се, истина, није као Н.
Стефановић шуњао по Лондону у академским круговима, већ се шуњао по гвожђарским
круговима, те није ни било могуће да налете један на другог. Нарочито због магле, у којој
не можеш видеи ни прст пред оком, ни Небојшу Стефановића пред оком, ни Александра
Вучића пред оком.

  

Мада је обојици боравак у Лондону утицао на даљње каријере, јер је Лондон идеална
средина за учење две неопходне вештине да би водио Србију. Сем, дакле, продавања
густе лондонске магле, у Лондону можеш најбоље да научиш и како да се "правиш
Енглез". Посебно како да се правиш Енглез кад те питају за магловиту лондонску
диплому.

  

(Н1)
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