
Није сваки Лазар – Пачу

Пише: Владан Динић
среда, 21 август 2013 10:06

  

Јесте, фудбал је најважнија споредна ствар на свету, али је у нас и – најсмешнија!

  

Црвена звезда, за коју навијам од кад памтим за себе, најавила да ће иступити. Из Лиге!

  

Не знам зашто, али сетих се култне рекламе: “Сви га тупе, само ИМПА оштри”…

  

У серији глупавих потеза Управе (илити Извршног одбора) ЦЗ овај је, у последњој
деценији, чини се најпаметнији.

  

Зашто?

  

Па, боље је да Звезда иступи из лиге него да – испадне.

  

Мања је брука. Да ми умре мајка... Само маркетиншки тим црвено-белих не мирује:
спинује, пакује, баждари... Јавност. Сад, с Јагодином осмислили да своју утакмицу почну
с пет, па 10, па 15 минута – закашњења!

  

Као, то је притисак да Толе Караџић, председник ФСЈ поднесе оставку. Е, ‘оће, баш због
закашњења од 5-10 минута!
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Па ова земља касни сто година за светом, па шта?!

  

Сад, 2013. смо се досетили да “новог Теслу”, Лазара из Америке, вратимо у Србију, из
које је, прави Тесла, Никола, главом без обзира отишао 6. јуна 1884. године.

  

Истина, у Њујорк је стигао с писмом-препоруком Чарлса Бечлора...

  

У препоруци Бечелор је написао: „Ја познајем два велика човека, а ви сте један од њих;
други је овај млади човек“. Едисон је запослио Теслу у својој компанији “Едисонове
машине”.
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  Не знам да ли и какве препоруке има овај мој земљак из Ниша, Лазар Тесла, али самсвојим ушима чуо од Првог да је Лазар Тесла Крстић, заправо већи геније и Тесла и одсамог Николе!  И то је мени, лаковерном, кеве ми, довољно!  Рекао Први!  Амин!  Не знам, али сумњам да долазак Тесле из Ниша има везе са одлуком Зоране Михајловић,актуелног министра енергетике, да струја поскупи, да се Рударски басен „Рембас“ прода(што је министар енергетике З. М. енергично у Ресавици одбијала?!) и како се све тоуклапа у бушни буџет Одлазећег Млађана Динкића?!  Од Зоране, која по количини кривичних пријава против разних људи, којима свакодневнопо медијима маше (или се можда препоручује да буде пендрек министар уместо Ивице(без марице) Дачића?), очекивао сам нешто друго: кад је већ осмислила да они којиструју никад нису плаћали (а неће и убудуће) то ураде на 120 рата, а ако је исплатеодмах, да цех умање за 40 одсто(!?) предложи Влади да свим уредним платишама ЕПСили електропривреда ВРАТИ 40 одсто од редовне уплате!  Али, Зорана је друга тема, или је све у нас, ипак, прва и права тема?  Истина, нејасно је и како геније са Јејла може да се уклопи у тим бројних генија саУниверзитета Миће Мегатренд Јовановића који сад сачињавају пола Владе Србије?!  Уосталом, чик нек Јејл да бесплатно школовање, к’о Мића Мегатренд?  Шипак!  Или, ко зна, можда нисам прочитао да је Мића Мегатренд постао у међувремену ивећински власник на Јејлу?! Не пратим баш пажљиво лик и дело доктора МићеМегатренд Јовановића...  Упс: као кандидат за будућег министра образовања помињан је Милан Јовановић, да бидобро обавештене новине, из својих извора блиских власти, читај Мегатренду, одмах, напрву лопту, обелоданиле да се иза псеудонима Милан Јовановић не крије угледнипрофесор ФПН, већ заправо алијас Мића Мегатренд Јовановић.  Истина, у тим новинама се Мића нећкао, као неће, али би могао, илити по српски, „’оћекаки, неће каки“...  Наравно, лично, потпуно ми је свеједно ко ће бити министар просвете, ако се не зовеОбрадовић!  Ако мислите на Жарка, грешите!?  Мислим на Доситеја!  Сећате се да сам недавно пишући о стању у просвети дао наслов на који сам поносан:  „Није сваки Обрадовић – Доситеј“.  И, није.  

  Као што ни сваки Тесла није Никола, као ни сваки Лазар – Пачу...  Истина, Лазар Пачу, више пута министар финасија у Влади Србије тога доба, завршио јеМЕДИЦИНУ, па шта – ништа!  Био је најуспешнији министар финасија.  Али, зар нисмо имали доктора за просторно планирање – др Оливера Дулића?  Јесмо!  И? Сећате се акције „Очистимо Србију“.  Акција је успела, Србија је очишћена од пара које је Дулић делио својим пајтосима помедијима и шаком и капом...  Али, акција је успела, а Оливер је, хвала богу жив и здрав, што за нас не би могло да секаже...  Не сећам се баш тачно, да ли је то први рекао млађи Кркобабић, Милан, или, можда,Расим Љајић, да нама у Србији нису потребни министри, макар били и генијални, зафинансије, економију, електрику, математику, квантну физику, кибернетику, пресипањеиз шупљег у празно, Питагорину теорему, улажење у ситна цревца, којима је узор ММФи његова дубокоумна политика: разваљуј, задужуј, отпуштај, режи, сеци, кидај, продај,распродај...Земљу, воду, ваздух...  За то су и ови наши домаћи – квалификовани...  Само, можда грешим?  Можда мој Нишлија Лаза Тесла има кеца у рукаву?!  Ма, каквог кеца?  Маршала!  Или бар Маршалов план?!  Не бих се зезао с тим Маршалом. Зна се овде ко је био једини и прави Маршал.  ЈБТ.  Он и нико други!  Али, пошто први има Маршалов план за Србију, а Лаза Тесла је или Меси, или Роналдо уњеговом спровођењу, да подсетимо читаоце – шта је то, заправо био Маршалов план...  Маршалов план, службено назван План Европске обнове, био је службени план САД-а ообнови послератне Европе и сузбијању утицаја комунизма након Другог светског рата.  “Маршал” Маршаловог плана у обнови Европе и сузбијању комунизма био је ЏорџМаршал и његове колеге из Стејт департмента, а понајвише су уз Маршала допринелиуспеху Вилијем Клејтон и Џорџ Кенан.  План обнове је направљен на састанку између држава учесница плана 12. јула 1947.Маршалов план нудио је такву врсту помоћи и Совјетском Савезу и његовимсавезницима, но само ако био они направили политичке реформе и прихватили некиоблик спољашње контроле.  План је спровођен четири године, са почетком у јулу 1947. У том периоду неких 13милијарди америчких долара економске и техничке помоћи је послато европскимземљама које су постале чланице ОЕЦД-а.  До тренутка када је Маршалов план комплетиран привреда сваке државе учеснице,осим Немачке, порасла је у односу на предратну.  Током следеће две деценије, скоро све државе западне Европе доживеле су економскибум, раст и побољшање животног стандарда.  Маршалов план се дуго сматрао зачетником првих процеса европских интеграција. Једнаод његових наследних особина и последица је огромна американизација привреде итехнике у Европи и увођење америчког начина управљања привредом.  Аустрија је од 1948 до 1951. у три транше добила 488 милиона долара; Белгија иЛуксембург – 777, Данска – 385, Француска 2.296, Грчка – 366 милиона, Исланд – 43,Република Ирска – 133, Италија и Трст – 1.204, Холандија – 1128, Норвешка – 372,Немачка – 1.448 (без ДДР), Португал – ( само 1950-51) – 70, Шведска – 347, Швајцарска(само 1950-51) - 250, Турска - 137, Уједињено краљевство – 3. 297...  Дакле, Александар Први има у рукаву “Маршалов план”.  Даје боже. Из Алековог рукава у Божије уши, па куд пукне, нек пукне...  Знајући Алека, његову спремност да даноноћно ради, не сумњам да ће пронаћи некогмаршала, али то је лакши део посла од – пронаћи паре за спровођење “српскогМаршаловог плана”.  Дакле, штета што је ЈБТ умро, 4. маја 1980.  Ако је умро.  Јер, ем је био Маршал, ем је био фактор мира и стабилности у свету (какав Балкан,какав регион, какви бакрачи...), ем је налазио лову и лево и десно...  Није?  Неће бити. Па нека се постоктобарска власт похвали да је продала нешто (а продала јесве сем Телекома, ЕПС-а и водовода) а што није саграђено у доба краља и добакомунистичкох монарха, ЈБ Тита... Нема. Све што су продавали подигли су управо Краљи Маршал ЈБТ.  Нека ме ДОС-овци демантују. Нека кажу јавно преко својих медија: продали смо тај и тајкиоск, илити печењару, коју смо у међувремену изградили.  Неће демантовати!  Нису ништа градили, само су разграђивали и туђе продавали, као да је та државнаимовина Алајбегова слама...  ПС: Ко је поменуо тенис?  Хаса?  Димитрова?  Дел Потра?  Надала?  Изнера?  Ја нисам.  И нећу!  Чекам “Велику јабуку”!  Или се и Ноле и Ја надамо да ће од повратка Вајде бити и неке вајде?!  Видећемо… Или, што би у Ниш рекли – ће видимо…  (Сведок)
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