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(Менаџер паркира испред велике пословне зграде, излази из аутомобила, говори у
камеру) Позвао ме је на hands-free уредник недељног издања Дневника и замолио ме да
напишем један текст о новом корпоративном говору. Да, мене, нормално. “Видећу шта
могу да урадим за твој departmant ”, I said. “Не обећавам ништа јер радим један green
project, а дед лајн ми је недеља”, покушах да му објасним. Jesus!

  

(Менаџер хода убрзано, улази у велику пословну зграду) Ових дана јако бизи и тајмлајн
ми је попуњен до краја године. Ево, опет ме зове! Баш сад док сам у client холу! Човече,
пази кад сад не могу да причам, шибни ми мејл или ме цимни смс-ом! (Спремачица у холу
менаџеру показује на другу страну хола) Cleaning lady ми каже и да ме ВИП гост чека
код switchboarda! И ко још пише за новине?! Па ја имам свој блог! Даунлоудуј шта хоћеш,
није проблем! Имаш и линк на нашем сајту! Има ме свуда само питај за мене, хахахаха.
Знам да морам да останем у причи, али сам нервозан, признајем. Како и не би? (Јавља
се ВИП госту, показује му да се одмах враћа, одлази до тоалета, дуго намешта фризуру)
Logistics director само што није стигао у meeting room. Ако неког морам испоштовати, онда
је то - он! Морамо да разговарамо о вишекритеријумски анализи преференција
потрошача, али пази кад морамо! Могли смо то да завршимо и преко скајпа и чета, али је
чет, бај д веј, мало confusion … А знате ко ће нам доћи сутра? Regional 

Key Director! Какав је то лик! Долази да разговарамо о увођењу Eco office стандарда! Ми
као social responsibility компанија морамо да водимо рачуна о свом image-у. ПР је чудо!
(излази из тоалета, погледом тражи ВИП госта, спремчица му погледом показује у ком
правцу је гост кренуо, менаџер креће уз степенице)То је сада тотално ин: Think Green 
Врх! Зваћу и нашег Secondary materials collecting sector manager-а, он ће да отпадне када
буде чуо ко долази! Е да: замолићу нашег ИТ менаџера да на свим десктоповима као
вал-пејпер стави неко цвеће, неко дрвеће, нека чуда… Морам решити и кетеринг за
госта… све мора бити фенси… чекај, чекај…да! … зваћу клајент адвајзора! Нема даље!
Делегирање послова је кључ успеха. Јао ево га овај из Секјурити тима … (пењући се уз
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степенице среће човека из Службе озбезбеђења) ”Еј краљу! Шта има?… Шта
реееећи…кул, екстра!... да, кажи брате…није фрка…иди горе код егзекјутив
асистента… да, код госпође Живке…да, Живка Бубало… она ће ти то обавити за пет
минута! Ајде, јави се некад па да идемо у зезање! Позз!”. Какав смор. Тотални ретро.

  

(Менаџер заједно са ВИП гостом улази у салу за састанке, јавља се секретарици) Шта
кажеш лутко, Мистер Биг не долази?! Јасно, ових дана је кретање на маркету турбо! Али
тур-бо! Не бих волео да сам у његовој кожи. Down, јбг. Свитхарт, ако се ипак појави за
викенд кажи му да сам запалио у теретану па на кварцовање. А шта кажеш? Пипни,
пипни... Ово нису плочице, ово је бехатон. Сори ако сам те узнемирио. Бyе, бyе… (опет
одлази до тоалета, намешта фризуру) Какво парче, морам је адовати за френда на
Фејсу. Не заборавимо: “нови модел активности у великој мери доприноси успостављању
новог комуникационих канала”. Бабy, Ај вил би бек

  

(Након 14 сати менаџер излази на улицу, погледом тражи свој ауто) Где сам оно
паркирао Бембу? ОК Микеле, полако, треба ти шат даун. (Узима кључ од аутомобила,
звучни ефект детектовања истог, окреће се ка њему) Аха, ту си! Знам, знам, лов ју ту
(Седа у кола, окреће се ка камери) Еј, само да завршим овај пројекат, да га
девелопујемо, да га избрендирам, па палим на Тим билдинг на Коп. Треба ми брејк.
Текст у Дневнику ћу ставити на холд он. Топ менаџер има своје приоритете.
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