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ЗАМИСЛИ, НОЛЕ – МИГРАНТ?!
Е, ако се ишта од овога твога хапшења и малтретирања по
Аустралији, Ноле, може у плус рачунат, то је твој допринос
поновном враћању у живот и сећање на давно затворени
Хашки трибунал! Ма, просто ме нека носталгија у'вати – кад
сам видела како си након заточеништва доспео до суднице?!
Некако ми они процеси везаних Срба пред трибуналом – без
тебе – и нису нешто ни били комплетни!

А, вала – и што је много, много је! Пехар за пехаром, победа за победом – удри,
удри, удри... – па, докле, човече?! Имаш ли ти мере, побогу брате!? 'Оћеш ли ти да
западњаке кап стрефи! Да их без опаљеног метка поубијаш! Па, где ти је, бре, душа?!
И куд си ти, пријатељу, навро да будеш најбољи на планети, а – Србин?!
Па, је ли ти икад ико рекао да твој спорт одавно више није спорт? Да ти, на пример,
прашињариш са рекетом ту у домаћим оквирима, то би могло њима чак да буде и
симпатично. Оно, као један Србин нешто покушава да се петља у спорт – предодређен
само за њихову „елитну“ расу (?!) – е, то би била права мера и твој допринос гланцању
њихове сујете. А, ти ударио – стат не знаш!
И, шта си ти сад мислио, да ћеш проћи као изузетак?! Нема, пријатељу – коју год су
битку са нама губили – „исправљали“ су јој резултат за зеленим столом! Ову са тобом
„штелују“ хапшењем, тамницом и судом?!
Богами, како си се заиграо – тачно сам знала где ћеш завршит!
Међутим, ако овде игде има некаквога плуса – то је твој допринос поновном
враћању у живот и сећање на давно затворени Хашки трибунал! Ма, просто ме нека
носталгија у'вати – кад сам видела како си након хапшења и заточеништва доспео до
суднице?! Некако ми они процеси везаних Срба пред трибуналом – без тебе – и нису ни
били нешто комплетни! Но, на сву срећу, ево и тебе?!
Браво, западњаци! Чу, нашао се Ноле да их у удруженом злочиначком подухвату
туче рекетом и убија – и то по њиховим теренима широм планете – геноцидни створ један!
Ја молим да се сва ова терминологија, баш овако, овим редоследом и Нолету спакује,
чисто оно да не излазимо из фазона! Ја то и очекујем! Па, то су једне уређене, демократске
државе, које изгибоше за правом и правдом?!
И, шта си ти очекивао (?) – као они се ту нешто неће снаћи! Као – фалиће им закона,
прописа и времена да спроведу замишљено! Па, они те годинама чекају! Имали су се кад
спремит! И „ћеку“ су ти прописно зацртали и спаковали?! Прво су ти дали све папире да
уђеш у Аустралију, јер – како да те у'апсе и стрпају у притвор, ако им не дођеш на ноге! А
кад си им већ 5. јануара слетео на аеродром и допао шака, онда су рекли, пуј пике не важи
– у ћорку, пријатељу, и то међу мигранте?! Одузели ти пасош, лична документа, ствари,
пертле, каиш и – доручак?! Доручак из предострожности – да се случајно не замакнеш с
доручком, па онда они још испадну криви?!

И, није то ћорка, то је ћорка на квадрат – ем ћорка, ем ћорка за твој Божић?! Е, то се
зове „гејм“! Шта си мислио! Доста си ти њима, друшкане, потезао три прста испред носа,
крстио се њима по њиховим теренима и окретао погледом према Свевишњем у небо – и
одлазио кући са пехаром у рукама! Ред је да сад они мало уживају?!
А, још и оно твоје: они тебе каменом – ти њих хлебом! Они тебе мржњом – ти њих
љубављу! Па, знаш ли ти ишта друго, кумим те Богом, но наопако и контра западњачким
трендовима! И, 'ајде да је то једном – но откад си на тај пут закорачио, ти не знаш него
онако како их највише заболи! А, оно кад је читава Аустралија пре две године у пожарима
горела – па је ти лично својим новцима из свога џепа гасио и спашавао – тек то ти никад
неће опростити!
Само ти удри тако – па ево на крају си натерао невину Аустралију да ти објасни, шта
је то све што ти западњаци не праштају! Боже драги! Е, да ми је неко река' да ће они нама
овако отворено прснут, веровала не би'!
Након 5 дана малтретирања српског и светског тенисера број један – Новака
Ђоковића, у притвору у Мелбурну, 10. јануара је коначно изведен пред суд. Судија
Ентони Кели констатовао је да има уредне све папире, након чега је поништио одлуку
Федералне владе о депортацији и укидању визе, коју је назвао неразумном, те наложио да
се Нолету исплате судски трошкови, врати пасош и сва одузета лична документа и ствари.
Међутим, то што је победио на суду – ту није крај?! Његова судбина је предата у
шаке министра за имиграцију Алекса Хока. Он има задњу – дискреционо право да сваког
тренутка може одлучити да му визу укине?! Прво су рекли да то право мора искористит у
року од 24 часа од донете пресуде, а кад ти часови истекоше – миграциони министар
надлежан за „мигранта“ Нолета – продужи рок на само њему знано време?! Што је и
разумно. Треба извести – да Ноле не победи – а да испадне све по правди и закону?! Није
то мали залогај!
Уосталом, кад је Хок видео како је он одма' након изречене пресуде запуцао правац
на терен с рекетом у руци и ударио у припрему за 17. јануар, кад и почиње Аустралијан
опен, један од 4 највећа турнира у години – одлучио је да се не замајава с роковима?!
Треба растегнути што дуже – држати тензију, стрес, неизвесност – па, ако му и
дозволе да заигра, да буде толико измучен – не би ли га, напокон, победили?! А, не да им
тамо однесе и 10-ту победу заредом и још освоји 21. гренд слем титулу по реду и тако из
изједначења престигне и Федерера и Надала!
Министар ти ту сад највише ради на „изоштравању ока“! Јер, ако Нолета и пусте да
игра, па процене да ће однети победу – има одма' да утрчи у по' меча на терен, дигне своју
руку правде и звекне одлуку: „Стој! Одлучио сам – немаш визу“?!
Браво! Е, не да сте га смислили него, капа доле! Ај' ти – није да је, баш, ни тако лако
бити мајстор у покварењаштву!
Ма, знаш шта, Ноле, кад све ставимо на вагу – за све си ово ти крив! То што су они
од тебе издржали свих ових година, мало би ко мога'! Ово је ништа – при ономе мучењу
које ти њима приређујеш! Треба се овде мало запитат и како је њиховој души (?!) – или,
боље, ипак, да не помињем душу кад су они у питању?! Нека, за сваки случај, овај део што
се њих тиче – буде без душе! Оно, чисто истине ради!

