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НОВАК ЂОКОВИЋ ЈЕ ЗА СРБЕ И СРБИЈУ
МНОГО ВИШЕ НЕГО НАШ НАЈБОЉИ ТЕНИСЕР ДО САДА
Не пратим шта се пише о Новаковим неуспесима после фантастичних серија успеха.
Господин Зарковић је дао изванредну анализу. Сагласан сам с њом скоро у целости. Скоро, осим
завршетка:
"Као што, уосталом, то није ни Новак Ђоковић. Он је вероватно најбољи спортиста кога је Србија
икада имала, али бити јунак је нешто друго. Нешто много захтевније."
Срби који су живели у иностранству у време страховите нацистичке пропаганде западних власти и
медиа против Срба, Републике Српске и Републике Србије, добро знају да је свако јавно брањење,
а посебнно подизање, угледа нашем народу и нашој отаџбини захтевало велику одважност,
храброст, родољубље и приврженост родном Србском народу и родној груди Србији. Новак
Ђоковић је у томе предњачио и постао симбол откривања истине о нама и о нашој држави
нагризајући ту пропаганду постепено. Зато је Новак Ђоковић за нас много више учинио што је
разарао ту пропаганду него што је постигао својим победама тениском лоптом. Онај ко се у
иностранству није јавно супротствљао тој нацистичкој хистерији против Срба, Републике Српске и
Србије, можда не може да схвати колико је то било ризично и колико је то било родољубиво.
Новак Ђоковић је враћао веру народу у себе, посебно је утицао на подизање морала и
расцветавање полета код младих спортиста. Његов учинак остаје трајно чист као суза. Срби,
немојмо тај симбол да каљамо, већ, штитимо га, чувајмо, а Новаку ако можемо помозимо колико
можемо. Немојмо и ми да му одмажемо, молим вас.

Порази Новака Ђоковића после Ролан Гароса у мени изазивају дубоку тугу не само због Новака,
његове породице, његових љубитеља, већ посебно због тога што се они опет злурадо користе
против њега као симбола Србина који се није плашио да каже да је Србин, да показује да воли
Србе и Србију, а у настојању да и тај симбол сруше.
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Ова земља би процветала и ми као народ бисмо пребродили тешкоће и повратили се из апатије
када би сваки Србин у својој области доприносио Србству, Србима и србским земљама колико је
то учинио Новак ЂОКОВИЋ!
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