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У стара добра времена, пре короне, Новак Ђоковић је био онај тајни фактор који је
спајао Србе, онај неопходни везивни елемент српског народа, јер су за њега заједно
навијали и Вучић и Ђилас, и Вулин и Веља Невоља, и Соња Бисерко и Симо Спасић, и
доктор Несторовић и вирусолог Шеклер…

  

  

Када би победио на шљаци, сви грађани Србије су веровали да ће бити шљаке, чак и они
који немају никакву шљаку него чаме на бироу за незапослене, а када би Новак победио
на трави, сви су веровали да ће бити траве, још пре појаве Предрага Колувије.

  

Новак није имао мана и био је доказ да Мајка Србија може да створи идеално биће –
говори три језика и служи се са још осам, па се на сваком турниру публици обрати на
њиховом матерњем.

  

Уме да одере свакога у пет сетова, чак иако изгуби прва два сета, што је давало наду
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опозицији да су свакакви преокрети могући, само треба тренирати. Власт га је волела
јер је народ, јелте, веровао да смо краљеви шљаке, и то без и једног новог радног места.

  

Када је оно једном играо финале у недељу увече а Б92 директно преносио меч, једини
пут у историји је Утисак недеље одложен за уторак, а да се нико није ни љутио ни бунио,
јер само Чак Норис и Новак Ђоковић могу Утисак недеље да одложе за уторак.

  

И онда је дошла корона, потом и вакцина, па се Србија у последњих годину дана оштро
поделила на антиваксере и ваксере.

  

Драма је што се за последњих седам дана Србија поделила на специјалну подврсту обе
врсте - АнтиНоваксере и Новаксере.

  

Дијалог између АнтиНоваксера и Новаксера по друштвеним мрежама је изузетно
сериозан, ваксериозан и антиваксериозан, и обично се одвија у духу православља:

  

- Христос се роди, браћо и сестре, наш Ноле, управо је то потврдио на конференцији за
штампу његов отац, еванђелиста Срђан, заправо је нови Исус. Није ни чудо да се ова
драма у Аустралији одвија баш на Божић, празник рождества Христовог и празник
Голготе Новакове - напише увек на почетку расправе неки АнтиНоваксер.

  

Онда се расправа настави уобичајеним током са певањем и пуцањем.

  

НОВАКСЕР: Ђоковић нови Исус!? Ма хајте молим вас! Да је нови Исус, вакцинисао би се!

  

АНТИНОВАКСЕР: Слушај ти паметњаковићу, ни оригинални Господ Исус Христ се није
вакцинисао, па је баш зато постао Исус!

  

 2 / 4



Дража Петровић: Срећна Новак година
петак, 14 јануар 2022 18:04

НОВАКСЕР: Ма немој! Много ми ти знаш! Нигде у Библији не пише да ли се вакцинисао
или се није вакцинисао, тако да лупаш друже… Ако игде у Библији нађеш да Исус није
хтео да се убоде, ти си цар!

  

АНТИНОВАКСЕР: Ево, сад листам Библију, тамо лепо пише да су Исуса на Голготи на
силу уболи са четири ексера. Што је јасан доказ да он није хтео да се вакцинише, него су
то урадили мимо његове воље, зато што су ексери били претеча вакцине.

  

НОВАКСЕР: Ексери били претеча вакцине!? Друже, ала ти лупаш, па да су ексери били
претеча вакцине, онда би вакцином могао да закуцаш слику на зид!

  

АНТИНОВАКСЕР: Е видиш, друшкане, ту си у праву: вакцина је толико бескорисна ствар
да с њом не можеш ни слику да укуцаш на зид :))

  

НОВАКСЕР: Е ту сам те чекао! Ако су ексери претеча вакцине, како ти кажеш душкане,
онда је вакцина у виду ексера основни услов да васкрснеш…

  

АНТИНОВАКСЕР: Христос васкрсе антиваксрсе! То је наш традиционални поздрав који
доказује да је Исус васкрсао као убеђени противник вакцинације, пошасти како
савременог, тако и несавременог човечанства!

  

НОВАКСЕР: Јесте кур мој! Требало би прво проверити да ли је у време Исуса Христа
уопште владала пандемија короне!

  

АНТИНОВАКСЕР: Ево, баш листам Библију, и ту се може наћи податак да је римски
прокуратор, Понтије Пилат, који је осудио господа Исуса Христа, после тога прао руке. А
чим је прао руке то значи да је владала корона, јер ко је луд да пере руке ако не влада
корона! То прање руку су ионако измислили произвођачи сапуна, као што су вакцинацију
измислили произвођачи вакцина.

  

 3 / 4



Дража Петровић: Срећна Новак година
петак, 14 јануар 2022 18:04

И тако се расправа српских Новаксера и српских АнтиНоваксера одвија у недоглед.

  

Карактеристика АнтиНоваксера, као подврсте оригиналних антиваксера јесте да су они
заправо у већини случајева антимигранти, не воле ни једну врсту миграната, сем
наравно мигранта Новака Ђоковића, јер је сан сваке земље на овом свету, сматра
просечан АнтиНоваксер, да му се на граници појави Новак Ђоковић, избеглица из Монте
Карла.

  

Новаксери, са друге стране, воле мигранте и залажу се за њихове слободе и људска
права, али воле само вакцинисане мигранте, док би невакцинисане мигранте протерали
што даље, макар они били и Новак Ђоковић.

  

АнтиНоваксер, као искрени патриота, поборник је идеје да Србија због случаја Ђоковић
што пре треба да објави рат Аустралији, јер је у Србија у досадашњој ратној сторији
побеђивала империје, царевине и друге облике држава, па јој фали још једино да победи
један цео континент.

  

Само председник Вучић да пазари интеконтиненталне ракете, па ћете да видите.

  

Срећна Новак година!

  

(Н1)
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