
Тенисер

Пише: Љубиша Спасојевић
четвртак, 24 јун 2010 13:30

  

После кртица у њиховим рововима које су ископале лексикон, бубице у њиховим
редовима ексклузивно су нам омогућиле снимак телефонског разговора. Транскрипт у
целости преносимо. Веродостојност разговора и транскрипта је загарантована, као што
је загарантован пријем Србије у ЕУ.

  

Хало!Хало!Да ли ме чујеш?Хало! Чујеш ли ме сад добро? О кеј ! Чућете нас и видети још
боље када вам свима уведемо широкопојасни интернет! Ма нису у питању никакви уски
интереси. Шта је теби човече! Како се усуђујеш тако да причаш! Видећеш ти свог Бога
тојест нас још боље, чим продамо Телеком!Шта причаш бре то? Кажеш да то није моје па
да могу да продајем? Кажеш да то припада овом народу и да он о томе треба да одлучи?
Нама припада и народ и држава! Према томе оно што је народно, то је и наше! Наше, а
не ваше! Јел' ти сад јасно! Јесте? Е сад кад ти је јасно да пређем на ствар. Свакако знаш
да ускоро треба да се одрже локални избори у... ма није важно где, свугде је исто.
Јесте, јесте, исто. Српска садашњост и европска будућност то је исто. Благостање. Ало!
Ало! Да ли ме чујеш! Није благосрање, а ни како инсинуираш тешко срање! Не, није ни
лудом радовање. Благостање!!! Благостање!!! Зар морамо и тебе да убеђујемо! Довољно
нам је муке што морамо и народ у то да убеђујемо! Кажеш да је народ већ исувише
убеђен, јер је у беди? Очигледно не знаш о чему причаш! Очигледно не слушаш шта ми
причамо! Слушај добро шта ћу да ти кажем! Да би то благостање остало - за нашу
странку, да, да, за нашу странку, а самим тим и за мене, да би победила на тим
изборима, односно да се спортски изразим, у том мечу, треба да даш добровољни
прилог. То је за спорт, за тенис, да будем баш прецизан, за тениску опрему, односно
рекет. Не тражим ти ни за шорц, ни за мајицу, ни за патике, ни за за торбу, а могао бих.
Само за рекет. Видиш колико сам скроман. Јел' то што ти тражим о кеј? Кажеш да си
скоро већ дао за исту сврху? Ма знам ја то. Али то је било у брашну, уљу, детерџенту и
другим потрепштинама. Знаш ваљда какав је овде народ, стално незадовољан и поред
благостања у коме се налази, никад му није доста.Само траже. Дај за ово, дај за оно.
Даш му прст, хоће руку и то ову руку у којој држимо рекет.Е то не дамо! Не дамо рекет!
Да ли ти је то јасно!? Рекет је наш и само наш! Уосталом нисмо те потрепштине себично
задржали за нас и странку него смо несебично и великодушно поделили бирачима, као
што ћемо и овај твој прилог.Сад ти тражимо да даш у новцу.Ти избори, односно тај меч је
веома значајан ивент за мене, странку и државу. Опозиција не сме да победи! Шта се
буниш бре! Нисам ти ја крив што имаш једно од ретких предузећа које послује успешно.
Кажеш да смо баш ми криви због тога! Не лупетај! Они који су криви већ су у Хагу. Они
који још нису тамо, отићи ће, то ти ја гарантујем. Немој да се и ти нађеш тамо! Немој да
ми се жалиш! И остали из коалиције ти траже за рекет? А и неки из опозиције? А и неке
ен џи о? Цццццц. Баш су несташни. Нису ме обавестили. Разумем их. Разуми их и ти.
Криза је. Пресушили страни спонзори, а ти што ти траже очигледно и они воле спорт.
Воле и они људи тенис. У здравом телу је и здрав дух! Ма шта се чудиш колико нас је
што ти тражимо за рекет кад је тенис игра за нас џентлмене! Ако ти до сада није
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постало јасно, ево сада нека ти буде јасно да су и коалиција и ти из опозиције и ти из ен
џи о наши. Наши, а не ваши! Сви смо ми у истом тениском тиму, у истој екипи!

  

Нека си им дао. Нисам себичан. Сви за једног, један за све! Кажеш да им ниси дао, да су
ти отели, изнудили? И ти очекујеш да ти поверујем да је неко од нас џентлмена способан
за тако нешто!? Ти таквом сумњом вређаш све нас! То је клевата. Клевета, клевета, него
шта је него клевета, чим је тако јавно износиш у овом нашем поверљивом разговору!
Поверљив је него шта! Да ниси зуцнуо о њему! Да ли имаш доказе? Имаш?! Снимаш овај
разговор?! Хоћеш да ти ти снимци буду мираз који ћеш, као што су неки већ урадили да
предаш опозицији кад пређеш тамо?! Пређи, пређи, па ће да те пређу. А и тај мираз баш
ти је добар.Какав мираз, таква и млада , а и младожења! Немој да ме засмејаваш! Па
коме је још из наше екипе фалила длака са главе од таквих афера и скандала! Само смо
још популарнији! Народ нас воли и навија за нас! Снимај, снимај,слободно снимај.
Снимано је све и свашта и снима се, па вам ништа не вреди. Једна афера више, од
толико, ништа не значи. Ако ми не верујеш, ти лепо онда те доказе и све друге које имаш
предај јавном тужиоцу, уместо што дајеш паушалне оцене. Јесу, јесу паушалне, бар се ја
разумем добро у паушал.

  

Ми сад имамо ако ниси упознат реформисано судство, независно судство, судије и
тужиоце, све по европским стандардима, па ће они то лепо да истраже и кривце
приведу правди, ако кривице уопште има, што не верујем – а да то не верујем, то ћу том
тужиоцу и да кажем. Како ћу да знам који је тужиоц? Е бре ал' си наиван! Па тај ће
одмах да ми јави и да ме пита шта да ради! И они су чланови наше екипе иако причају да
су само навијачи, односно симпатизери! Ма сви су они то, без разлике. Не, није то што ћу
да му кажем никакав притисак. Судство смо како ти рекох реформисали, ускладили са
европским стандардима и оно је сад потпуно независно, баш као и НБС. То што морамо
опет да га реформишемо, није нам тешко. Навикли смо. То је терет који морамо да
носимо. Не, нисмо ми терет. Ти и такви као ти сте терет. Реформишемо ову државу већ
десет година и опет нема резултата. Реформисаћемо је ако треба још сто.
Реформисаћемо је док год Срби не постану Европљани, а Србија Европа. Него да се
вратимо на тенис.Реформисаћемо и њега. Реформисаћемо лоптице. Оне ће да буду
коцкасте. Ионако смо и по реформама и њиховој успешности лидери у региону, а са овом
реформом лоптица постаћемо и светски лидери у реформама. А и рекет ћемо да
реформишемо, све по европским стандардима и стандардима међународне заједнице.
Он ће да буде као оне хватаљке за лептире. Како зашто? Па да може више да стане у
њега.Мрежа ће на њему да буде врло густа и квалитетна, да нам нешто не промакне . То
не смемо да дозволимо. Криза је. Све те реформе ће бити успешне као и ове
досадашње.Зато смо и лидери.

  

Тенис је као што си се уверио овде врло популаран. То је добро. То значи да је нас
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џентлмена све више. Тако испуњавамо европске стандарде и стандарде међународне
заједнице. То опет значи да смо сасвим близу пријема у Европску унију, а Европска унија
је ако ниси знао, унија, тојест лига нас џентлмена . Ми џентлмени смо братство, клан.
Хоћеш доказ? Па ако ти није доказ то што су вам ти џентлмени радили последњих
двадесет година и ми ових десет, ја бољи не могу да ти дам. Ако хоћеш да знаш и у
џентлменству смо лидери. Већи смо џентлмени и од наших узора, џентлмена из
међународне заједнице. Како? Па тако што се строго придржавамо бон тона. Чим се
сретнемо са било ким од њих љубимо им руке и што је још важније остало. Поготово им
љубимо то остало. Њима лепо, мада су већ некако на то и навикли. А и нама је лепо, чим
је њима лепо.

  

Колико нам треба? То је једна скромна сумица. Ми смо скромни и племенити. Знаш како
ми џентлмени кажемо – племенитост обавезује. Чекај да израчунам... Петхиљада бирача
по три хиљаде динара то је петнаест милиона, па ПДВ још три, то је осамнаест, скромни
трошкови скромне кампање још пет. То је двадесет пет. Ма шта си запео за тих
двамилиона горе – доле, буди скроман као ја! Буди племенит и џентлмен као ја и ми из
наше екипе! Уосталом видиш како динар пада, не очекујеш ваљда да бирачи буду на
губитку!? И не прекидај ме више, поштуј демократију као што је и ја поштујем, бре! Немој
да је злоупотребљаваш! Тражи овде народ диктатуру, али сва срећа ми не дамо јер смо
демократе! Ко је са нама добро је и њему и нама. Ко је против нас тај ће у ХАПС. Ма не
претим ти затвором. То је скраћеница још једне наше агенције. Заправо то је домаћа
филијала стране агенције која је основана баш за Србе. То је туристичка агенција , шаље
одавде на дужи одмор у иностранство и то о државном трошку.ХАПС значи - Хашка
агенција за православне Србе. А могу да применим и ХАПС на тебе. Није то та агенција,
него је то заједнички план нас и те агенције. Хашки акциони план за Србе. Јел' ти сад
јасно! Где оно стадох? А, да. Плус наканада за моралну и и неморалну штету због
малопре изречене клевете, плус порез на прирез, плус прирез на порез, плус подстицај
за развој државности у регионима, плус такса за агенцију за борбу против корупције,
плус прилог за борбу против организованог криминала, плус допринос за развој
демократије, плус оно шо иде обавезно уз то то, донација за набавку пендрека и
сузавца, плус противпротестни допринос, плус еколошка такса, плус прилог за промоцију
европских емоција у Србији, плус акцизе, плус подстицај за једнострану примену ССП,
плус добровољни прилог за примену бошњачког језика у Србији, плус подстицај за
примену латиничног писма, плус добровољни прилог за црногорску цркву у Србији,плус
добровољни прилог за изградњу исламског центра и џамије у Београду, плус подстицај
за уништење војске, плус добровољни прилог за гарду из Охаја, плус добровољни
прилог за НАТО фонд хуманитарних интервенција – ту смо посебно емотивно везани,
плус добровољни прилог за тужилаштво и суд у Хагу, плус посебан прилог за бели
Шенген и црни Шевенинген, плус добровољни прилог за обавезно вакцинисање, плус
допринос за угњетане мањине, плус допринос за борбу против српског национализма,
плус чланарина за нашу странку. Нема везе што ниси члан! И други плаћају, а нису
чланови! Рекох ли ти да ме не прекидаш! Плус добровољни прилог за приступне
фондове ЕУ, плус добровољни прилог за наше ен џи о, плус накнаде за оглашавање у
медијима преко наших маркетиншких агенција, плус самодопринос за пут који нема
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алтернативу, плус самодопринос за турску калдрму на Коридору 10, плус допринос за
акцију „бели динар за црну буџетску рупу“, плус порез на добит, плус такса за истицање
фирме, плус допринос за развој спорта – још један аргумент да нисам себичан - не
мислим само на тенис, плус добровољни прилог за приступне фонове ЕУ. Шта кажеш да
сам то већ рекао? Да два пута тражим за ЕУ? Какав си ти ситничар! И да сто пута
тражим немој да се жалиш! Тек ћу да тражим! Тек ћете да дате! Сви треба да се
жртвујете за пријем у европску породицу народа. Том пријему је посвећен и допринос за
културне манифестације, фестивале који већ имају деценијску традицију и врло су
посећени. Да те подсетим, први је онај из ЈУЛ-а „ На Куково лето“. Други је јесењи „Кад
на врби роди грожђе“. Ма није много два фестивала годишње, народ овде воли да се
весели и слави.Где сам оно стао? А, да, значи плус допринос за поменуте културне
манифестације. Него само да знаш, треба да даш и за алиментацију за европску
породицу. Да, да, алиментацију, јер вам праве ситну децу. И да завршим за сада, плус
трошкови за овај телефонски позив. Да заокружим, то је тамо – 'вамо, лево - десно, горе
– доле, иди ми – дођи ми, трте – мрте, – отприлике... тачно сто милиона. Не, нисам
описивао кретање путем који нема алтернативу. Ту нема импровизације! Користим само
егзактне методе. Шта се чудиш што дајемо за приступне фондове? Па морамо да дамо
да би примили! Дали сте нам гласове, примили сте демократију. Дали смо Косово,
примили сте бели Шенген! Кад рекох Косово, то ме подсети треба да даш и шест
доприноса за црну тачку и допринос за развој добросуседских односа. То је онда
отприлике... ммммм, тачно сто педесет милиона.Ух, умало да заборавим, уз допрнос за
развој добросуседски односа иде и допринос за вазелин. Ту посебно дајемо велике суме
новца за куповину, јер трошиме огромне количине, а и то морамо да увозимо, мада би
сасвим било исплативо да овде отворимо једну, ако не и више фабрика. У почетку смо га
добијали као донацију, али више не могу ни они људи да нам поклањају, пошто како ти
већ рекох, трошимо га ненормално.Да, да, све то је урачунато у тих сто педесет. Ето
видиш како је то добро испало. Не мораш ништа да дајеш за ту њихову покрајину,
односно регион, него само за развој добросуседских односа и за оно што иде уз тај
развој. И знај добро, опет ћемо да дамо! И опет ћете да примите! Питаш шта? Мислиш да
смо све дали? Вараш се! Даћемо регионе, примићете НАТО. Ето и ту трошимо вазелин!
Колико га ту тек трошимооооо ...јој кад би само знао! То је незамисливо и неупоредиво са
потрошњом у било које друге сврхе!

  

Да ли сад увиђаш колико смо ми несебични и колико мислимо на вас, а не на нашу екипу,
овај тениску, тениску екипу, пошто само дајемо, а ви само примате? А шта ти мислиш да
примате? Кажи шта!... Срам те било! Кад тако нешто можеш да кажеш ниси никакав
џентлмен! Зато и немаш разумевања! Зато ти је и тешко да даш за рекет! Много ти је сто
педесет милиона? Видећеш колико ће да те тек кошта телефонски позив кад продамо
Телеком! Ово су једни обични локални избори! Шта мислиш колико ћеш тек да даш кад
буду републички! Треба да знаш да нам наш рекет вреди много, много више него
Телеком! Мало је то кад толико потреба треба да се задовољи. Много је кад бију. Боље
ти је да се не увериш у то! Знаш ли ти да нам је омиљена девиза „Дај нам кеш да не
будеш леш“. Ма није то никаква претња! Рекет је то! Тенис је то! Спорт је то! Зову га и
бели спорт. Не, не зову га жути спорт. Кажеш да ћеш ти од сада да га зовеш тако? Па да
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у праву си, лоптице су жуте, ал' ове наше су специфичне, оригиналне, реформисане, а
биће и коцкасте, права лепота и доказ успешности и ефикасности реформског дизајна.
Ми смо познати дизајнери. Ма није зато што дижемо шта стигнемо, него зато што
креирамо. Нисмо креатуре, него креатори. Не изврћи смисао! Не прави се луд! Не бавиш
се политиком па да то можеш да радиш!

  

Зови га жути спорт, зови га како хоћеш, баш ме брига, али што се тиче добровољног
прилога за наш рекет, е то ме је брига, ту нема хоћеш – нећеш! Има да хоћеш!
Демократија је то! Демократија је врхунски европски стандард! Уместо да нас жалиш, ти
се жалиш. Зашто? Какво глупо питање! Није ни нама лако.Принуђени смо да играмо како
и где нам кажу. На сваком терену, под свим условима. Да ти кажем искрено од свих
терена најтежа је шљака, али нам је зато и најдража, јер су од ње како лепо рече један
члан наше екипе, прљаве руке, али је чиста савест. Зато је шљака наша омиљена шљака.
Знам да је жутица болест прљавих руку. Нама је она урођена, па смо имуни. Па шта ако
народ није? Спровешћемо опет обавезну добровољну вакцинацију. То сам ти већ
зарачунао.

  

Опет скренусмо са теме. Ваљда знаш да је тенис скуп спорт. Уосталим не тражим ти
евре ни доларе, то зајмимо од ем ем ефа, него динаре. Шта? Да ли је могуће да још увек
размишљаш!? Не желим да ти претим, то није достојно једног џентлмена, али ако не даш
за рекет, не остављаш ми другу алтернативу него да те пошаљем право у пропаст путем
који нема алтернативу. Тебе и теби сличне, не нас. Ми увек имамо алтернативу.Само да
те подсетим да ми је једно од најјачих оружија сервис спин преко медијске мреже и то
специјални сервис спин који сам довео до савршенства – јавни сервис спин! Ту кад
поентирам, а поентирам стално, најчешће баш тим јавним сервис спином, противнику
нема спаса.Не желиш ваљда да ми будеш противник, односно жртва!? Спин, спин и само
спин! Спин је најбољи и најефикаснији! Имам још ја удараца на располагању! Форхенд -
за форе, блекхенд – за црну руку, лоб - за лобирање, волеј - за волове. Али спин, спин је
без премца! Не, не играм те ударце пендреком, већ рекетом! Овде влада демократија,
ако ниси знао.

  

А тек што играм дубл! Питаш са ким! И са домаћим и са страним партнерима. Поготово са
страним! Да ли си чуо за партнерство за мир? Е то су нам најомиљенији партнери, а
надам се и ми њима! Па суд у Хагу, како смо тек са њим уиграни. Па онда НАТО. То је још
бољи партнер, заправо најбољи.Све је ствар вежбе.Хтели смо да вежбамо са њима, јер
су они прво вежбали на вама,.па сте се побунили, па смо ми као одустали. Али да знаш
да је тај дубл већ одавно договорен и уигран. То је готова ствар.Ма то што причаш да
треба да будемо неутрални, то су глупости! Да ли си видео неки пар који је неутралан?
Неутралност постоји само у бајци, а ти и такви као ти изгледа верују у бајке.Ако вам и
причамо бајке то је фора, односно форхенд.Прецизно речено форхенд волеј.
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Па онда игра на мрежи. Да будем прецизан, на медијској мрежи.То фантастично играмо.
Њу смо довли до савршенства! Боље је да то не провераваш. Боље ти је да се присетиш
многобројних смечева и мечева који ту игру доказују! Хоћеш да те подсетим? Да ли ти
треба тужилаштво за ратне злочине у фирми? Да ли ти треба тужилаштво за
организовани криминал у фирми? Да ли треба да те процесира наше реформисано
судсво? Или да ти дође БИА? Или можда ЦИА? Нека инспекција можда? Или можда да
те упутимо у ХАПС? То је она агенција, ако си заборавио. Треба ли ти оно најгоре, да са
ланца пустимо ен џи о фурије на тебе? Све су то чланови наше екипе, наше тениске
екипе! Све то може да те снађе! После мог спина ће доћи они и не брини се наћи већ
нешто! Па после тога, кад пронађу, опет јавни сервис спин! Па онда остали медији, црна
хроника или спортска хроника. Па јавност против тебе! А ако даш паре за рекет, онда
јавност за тебе! Опет спин! Поен за тебе! Гем за тебе! Сет за тебе! Да будем прецизан,
сет закона за тебе! Да, да, могу да скројим законе да ти одговарају! Али меч увек за
мене! А да ли знаш зашто? Не знаш!? Сад ћу да ти кажем да знаш! Зато што ми бирамо и
постављамо судије! Бирај сам! Бирај да ли ћеш после јавног сервис спина да будеш јавни
злотвор или јавни добротвор, или само јавни твор! Ваљда ти је сад јасно где је твој
бенефит!

  

Питаш ко нас је свему овоме научио? Па тренер, нормално. Тренера слушамо све што нам
каже. 'Ајде немој само да се правиш као наиван, па као да не знаш одакле је. Не, није
одавде.Шта овде још ваља осим нас тенисера. Не наших тенисера, него нас тенисера. Из
иностранства је. Одакле? Какво глупо питање! Одакле може да буде ? Из међународне
заједнице, нормално! И није један, него их је више. Много више него што можеш да
замислиш, јер је и нас доста. Да, да, доста. Држе нам стално курсеве, семинаре,
тренинге, убише се људи од посла. И да знаш има нас и њих свуда, на свим
позицијама.Они постављају и нас и њих. Ми то ценимо, ми њих волимо.Ми смо једна
екипа. Шта се чудиш, ово је заостала држава, потребно јој је много џентлмена и наших и
страних, поготово страних.Зато смо принуђени да их увозимо. Није ни чудо што све и
сваког увозимо кад овде ништа не ваља. Ми смо тим тренерима одани, јер смо одани
принципима демократије и реформе. Због тога имамо и резултате. Створили смо
заједничку мрежу. Ми волимо мрежу. Има их више врста. Медијска мрежа, политичка
мрежа, банкарска мрежа и све их добро користимо за нашу игру. Ретки су они који се још
нису упецали.

  

Ти странци, тренери су сами џентлмени, као што смо и ми. Некад лепо дођу и кажу шта
треба да урадимо, неки пут само пошаљу поруку. Задовољни су и они са нама и ми са
њима. Па мора тако да буде, јер ако не постижем добре резултате, онда може да буде
опасно. Нећемо ми њих да променим због тога. Они ће да промене нас. Па јесте наопако
од оног што се обично ради у тенису, али таква су правила игре и ми морамо да их
поштујемо, као и ти што мораш да их поштујеш. Наопако је овде свашта и немој да се
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правиш да то не знаш.

  

Доста више са питањима. Твоје је да слушаш, а не да питаш. То је твоје загарантовано
демократско право. Зато ме слушај добро. Знам да и ти волиш тенис. Зато верујем да ти
неће бити тешко да одвојиш средства за наш рекет. Гледаш сигурно ове наше момке и
девојке. Дивиш им се? Мислиш да су професионалци? Е па престани да им се дивиш!
Диви се нама! Ако се не будеш дивио, наплатићу ти и таксу за дивљење! Они су
аматери, а ми смо професионалаци! А да ли знаш зашто? Е кад ти није јасно да ти
појасним! То што они рекетом зараде за месец дана, ми зарадимо рекетом за пет минута!
Ето и ти си се лично уверио у то! Кажеш да је овај разговор трајао дуже? Ма човече,
јесте кад ме замајаваш! Морам данас да позовем још неколико таквих као ти. Сва срећа
да вас нема много. 'Ајде да скратимо причу. Увиђаш ваљда сада да у Србији може боље
да се живи од тениса, односно рекета, него што они живе, иако живе у иностранству?!
Није ми уоште јасно зашто су тамо отишли.Нема боље државе! А шта кажеш, престао си
сад да волиш тенис? А и државу? Баш ме чуди. Ја волим и једно и друго. Него да
завршимо разговор на обострано задовољство. Сутра ћу ти послати једног мог спортског
радник. Не секирај се, то је наш човек од поверења. Довољно је да ти кажем да је члан
наше екипе. Спреми готовину. Не, не треба коферче. Понеће га он. То нам је стандардни
део опреме.
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