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Има један црњак од вица који није турбо, на брзину склепана ревизија историје, па се
може испричати. А иде овако. У Другом свјетском рату неизбјежни Нијемци, који по
старом добром обичају нису могли да сједе код куће и гледају своја посла и којима је
било мало властите дједовине, па су кренули да обрађују туђу, дођу у неко наше
двориште за које су цинкароши рекли да скрива партизане. Радознали Нијемци изведу
осумњиченог домаћина испред куће са пријетњом да ће запалити цијело село ако не
каже гдје се партизани крију. На идеју да умјесто домаћина спале село дошао је бивши
аустријски каплар, који је имао част да учествује у оба свјетска рата те је тако добро
научио технике застрашивања и злочина. Пошто човјек није хтио да открије скровиште,
фелдвебелови људи запалише прво цркву. Након тога запалише и штале, а стоку узеше
да им се нађе за не дај боже на путу. Затроваше бунаре. Узалуд, одлучни човјек је и
даље ћутао. Разочаран неуспјехом штајерским кобасицама предозирани фелдвебел
дође до човјека и одвали му шамар. Човјек се ухвати за образ и викну: „Опа, почели смо
се шамарат !“ 

  

Ово баш подсјећа на шакетање у просторијама Црвене звезде. Све се некако опраштало
док није дошло до шамара. Ако је тачно да се обрачун код О.К. корала догодио и да није
новинарска патка. Углавном, сви смо се одмах примили као млад парадајз и повјеровали
да је све истина. На интернету се дигла кука и мотика. Навијачке сајбер бригаде су
удариле из свих оружја. Најгласнији је био хор Делија из опере „Гаспром“. Брзо су
смислили рефрен. „ Удри стоку, Џајо“- одзвањало је са тастатура! Није никакво чудо што
навијачи заврше у Инсајдеру. Што су гориво од којег мајстори масовних сцена и монтаже
праве пиротехничке спектакле. Слабо познају природу и друштво. Џајић није сточар,
него земљорадник.
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  Неутрални, недовољно обавијештени и неписмени су поставили питање „да ли ће Џајићсада прећи у гробаре“ ? Уз дужно поштовање, гробари јесу земљорадници, али се овдјеипак ради о фудбалу и фудбалерима. Да се не разликују од Делија у познавањуприроде и друштва показали су навијачи из супротног табора у народу познатији каоГробари. Њихове поруке су биле у стилу – да комшији цркне крава. Дајте људи спуститесе на земљу. Инсајдер вас прати на сваком кораку. Зар вам није досадило да васпроцесуирају, да око вас сијевају Блицеви. Постаћете колатерална штета њемачкеаграрне реформе. Престаните више да копате по интернету. Зар је битно шта је ВукДрашковић писао Папи на Твитеру и колико има непријављених Кинеза? Шта нас спаја, ашта раздваја ?  Зли језици кажу да је за све крив још један љубитељ земљорадње шеик и ктиторМухамед из Емирата, који би ваљда требао да спаси српски фудбал. Јер, док се билосиротиња и у дуговима владала је слога, а када се појавила могућност да долари падну снеба дошло је до неспоразума и клинча. Иако невјерне Томе из редова навијача новеЦрвене Напредне Звезде сматрају да су мале шансе да буџет клуба на прољећеозелени.      

  Наиме, шеик на свакој слици стоји скрштених руку што је према сазнањима о говорутијела дефанзиван став. Да је симпатични шеик само случајни пролазник кога је НовакЂоковић после побједе на турниру у Абу Дабију наговорио да дође у Србију. Још ако јешеик видио емисију, што је у вријеме његове посјете емитовала она тужибаба од АлЏазире у којој Делије саопштавају мишљења о исламу, тешко да ће одријешити кесу. Мисмо њима опростили све, али они нама питање је да ли ће да опросте. Нису опростилини Веслију Снајдеру кад је требао да пређе у Галатасарај, јер је његова супруга у једномфилму завела младића муслиманске вјероисповијести.  Под претпоставком да је све било како се десило и да је прослављени фудбалер удариосуиграча без лопте највећи кривац за то је клизав терен. Популарни Џаја се некад добросналазио на клизавом терену, али године чине своје. Посљедња информација говори даје мистериозни џип са окусом бушотине био мјесто помирења, претварања зла у добро.Или је и ово патка и нечија измишљотина ? Све ће ово лијепо Чеда да нам растумачи уСкупштини. Шта се десило, ко је кога увриједио и зашто? И да ли су у џипу закопанератне сјекире? Чеда се барем разумије у џипове.  Само да прође ова демократија, па да опет живимо као људи.
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