
Н О В А К У   Ђ О К О В И Ћ У 
 

Свемогући дај ми Благослове, 

Зајечите гусле јаворове, 

Да запјевам тениском јунаку, 

Српском џину, ЂОКОВИЋ НОВАКУ, 

ШТО ЗАДРХТА ЦИЈЕЛА ПЛАНЕТА 

ОД ЊЕГОВОГ, ТЕНИСКОГ РЕКЕТА! 

Моје, скромно перо, жељу  има 

Да му сплете химну  стиховима... 

Сви те зову, од милоште, Ноле 

А ја: Дико и српски соколе; 

Јер за редом, три пут' узе мјеру, 

Планетарном асу Федереру!?  

Њему слава пред тобом потону 

А сад грабиш ка свјетскоме трону, 

Међу десет првих, најмлађи си, 

А престо ти у ваздуху виси... 

Божја ти је Воља снагу дала 

Да победиш, два пута, Надала, 

Још цијелом свијету показа, 

Како србин, без једног пораза, 

Броди дане, године текуће, 

Дични сине од честите куће, 

Српски орле, црногорског гена, 

Светосавче од расе Словена, 

Душа ти је чистија и шира 

Од пространства равнога Сибира! 

Да нам није величине твоје, 

Кад би српске, са заставе боје, 

На арене свјетске виориле, 

,,БОЖЕ ПРАВДЕ'', химне се ориле 

И сијао ловор, српске славе, 

На највеће, тениске представе?... 

Нација се српска сјећа радо, 

Када крену српче голобрадо, 

Што не бјеше од рекета више, 

Да тениску историју пише! 

Чини ми се да је било јуче, 

Кад тениску опрему обуче; 

 

 

Још то српче са снагом рекета, 

Крену против остатка свијета 

И са срцем лављијем, кидиса, 

На велике мајсторе тениса, 

Да рекетом дијели мегдане, 

Као сабљом Страхенићу Бане; 

И закуца момче, чврсте вјере, 

На вратима свјетске каријере! 

А са тога судбоносног прага, 

Воља су те, носиле и снага 

И варнице српскога ината, 

Да отвориш свјетске славе врата; 

Нек да Господ, и два твоја брата 

Да твојијем корацима крену, 

На свијетску, тениску арену, 

Да три прва мјеста дијелите, 

На ранг-листи, тениске елите!... 

Кад на стазе славе закорачи, 

Теби она смјерност не помрачи, 

Него  гинеш када браниш боје, 

Напаћене отаџбине своје!!! 

А кад мудре дијелиш изјаве, 

Твоја скромност лебди изнад славе 

И трудиш се да сачуваш мјеру 

И границу, људском карактеру!... 

Неби ти се остварила жеља, 

Без подршке, твојих  родитеља 

И њихове даноноћне бриге, 

Док им чедо лети у подвиге; 

Њина жртва није била мала, 

Али им се, Драгом Богу Хвала, 

Остварила да љепше не може, 

Када сједе у тениске ложе 

И гледају синове подвиге, 

На табели планетарне лиге; 

А захвалност што из тебе зрачи, 

Њима Ноле, много више значи, 

Но  што знањем и рекетом збриса, 



Најславнија имена тениса!... 

Какав подвиг србине начини 

На турнире у овој години!? 

Преко тридес' наређа побједа 

К'о  тениски витез првог реда, 

Шест трофеја, освоји за редом  

Са најслађом, на крају побједом, 

Срећа па ти форма не подбаци, 

Но прегази  Надала на шљаци, 

Коначно га прићера до зида, 

Пред његовом публиком Мадрида! 

У њедрима, каза Вјечног Рима, 

Каквог Српство, горостаса има!? 

Питао је Ромул брата Рема: 

Зар латинска престоница нема, 

Ниједнога тенискога аса 

Да устави српског горостаса!? 

Па пролише сузе обобјица: 

Залуд' нас је дојила вучица, 

Кад нам једно младо, српско вуче 

Са тенисом, потомство потуче 

И спрема се да влада свијетом, 

Гладијатор српски са рекетом!? 

У походу ка свјетској титули, 

Иде Ноле к'Ајфеловој Кули, 

Да и њене темеље уздрма,  

Лаф велики из малога грма!... 

Твој таленат и ментална снага, 

Нема више, препреке ни прага, 

Коју неће са успјехом прећи, 

На планети, спортисто највећи, 

Што већ жива постаде легенда 

И свијетли примјер српског бренда! 

Твоја скромност није потонула 

Под теретом толико титула, 

На бетону, шљаци или трави, 

Карактер ти не подлеже слави!... 

На том путу до највише славе, 

Нек те штити орден Светог Саве 

И благослов Српског поглавара, 

Рад прилога и значајног дара, 

Којим Гору даривасте Свету, 

Сађенуту на српском КОСМЕТ-у! 

Нек те Свети Отац благосиља, 

Докле стигнеш до коначног циља 

И засједнеш на тениски престо, 

Напред Ноле, тамо ти је мјесто!!! 

Дивљења је, највишег достојна, 

Твоја часна, породица бројна 

Јер Србија, без Вас неби била 

У тенису свјетска ВЕЛЕ-СИЛА!!! 

Срж је вашег труда, уграђена 

У темељу  ,,СРБИАН ОПЕН-а'', 

А хтјеле би аждаје несите, 

Са вашијем перјем да се ките, 

Да плод зграбе, у њихове руке, 

Ваше вишедецениске муке 

И да часно стечено, вам пљачка, 

Не дај те се вријежо јуначка, 

Истином се одуприте сили, 

Бог Свевишњи нека вас закрили!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


