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֍

Одавно не примам плату.
Борим се против  потрошачког лудила.

֍

Mноге судије не користе све падеже.
Рационализују судски поступак.

֍

Авансирали смо у своју политичку будућност. 
На све смо унапријед пристали.

֍

Ако је власт тако покварена, 
зашто је и даље конзумирају.

֍

Ако овако наставимо 
никада нећемо почети.

Пописивавање жртава
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֍

Ако се самопрогласимо за националну мањину
постаћемо просперитетан народ.

֍

Ако су толико гладни дајте 
им врућ кромпир у руке.

֍

Ако умрете прије суђеног дана само се 
ради о малој процедуралној грешци.

֍

Афоризме пишем ћирилицом.
Неки ме читају са повећаном пажњом.

֍

Баба је Нову годину дочекала у кругу породице.
Ми смо примали саучешће.
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֍

Банке брину о својим клијентима.
Прате их у каматну стопу.

֍

Батина је из раја изашла.
Касније је  предата ђаволу у руке.

֍

Баш ме нервирају ови који сумњају у очинство.
Ма ко им јебе мајку.

֍

Без обзира на штрајк ватрогасаца настављено 
је са гашењем већег броја предузећа.

֍

Безбједност нам је у потпуном расулу.
Чак је и коза која је чувала купус поднијела оставку.

Пописивавање жртава
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֍

Била је веома стидљива.
Чак је и табане сунчала на мјесечини.

֍

Била је лијепа као уписана. 
И паметна као преписана.

֍

Била је часна жена. 
Сваког мушкарца је доживљавала као првог.

֍

Били смо чувари њеног поштења. 
Оставку смо поднијели због велике изложености

ризику.

֍

Било му је лако да остане досљедан. 
Одавно је имао статус непоправљиве будале.

Миленко Миро Шарац

8



֍

Био је  бистар момак. 
Сада је колатерална штета мутних времена.

֍

Био је безобразан. 
Нисмо га могли ишамарати.

֍

Био му је камен о врату. 
Спасио се скоком у воду.

֍

Био сам  прва  свирала на њеној рупи. 
Касније је преферирала оркестарску музику.

֍

Бог помаже до три пута. 
Послије упућује на жиранте.
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֍

Број милионера убрзано расте. 
Али се ни сиротиња не да.

֍

Будимо мало хумани. 
Министар не би поднио оставку.

֍

Буквално није знао  шта ће са парама. 
Незнање му ипак није нашкодило.

֍

Ваш вођа спасава завијане? 
Па наш не дозвољава ни снијегу да падне.

֍

Велике су шансе да нас приме преко реда. 
Унередили смо се.
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֍

Већина или краде или лаже. 
Поштени само преписују.

֍

Визионарка је жена која будућег 
мужа прогласи бившим.

֍

Више ништа не извозимо. 
Чак ни нашег поштења нема ниђе у свијет.

֍

Вјеран  сам својој супрузи. 
Нема ми друге.

֍

Влада је  упозорила грађане да ће сваки улазак у
економску кризу сматрати њиховим личним чином.
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֍

Влада је одлучила да елиминише вишкове
запослених. Очекује се да вишкови незапослених

елиминишу владу.

֍

Влада је одлучила да народ треба да живи горе. 
Бољи живот није дао очекиване  резултате.

֍

Влада је подржала акцију купујмо домаће. Издвојена
су  средства за куповину већег контигента гласача.

֍

Влада је преживјела.  И народ некако преживљава.
Дакле и вук сит и овце на броју.

֍

Влада све контролише. 
Није нам се одавно десило ниједно економско чудо.
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֍

Влади је за преживљавање потребна свјежа крв.
Тражи се опозициона партија са одговарајућом

крвном групом.

֍

Власт и ја смо увијек на супротним странама. 
Ја сам обично на оној стрмијој.

֍

Власт је оставила народ на улици. 
Опозиција га позива да на улице изађе.

֍

Власт је показала присебност. 
Остала је сама са собом.

֍

Власт је постала толико љигава да је вођа 
мора све чвршће држати у руци.
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֍

Власт је спремна за још један почетак, унаточ свему.

֍

Власт се нашла у великој невољи. 
Морала је да испоштује већинску вољу народа.

֍

Власт се није мијењала од када су 
кука и мотика отишле  у пензију.

֍

Власт смо одавно потрошили. 
Зато је сада тако скупо плаћамо.

֍

Власт ће и овај пут предизборну испоруку 
путера за потенцијалне кориснике обављати 

преко тајних служби.
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֍

Водила ме је као пса на ланцу. 
Али је и лајала на мене.

֍

Вођа je овце давно ошишао. 
Већ најављује  и одмотавање клупка.

֍

Вођа је био патолошки лажов. 
Чим је оздравио изгубио је власт.

֍

Вођа је за наше добро 
спреман на свако зло.

֍

Вођа је и даље на правом путу. 
Истражује се ко је завео народ.
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֍

Вођа је и дефинитивно окренуо народу леђа. 
Увелико дувају чудни вјетрови.

֍

Вођа је некада говорио оно што народ мисли. 
Сада народ мисли оно што вођа говори.

֍

Вођа је побиједио већ у првом кругу. 
Ипак трчање за њим се и даље наставља.

֍

Вођа је подвојена личност. 
Позив на унутрашњи дијалог је терапија.

֍

Вођа је преживио атентат. 
Није пронађен ниједан живи атентатор.
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֍

Вођа је у политичком  зениту. 
Но и запад му је све ближи.

֍

Вођа је у привилегованом положају.  
Не мора  да вјерује у своје лажи.

֍

Вођа нас је више пута спасио од смака свијета.  
Но он се не хвали са  ситницама.

֍

Вођа неће на зид. 
Зна да су на крају сви извисили.

֍

Вође увијек кажу последњу. 
На примјер: Зар и ти сине Бруте?
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֍

Вођи се на главу сручио читав свијет. 
Опет свијет не зна шта ради.

֍

Војвода Момчило је први почео да носи бермуде. 
Све остало је мит.

֍

Годинама апстинирам од секса. 
Од данас ми се придружила и супруга.

֍

Годинама су нас пљачкали. Сазнали смо да се ради о
лоповима и сада нам је пуно лакше.

֍

Госпођо, упражњавате ли секс? 
Напротив, то ме испуњава.
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֍

Да има демократије ову демократију би требало
укинути.

֍

Да ум царује не би вођу звали краљ.

֍

Дала је оно што се само  једном даје.  
И тако неколико пута.

֍

Дама је први пут проглашена невином. 
Невиност је изгубила у поновљеном пoступку.

֍

Данас не можете попричати ни сами са собом. 
Одмах вам дају дијагнозу.
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֍

Данас се најбоље рибе лове 
друштвеним мрежама.

֍

Дијалог нема алтернативу. 
Реците то  сами себи.

֍

Дијелимо се на издајнике и патриоте. 
Ја се издајем за патриоту.

֍

Дијете је на путу.
Ја сам преузео кривицу.

֍

Добро је да смо крепали од глади.  
Данас нам је пуно боље.
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֍

Довољно сам богат. 
Што бих  се више жртвовао за опште добро.

֍

Док је провлачила опозицију кроз блато власт је
ударила главом од зид.

֍

Док је ум царовао, глупост није 
могла предсједниковати.

֍

Док смо  трагали за изгубљеним 
временом пратиле су нас зле године.

֍

Док смо чекали истину и спора 
правда је успјела да нас заобиђе.

Пописивавање жртава
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֍

Докторат сам поштено платио. 
У неке су сумњали па су морали да их бране.

֍

Доста је било аутокорекција. 
Србија се више исправљати неће.

֍

Дошло је до јединства политичког оца и сина.
Захваљујући духу власти.

֍

Дуго смо дијелили брачну постељу. 
На крају смо подијелили и брачну постељину.

֍

Дуго смо ишли сигурним кораком. 
Сада смо се мало успужили.
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֍

Дуго су ме пратили здравље и срећа. 
Сада сам им потпуно  умакао.

֍

Дужан сам Богу и људима. 
Само чекам да ме Бог раздужи.

֍

Европске вриједности су увелико подијељене.  
За нас их је врло мало остало.

֍

Жена му је набила рогове. 
Сада је етаблирано говедо.

֍

Жене су благословена бића.  
Која даје та и прима.
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֍

Живим животом достојним човјека. 
Понекад и залајем.

֍

Живио је испред свога времена.  
Умро је тек када су га стигле године.

֍

Жртве транзиције су залога наше 
свијетле будућности. 

֍

За нас је мир светиња. 
Због њега смо  спремни да ратујемо.

֍

Задужила ме је једном. 
И добрим сам јој се одужио.
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֍

Зарадио је полну болест. 
Зараду је одмах подијелио са супругом.

֍

Збуњени  је хтио да врати истом мјером. 
Но настрадао је паметнији.

֍

Зна полиција шта је дрога. 
Нису они пасли траву.

֍

Знала је да је  го као пиштољ. 
Тек касније је сазнала да му је и барут овлажио.

֍

Знам да  је  ово лаж, али сам је 
сазнао из поузданих извора.

Пописивавање жртава
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֍

Знање више није на цијени.
Све мање је  вјечитих студената.

֍

И вођа је промијенио мишљење. 
Магарац још није.

֍

И даље живим скромно. 
Ниједна историјска личност се још увијек

није идентификовала са мном.

֍

И данас људе вежу за ријеч. 
Воловима је дозвољено да слободно шетају.

֍

И камен је проплакао за нама.  
Уосталом синови смо тог стијења.
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֍

И незапослени је потписао споразум
о признању кривице. 

Признао је да је крао богу дане.

֍

И ову ноћ сам провео са главним 
узроком моје несанице.

֍

И поред толиког богатства сви причају 
само о његовом прљавом  вешу.

֍

И сиромах је имао  своје тренутке среће. 
Заспао је као заклан.

֍

И ћораву коку понекад погоди зрно.
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֍

И у Европи са више брзина ми 
ћемо возити у рикверц.

֍

Иако наталитет опада, број курвиних 
синова је у порасту.

֍

Ивер је баш далеко пао. 
Клада je  дислоцирана због увјерљивости пословице.

֍

Играо је на карту некорумпираног 
политичара али је извукао жандарма.

֍

Изашао је још један том похвале лудости. 
Објављени су резултати избора.
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֍

Изборио сам  се за правду. 
Судија је задржао кусур за себе.

֍

Изводим државне ударе по наруџбини. 
Неуспјех загарантован.

֍

Извор није  открио. 
Чак је затрпао и два путића.

֍

Измјерио сам коефицијент интелигенције. 
Јасно ми је зашто ми сви попуштају.

֍

Има изузетно толерантну супругу. 
Већ годинама живи са превареним мужем.

Пописивавање жртава
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֍

Имала је добру меморију. 
Памтила је све своје прве брачне ноћи.

֍

Имам  порнић са комшиницом. 
Програм који слиједи није препоручљив

за моју супругу.

֍

Имао је задњицу за двије фотеље. 
Али му је глава мало засметала.

֍

Имао је незајажљиве апетите. 
Мада је најчешће конзумирао поразе.

֍

Имао сам младу супругу. 
Развели смо се због сукоба генерација.
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֍

Ишла је линијом мањег отпора. 
А давала је све од себе.

֍

Јa  немам таленат. 
Важно је учествовати.

֍

Једном се живи, рече пензионер и
стави секс бомбу испод себе.

֍

Језик нам је стварно за причу. 
Четири у  један.

֍

Кад год се напијем нешто забрљам. 
Дешава се то нама у пијемонту.

Пописивавање жртава
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֍

Кад смо већ обрали бостан снаћи 
ћемо се и у необраном грожђу.

֍

Када су ми језик назвали по 
држави ја сам занијемио.

֍

Кажу да искорјењују зло. 
У ствари само га окопавају.

֍

Каква су ово времена? 
Поштен човјек не може организовати 

ни криминалну групу.

֍

Како у Црној Гори зову оне који
владају тридесет година? – Тренутна власт.
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֍

Кандидујем се за чувара тајни. 
Са мном се ништа не зна.

֍

Кладио бих се ја на смак свијета, 
али ко ће да ми  исплати добитак.

֍

Кључеве од појаса невиности сам нарезала у више
примјерака.  Злу не требало.

֍

Ко ме извуче из дужничког ропстав 
задужиће ме за читав живот.

֍

Код нас  нема алтруиста. 
Сви се жртвују  само  за прве.

Пописивавање жртава
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֍

Код нас је дозвољено недозвољено 
држање оружја.

֍

Код нас нема заражених јаја. 
Живимо у јаловој држави.

֍

Код нас се сви у све помоло разумију. 
Ниђе наћи комплетног идиота.

֍

Које су године најбоље за секс? 
Па ко јебе године.

֍

Колико  је  дјелилаца правде добро
да је од ње ишта остало.
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֍

Комшиницу познајем годинама. Тек ноћас сам
сазнао да је особа са посебним потребама.

֍

Контекст: 
- Из мене више нећете извући ниједну ријеч.

֍

Контрола је коначно постала независна.  
У потпуности се отргла стварима.

֍

Коњ за којим се дизала прашина 
само  је јурио добру ждребицу.

֍

Коњ је одавно цркао. 
Курта је и даље у седлу.

Пописивавање жртава
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֍

Купујет гласове и послије избора. 
Никад се не зна када вам могу требати.

֍

Лаж је да је конкурс намјештен за другог. 
Расписан  је за првог.

֍

Лијепо су ме дочекали. 
И смјестили ми.

֍

Логично је да су будале узеле власт. 
Колико је само новца бачено на глупости.

֍

Лупио сам и ја шаком од сто. 
Сасвим случајно.

Миленко Миро Шарац
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֍

Мада у Влади наступа све више страних 
играча ја и даље навијам за нашу земљу.

֍

Маните наранџасте револуције. 
Ипак смо ми ефикаснији са куком и мотиком.

֍

Ми се никад нисмо сагињали. 
Земљу увијек дајемо у аренду.

֍

Ми смо велики народ. 
Али има и мањих.

֍

Ми смо се краткорочно задуживали. 
Само смо то дугорочно радили.

Пописивавање жртава

37



֍

Мијењам чисту  беспарицу за неопране паре.

֍

Мијењао је чарапе као функције. 
Смрад ногу је остајао исти.

֍

Министар је смијењен због глупости. 
А шта га је препоручило?

֍

Министарство просвете објавило је 
списак кључних реформских корака. 

Још само да проходамо.

֍

Мој субјективни осјећај је да  
она није ништа осјетила.

Миленко Миро Шарац
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֍

Морамо да останемо на правом путу. 
И тако смо дуго хватали кривине.

֍

Морао је годинама напорно красти да би могао
поштено да купи факултетску диплому.

֍

На бироима рада има највише образованих.
Заживљава пројекат еманципације сиротиње.

֍

На вријеме је заћутао. 
И свака му се позлатила.

֍

На изборе излазим сам. 
Супруга спава до подне.

Пописивавање жртава
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֍

На самом крају емитујемо прилог 
из Пљеваља умртво.

֍

Надам се да даље можете сами, 
рече вођа на рубу провалије.

֍

Најбрже  устају оне које 
у правом моменту легну.

֍

Најскупље су нам продали јефтине штосеве.

֍

Наљути ме и опсовах му оца. 
- И тата воли тебе, одговори ми.

Миленко Миро Шарац
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֍

Напредујемо. 
И вук сит и оваца све више.

֍

Нас  рођене Пљевљаке  
повезују магловита сјећања.

֍

Насиље је давно посијано. 
Имамо велики број зрелих криминалаца.

֍

Наставља се тренд раста неписмености. 
Све је више људи са факултетском дипломом.

֍

Наталитет опада једино 
када влада креше.

Пописивавање жртава
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֍

Наш једини пут води у Европу. 
Тако нам Русије.

֍

Наша брачна идила и даље траје. 
Дијелимо бромазепам и снове.

֍

Наша власт пажљиво чува ћирилицу. 
Нико не може да је види.

֍

Наша држава је елдорадо. 
Живимо у златном добу глупости.

֍

Наши су најбољи. 
Од наших и ми увијек изгубимо.

Миленко Миро Шарац
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֍

Не би они преписивали да су знали 
да ће бити прочитани.

֍

Не вјеруј псу који чита пословице. 
Ујео ме је један који лаје.

֍

Не дозволите да политичка криза прође. 
Па тек смо је проширили и продубили.

֍

Не дозволите да се све распадне  на ваше очи.
Зажмурите!

֍

Не забијајте главу у пијесак. 
Неко увијек може додати воду и цемент.

Пописивавање жртава
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֍

Не знам који је Пљевљак први купио маглу. 
Знам да су је увијек само између себе продавали.

֍

Не знам како бих без моје жене. 
Још неки дијеле моје мишљење.

֍

Не знам како ми је брак пропао. 
Па читав живот сам зачепљао рупу.

֍

Не кољемо ми вола због  кила меса. 
Увијек ангажујемо касапина.

֍

Не купујте карту за пакао. 
Искористите све погодности у мјесту живљења.

Миленко Миро Шарац
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֍

Не може  знати ко му је  био  ђед, док му мајка не
каже ко му је био отац.

֍

Не може јаре и паре. 
Прво се мораш учланити.

֍

Не можете тек тако свирати клавир.  
Држава ће вам претходно обезбиједити озвучење.

֍

Не помињите  им да сте гладни. 
Одмах ће вас заситити прaзном причом.

֍

Не понавља се само историја. 
Нама се понавља и праисторија.

Пописивавање жртава
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֍

Не презире она класику. 
Једноставно не да на себе.

֍

Не сјекирајте се ако вам се жена швалерише за новац.
Она  само ради на  економском  оснаживању брака.

֍

Не чекајте Годоа. 
Кандидујте се сами.

֍

Нека смо све ставили под тепих. 
Стан нам је и тако под хипотеком.

֍

Некада смо се дизали и када 
су нам мање спуштали.

Миленко Миро Шарац
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֍

Неке партије немају прецизне податке о чланству.
Због броја неурачунљивих.

֍

Неки би да начисто укину корупцију. 
Па да послије крадемо испочетка.

֍

Нема краја мом алтруизму. 
Спреман сам и да мислим туђом главом.

֍

Немојте ми ви враћати осмијех на лице. 
Заплакаћу се.

֍

Нетачно је да политичари лажу и краду. 
Гладном народу се свашта причињава.

Пописивавање жртава

47



֍

Неће нам доћи главе сексистичке изјаве већ
сексистичко нечињење.

֍

Није важно  што је бисексуалац. 
А и њему је свеједно.

֍

Није власт продала државу. 
Само је дала народ у најам.

֍

Није имала  среће. 
Поред толико дебила удала се за идиота.

֍

Није ни наша  свијећа горјела до зоре. 
У неко доба дошла је струја.

Миленко Миро Шарац
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֍

Није он плагијатор него рекордер у цитирању.

֍

Није правда тако спора. 
Ја сам је јурио све до Стразбура.

֍

Није све отето проклето. 
Нешто је и укамаћено.

֍

Никада нисам преварио супругу. 
Бар ја знам како то изгледа.

֍

Никада ништа није радио. 
Чак је и пет година затвора одлежао.

Пописивавање жртава
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֍

Никада се не би сазнало да смо скренули с ума да смо
умјели да држимо правац.

֍

Нико нас ништа није питао. 
Али за сваки случај смо пружили одлучан одговор.

֍

Нисам баш све непокретности наслиједио од оца.
Гробницу сам ја направио.

֍

Нисам јој смио рећи  истину у очи. 
Уплашио сам се да не прогледа.

֍

Нисам му повриједио интелигенцију. 
Само сам указао на њено одсуство.

Миленко Миро Шарац
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֍

Нисмо ми сишли с ума. 
Нама је само нешто пало на памет.

֍

Нисмо се вратили у деведесете. 
Вратили смо се у лијепу материну.

֍

Нису нама дошли главе 
митови већ мито.

֍

Нобеловац је постао сумњив. 
Почели су и  неписмени да га читају.

֍

Његов политички идентитет је несумњив. 
Сви знају да је нико  и ништа.

Пописивавање жртава
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֍

Обогатио се грешком. 
Све је плаћао туђим новцем.

֍

Одговорно  социјална  политика је кад  
власт узме  од већине  и да појединцима. 

֍

Односи су већ захладњели. 
Треба подгријати стара жаришта.

֍

Односи у свијету иду узлазном путањом. 
Повећана је производња балистичких ракета.

֍

Онако више нису могли. 
Промијенили су позу.

Миленко Миро Шарац
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֍

Онда је газда подвикнуо: нећете ви мени
од фарме правити скупштину.

֍

Они који су ме тајно пратили написали су све
најбоље о мени. Онда је на власт дошла опозиција.

֍

Опозиција не смије дозволити да је власт поквари.
Изборни пораз треба сачувати по сваку цијену.

֍

Опозиција традиционално излази у двије колоне.
Првој и петој.

֍

Опозиционари су на  тајном састанку донијели
одлуку да се јавно окупе.

Пописивавање жртава
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֍

Остварио је паклене намјере. 
Сада живи као у рају.

֍

Отац му никад 
није имао дјеце.  

֍

Па шта и да је изгубила невиност? 
Не би јој било први пут.

֍

Партију смо идеолошки потпуно заокружили. 
Сада можемо лакше да се укотрљамо у власт.

֍

Имамо највише политичких партија по становнику.
Плаћамо данак бијелој куги.

Миленко Миро Шарац
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֍

Пљевљацима су прошли сви возови. 
Само да прође и пруга.

֍

Побих се са братом ко је већи Србин. 
Тако је код нас Црногораца.

֍

Повезале су их невидљиве руке. 
То им је видљиво повећало  стандард.

֍

Погините за боље сјутра. 
Они који су јуче погинули нису се покајали.

֍

Поглед ми се изгубио у њеном међуножју. 
Какав сам ја слијепац.

Пописивавање жртава
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֍

Погрешно  је  лијечен. 
Оперисан је од истине.

֍

Пожар нам је био једина свијетла тачка. 
Угасили смо га.

֍

Покварио нам се мотор развоја. 
Сва срећа па нико није примијетио.

֍

Покојник је остао доследан. 
Гласао је  је као за живота.

֍

Покрећем уносан бизнис. 
Потребно је више Н.Н. извршилаца.

Миленко Миро Шарац
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֍

Пола Црногораца има амнезију. 
Памте само једног владара.

֍

Политика је родно мјесто криминала. 
Завичај се тешко напушта.

֍

Политичар је обећао да ће наставити да говори
истину. Довољно је да почне.

֍

Политичар је обећао куле и градове.  
Све је порушио политички земљотрес.

֍

Политичка ситуација постаје врло мучна. 
Чак се и опозицији повраћа у парламент.

Пописивавање жртава
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֍

Политичка температура је  почела да расте.
Замрзните своје функције на вријеме.

֍

Полиција је открила да сви 
криминалци користе исту  маршруту. 

Одлазе  у непознатом правцу.

֍

Полиција је успјешно затамнила још један злочин.

֍

Помозите сами себи. 
За почетак не дозволите да вам банка помаже.

֍

Поплаве нам нису могле  ништа наудити.  
Претходно нас је погодио гром.

Миленко Миро Шарац
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֍

Попови нам обећавају рај на небу, политичари 
рај на земљи. Дакле, пакао нам не гине.

֍

Послије толико година ријешили смо да ресетујемо
наш брак. Систем никако да се дигне.

֍

Постајемо држава космополита. 
Вођа нам је иначе пао са марса.

֍

Почели смо да увозимо и пиромане. 
Значи да је догорело до ноктију.

֍

Почео сам сам себе да се гадим. 
И супруга ми је дала за право.

Пописивавање жртава
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֍

Почетак приче: живјели смо у земљи у којој је мрак
прво падао  на бирачке кутије.

֍

Пошто су сви умрли од смијеха, политичар је
оптужен за тероризам.

֍

Прво  није дала ништа. 
Касније је дала све. 

Суштина је  била баш између.

֍

Прво ми се попела на врх главе. 
Касније се скинула.

֍

Предложили смо кандидата из народа. 
Каква је то зверка!

Миленко Миро Шарац
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֍

Према хомосексуалцима смо се 
стварно понијели педерски.

֍

Премијер је рекао да разумије Пљевљаке. 
Дакле, ипак проблем није у језику.

֍

Преселићу се у другу собу. 
Чекам само да ми супруга исплати отпремнину.

֍

Престаните са мајмунисањем. 
За почетак одсијеците грану на којој сједите.

֍

Преци су још давно  посумњали у нас. 
Погинули су да би нама било горе.

Пописивавање жртава
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֍

Признајем само усуд моје партије.

֍

Процурио вам је порно снимак? 
Нешто нисте добро зачепили.

֍

Раније ми је  било свега доста, сада ми је доста свега.

֍

Револуција је појела скоро сву своју дјецу.
Преживјели су појели сами себе.

֍

Резултати полиције су традиционално половични.
Зна се ко је погинуо, не зна се ко је пуцао.

Миленко Миро Шарац
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֍

Реизабрана је стара власт. 
Уписао сам се у књигу жалости.

֍

Рекао сам му у лице све што не мислим о њему.

֍

Рекла је „да“.  
Касније је имала привилегију 
да ме мрзи цијелог живота.

֍

Рекли су  да вријеме лијечи све. 
Да ли да умрем или да се препустим времену?

֍

Рекли су да сам безнадежан случај. 
Надам се да су погријешили.

Пописивавање жртава
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֍

Рећи ћемо и ми неку о вођи. 
Када једном заћути.

֍

Реформа образовања добија на замаху. 
Чак и тужилаштво формира предмете.

֍

Ријешио сам да пружим тоталан отпор. 
Заспао сам.

֍

Рјешење кризе је на видику. 
Још само да грађанима отворимо очи.

֍

Са идиотима није имао ништа заједничко. 
Осим начина размишљања.

Миленко Миро Шарац
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֍

Сад знамо да ништа не знамо. 
Али отров нећемо попити.

֍

Сада нам највише  раде о глави 
они што им улази у задњицу.

֍

Само  су нам минуси у плусу.

֍

Само да узмемо власт, па макар је 
послије никада не изгубили.

֍

Само зрео вођа може да падне сам. 
Незрелог обично омлате.

Пописивавање жртава
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֍

Само се код нас неписменост шири  букваром.

֍

Само се од прљаве  власти начисто пропада.

֍

Само слога Србију спашава: - И Цеца и Шекспир.

֍

Само су неписмени резистентни на болоњски  вирус.

֍

Сачувао сам чисте руке. 
Нисам аплаудирао политичарима.

֍

Свака му је на мјесту. И добро су плаћене.

Миленко Миро Шарац
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֍

Све је више доушника међу сатиричарима. 
У њих се најмање сумња.

֍

Све је кренуло по злу када су будалу почели да
називају људски фактор.

֍

Све што почне запаљивом реториком заврши
минутом ћутања.

֍

Свезао сам коња гдје је газда казао. 
Онда је наишла комунална полиција.

֍

Сви смо ми Срби исти. 
Само што нас многи не разликују.

Пописивавање жртава
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֍

Сви су дошли себи. 
Вријеме је да се и Власи досјете.

֍

Сви су почели да ме сматрају будалом. 
То ме опаметило.

֍

Свједоци су занијемили од страха. 
Само су нас мртви суочили са истином.

֍

Своју прву брачну ноћ провела је 
са свученом будалом.

֍

Себи је купио диплому. 
Дјеца му се муче и преписују.
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֍

Син напустио земљу. Отац одавно под земљом. 
Ја сам једини патриота у породици.

֍

Сиротиња је била Богу тешка. 
Замолио је вођу да јој додијели социјалну  помоћ.

֍

Скандирали су „бандо црвена“ 
све док нису поплављели.

֍

Скупљам зрно по зрно истине. 
Ако се некада не буде могло живјети од лажи.

֍

Слиједе паклене врућине. 
А толико замрзнутих проблема.
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֍

Смањење пензија није утицало на стопу смртности
пензионера. Постоји простор за додатну терапију.

֍

Смијао сам се задњи. 
Остали су се већ били упишали.

֍

Стварно живимо у малој земљи. 
Комби странке контролишу воду, земљу и ваздух.

֍

Стварно нисам велики политичар. 
Mа само лупам глупости.

֍

Тајкун је наручио мијешано месо. 
Грешком су испоручене двије плавуше.
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֍

Тачно је да старлета није изгубила невиност. 
Она јој је само одузета.

֍

Терет реформи треба равномјерно распоредити. 
Ко је крив сиротињи што је у већини.

֍

Тешко властима када се пробуди народ 
који не може да заспи.

֍

То што нисам гласао кандидата власти сматрају 
ми као прекорачење нужне одбране.

֍

Толика ми је мука од друге жене 
да сам и прву повратио.
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֍

Тукли смо их за њихово добро. 
Онда су други на нама спровели насиље.

֍

У брак сам  ступио из рачуна. 
И прерачунао се.

֍

У граду је посјечен велики број кестенова.
Објављиваљње читуља за дрвеће се не практикује.

֍

У држави је више гладних. 
Сити своја мањинска права остварују 

кроз механизам власти.

֍

У жељезари су ме прогласили технолошким вишком.
Кажу још нисам за старо гвожђе.
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֍

У изборној трци дама је побиједила за прса.
Противкандидат је тражио вјештачење 

пластичног хирурга.

֍

У мојој брачној луци  нагло се повећао број морнара.

֍

У партију су учланили сваку учитељицу. 
Видјели су да им пролазе приче за малу дјецу.

֍

У Пљевљима се не уводи ванредно стање. 
Оно се само озваничава.

֍

У последње вријеме пишем све рјеђе. 
Правим све већи размак између слова.

Пописивавање жртава

73



֍

Тај у сваком  види  балканског касапина. 
Дакле  ради  се о тешком говеду.

֍

У тајности се опасао експлозивом. 
Касније је своју интиму подијелио са другим.

֍

Увелико сам инфициран вирусом политике. 
За сваки случај не лажем пред дјецом.

֍

Увећава се број борачких организација. 
Све је више оних који су погинули за данашњицу.

֍

Увијек држите запету оловку. 
Никада се не зна када ће афоризам да вам побјегне.
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֍

Увијек сам пливао  узводно. 
Само би ријека понекад промијенила смјер.

֍

Удала сам се за богаташа. 
Учинио ми се тако лијеп.

֍

Узалуд оштрите оловку. 
Отупјели сте.

֍

Узалуд се присјетио да више није Србин. 
Конкурс је већ био завршен.

֍

Ујео сам се за језик да не опсујем. 
Онда сам опсовао од бола.
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֍

Улица је намјерно проглашена слијепом. 
Хтјела је да смијени власт.

֍

Уплашиле су ме њене  способности. 
Умије са људима.

֍

Успјешно сам маскирао импотенцију. 
Потписао сам са супругом уговор о ненападању.

֍

Формирано је још једно политичко стадо. 
Са истим газдом.

֍

Формулисали смо велики број квалитетних рјешења.
Сада чекамо на адекватне проблеме.
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֍

Хаковали смо тe Сезамe. 
Ипак све је било само бајка.

֍

Хтио сам да се спустим на њене гране. 
Но била је већ окресана.

֍

Цијелог живота је морао да  јури папире. 
Једино га је читуља сачекала.

֍

Цијена злата наставља да пада. 
Можда је тренутак да проговорите.

֍

Чим је корупција пустила коријење 
неки су обрали плодове.
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֍

Читав сам живот дао држави. За њено добро сам
спреман да се  још једном родим.

֍

Читам, и у НБА лиги псују на српском.  
Па некоме стварно  треба јебати  матер.

֍

Чувајте своје здравље. 
Не претјерујте са дневном дозом Пљеваља.

֍

Шта ако је вођа направио лапсус. 
Па и ми смо погрешно заокружили.

֍

Шта би била стара добра времена 
без авети прошлости?
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֍

Шта има нелогично у дилеми: 
курве или спонзоруше. 

Или нема.

֍

Шта је кохабитација? 
Кад мурта узјаше, а курта још није сјахао.

֍

Шта је са овим сточним фондом? 
Ево и траву продају на граме.

֍

Што нас више људи посјети 
то смо  веће чудо невиђено.

֍

Шумарска мафија је узвратила ударац. 
Сасјекла је све до коријена.
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֍

Баш му се посрећило. 
И у прошлом животу је био магарац.

֍

Била му је вјерна. 
И кад би спавала са другим није 

скидала његов прстен са руке.

֍

Био је блесав од малих ногу. 
Политички лидер је послао тек касније.

֍

Био је тако покварен. 
Када је ушао у власт ништа му се није познало.

֍

Био сам јој први. 
А имала је и најпрвог.
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֍

Боље би било да су 
ови наши нечији други.

֍

Боље паметна накнада 
него накнадна памет.

֍

Будале су на челу. 
Паметни су мало заостали.

֍

Будале су у апсолутној већини. 
Свако негирање те чињенице је 

антидемократски чин.

֍

Будалу су прогласили технолошким вишком. 
А само што је почела да мисли својом главом.
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֍

Више није негативац. 
Постао је нула од човјека.

֍

Власт је нокаутирана. 
Бројимо јој до 10 ...година.

֍

Вођа је изолован, али је још под напоном.

֍

Вођа је стварно изгубио компас. 
На њега не утичу ни исток ни запад.

֍

Вођа се још није обратио. 
А данима их сврбе дланови.
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֍

Вођу више и не помињем. 
Доста ми је празних ријечи.

֍

Волио је младу пилетину. 
Није му сметала ни кокошија памет.

֍

Говорите нашки. 
Вагина је излизана ријеч.

֍

Доста ми је рада на црно, рече оџачар.

֍

Држава нам је стала на ноге. 
Издржаћемо.
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֍

Дуго сам тражио паметну жену. 
Коначно ми је једна успјела 

ријешити стамбени проблем.

֍

Живимо убитачно. 
Наздравље остатку.

֍

Живјели су у дивљим објектима. 
Припитомљени су тек пред изборе.

֍

Живот тече даље. 
Једино мртваци имају преча посла.

֍

За гастарбајтере нема зиме. 
Грије их сунце туђег неба.
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֍

Затварајте факултете! 
Епидемија глупости се незаустављиво шири.

֍

И Бог је најавио одсуство. 
Дигао је руке.

֍

И проститутке су најавиле штрајк. 
Жале се на велика примања.

֍

Избори су намјештени. 
Вођу нам је послао Бог.

֍

Избори су расписани под слоганом: 
- И ми трку за коње имамо.

Пописивавање жртава

85



֍

Изгубили су битку са корупцијом. 
Од тог пораза су се добро окористили.

֍

Или нам гори држава или пуше 
краве на државним јаслама.

֍

Има изузетно малу пензију. 
И нема шансе да ће му се дићи.

֍

Има нам спаса. 
Али пропасти хоћемо.

֍

Има тешку супругу. 
Али и други преузимају терет.
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֍

Имам жену са проблемом. 
Швалер јој је криминалац.

֍

Ја нисам изгубљен случај. 
Мене је жена оставила намјерно.

֍

Једва чекамо клизалиште. 
Навучени смо на танак лед.

֍

Кад год је помислио на ону ствар, 
штуцало му се.

֍

Како ми ово - министар руралног развоја, 
дјелује некако сељачки.
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֍

Како нам је кренуло са језиком, 
изгледа да ће овце појести Вука.

֍

Како се Пљевљакиња сјећа бившег момка? 
Као кроз маглу.

֍

Ко није за себе није ни за другу.

֍

Коначно ће и моја странка бити на власти. 
За сваки случај сам се учланио у сваку.

֍

Ми бираче више не вучемо за рукаве. 
Одавно су голи и боси.
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֍

Многима ће и у паклу бити тијесно. 
Све је зрело за увођење десетог круга.

֍

Мој ђед има трезвен приступ животу. 
И деведесету је дочекао мртав пијан.

֍

Моја је увијек посљедња. 
– Жено, у праву си!

֍

Моји односи са комшиницом више нису нормални.
Одступају за деведесет степени.

֍

Највећи човјеков пријатељ је кучкин син.
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֍

Нама ће бити свеједно и када вођа умре. 
Знамо да ће се опет вратити.

֍

Направили смо разлику. 
Неке смо послали у мајчину, неке у материну.

֍

Народ је био толико безвољан, да је власт 
морала урадити све мимо његове воље.

֍

Наставио је са бојкотом супруге у начелу. 
Само ће повремено улазити у радна тијела.

֍

Нашао сам и другу љепшу половину. 
Многи то сматрају ружним.
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֍

Наши криминалци су одавно ушли у Европу.
Ниједан није враћен на дораду.

֍

Не дозволите да будете разочарани. 
Изаберите најгоре.

֍

Не знам чија мајка црну вуну преде, 
али знам ко је ошишао овце.

֍

Не може баш свако да заврши факултет. 
Знам доста неписмених којима то није пошло за

руком.

֍

Не попуштајте више! 
Има паметнијих и од вас.
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֍

Не радујем се када и други тотално пропадају.
Губимо право на екслузивитет.

֍

Немојте га гађати ципелом. 
Дајте му ногу.

֍

Није волио да губи. 
Пристао је да буде заједнички 
кандидат власти и опозиције.

֍

Није исто.
Једни су се опекли, а други опарили.

֍

Није његово богатство од репе без коријена. 
Већ од конопље.
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֍

Није чудо што неписмени најдуже владају. 
Њих је најтеже прочитати.

֍

Нисам продао глас. 
Платили су ми да ћутим.

֍

Нисмо јебали јежа. 
Само се хвалимо.

֍

Нисмо само рушили. 
Хаос смо направили.

֍

Нису баш сви гладни. 
Некима је само зинуло дупе.
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֍

Нису се сами продали. 
Морали су да их купе.

֍

Ништа не питајте вођу. 
Док је на власти неће одговарати.

֍

Нова година само што није. 
Ми само што јесмо.

֍

Ово је facebook страница наше државе. 
Добро отишли!

֍

Ово ће да траје, рече мртвац.
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֍

Опет сам платио данак неискуству. 
Нашао сам млађу љубавницу.

֍

Опљачкали су државу. 
У њој сада живе из патриотских разлога.

֍

Опозиција се и овај пут оклизала. 
Опет је вођа просуо памет.

֍

Осјећате се лудо? 
Можда вас је памет оставила.

֍

Ослободили смо се авети прошлости. 
Послали смо их у будућност.
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֍

Остао сам досљедан. 
Партија ме је напустила.

֍

Пале су све маске. 
Још само да слијепи прогледају.

֍

Паметнији попушта. 
Паметнија допушта.

֍

Партијски активиста је напунио двадесет година. 
Сви би му дали десет година мање.

֍

Познато нам је шта се ради у подземљу. 
Имамо ми своје кртице.
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֍

Показао је да има мозак. 
Каква  аутодеструкција.

֍

Покојник је одиграо
партију живота.

֍

Политички мобинг: 
пређи код нас ваљаћемо ти жени.

֍

Полицајац се бавио криминалом? 
Клин се клином избија.

֍

Понашам се незрело. 
Гледам само филмове за одрасле.
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֍

Попијте пред спавање чашицу јаког отрова. 
Никада нећете сазнати шта вам се догодило.

֍

Послао је отворено писмо незгодне садржине.
Затвориће га!

֍

Постао је бесмртан. 
Кад год лупи неку глупост остане жив.

֍

Постоје двије категорије Црногораца:
они који туже државу и они који туже за државом.

֍

Почели смо да умиремо од глади. 
Hajважније је да живот иде даље.
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֍

Преговарачи су закључили да је најбоље да се рат
настави. Онима који погину и тако ће бити свеједно.

֍

Припремам антологију. 
Сви који уплате могу се сматрати затупљеним.

֍

Прича се да наша власт датира
још из другог миленијума.

֍

Проблем бијеле куге не изазива посебну напетост. 
И даље је пуно опуштених.

֍

Продала је невиност више пута. 
Но неки и даље сумњају у њено поштење.
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֍

Продали смо се. 
Нико неће да нас купи.

֍

Процес инклузије даје резлтате.
Будале се осјећају тако паметно.

֍

Ратујем сам против свих. 
Нећу ни са ким да дијелим сласт побједе.

֍

Реци ми ко ти је спонзор, 
рећи ћу ти ко си.

֍

Све је више лопова. 
Изгледа да и поштени краду.
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֍

Све је отишло у ПМ. 
Биле су ово вијести, останите уз нас.

֍

Сви су недужни. 
Ствари су се саме отеле.

֍

Синчић је побјегао са часова. 
Родитељи тврде да су затечени.

֍

Спријечите сукоб интереса. 
Будите незаинтересовани за све.

֍

Супруга га је оптужила за злостављање. 
Дуго ју је сексуално запостављао.
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֍

Супруга ме дијели са швалерком. 
И то сам јој опростио.

֍

Тврди да му је Црна Гора мајка. 
Отац га још увијек није признао.

֍

То, да је са црним рупама све релативно, и није 
неко научно откриће већ искуство генерација.

֍

У лажи су кратке ноге? 
Истини су већ одавно ампутиране.

֍

У мојој држави нико није ни за шта крив. 
Боже, опет је, изгледа, до тебе.
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֍

У партији су уважили његов ангажман. 
Унапријеђен је у звање корисног идиота.

֍

Увијек је био скроман човјек. 
И милионер је постао скоро непримијетно.

֍

Угасио сам се прије поноћи. 
Моја је горјела до зоре.

֍

Упознао сам самог себе. 
Често и попричамо.

֍

Ућутаћемо. 
Само да кажемо шта немамо.
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֍

Ухапшени полицајац је био 
одраније познат полицији.

֍

Филм „Само једном се љуби” одгледао сам три пута.
Из ината.

֍

Шта ако смо им поклонили парче територије. 
Па нећемо их ваљда признати празних руку.

֍

Што је више лажних доктора, 
то су нам болести све истинитије.

֍

Штрајк глађу наставили смо 
послије паузе за ручак.
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֍

Три су основна пута за повећање наталитета: 
први пут, други пут , по могућности и трећи пут.

֍

Живим искључиво од сопствених пара, 
које сам наслиједио од свог оца.

֍

И даље воде јалову политику. 
Притискају без резултата.

֍

Чврсто смо на зачељу. 
Не дозвољавамо никоме да нас слиједи.

֍

Скроз смо блесав народ. 
Чак је и част изузецима полуђело.
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֍

Узели би они тих тридесет сребрењака. 
Али кога још да издају.

֍

Ма немамо ми храбро срце. 
Само продајемо бубреге за муда.

֍

Све мање вјерујемо вођи. 
Уздамо се у државне непријатеље.

֍

Никад краја рецесији. 
Чак су и проститутке почеле да волонтирају.

֍

Нећемо дозволити да нас неко уништи. 
Толико и сами можемо учинити.
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֍

Био сам и ја патриота све док нисам 
схватио да је наша држава њихова.

֍

Вођа је предао кандидатуру. 
Вечерас помјерите часовнике тридест година уназад.

֍

Znam i ja da pišem latinicom. 
No trpim.
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СВЕ ПО СПИСКУ

Може се рећи да Миленко Шарац у слободно време ради
у струци. И као економиста и као афористичар он се бави
истим темама: политиком, инфлацијом, незапосленошћу,
демографијом.

Економију предаје, а у књижевности нема продаје. Не
диже руке ни оловку у њима. Бори се на најбољи начин на
који један интелектуалац може и мора: главом! Не, он се не
шали главом. Афоризам и сатира су сувише озбиљне
форме да би се њима шалило. Речи у афоризму су, баш као
цифре у економији, веома важне. Не сме их бити мање,
нити више него што треба. То и Шарац зна па нам то и
доказује у овој књизи. 

Рачуница је јасна. Његови афоризми, као што је то и горе
наведено, обухватају више тема. Читав један, економски и
математички, прецизан попис. Нажалост, попис негатив-
ности, попис жртава. Не, ово није књига жалости, иако у
њој има доста тога тужнога, овде је само тачно наведен
попис жртава демократије, мржње, глупости, незнања,
бахатости, безобзирности. Дакле, аутор у овој књизи нам
представља и подсећа на оно што не ваља. И то онако, све
по списку. Без гледања кроз прсте, без прескакања некога
и нечега. 

Шарац је у својим афоризмима испрескакао све оне који
су то заслужили својимј (не) радом, јавашлуком и безоб-
зирношћу. Није чак поштедео ни свој град, ни своје сугра-
ђане. Он својим афоризмима жели да им отвори очи пуне
магле и пљеваљског дима. Жели да разбуди и оне који
успављују народ лажним обећањима. 

Мисија афористичара није лака. Тешко онима о којима
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пише, неко би рекао. Међутим, афористичар не би ни
писао да му није тешко. Не би ни Шарац писао афоризме
(зауставио би се на поезији и хаикуу) да није оних који зас-
тупају тезу „лако ћемо“. Са њима је најтеже изаћи на крај.
Па чак и у афоризму. Тешко их је тако „велике“ сместити
у тако малу књижевну форму.  Ипак, Шарац се сналази,
успева да „великане“, „заслужне грађане на власти“ (оне
који су задужили народ па и аутора) сведе на разумну
меру. Миленков афоризам је управо та заслужна мера. Ни
сувише духовит, ни сувише опор, ни сувише вулгаран.
Златна средина.

Наша је држава елдорадо.
Живимо у златном добу глупости.

Без обзира које је годишње доба, глупост цвета. За
сатиру, убило се. Зато и иде на овај Списак жртава. А
списак је као што ћете имати прилику да прочитате, под-
угачак. Ипак да скратимо: на овим нашим просторима
одувек се знало гинути. Не само у рату већ и у мирнодопским
условима.  Прочитајте ове афоризме, па ћете утврдити
колко су жртава однели: демократија, транзиција, ријалитији,
старлете и тајкуни заједно. То нам Шарац економски и
математички износи тачно у главу. А увек је тако било. По
глави становника. И по леђима наравно. Ипак, Миленко не
сагиње главу пред свим овим аномалијама друштва у којем
живи, нити савија кичму пред бескичмењацима. Он, као
што рекосмо, на сопствен, оригиналан, тих и скроман
начин, буди народ и отвара му очи својим афоризмима.
Шарац том народу уме и да заголица машту:

Не сјекирајте се ако вам се жена швалерише за новац.
Она само ради на економском оснаживању брака.
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И да пружи бесплатан економски савет. Ови његови
„економски“ (читај еротски) савети неће скупо коштати
оне који их читају. И они ће читаоцу моћи да отворе очи,
својим прецизно бираним, одмереним, не вулгарним речи-
ма. Његов афоризам о мушко - женским односима, његова
„ласцивна“ реч има тачно своје место. Тачно је одмерена.
Није груба и не ствара одбој прилком читања. Дакле, свака
му је на месту. И он стоји чврсто иза сваке своје речи. Зато
и може у овој књизи да оштрим пером записује све по
списку.

Игор Браца Дамњановић ДИБ
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СНАЈПЕРИСАЊЕ АФОРИЗМИТРАЉЕЗОМ
(Приступ „Пописивању жртава“ Миленка Шарца)

Миленко Шарац је у литературу, посебно ову хуморис-
тичко-сатиричну, ушао скоро без најаве, скоро па изненада,
„Рафалном паљбом“, која је одјекнула поприлично, можда
и више него што је и сам аутор очекивао, без обзира
колико био оптимистичан, колико вјеровао у себе. Збирка
се рашчула попут рафала из оног старог „шарца“, „чађа“,
како су тај митраљез називали. И одједном као да су се сви
запитали: па гдје си био до сада, човјече. Његова збирка
афоризама је имала примјерен назив. Аутор је као вук
кидисао на многе друштвене и људске слабости, и није
жалио оружја ни муниције. Стигла су и адекватна признања,
средине, од појединаца, посебно зналаца и стручњака за
ову врсту литературе. Миленкови афоризми се цитирају,
објављују у многим медијима. Има га већ у неколико анто-
логија. Многи би се уљуљкали, увјерени како су већ славни,
али Шарац не мисли тако, он просто иде даље. Нове битке
тек предстоје. 

Нова битка се зове „Пописивање жртава“. То је само
шифра за нови удар на све оно што је на домету те врсте
оружја. Сатире, и њеног најубоитијег средства афоризма. С
тим што аутор сада иде даље, тактички, па је оружје преба-
цио на јединачну паљбу, уз унапређење нишанских справа.
Па више не иде рафално, можда више снајперише. Сада
као да је јасније лоцирао мете, као да је поучен оним
чувеним афоризмом Миленка Пајовића: Не треба циљати
у мету, треба метати у циљ! – па погађа баш тамо гдје
треба. А да чиме би писац него ријечју, ма у којој чантри да
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носио своју муницију, а она је, зна се – ријеч, реченица,
афоризам. Шарац је њоме ишарао нашу стварност, нашу
збиљу, па и нашу шалу. Мада би неки рекли да није нам до
шале. А јесте, баш уинат немилој стварности, временеу
упркос. Шта нам је друго и остало. Миленко никога не
милује, не бренује, што би рекли ми овдашњи. А за то ваља
имати петљу.

Не бих рекао гдје је Миленко Шарац јачи – у политичкој
сатири, у оној друштвеној, у најширем значењу тога појма,
па све до оне што се тиче мушко-женских односа. Да, баш
у овој потоњој је овај аутор посебно жесток. Можда и зато
што је, на жалост, код нас све постало политика, па и то.
Па ни та дјелатност код овог афористичара није обично
еротско-еротско мушкетање, већ дубинско продирање у
стварност гдје се више не зна ко кога и како, мислим –
гледа, види. (Да не знам Шарца поштењачину – препоручио
бих његовој супрузи да припази на њега!). Па испаде и то
друштвено-политичка дјелатност на малом простору, у
малом пресликана стварност, мада јако присутна. А може
се и она уздићи до врхова самих, тамо ђе главари на
дивану сједе, сједе и бесједе. О парама они, наравно, а
знамо их кад им је најважније било да се нареде (дотјерају),
крену на сијело и брдом долом запјевају: Мала моја – на вр’
села мога ... А паре кад се броје, човјек никада није весео,
ма колико да их има, и многе му ствари не падају на ум
(наум). И што им је најважније, томе им је увијек сиротиња
крива. Или им ради о глави, или их поткрада, или не ради
добро – „да би свима било боље“ – како то политичари
воле да кажу.

Но, шалу на страну, биће те еротике (друштвено-поли-
тичке, посебно), још много. Неће се ова демократија тек
тако завршити. А у њој је све могуће. За лијека нека се нађу
и овакве књиге, попут „Пописивањаа жртава“, Миленка
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Шарца. Оне враћају осмјех на лица, јер су на свој начин
откривалачке, али и храбре. Ради се о једном од бољих
дјела у свом фаху. Усуђујем се рећи да је ово својеврстан
догађај у респектабилној пљеваљској афористичарској
збиљи, па и шире од тога. Ради се о ствараоцу који се
потврдио другом књигом у истом жанру. Али је сасвим
извјесно да се његова стваралачка енергија тек покренула и
да ће ова збирка афоризама бити тек друга у подужем
реду. Види се то из сваког записа његовог, бог му је дао дар
да гледа, запажа, види, па и да опише, из особеног угла. А
наша стварност ће му свакако дати још доста „материјала“.

Наравно, ни ова књига није без извјесних мана, јер некада
реализација, дакле техника, Шарцу није најбоља страна.
Афоризми му знају бити и дужи него што је пожељно,
некада чак нешто и објашњавају, не остављајући читаоцу
довољно простора за размишљање и гранање његових асо-
цијација. Чини ми се да овај аутор нема посебне узоре,
односно они се у самим афоризмима не виде, што је данас
ријетка врлина, достојна особитог поштовања. И највећи
квалитет књиге, наравно.

Зоран Раонић
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