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Слепи колосек

Код нас су људи осуђени на живот.
Не треба нам смртна казна.
Атентатор је побегао с места злочина.
Није могао да поднесе терет славе.
Национализована имовина ће бити враћена
власницима. Нека се прво припреме покојници.
Полиција има право да бије грађане.
Они најбоље знају зашто.
Политичари су ин, народ је аут.
Иначе, као земља прилично смо кул.
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Био сам на информативном разговору.
Нема ништа ново.
Није проблем што стандард у Србији
стално расте, већ што су грађани слепи
да то виде.
Био сам на пијаци да разгледам.
Воће и поврће су стварно чудо!
Почео сам да налазим крупне ствари на улици.
Мало-мало па налетим на неког
смрзнутог бескућника.
Аутомобиле политичара треба видно обележити
како им се народ не би бацао под точкове.
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Газда фирме је скроман човек.
О финансијским успесима ништа не пише
у књигама.
Да ми у посету није долетео залутали метак,
Нову годину бих прославио сам.
Најтеже је ослонити се на послушне.
Свакога слушају.
И раније смо сахрањивали мртве,
али у овима данас нема нимало живота.
Није лепо да напамет причамо о корупцији.
Дајте нам ценовник.
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Чим је стигла пензија, одјурио сам до месаре
и купио пола киле чварака.
Нек се нађе за наредни месец.
Када видим просјака на тргу,
дође ми да се и ја запослим.
Никако да се навикнем на нове ципеле.
Немају рупу.
Посланици су добили лаптоп рачунаре.
Поред закулисних, моћи ће да играју
и друге игре.
Вођа је с мафијом у блиским односима.
Он јој је кум.
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Поручио сам костим Деда Мраза
преко интернета. Грешком су ми послали
нуклеарну подморницу са ракетама томахавк.
Прст у око је чврст доказ да угао гледања
зачас може бити померен.
Дављеник је испливао.
У руци држи сламку спаса.
Набавио сам пиштољ да се заштитим од лопова.
Не дам им корицу хлеба.
Родитељи који мисле на будућност своје деце
не би требало да их уче поштењу.
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Не дамо ми сваком да нас вара.
То могу само они с искреним намерама.
Минула година била је најлошија до сада
како за покојнике, тако и за оне
који једва преживљавају.
Криза је најтеже пала бившим министрима.
Мало-мало па се неки нађе иза браве.
Порез на имовину убудуће ће плаћати
сви грађани па и они који кољу по кућама.
Идеја политичара је да максимално искористи
свој четворогодишњи мандат. Ето како
од лепих идеја у Србији може добро да се живи.
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Тајкуни си испливали на таласу приватизације.
Радници још нису.
Штрајк просветних радника је показао
да будућност наше деце лежи на улици.
Имамо плодну земљу.
У њој леже родољуби нашег народа.
Грађани би требало да пазе за кога гласају.
Не могу више да коче планирани развој земље.
Не постоји ниједан разлог
да страни инвеститори не дођу код нас,
али има безброј разлога да оду.
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Просјак је побољшао свој социјални положај.
Сад проси у центру.
Омладина без будућности је наша будућност.
Дављеник није ни сањао да је за срећу
потребно двоје.
Повукао сам сву уштеђевину из банке.
Да платим комуналије.
Народ је узео ствар у своје руке.
Купује лекове на комад.
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У Новој години нас чека економски препород.
Срећна Нова 2038.
Државу треба приватизовати.
Да се зна ком тајкуну припада.
Образовни систем је положио испит.
Добили смо још једну генерацију без будућности.
Где је памет јефтина, јарам скупо кошта.
Политичари немају чега да се стиде.
Народ је изабрао да иде го и бос.
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Данас је тешко наћи доброг радника.
Нико неће да ради џабе.
Напредовали смо у борби против корупције.
На сваком кораку се нуди мито.
Лако је талентима да пропадају
кад има ко да их гурне.
Узалуд смо мењали навике.
Систем је остао исти.
Нашли смо дежурног кривца.
Није знао да је дежурни.
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Без партијске књижице тешко се стиже до посла.
Недостају путокази.
Европска перспектива Србије најјасније се види
преко сателита.
Исправили смо грешке из комунистичког
периода. Уместо једне партије добили смо
коалицију на власти.
Србија је атрактивна земља за стране
инвеститоре. Пет векова под Турцима
су најбољи гарант!
Пензионери су остали кратких рукава.
А ускоро ће остати и без пензија.
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Грађани све масовније похађају курс
преживљавања. Гужва је пред контејнерима.
Прешли смо праг сиромаштва,
а онда је пукао видик на улицу.
Корупција у земљи више није сигурна.
У 5% случајева дала је лоше резултате.
Народна воља је патент политичара.
Звучи шашаво, али ради.
Ми не правимо разлику међу талентима.
Код нас одскачу сви који плате.
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Лопов је имао бесплатно школовање.
Академско образовање стекао је у затвору.
Стопа сиромаштва се надвила над земљом.
Гази све пред собом.
Требају нам маштовити политичари.
Да објасне народу како му је.
Кад су на одскочној дасци тајкуни, сиротиња
лети у небо.
Надлежни нису смели да се играју.
Коцкали су се кришом.
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У Србији има две врсте патриота.
Док једни купују, други распродају домаће.
Хашки трибунал је сто одсто неправедан.
Фаворизује Србе.
Држава која купује социјални мир
распродаје све што стигне.
На високом нивоу краду само одабрани.
Они које је народ бирао.
Системска корупција положила је
још један испит, а ускоро ће и да дипломира.
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Сан сваког лопова је да се поштено накраде,
као министар.
На слепом колосеку најбрже напредује рђа.
Платио сам порез на имовину.
А онда сам отишао у народну кухињу,
на славље.
Приватизација је ишла као подмазана.
Тек на низбрдици погребна кола почела су
да шкрипе.
Што је криза у земљи дубља,
то је више укопаних.
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Дошао је тренутак истине.
Нико га није приметио.
Куповина дипломе је патриотски чин.
Повећава образовни ниво нације.
Покварио се човек. Уместо да га поправе,
шегрти уче од њега.
Армија фудбалских навијача од данас је богатија
за два тенка и три оклопна транспортера.
Народ може слободно да блеји. У демократији
је дозвољена слобода изражавања.

20

Слепи колосек

Он је привредник за пример. Не плаћа порез,
струју, комуналије...
У катастру сам провео најлепше године живота.
Чекао сам да ми укњиже стан.
Не одвикавајте народ од бацања смећа.
После неће знати да се врати кући.
Ни у сну нећемо дати Косово. Бранићемо га
док се не пробудимо.
Правимо нове темеље државе.
Откопавамо масовне гробнице.
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Влада нам је стабилна. Нашла је чврст ослонац
у сиромаштву.
Пензионери вредно раде на побољшању
животног стандарда. Подижу гробнице.
Сиротињу можеш газити колико хоћеш.
Отпорна је на хабање.
Радници се више не задовољавају мрвицама.
Траже зарађено.
Сумњиво лице је најлакше препознати
у огледалу.
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Ми све проблеме решавамо у ходу.
Прескачемо их.
Најважнија карика у ланцу приватизације
је катанац.
Кад смо завршили с причом, почела је драма.
Узми коња за председника, издржаваћеш ергелу.
Власт негује малог човека.
Храни га на кашичицу.
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У земљу је стигао стручњак за препакивање
дугова. Учи се како ми то овде радимо.
Плате су нам никакве, а цене само такве.
Пратили смо развој демократије,
а онда је демократија почела да прати нас.
Ватра на трибинама засенила је фудбалере,
али су зато хулигани блистали.
Наш систем је прилагођен особама с посебним
потребама. Оним што краду.
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Адвокат је на суђењу тумачио мало шире
одредбе закона. Држао се рупа.
Стање нације нам је редовно, само су туче
на локалним изборима ванредне.
Не само да су нам све лађе потонуле,
већ су и продате будзашто.
Систем је скројен по мери човека.
Зато је лудачка кошуља тако тесна.
Довели су народ до просјачког штапа.
И одвезли се у џиповима.
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Некад су нам претили Турци, Немци, НАТО,
а сад нам прети бела куга.
Један број грађана је на изборе изашао с празним
стомаком. Како је гласао, тако ће му и бити.
Циљ демократских промена је погођен.
Радници су били транзициона мета.
Тек кад је попио туру батина,
потрошач је знао шта пије.
Некад нам се све вртело око народне кухиње,
а сад је у игри и контејнер.
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У борби за слободу медија новинари лако губе
главу.
Кад вођа води главну реч, и глуви морају
да га слушају.
Све је више грађана који раде против државе.
Не плаћају струју.
Без просјачког штапа и канапа
држава ће тешко стати на ноге.
На јасном смо европском путу.
Види нам се свако ребро.
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Инјекција ММФ-а је гарант влади
да ће еутаназија државе бити успешна.
Полиција је поднела највећи терет
демонстрација. Није испуштала палице из руку.
Лопов је искористио дан да се наспава.
Радио је у ноћној смени.
Откад му је грумен земље пао на ковчег,
незнани јунак носи терет славе.
Нови закон о раду гарантује сва права
радницима. Послодавац задржава право јачег.
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У стара добра времена сиротиња је пљачкала
банке. Сада банке пљачкају сиротињу.
У нову годину улазимо с пуно оптимизма.
Све очи упрте су у Деда Мраза.
Сизиф је дигао руке од пензије.
Није могао да пусти камен.
Ефекти владиних мера штедње биће ускоро
видљиви. Ко преживи причаће.
Тешка времена нису прошлост.
Она су наша садашњост и будућност.
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Тужилаштво вредно ради на партитурама
за неоткривене таленте. Свираће клавир.
Патриотски интерес земље нам је одвајкада био
најважнији. Турци су вешто користили колац
да то истакну.
И наши преци су живели у медијском мраку,
али су знали да гледају у боб.
Према закону спојених судова паре из подземља
отичу на врх.
За слику Србије брине влада. Наше наивно
сликарство чувено је у свету.
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И раније се шушкало да је судија имун на мито.
Сада се шушка да се разболео.
Имамо политичаре гладне власти и народ
који је сит свега.
Платформа владе за Европску унију је спремна.
Недостаје катран и перје за свечани испраћај.
Платформа владе је зацртана. Црква скупља
прилоге за опело.
Потоп библијских размера нас је све изненадио.
Замало да Србија добије излаз на море.
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Влада је направила свој пословни амбијент.
Ред је да армија незапослених направи свој
па куд пукло да пукло.
Србија има наслеђене проблеме.
Не мрдају из фотеља.
Празна пушка није случајно опалила.
Дан је био као створен за метак.
Реконструисана влада ставила је акценат
на наду. Она умире последња.
Грађевинске дозволе издају се по убрзаној
процедури, а преко ноћи стижу нам и преки
судови.
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Када је судија јавно изврнуо џепове,
видело се да је пун као брод.
Залутали метак долетео је с непознате локације.
Одакле најбоље пуца поглед.
Потрошачко друштво везано је продајним
ланцима.
Борили смо се да нам буде боље. И видите
докле смо стигли.
Покојник није осетио пореске олакшице.
Остао је мртав хладан.
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Катастар клизишта у земљи треба што пре
направити. Делови територије већ увелико клизе.
Не могу сви министри у влади да свирају
клавир. Могу само они које одаберу
тужилаштво и полиција.
До размене искустава у региону
дошло је спонтано. Уз помоћ штапа и канапа.
Јавни дуг земље јури брзином светлости.
Отприлике 330.000 евра на сат.
Служба ДБ-а има стручњаке за техничка
решења. Што они одраде, то је одрађено.
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Кад Народна банка форсира пливајући курс
динара, грађани се даве на сувом.
Влада развија сарадњу са свим земљама,
а посебно с нашом.
Шуме су одувек биле наш природни ресурс.
Користили смо их у сваком рату.
Млади су најдаље отишли у спровођењу
реформи. Неће да се врате кући.
Влада је на климавим ногама.
Ослања се на пензионере.
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Код нас нико неће остати без посла, поготово
не онај који га сваки дан тражи.
У Чикагу су се радници изборили за 8 сати рада,
8 сати одмора и 8 сати сна. У Србији ће морати
да се изборе за плату.
Незнани јунак је добио своју бисту.
Саборцима су припале фотеље.
Премијер је наш најјачи играч на терену.
Игра на свим позицијама.
Реформе владе су успешно спроведене.
Недостајали су појасеви за спасавање,
а плануле су и све сламке.
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У странкама је нормално да граби ко шта стигне.
Ретко ко стигне до затвора.
За новогодишњу здравицу грађанима побринуо
се премијер лично. Глумио је Деда Мраза
из Европске уније.
Градимо модерну државу. Биће то највећи
геронтолошки центар на Балкану.
Кад се правосуђе потопи у воду, на површину
исплива политика.
Нико нема што Србин имаде. А од Косовског
боја нема ни он.
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Постао је мозак нације.
Завео је бирачко тело без мозга.
У нашем домаћинству сви одвајамо од уста.
Најлепше кости дајемо керу.
Он је уметник преживљавања. Неће да каже
на ком ћошку ради.
Разлика између претходних влада и ове је
што садашњој још нисмо видели леђа.
Прошле године летовао сам код куће. Задужио
сам се као Грчка.
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Слепи колосек

Неки споменици су већи од других. То су они
који се носе на рукама.
Поплава је изашла на бис,
а онда је и клизиштима кренуло.
Ми у фирми ништа не радимо.
Таква нам је динамика посла.
Што је више младих у странкама,
то нам је будућност земље неизвеснија.
Обдукцијом бирачког тела утврђено је
које странке нису прошле изборни цензус.
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Именовали смо кривца. Након полицијске
обраде признао је све оно за шта није био крив.
Зашто се нисмо окренули Русији?
Није било довољно вотке!
Сујету политичара је тешко нахранити.
Вечито је гладна.
Ако је демократија нешто друго, онда нам дајте
оно прво.
На полицијским играма победио је пендрек,
за корак испред лисица.
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Власник сам проблематичног кредита.
Купио сам стан себи и банци.
Од када плаћам редовно струју и комуналије,
народна кухиња ми је постала други дом.
Пишем сатиру већ тридесет година, а толико има
и како псујем.
Грађане води нагон за преживљавање.
Вођа је тек на другом месту.
Мржња човека у свашта претвори.
У министра информисања, на пример.
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Лакше је опрати новац но руке.
С рукама човек никада није начисто.
Санирао сам рупу у кућном буџету. Фи 200 евра.
Детаљи истраге још нису испливали у јавност.
Дављеник јесте.
Не зна се којом ће се делатношћу
инвеститор бавити. Управо је стигао из затвора.
Вођа је загледан у светлу будућност.
Не види мрак у којем живимо.
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Институције система уживају пуно поверење
грађана. Оних који су дали мито.
Наш народ је склон лирским осећањима.
Вођину смрт опевао је за живота.
Видео сам познатог уметника. Изводио је
перформанс крај контејнера.
Захваљујући искуству стеченом у транзицији,
тајкуни су највише стекли.
Дављеник је давао знаке живота,
а онда се препустио матици.
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Од политичког отпада може свашта
да се направи. Нова странка, на пример.
Јутрос сам обавио јавну набавку.
Купио сам хлеб од јуче.
Бескућник је провео незаборавну ноћ на улици
отвореног срца. Сад му је срце пуно.
Млади су дали велики подстицај партијском
запошљавању. Учланили су се у владајућу
странку.
Проблеми ће нас надживети. Створени су
да живе вечно.
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Србија је далеко од свог потенцијала.
Тамо далеко...
Верујем фризерки кад каже да је вођа болестан
човек. Она располаже свим обавештајним
подацима.
Како сам постао добровољни давалац крви?
Брици је задрхтала рука.
Није он тиква без корена.
То му је већ трећи мандат.
Лопови не сањају боље сутра. Они ћуте и раде.
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Велики политичари имају бисте,
а мали виле и јахте.
Непријатељ нам је остао веран до гроба.
Чека прилику да нас сахрани.
Странке у парламенту раде тимски.
Једна другој подмеће ногу.
Наша перспектива није нимало ружичаста.
У основи је црна.
До заоштравања међунационалних односа
дошло је када се у игри појавио нож.

46
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Леш је испливао. Хтео је да види
докле су реформе стигле.
Српски политичари су аутохтона врста.
Успевају на народној грбачи.
Имамо строгу политику запошљавања.
Кад запослимо све чланове странке,
рођаци и пријатељи дођу на ред.
Статистика каже да грађани живе боље.
Зашто не каже који су то грађани?
Продали смо фабрике за један динар. Имале су
фабричку грешку.
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У министарским фотељама нема седих глава.
Тамо седе офарбани.
Владина стратегија развоја проста је као пасуљ.
Одмах се осети.
Политичари се више не брину за порекло
имовине. То је оно што народ брине.
Масовне гробнице су око нас. Треба само мало
прочепркати.
Гласачки листићи су наше оружје.
Од папира.
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У основи свих наших вредности лежи човек.
Бог да му душу прости.
Грађане је тешко ослободити старих навика.
Чим виде шалтер, створи се гужва.
Нема везе што нисте одавде.
Ђаво увек дође по своје.
Када би политичари исплакали своје грехе,
имали бисмо потоп библијских размера.
Кад звоно звони за узбуну, јахте прве
испловљавају.
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Вођа је наша локомотива развоја. Има сужен
маневарски простор јер вуче земљу
по слепом колосеку.
Што се одговорности тиче, с њом немамо
никаквих проблема. Нема је.
Демократске промене су уродиле плодом.
Беше то плод маште.
Захваљујући одливу мозгова, незапосленост
смо свели на разумну меру.
Откад сам платио порез за стан, улица ми је
друга кућа.
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Сан сваког магарца је да буде коњ који ће ући
у Скупштину.
Неспособни код нас имају идеалне услове
за развој. Способни су отишли.
Кад саставимо крај с крајем, војска ће бити
на висини задатка.
Вођу вуку за рукав нижи од њега.
Они виши вуку га за нос.
Домовина се воли изнутра. У кабинама јахти,
у раскоши вила.
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Срби су најстарији народ. Не виде, не чују
и не памте ништа.
Отворени смо за све идеје. Само неко треба
прстом да покаже на које.
Грађани имају велика очекивања од нове власти.
Нису мали да не знају шта се ради испод жита.
Институције система нико не сме да дира.
Урушиће се ако их неко пипне.
Креативно новинарство нема шта да тражи
код нас. Ми све радимо по диктату.
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Непријатељ је користио хемијско оружје.
Скинуо је чизме.
Он је доајен народне кухиње.
Од малих ногу је тамо.
Моле се пешаци да пређу на другу страну.
Влада је склона паду.
Јахали су нас и пре, али нико није био упоран,
као вођа.
На путу у боље сутра подмећу нам клипове
под босе ноге. Хоће да нас саплету.
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Кад земља тапка у месту, лако оде на добош.
Демократија шири видике. Открива перспективу
улице.
Воз стоји на слепом колосеку. Касни у поласку
цео један људски век.
Адвокат је нашао рупу у закону. Још није открио
пошто крпљење.
Имамо транспарентно сиромаштво. Види му се
сваки атом.
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Народ који има овакве политичаре
не треба да брине за своју будућност.
Треба да брине за садашњост.
Ако вам је историја пуна промашаја,
служили сте јој као мета.
Странке вредно раде током целе године.
Замајавају грађане.
Политичари се слажу у једном - сиротиња
ће нас упропастити.
Нема везе што је живот кратак. Идемо даље.
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ШИРОМ ОТВОРЕНИХ ОЧИЈУ
Ко познаје Зорана Додеровића, рећи ће да је он
скроман човек. За његове афоризме се то не може казати.
Они говоре сами за себе о тешком времену у којем живимо.
Додеровићеви афоризми имају увод, разраду и закључак. То
су романи у две реченице. Нема непотребних објашњења.
Сва слова и знаци интерпункције су на свом месту. Афоризам, као књижевно дело, живи за себе. Аутор је посматрач
и записивач. Записује оно што му стварност диктира.
Никако да се навикнем на нове ципеле.
Немају рупу.
Тужно је што пред истином многи затварају очи.
Онима који не желе да виде и онима који у потрази за
светлом будућношћу слепо следе вођу, аутор на суптилан
начин отвара очи. Обраћа се властодршцима који су завели
народ и оставили га на слепом колосеку.
Вођа је загледан у светлу будућност.
Не види мрак у којем живимо.
Додеровић није научио да жмури. Напротив, он гледа свет
око себе широм отворених очију, отвореног ума. Да би се
написао сажет афоризам са поруком, мора се контеплирати. Зорану то успева захваљујући политичарима и тешким
временима у којим живимо. Може се рећи да су га они задужили. Да сваку своју реч дуго и прецизно вага.
Санирао сам рупу у кућном буџету.
Фи 200 евра.
Аутор ових афоризама је хуманиста. Он воли
обичног, малог човека, чијем друштву и сам припада. То
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му не умањује вредност. Напротив! Захвљаујући томе је
велики. И као човек и као сатиричар. Зоран је особа која
никада није гурала себе у први план. Његови афоризми су
сами себи налазили пут, захваљујући квалитету. Од првог
објављеног афоризма 1996. године у новосадском листу
Независни, преко радио емисије Облак у бермудама, до
реномираних часописа и сајтова хумора и сатире. Афоризми које имате прилику да читате плод су деценијских
опсервација. Аутор их је објављивао у првом електронском
часопису за хумор и сатиру Етна од 2006. до 2018. године.
Афоризми су и даље актуелни! То је одлика праве сатире и
Зорана Додеровића.
Разлика између претходних влада и ове је што
садашњој још нисмо видели леђа.
Афоризми у књизи Слепи колосек посвећени су
обичном, малом човеку, бескућнику, жртвама приватизације,
гладнима и људима који су остали без посла и без наде. Истинити су, искрени и болни, а ипак добронамерни. Никога
неће повредити, нити увредити, али ће постићи свој циљ.
Отвориће „слепима” очи и извести их на прави пут.
Чуј, Mали човече (рече Вилхем Рајх)! Читај ове афоризме, јер они нису обећање светле будућности. Тек када
на прави начин сагледаш мрачну свакодневицу и храбро
се суочиш с њом, моћи ћеш се вратити са слепог колосека,
са ивице провалије, до које си дошао слепо следећи вођу.
Када будеш на прави начин разумео суштину о којој ови
афоризми говоре, успећеш да прогледаш!
А кад једном прогледаш, више никада нећеш затварати очи ни пред ким и ни пред чим!
Игор Дамњановић ДИБ
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БЕЛЕШКА О АУТОРУ
Зоран Додеровић рођен је 13.04.1960. године у
Новом Саду, на Подбари.
Пише кратке приче, хаику поезију и афоризме.
Уређивао је часопис Хаику Момент и билтен новосадског хаику клуба „Александар Нејгебауер” Хаику информатор.
Објавио је велики број кратких прича, хаику песама
и афоризама у часописима, зборницима и антологијама у
земљи и иностранству.
Добитник је бројних награда за кратку причу, хаику
и афоризам.
Афоризми су му преведени на енглески, руски, бугарски, македонски и мађарски језик.
Објавио је књигу кратких прича самиздат Неправилни комади (1986); Заструпљена река (2000), Апокалипса,
Љубљана.
Коаутор је збирке хаику поезије Раскршће ветрова
(2003) и збирке кратких прича ПреЗЕНт анегдоте (2006),
Пунта, Ниш.
Живи и ствара у Новом Саду.
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