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Брђани нас гледају с висине.  

Нису свесни да су сишли у равницу. 



Срби су починили злочине, али нису фашисти. 

Данас ни Аријевци нису фашисти. 



Демократија је применљива у стварности.  

Античко доба у главама  конзервативаца  

још увек је ново доба. 



Постоје велике разлике између народа и грађана. 

Народ не разликује малограђане од грађана. 



У полицијској држави нема невиних.  

Такви се више не рађају. 



Људи не разликују бесмисао од смисла.  

Бесмислен посао постаје смислен  када је плаћен. 
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Од богатства се може полудети. Само лудаци могу 

бити милионери док милиони људи гладују. 



Пропаст света предвиђају пропали видовњаци. 



Министар полиције је имао састанке са чланом 

нарко-мафије, јер су такви састанци легитимни  

у свим банана-државама. 



Наоружане будале су увек у праву.  

Извршна власт задире у надлежност судске власти. 



Увек нам је неко други крив. Своју кривицу 

пребацујемо на урачунљиве и одговорне људе. 



Да би народ веровао да држава гони велике лопове, 

ситни лопови су под лупом полиције. 
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Многи људи су умрли природном смрћу јер нису 

послушали савете својих лекара. 



Смех је заразан. Неки људи могу да вам пренесу 

смех и самом појавом. 



Скупштина може да донесе милион закона,  

али ни милион закона не могу да попуне рупе  

у глави законодаваца. 



Власт заслужује све похвале.  

Била је у великој нужди, али је успела да оствари 

највеће уштеде на папиру. 



Мозак небеског народа је смештен у безваздушном 

простору. 



Први човек у држави има визију.  

Диплома му је отворила очи. 
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Ропство је некада било нормална појава.  

Робови су били јефтина радна снага,  

а робовласници успешни послодавци. 



Када би ћутао и глуп човек би деловао мудро.  

Зато глупан не затвара уста. 



Највише се праве паметни они који су направљени 

глупи. 



Када је власт марионетска, државни непријатељ 

број један је први човек у држави. 



Ништа није вечито.  

И време ће једном стати. 



Сви мушкарци се хвале величином полног органа. 

Женама је то у најмању руку сумњиво. 
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Окултисти призивају авети прошлости.  

То је нови облик фашизма! 



Када би срећни добитник вратио новац несрећним 

губитницима, да ли  би тада престали  

да се коцкају? 



У заосталој средини кашњење је народни обичај. 



Војска је увек уз свој народ.  

Чувајте и храните војску! 



У туђим религијама је ђаво.  

У нашој религији је божји син. 



Када друштвени талог организује јавни скуп, 

комунално предузеће је у пуној приправности. 
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Американци су гостољубив народ.  

У Србији се осећам као код своје куће. 



Нису ми све овце на броју.  

Некада заспим бројећи до сто, некада до двеста... 



Модерни политичари су у сукобу с прошлошћу. 

Нису раскинули сарадњу са тајним службама. 



У страху су велике очи. Страх је увећан,  

а свест је сужена. 



Најмоћнији човек у држави је вишеструка личност. 

Један човек не чини државу. 



Човек је смртне природе. Они који то не схватају 

гину за идеале. 
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Не може им нико ништа. Неуки фаталисти верују 

да су јачи од судбине. 



Срби су најстарији народ.  

Мајка Русија је српска ћерка. 



Док службе безбедности имају сазнања да је 

реформатору угрожен живот, немогуће је 

реформисати службе безбедности. 



Лажне патриоте умиру за своју земљу.  

Истинске патриоте гину! 



Да су државници хтели да забране марихуану – 

семе би јој затрли. 



Стрес је ментално преносива болест. 
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Изједначена су права четника и партизана.  

У међусобним борбама није било победника. 



Туђа памет царује. У нашој земљи власт је увек била 

прозападна или проруска. 



Немојте никада псовати Бога.  

Бесполно биће вам не може узвратити. 



Да ли политичари крију истину од грађана  

или је Косово тајна масонска држава? 



Рука руку мије. Руководиоци никада нису 

одговарали за пљачку државе. 



Ако мислите својом главом, тешке физичке послове 

можете да обављате туђим рукама. 
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Политичка магла смањује видљивост и отежава 

вредносну оријентацију на подручју Београда,  

а танак лед испред републичких институција 

додатно успорава кретање ка Европској унији. 



Лоше књиге пишу нехумани људи.  

Скрибомани нису писци! 



Срби су луд народ. Свађају се сами са собом. 



Молите се богу за масоне на власти.  

Масони се моле Луциферу. 



Србија је на европском путу.  

Најстроже ће бити санкционисане оне државе  

које Европи стану на пут. 



Цео свет је у бојама заставе, униформе и новца. 

Владари света забрањују живот у свим бојама. 
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Чувајте се човека коме је најбољи пријатељ пас. 



Човеков најбољи друг је књига.  

Писци су усамљени људи. 



Изопачени људи мењају свет, хемијски  

и физиолошки састав ваздуха, генетски код хране, 

сексуалну оријентацију, полне карактеристике... 



Материјалисти подижу споменике онима  

који су најдубље ушли у материју. 



Они који гледају кроз људе,  

од кости и лобање не виде човека. 



Тамо где нема слободе говора,  

грађани гласају у тајности. 
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Политика је курва. Један кондом не може  

да заштити све грађане. 



Не постоје никакве препреке да наша земља уђе  

у Европску унију.  

Грађани су ушли у дужничко ропство. 



Папир трпи све. Ако плане, сам ће себе уништити. 



Тајне службе кваре људе.  

Тајне организације имају праву власт. 



Комуналне и црквене институције наплаћују 

сахране. Да трагедија буде већа,  

покојници су их платили животом. 



Границе разума постоје да државне границе  

не би померали и брисали померени с памети. 
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У нашем лудилу нема система.  

На политичкој сцени влада чисто лудило! 



Ми смо пет векова били под Турцима и наши 

преци су веома поносни на нас. 



Ако сте се оженили из интереса, стекли сте право 

да наплаћујете сексуалне односе. 



Ако вам тринаестог дана у месецу све иде наопако, 

тридесет један је баксузан број. 



Број звери и разних облика зла је некада био 666. 

Данас је тај број увећан за неколико милијарди 

људи. 



Народни посланици расправљају о свему  

и свачему, али о својој стручности не говоре  

ни под тачком „разно“. 
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Скрибомани пишу да немају шта да једу.  

Од писања се неће хлеба најести. 



Није тачно да је држава потпуно осиромашена  

и опљачкана. Потпуно су опљачкани 

најсиромашнији грађани. 



Факултетски образовани грађани нису 

дискриминисани. Пољопривредници нуде посао  

и неквалификованим радницима. 



Медијска пропаганда је испред политике. Испред 

сваког политичара су камермани и новинари. 



Ако радите у сивом или црном сектору,  

зарађени новац морате да испросите. 



На западу се пропагира култура разврата и смрти. 

У осталим деловима света човекова смртна природа 

није никоме смртно досадила. 
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Онима који не мисле својом главом,  

партија је обезбедила посао, стан и мишљење. 



Ако Европска унија разуме посебне потребе 

аутистичног друштва, онда нема разлога да сумња  

у европско опредељење наше земље. 



Развијене државе штите планету Земљу  

од терориста, јер они немају право да експлоатишу 

природна богатства. 



Политичари су променили стање у земљи.  

Од плодне земље направили су пустињу. 



Ако будале не мењају мишљење, како је могуће  

да у свету који се свакодневно мења, глупи људи  

не изумиру него их је све више? 



Да бисте били запошљени у мафијашкој држави, 

поред легално стеченог образовања морате 

завршити и школу живота. 
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У Србији свако сваког прислушкује.  

Бубице су у глави! 



Отаџбина вас може позвати у рат и када власт 

одлучи да вас пошаље у смрт због различитих 

политичких уверења. 



У капиталистичком друштву просјак може да 

постане милионер, али милионер не може  

да запосли просјака. 



Никада нећу сазнати да ли су на власти издајници 

или патриоти. Сви су властодршци исти! 



Немци су појачали последњи лов на нацисте.  

Када улове и последњег нацисту, почеће лов 

на неонацисте. 



Никада политичари нису вређали интелигенцију 

бирача. Увек су им говорили за коју партију  

да гласају и који број да заокруже. 
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Неспособни политичари су на власти. Тајкуни  

и страни амбасадори су лоши руководиоци. 



Људи су кварљива роба. Имају рок трајања,  

али се покваре пре рока. 



Запад ће лажне азиланте најстроже казнити. 

Вратиће их у Србију. 



Влада није стабилна.  

Пала је у руке једног човека. 



Ми смо ратовали на простору бивше Југославије, 

јер смо сваким даном добијали све мање простора 

за ратовање. 



Глобално загревање и претерана експлоатација 

природних ресурса учинили су своје.  

Захладнели су односи између великих сила. 
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Наша земља не може ући у НАТО,  

јер наша војска је војно неутрална организација. 



Све је поскупело. Сезонска снижења су последњи 

модни трик. 



Таблоиди осуђују политичаре. Реформисано 

судство није надлежно да суди политичарима. 



Власт на различите начине утерује страх у кости, 

али мора се признати да је незапосленост 

ефикаснија од пендречења! 



Мали народи имају будућност.  

Мале државе ће нестати, а велике државе ће 

драстично смањити број становника. 



Истомишљеници су људи који једни друге 

оговарају, вређају, клевећу, варају, пљачкају... 
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Неутрална Швајцарска никада није ратовала,  

јер банке не знају да ли њихови клијенти 

финансирају ратове или се боре за мир у свету. 



Социјална помоћ се мора зарадити.  

Потребно је да најбоље године свог живота 

проведете у беди и немаштини. 



Није срамота бити изгубљен случај.  

Држава стоји иза вашег случаја. 



Влада није смањила зараде.  

Замрзнуте плате и пензије смањују закони физике. 



Срби не чувају новац у сламарицама као некад. 

Власт их је финансијски описменила и сада држе 

новац у потрошачким корпама. 



Не дај, боже, да се Срби сложе!  

Само велике несреће могу да уједине Србе! 
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Срби опраштају својим непријатељима,  

али не заборављају кривична дела која никад  

не застаревају. 



Тамо где влада потпуна слобода – сувишан је сваки 

облик владавине! 



Када разговарате са саможивим људима,  

имајте на уму да ће покушати да вас убеде  

да за њих радите и живите. 



Технолошки напредак није отуђио људе.  

Човек је човеку одувек био вук. 



Америчком начину живота је истекао рок трајања. 

Сада Европа продаје поквареност без граница. 



Због виших циљева радници су постали 

технолошки вишкови, неуки политичари су ушли  

у високо друштво, а гласачи су извисили. 
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Лажне патриоте је издало памћење.  

Држава је заборавила праве патриоте. 



Умереним конзументима алкохол служи да исперу 

грло. Пијанцима алкохол служи да исперу мозак. 



Паметни и здрави људи беже из Србије.  

То је најбољи показатељ да смо ми спортска нација 

и да су они у доброј физичкој кондицији. 



Ако тајкуни и финансијски центри моћи праве 

велике паре, зашто држава не укине Завод  

за израду новчаница? 



Политичка пропаганда: „Све су партије исте,  

само је наша другачија!“ 



Ако држава може да запосли партијске кадрове  

на измишљена радна места, може да укине  

и реална радна места. 
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Партијски лидери су рођени победници. Нажалост, 

купци лоших презерватива нису једини губитници. 



Уличари не разликују говор од срања, јер не знају 

где им је дупе, а где глава. 



У социјално праведној Србији сиромашни грађани 

ће увек имати будућност. Остали ће бити 

принуђени да оду из Србије. 



Имали смо несрећно детињство без већих 

последица по ментално здравље. Сада смо у зрелим 

годинама и још увек се играмо рата. 



Власт је отишла предалеко.  

Потпуно је изгубила из вида народ. 



Ни Бог није могао да направи питу од блата. 

Обични смртници су направљени од блата. 
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Једном сам био као туриста у страној земљи.  

Са природним лепотама  земље упознали су ме 

ружни и дебели људи. 



Када су власти презадужиле државу, сазнали смо 

да је поред прве Србије постојала и друга Србија 

која нас је задуживала! 



Бирачи верују да ће после избора бити боље. 

Изгледа да им није добро! 



Када им све наде падну у воду, људи и даље живе  

у нади, јер је седамдесет посто нашег тела 

састављено од воде. 



Да бисте били умерени у свему, морате пробати 

све. А они који су пробали све,  

немају меру ни у чему. 



И глупе мисли су саставни део народне мудрости. 
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Људи су некада ловили дивље животиње.  

Данас су еволуирали и лове једни друге. 



Политичари не виде да смо једина земља на свету 

која је опљачкала саму себе. Несагледиве су 

последице пљачкашке владавине. 



Простор између галаксија је тамна материја. 

Даљину између галаксија меримо светлосним 

годинама. 



Алкохоличари који пију од муке постали су 

зависници без икакве муке. 



Људи померају границе у свим областима живота. 

У човековој глави ништа није у границама нормале. 



Лоши људи су и смисао постојања нашли  

у другачијем постојању. 
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И богати плачу.  

Отето богатство је проклето! 



Они који увек знају шта хоће,  

сами себи остварују жеље. 



Најстарији занат се обавља урођеним алатима. 

Урођеници су голи и не знају за стид. 



Не постоје геноцидни народи. Да су сви становници 

једне државе масовне убице, народ не би постојао. 



Није сувишно питати безброј пута има ли људски 

живот смисао. Све што је смислено није сувишно. 



Богати послодавци нису плаћени по сату радног 

времена. Само робови верују да је време новац. 
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Живот у сиромашним државама има исти смисао 

као и слободно време у затворима. 



Успех не долази преко ноћи.  

Потребне су деценије да би се створио мрак. 



Будите веома пажљиви када узимате живот у своје 

руке. Постојећи облик живота не можете поново 

обликовати. 



Проститутку живот није мазио.  

Прескочио је предигру! 



Пред законом нема заштићених.  

Закон не штити ни поштене грађане. 



Политичари не могу одговарати због ненаменског 

трошења новца. Стране кредите враћају  

страним банкама. 
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Када двоје постану једно, не можете преварити 

брачног партнера, а да у исто време не варате  

и сами себе. 



Када искрена љубав састави двоје, ни смрт их  

не може раставити. 



Брак је институција. У брак се чешће улази  

из интереса, а ређе из љубави. 



Људи су учинили све да дође до пропасти света. 

Остало је у божјим рукама. 



Технолошки напредак је олакшао живот људима. 

Откад је ваздух затрован, лакше се дише. 



Узалуд затварате врата када разговарате са самим 

собом. И зидови имају уши. 
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Срби су поносни на своју историју. Имали смо част 

да ратујемо против вишеструко јачих непријатеља. 



Американцима ништа није свето.  

Праведници са истока проливају крв за нафту. 



Универзум се шири, небеска Србија се скупља.  

Тако пулсира космос. 



Свет је полудео за новим стварима.  

Рециклирани материјали чине чуда! 



У трулој држави најстарији народ није свој  

на своме. Недостаје му монархија. 



Наша технологија је застарела, али наша привреда 

није стала. Продајемо фабрике на кило! 
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Материјалисти нису духовни мртваци. Самозвани 

духовници живе људе проглашавају мртвима. 



Луди проналазач је открио топлу воду.  

Нажалост, лекари нису могли да га излече  

од опекотина. 



Ако цивилизоване методе утеривања страха у кости 

не буду деловале на све грађане, власти ће 

непослушним појединцима ломити кости. 



Србија је на добром путу.  

А некад нам је била добра и калдрма. 



Петог октобра је лудак са чарапом на глави упао  

у Народну банку. Питао је запослене где се диже 

револуција!!! 



Да нам је ова памет била у младости, можда бисмо 

били искуснији и мудрији у старости. 
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Отишли су многи који су мислили својом главом. 

Тајне службе су их послале на онај свет. 



У неразвијеним државама политичари не прелазе 

изборни цензус, већ коефицијент интелигенције 

својих бирача. 



Књижевни критичари не виде добру страну 

књижевних дела. Критичаре не занима 

хуманистичка димензија књижевности. 



Лоши новинари могу да убеде и своје саговорнике –

да не познају материју  

којом се професионално баве. 



Педофили: то су свештеници који су хтели  

да постану већи католици од папе. 



Када би се народ за нешто питао,  

самом себи би одговарао. 
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Мудрост долази с годинама. Што смо старији,  

све смо ближи небеској мудрости. 



Драги читаоци, желите ли да читате сами или ћете 

унајмити просветног радника? 



Сви идеолошки следбеници следе свој стомак. 



Нерадници и лопови су напустили село.  

Сада пустоше градове. 



Није никакво чудо што је тај политичар рођени 

државник. Пророци су предвидели  

да ће се у малом селу родити велики сељак. 



Секте жртвују људе за веру.  

Жртве ће спасити свет од пренасељености. 
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Ниједан произвођач оружја није оптужен  

за учествовање у ратним злочинима. 



Паметни телефони су од својих проналазача 

очекивали много више. 



Продавци магле и кусур враћају у магли. 



Власт је немилосрдна према грађанима.  

Узима и милостињу коју им даје. 



Многи се питају како да направе паре, јер не знају 

да су паре направљене и да свој део морају узети  

од оних који су узели превише. 



Власти ме не могу убедити да постоје политичари 

који раде у интересу народа.  

Не постоје православни масони. 
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Научници не верују у бога, али постаће највећи 

верници када докажу да је божја честица створила 

универзум. 



Јабука је у рају била забрањено воће.  

Прскана је змијским отровом. 



Богати људи уживају у мору папирних новчаница  

и златном сунцу. Око њих су робови и бирократска 

брда од папира. 



Неким људима је било довољно да уроне у дубине 

ума и тамо дочекају дубоку старост. 



Није тачно да имамо више писаца него читалаца. 

Писци су прочитали своје књиге. 



Реформе су успеле.  

Приватизовали смо успешна предузећа. 
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Ограничени људи не знају докле могу да иду.  

Од куће до посла и натраг. 



Економска рачуница је главни разлог због којег се 

Јуда обесио. Издао је оног који је могао да претвори 

тридесет сребрењака у милион златника. 



Када мајстори праве децу: гурају, буше, растурају, 

пуне... 



Тајне службе су шириле мржњу све док се мржња 

није отела контроли и почела да угрожава 

националну безбедност. 



Живот су обезвредили они који живе у луксузу. 

Скуп живот има цену. 



Свако може бити лажов, политичар и лопов. 

Потребно је да једно мисли, друго говори,  

а треће ради. 
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Пут до пакла поплочан је добрим намерама. 

Научници су убеђени да њихови изуми неће 

убрзати уништење света, него спасити свет  

од уништења. 



Могли бисмо да живимо као сав нормалан свет  

да нисмо полудели за светским вредностима. 



На трулом и декадентном Западу ништа ново. 

Вештачки сјај тамни без руских енергената. 



Радници не знају с ким имају посла. Лопови  

и преваранти су најбројнији међу послодавцима. 



Када осредњи писци објаве своју трећу књигу, 

преко ноћи постану безимени чланови књижевног 

удружења. 



Не верујем да је рад створио човека. Верујем да је 

човек престао да еволуира када су га политичке 

идеологије претвориле у радника. 



У инат страху 

39



Ако се свештеници моле да нам страни кредитори 

отпишу дугове, то не значи да се црква меша  

у државну политику. 



Нашем пропадању нема краја.  

Идемо путем који никуда не води. 



Никад нам није било боље.  

Грађани су развили отпорност на бољитак. 



Варвари чувају национални идентитет  

од себе самих. 



Најстарији бирачи гласају за бољи живот.  

Доста им је овоземаљског живота. 



Стигла их је божја казна.  

Батинаши су ударени људи. 
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Обични верници су божји робови. 

 Свештеници су божји људи. 



Страшилу су довољне крпице да би усеви били 

заштићени од штеточина. Полицајцима није 

довољна ни најновија опрема да би спречили 

пљачку државне имовине. 



На простору бивше Југославије није вођен верски 

рат. Све религије са тих простора забрањују 

спаљивање лешева. 



Лудаци нису сами! Излуђује их самоћа! 



Нисмо против светског поретка. Када индустријска 

цивилизација нестане, природа ће опет 

успоставити ред. 



У борби добра и зла – борба је зло. 
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Нада никад не умире.  

Људи се надају да ће после смрти васкрснути. 



Народна музика нас враћа коренима.  

Турбо-фолк је племенска музика. 



Свет је полудео због недостатка стида.  

Адам и Ева су полудели када су сазнали за стид. 



Ако је политика курва, политичари ће предност 

при запошљавању дати својим љубавницама. 



Једном се живи.  

Човекова душа никад не умире. 



Људи у својој машти мењају свет.  

У реалном животу размењују и троше  

природна богатства! 
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Експерти кажу да трошимо више него што 

производимо. Експерти не знају да вишак хране 

бацамо због мале потрошње. 



Чувајте свој образ. Физичка лица за разлику  

од правних морају имати образ. 



У нашој партији влада једноумље.  

Сви чланови су против једноумља. 



Националистима је држава мајка.  

Нормалним грађанима држава је маћеха,  

јер се нису одрекли биолошке мајке. 



Да је ђаво дошао по своје, сатанисте и остале 

безбожнике би истребио са овог света. 



У модерном друштву вође нису племенске 

поглавице. Државни и верски лидери су поглавари. 
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Екстремни националисти не разликују припаднике 

исте националности од оних који су другачије 

националности. 



Наше друштво је дубоко подељено.  

Сваки чопор има своју територију. 



Србија се окреће Европској унији, Србија се окреће 

Русији, Србија се окреће Америци...  

Србија, у ствари, игра руски рулет! 



Европска унија нема алтернативу!  

Ако Србију не прими у чланство,  

она ће се распасти! 



Нисмо ми неписмен и агресиван народ.  

У Србији владају неписана правила и закон јачега. 



Револуција једе своју децу. Службе безбедности 

стварају и убијају револуционаре. 
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Србија као најмоћнија војна сила не сме ући  

у НАТО. После победе над НАТО пактом, могли 

бисмо да победимо и Русију. 



Будале не кажу ништа паметно чак и када цитирају 

паметне људе. 



Ако новац ради за богате, зашто сиромашни 

радници нису отпуштени с посла? 



Рекао сам неким сатиричарима да су површни 

писци. Ако ме погрешно схвате,  

мислиће да су врсни аутори. 



Удружења књижевника не могу искоренити 

скрибоманију. Писци који то могу да ураде 

удружени су са талентом и радом. 



Петооктобарска револуција није успела.  

Политичке партије, криминални кланови и тајкуни 

су остали на власти. 
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Књиге су исте судбине као и новчанице.  

Што их више штампамо и доштампавамо,  

све мање вреде. 



Човеколике животиње можете познати  

по надимцима. 



Србија је небеска држава. Ми смо последњи у 

региону схватили да је планета Земља небеско тело. 



Лажни реформатори се богате преко ноћи. 

Политичари су убрзали реформе! 



Продавци магле не могу наћи своје место под 

сунцем. Климатске промене су последице њихових 

тумарања. 



Ако будале не мењају мишљење, како је могуће да  

у свету који се брзо мења, глупи људи не изумиру 

него их је све више? 
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Мирољубиви и узорни грађани живе и почивају  

у миру. 



Ко са ђаволом тикве сади,  

већ је формирани тикван. 



Црква поштује сексуалне слободе грађана. 

Истополним верницима је дозвољено туцање 

јајима. 



Батине нису помогле да се преступници одвикну  

од насиља. Ударени и даље батинају. 



Имам модерне погледе на свет. Увек сам корак 

испред компјутера и неколико корака испред 

телевизора. 



Будимо људи. Човек се мора издићи изнад папе, 

патријарха, државника, доктора наука... 
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У Србији је време стало.  

Зато имамо утисак да нам се историја понавља. 



Наше судство је независно. Народ не одлучује  

о пресудама које се доносе у име народа. 



Технологија се све више усавршава.  

Технолошки производи су краћег радног века. 



Ако сте особа широких схватања, зашто ваша 

размишљања не прихватају широке народне масе? 



У материјалном свету људски живот је процењен  

и вреди онолико колико људи дају милостињу 

једном просјаку. 



У свим државама милионери и просјаци су једнаки 

пред законом. На овом свету не постоји једнакост  

и владавина права! 
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Видовите врачаре имају способност да мушкарце 

виде без одеће. 



Нови светски поредак не може успоставити ред  

и мир у глави глобалиста. 



Ако милијардери нису највећи лопови,  

зашто свакодневно мењају место боравка? 



У рату је све дозвољено. Власти лажу да је 

нуклеарно наоружање забрањено. 



Најновије наоружање натераће примитивне народе 

да закопају ратне секире. 



Стекли су се политички услови да нам светски 

моћници пруже руку помирења.  

Постали смо њихова продужена рука. 
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На земљи нема правде. Људи имају исте потребе, 

али су им новчана примања различита. 



Криминалци и остали преступници убрзали су 

животни ток. Планета Земља и природни процеси 

на њој крећу се непромењеном брзином. 



Ако вас људи погрешно схватају,  

то је показатељ да ви не схватате ваше грешке. 



Пљачкашку приватизацију су спровеле државне 

институције. Држава је опљачкала саму себе. 



Ослобођени чувања државних тајни никада неће 

открити да су тајне поверили новим чуварима. 



Политичари су опљачкали државу.  

Грађанима је од оноликог богатства остало само 

уверење о држављанству. 
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За разлику од политичара, блатњави 

пољопривредници никада нису каљали углед 

Србије у свету. 



Наша земља има светлу будућност. Нажалост,  

од ње смо удаљени светлосним годинама. 



Обећали су бољитак, али после избора грађанима 

је све горе, а политичарима је све боље. Да ли је 

стицање користи преваром кажњиво законом? 



Мале и независне државе увек ће зависити  

од великих економија и држава. 



Када сам питао шефа зашто сам плаћен испод 

законског минимума, он је као школована будала 

на питање одговорио питањем:  

„Што ниси учио школу?“ 



Док власт лаже, краде, отпушта раднике с посла – 

опозиција гледа и учи. 
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Затуцани верници се клањају до земље,  

јер им је брига о задњици изнад сопствене главе. 



Када говоре истину, људи помињу и негативне 

последице које узрокује лаж. Зато су погрешно  

и површно схваћени и  представљени у друштву 

као негативци. 



Ако овим светом управљају масони, језуити и пали 

анђели, наша планета није глобално село,  

већ глобални Дизниленд. 



Ако је велики грех радити на празник,  

зашто је лењост смртни грех? 



Владари света су у крвном сродству. Ако погледамо 

њихов родослов видећемо да су браћа и сестре  

по крвавом новцу! 



Нисмо продали веру за вечеру.  

Био је то молитвени доручак. 
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Богати људи оправдавају своја недела када говоре 

да је свет пренасељен. Због њихових активности 

нестаће многе врсте. 



Глупи људи могу често да вас насмеју и растуже. 

Могу и паметни, али ређе. 



Држава ће без имало напора сузбити сиромаштво. 

Екстремна сиротиња ће ускоро изумрети! 



Најодговорнији бирачи су једном ногом у гробу,  

а другом на биралишта! 



Ми бисмо и данас били под окупацијом да нисмо 

продали нашу имовину и прихватили туђе 

законодавство. 



Политичари су народни представници.  

Грађанима је забрањено да  представљају сами себе. 
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Сазнао сам где могу да купим диплому.  

Знање је моћ! 



Нормалан човек користи само десет процената 

могућности свог мозга. Мале су разлике између 

генија и лудака. 



Отишли су сви који су мислили својом главом. 

Прихватили су туђу културу и туђа мишљења. 



Све мафије имају утериваче дугова. Да би 

политичка мафија ишла у корак с временом, 

морала је да ангажује принудне извршитеље. 



Народ има највише поверења у војску и цркву. 

Нико нема поверења у тајне службе безбедности јер 

оне контролишу војску и цркву. 



Патриотско бирачко тело у рату је топовско месо. 
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Од гломазне администрације не види се политички 

лоповлук. Све је покривено папирима. 



Србија је велика тајна. Mасовно ћутање одаје 

поданички менталитет  народа. 



Политичари су способни лопови. Пронашли су 

рупе у закону без  правне помоћи стручних лица. 



Велики писац зна да привуче и одржи пажњу 

читалаца. Довољно је да измисли да нема шта да 

једе, а читаоци ће учинити све да прочитају роман 

до краја и сазнају колико дуго ће издржати  

без хране. 



Ми смо мали, али поносан народ.  

Поносимо се оним чега се велики народи стиде. 



Нико није крив.  

Државом влада потпуно безакоње. 



У инат страху 

55



Када смо бацили комунисте на ђубриште историје, 

нисмо ни слутили да ће од застарелих схватања 

створити небеску државу. 



У друштву се лакше подносе болест и несрећа. 

Нама то ништа не значи, јер наше друштво је 

болесно и дубоко несрећно. 



Књижевна дела су фикција, а не стварност. Само 

врхунски познаваоци књижевности могу 

разликовати оригиналне од умишљених аутора. 



Нема заштићених пред законом.  

Заштићени су изнад закона. 



Најбољи видовњаци могу да виде и оне догађаје 

који се нису десили. 



Ако сте у алкохолу нашли смисао живота,  

смисао ће брзо испарити. 
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Романтичар је занесењак и преварант.  

Обећа девојци звезде са неба, а скине јој мрак. 



Страни државници се мешају у српску политику. 

Наша политика је светска курва, а странци добро 

плаћају мешање. 



За разлику од истине,  

лаж се говором тела не може сакрити. 



Ако хоћеш да постанеш неко и нешто, уради нешто 

по чему ћеш се разликовати од других. 



Криминалци из подземља не плаше се смрти.  

Ако им смрт прети, они ће је убити. 



У духу времена живе лопови, преваранти и остали 

опсенари. Дух је ванвремен! 
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Ако продамо странцима земљу, постаћемо странци 

у сопственој земљи. 



Слика говори више од речи. Слобода изражавања 

уклања језичке баријере. 



Америчка војска води одбрамбене ратове.  

У туђим државама брани своје право на рат. 



Од два зла грађани су прво изабрали председника, 

а затим и премијера. Заједно су веће зло. 



Прави видовњаци могу да вас излече од свих 

непознатих болести. 



Крајње је увредљиво рећи за људе који по цели дан 

седе у кафићима да су блејачи. Ја бих све грађане 

који тако мисле саветовао да убудуће пазе како 

ословљавају хватаче зјала. 
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Глупи људи верују у реинкарнацију и поред тога 

што су претходном животу били рибе,  

а у овом сомови. 



Одећа не чини човека. Идеална грађа и лепо лице 

продају одећу. 



Србија је земља лепих људи. Иако смо дебели, 

ружни и заостали у времену, мајци Србији смо 

најлепши. 



Председнику многи желе да виде леђа, јер се такав 

пропуст од стране обезбеђења дешава једном  

у сто година. 



Исус Христ је урадио оно што би сваки нормалан 

човек или бог урадио. Отишао је са ове планете да 

би се припремио за највећи судски процес  

у историји света. 



Исте смо судбине. Верујемо у судбину. 
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Људи се не рађају као будале. У зрелом добу 

највише је оних који покушавају да исправе 

мождане вијуге. 



Читали смо пророчанство и веровали да је на власт 

дошао човек из народа. Када смо се пробудили, 

схватили смо да државом не може да управља 

човек из пророчанства. 



Ниједан човек на планети није савремен.  

Простор и време су старији од човека. 



Свет је постао глобални затвор.  

Слободни зидари су сазидали слободу. 



Када у Србији пронађете срећу, по закону вам 

припадају десет процената од пронађене среће. 



Нема више дворских будала. 

 Владари су врсни забављачи. 
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Најтежа кривична дела никад не застаревају. 

Осиромашени уранијум се распада милијарду 

година. 



Живот у идеалној држави сан је сваког криминалца. 

У правно уређеној држави не може свако да ради 

шта хоће. 



На суду не смете лагати. Најмањи број људи је 

осуђен због лажног сведочења. 



Сви бескућници су збринути. Држава је њихов дом. 



Ни бог нам не може помоћи. Људска похлепа 

превазилази његове могућности. 



У модерном друштву најугроженије су особе са 

другачијом сексуалном оријентацијом. Полицијски 

куртони не могу да их заштите од полно 

преносивих болести. 
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Није тачно да политичари јебу бираче у здрав 

мозак. Рупе не постоје у здравом мозгу. 



Глас народа је глас Бога. Народ  је донео одлуку  

да се Бог распне, а криминалац ослободи. 



Верујте у чуда! Религиозне и политичке вође 

учиниће све да на овој планети нестану бол, патња, 

смрт, неправда и живот. 



Изједначена су права убица и жртава. Потомци 

убица рехабилитују жртве својих предака. 



Ако је Ватикан божја држава, зашто је Бог 

држављанин целог универзума? 



Организовани криминал не познаје границе. 

Политичка и тајкунска мафија владају светом. 
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Истина је само једна. Хиљаду пута поновљена лаж 

не може постати истина. 



Помирили смо се са судбином. Сви смо ми 

осуђеници којима власт кроји судбину. 



Открили смо теорију завере. Завод за проналаске  

и патенте није прихватио наш проналазак,  

јер је финансијски зависан од страних кредита. 



Некада су комунистичке службе безбедности биле 

свемоћне. Данас нису у стању да отворе  

ни тајна досијеа. 



Имао је велику душу. Сиромасима је разделио своје 

материјално богатство, а душу је оставио за себе. 



Слога ће спасити Србе. Живећемо у миру и слози 

са својим суседима. 
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Беспарица је велика.  

Свако би хтео да има више новца. 



Не играјте се главом!  

Деца се не играју главом! 



Умишљени болесник је сам свој надрилекар. 



Сваки човек има уграђен уређај за самоуништење. 

Уређај се активира цигаретама, дрогом, храном, 

лековима, ватреним оружјем, конопцем... 



Продавачица за компјутером била је 

програмирана. Није скидала осмех са лица. 



Срећу чине мале ствари.  

Несрећа је у детаљима. 
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Верујем у боље сутра. Боље ми је када верујем. 



Живот нема цену. Зато се цене основних животних 

намирница стално мењају. 



У тајним удружењима владари света једни другима 

не виде лице. Ето, какви нам слепци креирају 

стварност. 



У главама моћних управљача национална добра су 

покретна имовина. 



Велики новац поседује мали број људи. Неправедно 

је да они долазе на власт вољом већине. 



Бог нам даје свако добро и одређује судбину. Када 

ми људи пожеле свако добро, обично се забринем 

да их никад више нећу срести и видети. 
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Да је на свету постојала институција контроле ума, 

научници не би пронашли нуклеарно наоружање. 



Купио сам диплому. У потрошачком друштву 

сваки послодавац може да ме запосли  

као дипломираног купца. 



У елитном друштву робовласници су једина елита. 



Нико није најбољи афористичар.  

Сваки аутор може писати боље. 



На западу су грађанске слободе највеће.  

Тамо и неформиране личности могу формирати 

удружења. 



Ако је смех најбољи лек, зашто нам продају 

хумористичке серије којима је истекао рок трајања? 
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Стока безрепа могла би волу реп да ишчупа. 



Свој глас на изборима дао сам најспособнијем 

политичару. После избора почео сам да говорим 

као политичар. 



Да ли ће будуће генерације бити бољи људи,  

ако их ми васпитавамо? 



Немојте радити на празник.  

Црквена лица раде на тај дан. 



Све државе имају министарство одбране. Једино 

Америка има министарство за напад. 



Узалуд мали људи имају велики новац. Никада не 

могу постати великани, нити купити велике људе. 
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Мађионичарски трикови који се изводе картама 

трају по неколико секунди. Друштвено-политички 

трикови који се изводе новцем трају вековима. 



Нисмо више примитивни и заостали људи. 

Еволуирали смо, и сада се пљујемо речима. 



Бог је свима услишио молитве. Људи су хтели  

да постану убице - жртве, лопови - полицајци, 

пацијенти - доктори, свештеници - верници, 

спортисти - навијачи, политичари - бирачи, 

књижевници - читаоци... 



Када се неко биће оствари као човек, да ли тада 

постаје човек или престаје да буде човек? 



Најтеже је писати када сами себи нисте занимљиви 

као писац. 



Будалама је највећи непријатељ човекова сложена 

вишећелијска структура. 
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Пред гинекологом жене немају тајне.  

Скроз су отворене! 



Дошла су опасна времена.  

Људи нестају у времену. 



Ниједна власт није суштински реформисала службе 

безбедности. Државни џелати могу променити 

звање, али не могу променити занимање. 



Марихуану би легализовале све државе када би 

научници доказали да је дрога лековита. 



Кад на врби роди грожђе, оствариће се снови 

умоболних генетичара. 



Моја мудрост против твоје мудрости није ништа 

лоше у нашем дијалогу. Лоше је што нам је  

и народна мудрост таква. 
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Морамо престати да измишљамо непријатеље. 

Глупи генерали најмоћнијег војног савеза мислиће 

да су нам стварни непријатељи. 



После великих друштвених промена социјалисти су 

постали побожни људи. Ни бог их не може отерати 

с власти. 



Да ли је Сократ био највећи зналац?  

Бог једини зна. 



Идеално друштво је лоше друштво. 



Може ли човек од крви и меса постати личност  

од речи и дела? 



Политика је вештина могућег.  

Немогуће је задовољити све прохтеве политичара. 
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Прави верници за разлику од незнабожаца славе 

само бога љубави. 



Сви људи имају глупе мисли – само их скрибомани 

записују. 



Ни генијални умови нису оно што су некад били. 

Ниједна професија није савршена. 



Погрешно је рећи: Имам црне мисли!  

Правилно је рећи: Имају ме црне мисли! 



Новац је највеће чудо. Можете купити све што  

не можете створити. 



Није знала рећи „Не“. Нису је питали да ли ће 

престати да се бави проституцијом. 
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Да би се створио један велики националиста, 

потребно је да неколико припадника различитих 

националисти донирају генетски материјал. 



Неки монаси вечито ћуте.  

То су једини људи који су успели да одрже реч. 



Ако тајни досијеи не угледају светлост дана,  

узалуд су их оперативци писали. 



Све империје су нестале. Императори су кукавице 

које живе у туђем гнезду, и присвајају  

туђе потомство. 



Екстремисти нису ратници, већ лудаци и будале. 

Бориће се међусобно до истребљења. 



Хтео бих да постанем члан Удружења књижевника. 

Нисам чуо за многе писце, а тамо бих добио  

на увид списак чланства. 
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Лопови су постали законодавци, комунисти 

верници, евроскептици еврофанатици...  

Ако друштвене промене наставе овим темпом, 

Срби ће ускоро изумрети. 



Ако сте у ријалитију ушли као нула од човека,  

не очекујте да ћете из њега изаћи као виђен човек. 



Можда нисам бољи сатиричар од неких својих 

колега, али сам сигурно написао мањи број глупих 

афоризама. 



Историја нас није ничему научила. 

И даље смо најпаметнији и најјачи народ на свету! 



Да ми ниси рекао да имаш свог човека на високом 

положају, не бих ни знао да си педер! 



Кукавице сатиричари верују да се антирежимска 

сатира може платити животом, јер их је власт 

убедила да живот има цену. 
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Неки људи су видели ванземаљце.  

У том тренутку су били ван памети. 



Живот је необјашњиво чудо. Несрећни људи 

објашњавају живот, а срећни људи живе. 



Ђавола можете истерати из неверника,  

али не можете га истерати из ума истеривача. 



Свет је полудео. Сва људска недела настала су  

из душевног растројства. 



Мали људи вас не могу погледати у очи.  

Нису вам ни до колена. 



Ако хоћете да хвалим ваше реформе и економско 

благостање у коме живимо – уделите ми  

неки динар! 
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Када би се појавио бољи и скромнији афористичар 

од мене, престао бих да пишем афоризме. 



Да се будале питају, одбрана Косова би трајала  

до истребљења. Срећом, држава успева  

да се одбрани од будала. 



Они који су распели Бога, нису знали шта раде. 

Веровали су да бог није бесмртан. 



Бог је људима доделио један дан у недељи за 

празновање и одмор. Људима је то било мало и кад 

им се није радило смишљали су празнике. 



У Србији је морталитет већи од наталитета.  

Живела Србија! 



Филм је већи од живота. У стварности живот  

нема срећан крај. 
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Једни верују да је бог створио човека, други да је 

човек настао од мајмуна, трећи да је рад створио 

човека... Људски је грешити! 



Неки уметници су мултиталентовани.  

Док забављају народ, у исто време и просјаче. 



Да би остали на власти по сваку цену, политичари 

су прешли са државотворне на тржишну политику. 



Ако вам лажов каже да је човек, да ли ћете веровати 

да говори истину? 



Часни људи су пали за слободу, јер су схватили  

да ће и после ослобођења земља бити  

под окупацијом. 



Правни експерти не могу успоставити владавину 

права. Политичари и тајкуни су противправно 

присвојили државу. 
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Поштен човек познаје и поштује законе. 

Криминалац познаје и поштује полицајце, 

тужиоце и судије. 



Не верујем да су најугледнији Срби били масони.  

У Србији се окултизмом баве непросвећени и 

неугледни људи. 



Некада су се људи сами жртвовали за веру. Данас 

цркве, државе и сатанисти жртвују људе за веру. 



Узмите све што вам живот пружа.  

Пороци узимају животе. 



Врхунском психијатру је довољно да једном уђе  

у главу пацијента и да после тога дочека пензију  

у психијатријској установи. 



Грађани су успели да се изборе за већу слободу 

говора. Некада су ћутали, а данас звижде на помен 

вођиног имена. 
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Реформе не могу кочити проевропске партије.  

Оне испробавају нови кочиони систем. 



Ако су тачне тврдње да изумиремо као нација, 

зашто непријатељима смета наш национализам? 



Србија је по броју писаца међу првима у Европи. 

Скрибомани су жртве поремећеног система 

вредности. 



У развијеним државaма не може свако да ради шта 

хоће. Тамо лопови не краду, наркомани се не 

дрогирају, професионалне убице не убијају... 



Писање није занимање. Нормално је да 

књижевници пишу незанимљива дела. 



Свет не могу да промене они који верују да ћемо 

живети боље у неком другом свету. 
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Једни кажу да смо у блату до гуше, други да смо  

у пустињи, трећи да нам измиче тло под ногама... 

Људи се прилагођавају на услове за живот  

у виртуелној стварности. 



Стране државе плаћају домаће издајнике.  

Наша држава не плаћа ни патриоте. 



Црква се меша у политику, али не постиже 

очекиване резултате. Политичари су све више 

умешани у криминал. 



Криминалци су на супротној страни закона. 

Законодавци су на истој страни закона. 



Умишљеним болесницима не може ни Бог помоћи. 

Они умишљају да су богови. 



Не пожели ништа туђе. Срећу, здравље и љубав 

чине различита материјална и духовна добра. 
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Забава је највећи идеал западног света. У осталим 

деловима света храна, пиће и дрога нису средства 

за забаву. 



Да су политичари легализовали проституцију, 

елитним проституткама би плаћали услуге. 



Време све лечи. Временом ће и мртви васкрснути. 



Бог је увек на страни слабијег.  

Зато морални губитници владају светом. 



Откад је убрзан животни ток, криминалци се богате 

преко ноћи. 



Када политичка животиња постане важна  

у друштвеном животу, тајне службе јој утисну жиг. 
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Не верујте нерадницима и лоповима кад вам 

обећавају бољи живот. Само се од поштеног рада 

може боље живети. 



У Библији пише да човек када говoри истину, 

говори реч „да“ и реч „не“. Све што је више  

од овога, као и заклињање над Библијом, од зла је. 



Када политичари воде бираче на изборе, једни 

лажу да их воде у Европу,  

а други лажу да их воде у Русију. 



Људски живот има непроцењиву вредност. 

Најбогатији људи немају довољно новца  

за такав живот. 



Интернет предатори су доказали да неурачунљиви 

људи могу самостално управљати рачунаром. 



Савршеном Богу не фали ниједна религија. 
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У Србији су угрожена људска права.  

Запад нас третира као стоку. 



Језик нам није бржи од памети. Говоримо оно што 

нам прво пада на памет. 



Ђаво никад не спава.  

Промовише болестан начин живота. 



Нико није био пророк у свом селу. Сељаци најбоље 

знају какав ће им бити живот ако остану на селу. 



Ако је свака власт од Бога, зашто ниједна власт није 

савршена? 



Многи песници су страдали од своје руке.  

Када неко стално држи оловку и папир у руци,  

и остали предмети му изгледају безопасно. 
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Грађани ће за неколико година осетити бољитак. 

Тајкуни и политичари као најемотивнији људи  

већ осећају бољитак. 



Црква не може бити одвојена од државе.  

Може се припојити другој држави и вери! 



Човек сече грану на којој седи.  

Светом управљају балвани. 



Сви грађани су једнаки пред законом.  

Владари су свима ускратили право на једнака 

новчана примања. 



Ако немате посао, не тражите помоћ видовњака. 

Они имају измишљен посао! 



Нерадници су отишли из села у град.  

Од пољопривреде и мотике нису могли живети! 
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Косово је наша политичка реалност. Изгубили смо 

осећај за политичку реалност, али се понашамо  

као да га имамо. 



Пред законом нема заштићених.  

Закон не штити ни поштене грађане. 



Вођу следе слепи, голи и боси.  

Држава је на добром путу. 



Смрадовима су свуда отворена врата. 



Цивилизацијске вредности и владавину права  

не можемо успоставити наоружањем. 



Делимо исту судбину. Док богати владари живе 

своје животе, ми живимо њихове животе. 
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Сви верници обележавају рођендан Христа 

спаситеља, јер не знају да се у вечном животу 

рођендани не славе. 



Не постоји савршен злочин. Полиција није 

пронашла ниједног савршеног злочинца. 



Најмоћнији људи имају свет под ногама,  

јер у рукама држе велики новац и најсавременије 

наоружање. 



Партија може да запосли своје чланове  

на измишљена радна места, јер ниједан члан 

партије није човек на свом месту. 



Власт спроводи болне реформе. Срећом,  

реформе боле само оне грађане који нису на власти. 



Србија има европску будућност.  

За неколико деценија живећемо онако  

како се у Европској унији данас живи. 
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Власт је немилосрдна према грађанима.  

Узима и милостињу коју им даје. 



Човек се учи док је жив. Ниједан човек није 

завршио школу живота. 



Гомилање функција је штетно по здравље. 

Политичари једно мисле, друго говоре,  

а треће раде. 



Док сиромашни људи умиру од глади,  

богате и себичне људе убија неправилна исхрана. 



Слободни зидари су створили зидове међу људима. 

Из нове Вавилонске куле нема излаза. 



Народне кухиње су отворене за све грађане,  

али патриотима не пада на памет да једу народну 

храну. 
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Психички поремећени људи умишљају да су 

професионалне убице. Таква професија не постоји! 



Не правите се луди. Лудаци ће одмах схватити  

да сте убачени у партијске редове. 



Неки криминалци су куповали гласове,  

али веће неправилности у трговини бирачким 

телом нису забележене. 



У земљи лопова сви грађани су беземљаши. 



Некада су владари имали дворске будале.  

Данас су владари врсни забављачи. 



Ми смо небески народ.  

Живимо у гангстерском рају. 



У инат страху 

87



Подаништво је вечито.  

Преноси се с колена на колено. 



Ако је имовина коју сте наследили поштено 

зарађена, зашто од својих предака нисте наследили 

поштење? 



На згради владе је кип Луцифера Светлоноше. 

Државу поседују политичке сподобе  

и остале дефектне појаве. 



Политичари не брину о европској будућности наше 

земље. Толико су богати да не брину ни о чему. 



Понекад побегнем од сурове стварности.  

Замислим да сам у некој нормалној држави  

и одгледам ТВ дневник до краја. 



За оне који су ступили у савез с ђаволом,  

Дан вештица је национални празник. 
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Када су сазнали да је човек настао од мајмуна, 

паметни људи су одлучили да се усавршавају 

у знању, а будале су наставиле да се мајмунишу. 



Упознајте боље нашу духовност.  

Удаљите се од материје! 



Закони се мењају. Безакоње остаје безакоње! 



Преваранти су ухапшени на превару.  

Велики преваранти не трпе конкуренцију. 



Све је више скрибомана. Има их тушта и тма.  

А књижевни критичари су се шћућурили и чаме  

у запећку. 



Не волим површност и неозбиљност у нашој 

сатири. Лоше је да постоје режимски сатиричари,  

а још горе да такви аутори имају истомишљенике 

међу читаоцима. 



У инат страху 

89



Срби не могу да промене свест. Најстарији народ на 

свету је први променио анималну свест. 



Косово је срце Србије.  

Вечито ће живети у нашим срцима. 



Социјалисте није прегазило време.  

Скренули су с`маршаловог пута. 



Срећа прати храбре.  

Кукавице прати параноја. 



Нису Срби први почели рат.  

Ми смо изгубили психолошки рат. 



Ако политичари наставе да обећавају нова радна 

места, запослени грађани  биће принуђени  

да траже нови посао. 
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Тешко се живи.  

У нашој земљи не постоји друштвени живот. 



Криминал не зна за границе.  

Корумпирани политичари су легализовали 

проституцију, нуклеарно оружје, марихуану... 



Ако се живот завршава смрћу,  

да ли се смрт завршава животом? 



На интернету постоје друштвене мреже  

да усамљени људи не би комуницирали  

с компјутером. 



Народ све зна. Грађани немају потребе да се даље 

школују и усавршавају у знању. 



Глобално загревање планете и ратови за природне 

ресурсе показују да новац ради за богате и мисли 

уместо њих. 
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Отаџбину треба бранити животом.  

Очеви нације не смеју изгубити животе. 



Секс није корен свега. Вратили смо се својим 

коренима, али бела куга у Србији је све већа! 



Службе безбедности шире панику од тероризма,  

а неке од њих и оснивају терористичке групе. 



Богати људи немају додира са реалним животом. 

Сиромаштво је наша реалност. 



Не гледам телевизијске серије.  

Живот нема репризу. 



Обични људи су узорни грађани.  

Идентитет тих људи може се утврдити  једино 

помоћу личних исправа. 
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Лоша су времена.  

Право је време за лоше људе. 



Ништа није случајно.  

Када сам поломио наочаре за сунце,  

одједном се небо наоблачило. 



У заосталим крајевима време стоји.  

Заосталим људима не ради мозак. 



Не верујте превише у чуда.  

Ако брег не приђе вама, приђите ви брегу! 



Сунце се поново рађа.  

Бог сунца је бог реинкарнације. 



Снајпериста је невиђени стрелац. 
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Бог чува Србе.  

Живимо као богови! 



Судије доносе пресуде у име народа,  

а некада и цео народ прогласе кривим. 



Не плашите се смрти.  

Нико није умро од страха. 



Не брине ме пропаст Западне империје.  

Свет неће пропасти због једне империје. 



Сви смо ми слободоумни људи.  

Нико не може да мисли туђом главом. 



У свом свету и мали људи могу бити виђени, 

угледни и поштовани. 
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Када изгубљени у простору и времену дођу себи, 

схватиће да се налазе у простору и времену. 



Не живи се од старе славе. Људи се брзо покваре,  

а храна још брже. 



Врачару је магија претворила у вештицу. 



Исте смо судбине.  

Рађамо се, живимо и умиремо. 



Врачара је политичару гледала у длан.  

Видела је своју судбину у његовим рукама. 



Отишли смо дођавола.  

Не знамо ни где се налазимо, ни куда идемо! 
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Неформиране личности имају хиљаду лица. 



Само чудо нас може спасити. Рецимо, измишљена 

радна места и нереални привредни сектор. 



Живимо у затвореном друштву.  

Овде окупатори немају шта да траже. 



Пензионери бирају хлеб рукама.  

Очи су им изнемогле и гладне. 



Ако се из аута врате у игру, повучени у себе  

почеће од нуле. 



Када остваре своје снове, успешни људи постају 

остварени сневачи. 
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У затвореном друштву државни чувари брину  

о сваком затворенику. 



Време и простор не могу испунити празнину  

у човеку као што човек може испунити празнину  

у времену и простору. 



Када останете без последње паре,  

схватићете да ваш новац неко други троши. 



Стварност је сурова.  

Владари су ангажовали необразоване и дрогиране 

уметнике да улепшају стварност. 



Једите брзу храну! Баците кашику! 



Ћутање је мудрост – тако су говорили народни 

мудраци. 
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Диктатори не путују ван своје земље. Национална 

безбедност Америке је заиста угрожена. 



Нико се не жали на своју памет. Будале поседују  

све што су паметни људи створили. 



Да би се неки људи правилно хранили,  

потребно је да уз животне намирнице  

добијају и упутство за употребу. 



Историју су писали победници.  

Срби нису издали Србе. 



Забава је највећи идеал западног света.  

Просечном западњаку глава не служи  

за размишљање, већ за играње. 



Никада нећемо заборавити да су западњаци 

ослободили Косово. Вратићемо нашим 

пријатељима мило за драго. 
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Немојте превише критиковати ништарију. 

Умислиће да је неко и нешто. 



Не може свака будала да буде народни посланик. 

Будале могу да буду бирачи. 



Када би сви новинари постављали глупа питања, 

политичари би на свако питање знали одговор. 



Да би завршили школу живота, глупим 

криминалцима је потребан новац  

за неколико живота. 



Не правите од себе будалу.  

Ниједан човек није надмудрио самог себе. 



Ако је истина најмоћније оружје,  

војним наоружањем се бране лажни системи, 

лажне владавине и лажни богови. 
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Ниједна влада из сенке неће оптужити владаре  

из сенке да управљају сенком од државника. 



Не постоји неизрецива реч.  

Реч „неизрецива“ има десет слова. 



Свако ко шири говор мржње мора сносити 

последице када после његових говора оружје 

проговори. 



Цигарете, алкохол и дрога убијају. Човекова смртна 

природа оправдава средства која скраћују живот. 



Нељуди ће учинити све да своја недела прогласе 

највећим добром на земљи. Ако је потребно 

уништиће земљу и хришћанску цивилизацију. 



Када за неког говорите да је мали човек,  

сетите се да сте створени од ситних честица. 
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Ми смо здрава нација.  

Хранимо се национализмом! 



Када вас ђаво и психоактивне супстанце узму под 

своје – видећете свог Бога! 



Све су жене исте.  

И ружне жене су припаднице лепшег пола. 



Звезда под којом сам рођен сија од среће. 

Надживеће неколико генерација после мене! 



Ми баш немамо среће.  

Унесрећила нас је немаштина. 



И над попом постоји поп. Свештеници са већим 

чином моле се богу да услиши молитве свештеника 

са мањим чином. 
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Не могу сви грађани да гледају туђа посла.  

Неко мора и да ради. 



Лаж је да наша земља нема будућност!  

Ми живимо у будућности! 



Праведни Ноје пребродио је потоп. Сачувао је све 

земаљске врсте, али брод није могао да спаси. 



Сеоске нежење знају да се супротни полови 

привлаче. Зато чувају козе. 



А онда се Нарцис загледао у своје вољено лице и 

рекао: „ Љубави моја, закуни се у мене да волиш 

само мене!“ 



У ријалити шоу је ушла веома занимљива личност. 

То је уједно и њено занимање. 
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Отета територија је проклета.  

Обележена је уранијумом. 



Српска села нестају са мапе. У већини случајева 

немогуће је доказати порекло партијских 

функционера. 



Неки људи су потпуно изгубили памћење.  

Траже ђавола, а не траже памћење. 



Свој човек не живи од туђег рада. 



Невин човек је осуђен на доживотну невиност. 



Професионалне убице су највећи аматери.  

Сваки убијен човек је погрешан човек. 
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Сви партијски функционери јашу народ,  

јер јахачи никад не испадну грбави. 



Слобода је чудо невиђено. Борци за слободу  

не схватају да човек који користи десет процената 

могућности свог мозга, има превише слободног 

простора у глави. 



Политичаре не брине наша слаба економија.  

Свет неће пропасти због једне економије. 



Параноични државници провоцирају измишљене 

непријатеље. У инат страху! 



Надам се да сам оставио неки траг. Аутори који се 

праве да нису чули за мене, можда нису прави 

аутори, а можда су само љути што не могу да ми 

избришу траг. 
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ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ

Старији људи који се не баве јавним послом, 

имају оно добродушно убеђење да ако се појави умет-

ник, који носи презиме које је у свету уметности већ 

познато по некоме другом, онда мора да му је неки 

род. Тако се за Драгана Миљковића, сатиричара из 

Сурдулице, многи вероватно куну да је потомак слав-

ног песника Бранка Миљковића. Након што будете 

прочитали његову најновију књигу, у то ћете бити 

убеђени и ви. 

Осим презимена и завичаја на Југу Србије, Миљ-

ковић песник и Миљковић сатиричар деле оно што је 

лајтмотив ове књиге – бунтовни дух, окован у кратким 

и атомским реченицама. Миљковић песник је напи-

сао „Уби ме прејака реч“. Миљковић сатиричар није 

научио лекцију. Он се поиграва прејаким речима, 

жонглира њима као пијани војник бомбама, у инат 

страху и разапиње их на страницама ове књиге. 

У времену када је чак и политички хумор постао 

комерцијализован и жаока сатире скувана и омекша-

на, ретки су аутори који настављају традицију оштре, 

ангажоване и пре свега чисте политичке естетике. 

Афоризми у овој књизи су пре свега политички афо-

ризми. Не политички, у смислу ангажованости у ко-
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рист једне политичке странке, већ такви да испипава-

ју пршљен по пршљен кичме нашег система. 

А какав је то систем? Према Миљковићевом ми-

шљењу капитализам је већ стигао и то у свом најап-

сурднијем облику: „У капиталистичком друштву про-

сјак може да постане милионер, али милионер не мо-

же да запосли просјака.“ Дакле, нема евергрин-приче 

о четницима и партизанима. Данас у Србији живе са-

мо два човека – велики и мали. И о њима аутор овде 

стално пише. 

Афоризми у овој књизи поседују ону врсту ра-

финираности и исклесаности коју доноси искуство и 

рад на свом таленту. Зато неки на први поглед делују 

написани веома лако, али је значење у њима нуклеар-

но. Колико сте само пута чули поштапалицу „Пас је 

човеков најбољи пријатељ“? Миљковић на то узвраћа 

речима „Чувајте се човека коме је најбољи пријатељ 

пас.“ Он граби читаоца за рамена и помера га само 

мало у страну, да би из тог другачијег угла видео 

истину која му боде очи, али је он није схватио до са-

да. А истина је управо у томе да је модерни човек то-

лико отуђен од других људи да чињеница да га само 

његов пас трпи, није нимало пријатна. 

И управо у том углу гледања аутор одскаче од 

својих колега који и даље гацају по блату Балкана и 

својих уличних проблема – његова афористика је уни-

верзална и бави се човеком уопште. Он пише о еколо-

шким проблемима, о планети која страда па чак се 
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дотиче и питања вере и Бога. „Прави верници за раз-

лику од незнабожаца славе само бога љубави.“ Ова го-

тово леноновска мисао је уједињујућа и пуна онога 

што се у сатири ретко кад среће – срца. Такође, он не 

критикује само то како ми поимамо веру, већ и саме 

каноне вере који често вернике наводе на погрешан 

пут: „Ако је велики грех радити на празник, зашто је 

лењост смртни грех?“ 

На моменте, аутор дозвољава себи излет у наиз-

глед опуштеније теме које немају везе са политиком. 

Али је хируршки сет инструмената којима барата тим 

темама једнако чист и оштар. Тако ће колегама који 

се одају пићу рећи – „Ако сте у алкохолу нашли сми-

сао живота, смисао ће брзо испарити“. 

Многи инстант-љубавници, квазиромеовске про-

венијенције, препознаће се у јетком афоризму – „Ро-

мантичар је занесењак и преварант. Обећа девојци 

звезде са неба, а скине јој мрак“. 

Ипак, фокус Миљковићеве сатире је Србија. Она 

је наш вечити мизансцен, болна сценографија, пред-

става чије глумце уједини само несрећа – „Не дај, бо-

же, да се Срби сложе! Само велике несреће могу да 

уједине Србе!“ Треба ли након ове мисли причати о 

бомбардовању, погромима и поплавама? 

Оно што бројни модерни блогери и аутори ма-

ратонских колумни покушавају да нам нацртају сло-

вима и бескрајним пасусима, Миљковић постиже у 

само једној реченици. „Влада није стабилна. Пала је у 
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руке једног човека“. И док ово читате, просто можете 

видети аутора како није седео за столом ишчекујући 

инспирацију. Вероватно је радио нешто обично. Мо-

жда качио водокотлић и схватио да ни он, а ни наша 

Влада не могу да држе воду без јаког ослонца. 

Некада „црвено слово“, Пети октобар данас до-

живљава демистификацију. Миљковић то опет чини 

на свој, наизглед лак и једноставан начин – „Петог ок-

тобра је лудак са чарапом на глави упао у Народну 

банку. Питао је запослене где се диже револуција.“ 

Оваквим, јасним и непретенциозним језиком „малог 

човека“ може писати само велики човек који је све-

стан да се права слика формира када се гледа из да-

љине и без много дивљења. 

Интернет, поље вербалне булимије, гура ауторе 

у замку писања без ограничења броја карактера, па 

они временом остану и без свог карактера. Миљковић 

пише на папиру. И вага сваку реч. Чиме наставља 

традицију Баљка, Симића и Радета Јовановића. 

Проститутку живот није мазио. Прескочио је 

предигру! 

Криминалци су на супротној страни закона. 

Законодавци су на истој страни закона. 

Сазнао сам где могу да купим диплому. Знање је моћ! 

Смрадовима су свуда отворена врата. 
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Ми смо здрава нација. Хранимо се национализмом! 

Писац не пропушта прилику да, онако шмекер-

ски поткачи и колеге: „Није тачно да имамо више пи-

саца него читалаца. Писци су прочитали своје књиге.“ 

Ипак, он није осион. Његова свест о сопственој 

величини на лењиру литерарне историје садржана је 

у афоризму: „Надам се да сам оставио неки траг. 

Аутори који се праве да нису чули за мене можда ни-

су прави аутори, а можда су само љути што не могу 

да ми избришу траг.“ 

Трагови Драгана Миљковића свуда су по српској 

сатири. Он није криминалац па да за собом уклања 

трагове. Њих упорно уклања власт. Малим хонорари-

ма, бедним промоцијама, обмањивањем, лагањем и 

понижавањем сваке врсте. Ипак, ја се надам да ће по-

бедити до краја и да неће на крају своје каријере јед-

нога дана, мислећи о Србији, поновити речи свог пре-

зимењака – Узалуд је будим. 

Миодраг Стошић, 

 књижевни сатиричар
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