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                                                                                    НИ ГОВОРА О ЋУТАЊУ

*
Држава све више брине о незапосленима.

Зато их је све више.

*
Напредујемо као нико.
Сви циљеви су иза нас.

*
У-вену-ће наркомани. 

Наркомафија ће процветати.

*
У далекој будућности 

Срби ће веровати 
да су настали од тајкуна.

*
Нису наши политичари 
уображени болесници. 

Није им ништа.
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*
Први тајкун у држави увек је био 

продужена рука нашег руководства.

*
У модерној Европи супротни полови 
се привлаче, а исти одбијају да буду 

сексуално дискриминисани.

*
У Србији су тајкуни купили све 

што је вредело. 
Време је да купе и своје прње.

*
Не постоји боља будућност
од оне коју су нам обећале 

демократске власти.

*
И противници фудбалских мафија 

учествују у истој игри.

*
Како тајкуни могу да знају шта су праве 
вредности када не знају ни колико им је 

новца доста?

*
Највећем лењивцу млади у Србији 

скидају капу.

*
Довде су нас довели они који још увек 

нису дошли к себи.

*
Лисице су за ситне лопове.

Велики су чвршће везани за отаџбину.

*
Изашао сам из економске кризе.

Враћам се након куповине.
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*
Није срамота немати.

Немате због чега да се стидите.

*
Срби ће учинити све да сачувају од 
заборава нерадне празничне дане.

*
Живот је кратак.

Не дозволите да вам свако узима меру.

*
Организовани криминал је у порасту.
Политичари отимају новац од мафије.

*
Не би он правио будалу од себе 

да је задовољан оним што има у глави.

*
Ако је здравље наше највеће богатство, 

зашто га немилице трошимо?

*
Смањите потрошњу. 

Трошите изнад својих могућности.

*
Нису ми све овце на броју.

Противничка странка 
освојила је већи број гласова.

*
Људски је грешити. 

Нељудски је не исправљати грешке.

*
Док траје ТВ дневник, 

и грађани могу да уживају 
у благодетима ове земље.
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*
Удба им је у срцу. 

У глави су им тајни досијеи, 
прашина и паучина.

*
Недодирљиви су изгубили додир 

са реалним животом.

*
Државна политика се не може 

променити преко ноћи 
јер се тада политичари богате.

*
Турцизми су данас под Србима.

*
Нико није савршен, 

а постоје и они који тога нису свесни.

*
Обичним смртницима 

не одговара постојеће стање.

*
Када новац проговори, 

ући ћемо у Европску унију.

*
Ко данас сме да истини погледа у очи 
а да га одмах не прогласе воајером?

*
И као Србин и као кочијаш 

залажем се за што бржи улазак у ЕУ.

*
Зашто сам оженио дрољу? 

Јебите ме ако знам.



1312

                                                                    НИ ГОВОРА О ЋУТАЊУ   Драган Миљковић                                                                                   

*
Ако смем да приметим,

ово је заиста јако сажет афоризам.

*
Доста је кад туку. 

Насиља и настраности никад доста!

*
Будући мајстори краду занат. 

Овде је лоповлук једини занат.

*
Какав парадокс! 

За усамљеног човека 
се најчешће каже да није сам.

*
И савршеном Богу фале верници.

*
Добру књигу треба посветити истини. 

*
У културно заосталим срединама 

певање у полицији 
је незабораван доживљај.

*
Картонска насеља су срушили, 

картон рециклирали, 
а становнике бацили у контејнере.

*
Захваљујући науци и религији,
људи нису само људска бића.

*
У нашој партији сви мисле као један. 

Зато свако може бити искључен 
из чланства.
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*
Нада умире последња, 

јер постоје и они који верују у љубав.

*
Сит гладноме не верује. 

Од вере се не живи.

*
И овај камен земље Србије 

пашће у руке српских туцача.

*
Створили су пустињу.

То се мора залити.

*
Косово је наша колевка. 
Знају то и албанске бебе.

*
Оптуженик је волео много да говори. 

Не можете га осудити за говор мржње.

*
Не желим да се шалим на рачун српских 

полицајаца. Они се не шале главом!

*
Антифашиста сам у души. 

Ја бих фашисте оставио 
да почивају у миру.

*
Правим се да их не видим и не чујем. 

Није тешко бити фин!

*
Наука је прва пробила лед. 
Преостаје нам да убрзамо 

топљење глечера.
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*
Само већи католик од папе може да 

открије рупу у бурету.

*
Стидим се да кажем где живим. 

У земљи трећег света, 
грађанин сам другог реда.

*
Сатанизација Србије није дала резултате.

Прешли смо на тајкунизацију.

*
Ћутање је мајка мудрости. 

Али, и очеви се данас налазе ДНК 
анализом.

*
Када се Срби сложе, 

један део стадиона пева химну 
а други звижди мелодију.

*
Немам ништа против вегетaријанаца.

И они су људи од крви и меса.

*
Америци су биле довољне две партије 

да би стала на своје ноге. 
Србијa их има сто, али стоји само на 

једној.

*
Савремен човек је постао 
оруђе у рукама нечовека.

*
Правда је спора и склона ремећењу 

мондијалистичког духа.

*
Не тражите ратног злочинца у цркви. 

Добићете благослов!
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*
Када богати људи пожеле да промене свет, 

и клима им изађе у сусрет.

*
И сама помисао на рај 

може нас вратити у далеку прошлост.

*
Колумбо је био збуњен. 

Открио је голу Америку!

*
Да се црква није мешала у политику не 
би добила раскошне храмове и луксузне 

аутомобиле.

*
Човек троши велики новац на материјална 

задовољства, али не умањује новац, већ 
природне ресурсе.

*
На опијатима свет остаје. 

Млади лутају другим димензијама!

*
Ако желите да вас неко просто обожава, 

морате и ви обожавати простоту.

*
Брак је прва институција 

у коју се почело улазити преко везе.

*
Негација је природно стање модерног 

песника, јер модерна природа не постоји!

*
Људи се размножавају великом брзином, 
али се број великана значајно смањује.
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*
Ништа није као што изгледа. 

Празнина је много већа.

*
Мало је оних који заиста мисле. 

И већина мисли исто.

*
Патриотизам је алиби за најтеже преступе.

*
Неким мислима ништа не фали. 

Треба их само  оживети.

*
Оног дана када поверујете да пушење 

убија, убијте се сами!

*
Дебело заостали штеде на сваком кораку.

*
Поштујте законитости духа и написаћете 

дело достојно дивљења.

*
Са мало здравог разума могла би се 

избећи корупција у здравству.

*
Престали смо да се клањамо Богу до 

земље. Ми смо небески народ!

*
Да бисте изашли из анонимности и 

постали певач новокомпоноване народне 
музике, довољно је да изађете из  

уметности.
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*
Стриптизете се скидају 

да би зарадиле за бољу гардеробу.

*
Срби су  достојанствен народ, 

али је њихов начин живота 
недостојан човека.

*
Све смо могли ми, 

да смо имали своје ја!

*
Ако су нимфоманке незадовољне својим 

сексуалним животом, како ли је тек 
мастурбаторима?

*
Човек учи да би завршио школу живота. 

Када је заврши - постаје бесмртан на оном 
свету.

*
На Голом отоку неваспитани су 

преваспитавали васпитане.

*
Народне посланике занима новац. 
И то је њихово једино занимање!

*
За све се пита први човек у држави. 

Самог себе пита, самом себи одговара!

*
Нико није моћнији од тајкуна. 

Они могу да униште свет!

*
Продане душе! 

Продали сте и свој последњи идеал!
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*
Прави оптимисти верују да ће последњи 

остати без посла.

*
Ако је стварност фалсификована, 

онда је бесмислено кршити законе.

*
Политика је уметност могућег. 

Али политичари говоре и оно што не 
мисле.

*
Власт је у нама препознала исте оне 

вредности које нам је наметнула.

*
Власт се не може променити. 

Власт мења људе.

*
Људи примитивног менталитета 

примећују своје врлине и туђе мане.

*
На нашем правцу увек су нам други 

кривци.

*
Виртуална економија 

продаје муда за беле бубреге. 

*
Када буду створени сви услови за рај на 

земљи, људи ће путовати у свемир.

*
Тамо где сви знају све – нико не зна 

ништа.
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*
Изабрани су тајним гласањем. 

Не тражите од њих јавност у раду. 

*
Ако кренете мојим стопама, 

на циљ ћете стићи боси.

*
У мрачном свемиру 

налази се наша светла будућност.

*
Савременом императору 

фали ракетни штит.

*
Од када су ми испрали мозак, 
немам чиме да испирам уста.

*
А то што су грађани голи 

не значи да свако може да их јебе.

*
Жено божја, ако се Бог није женио, 

ваљда знаш ко је твој Бог!

*
Наш квазипатриотизам настао је из брака 

социјализма са капитализмом.

*
Мислили смо да је влада пала,

а она је само окренула систем вредности 
наопако.

*
Ако ћемо поштено, 

закони нам неће требати.
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*
Полиција је уверена да лопови не би
могли да ухвате маглу да је законом 

забрањено хватање магле.

*
Када истина исплива на површину, 
медији је одмах прогласе мртвом.

*
Амерички начин живота 

ускоро ће моћи да сања цела планета.  

*
Ишли бисмо и ми у корак с временом, 
али не знамо које је време у свемиру.

*
Напредни масони су овладали 

оностраним знањем, 
а ми не знамо ни куда иде овај свет.

*
Благо нашој полицији. 

Једино она не зна да ради посао који воли.

*
За обичне смртнике задушнице су дан за 

који вреди живети.

*
Представник друге Србије пита: 

„Одакле си, селе, девојано млада?“
Представница прве Србије одговара: 

„Зар не видиш, слепчо, из исто смо село!“

*
Када те милион бирача заокружи, 
цео народ вртиш око малог прста.

*
Идеалиста би пре умро од глади, 

али не би признао 
да се не живи од идеала.
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*
Брже бисмо напредовали ка Европи да 

нам политичари не излазе у сусрет.

*
Српски политичари не признају власт 

народа. У њиховом лудилу царује 
демократија.

*
Без муке се сељак не насмеја.

*
Утописти касно испливају.

*
Нас има свакаквих, 

а Црногорци су племенит народ.

*
У земљи у којој је све могуће, 

само је државна политика  свемогућа.

*
Кад је у тужилаштву и судству неред, 

полиција хапси реда ради.

*
Огледи на хиљадама мишева 

показују да је човек највећа штеточина.

*
Било где да се крију, полиција ће их наћи. 

Зато се они и не крију било где.

*
Не видим велике социјалне разлике. 

Видим понеку оазу у пустињи.
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*
Сви смо се у комунизму 

залагали за једнакост. 
Волонтери су представљали 

радничку класу.

*
Црква је још једном свештенику 

опростила педофилију, 
јер је и он дете Божје.

*
Новом технологијом можемо да 

утростручимо технолошке вишкове.

*
Велике социјалне разлике бришу границе 

између правне и лажне државе.

*
Свет се дели на оне који проводе живот 
у стваралачком заносу и на оне који се 

проводе.

*
Када би свако мислио својом главом, 
сви бисмо били усамљени у својим 

ставовима.

*
Он је рођен да буде полицајац. 

Испао је глуп.

*
У Србији је дошло до великог напретка. 
Некада је сиротиња радила са стоком, 

а данас сиротиња ради за стоку.

*
У Србији сви региони имају једнаке 
шансе за успех. Београд је велико 

градилиште.

*
Сваког дана наука објашњава да не 

постоји ништа што се не може измислити.
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*
Ако им дозволите да вас сломе, 

свима ће рећи да сте пукли.

*
Они који су вам залепили етикете 

могу једино и да одлепе.

*
Природна селекција 

не одваја жито од кукоља. 
Одвајањем би се истребиле обе врсте.

*
Откуд знате да је туђе слађе, 
када немате формиран укус?

*
Ја да ућутим! Ни говора!

*
Власт вређа нашу интелигенцију. 

Наш опстанак не зависи од популарности 
страначких лидера.

*
Ако немаш петљу – завежи језик!

*
Не прозивајте председника. 

Није у реду.

*
Увреда је болесна мисао. 

Зато и боли.

*
Алкохол је за мене прошлост. 

Често му се враћам!
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*
Не могу да вам одговорим да ли живим у 

духу времена. Журим!

*
Научници ће доказати да је велики прасак 

био несрећни случај.

*
Ушао сам у партију. 

Убедили су ме да ћу изаћи из беде.

*
Ако вам је до морала, идите у цркву. 

Тамо ћете упознати нове бираче.

*
Ако желите да одете одавде, 

идите пре но што вас стигну године.

*
Узимам брзу храну. 

Да је што пре заборавим.

*
Ко год мисли, тај се пита.

*
Превазишли су разлике. 

Више не разликују добро од зла.

*
Пословни људи не троше узалуд време.

Они троше природне ресурсе.

*
Откад је завладало отуђење, 
свако би да буде свој човек.
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*
И улазница у напредно друштво 

плаћа се унапред.

*
Кажу да смо захтевали немогуће. 
Зато смо и добили овакву власт.

*
Ако нас убеде да смо мали народ, 
почећемо озбиљније да радимо на 

повећању наталитета.

*
Службе безбедности могу да прате само 

оне који иду уназад.

*
Ако је политика курва, 

зашто је проституција забрањена?

*
Ко није против власти, 

тај је властити непријатељ.

*
Овде нема слободе говора. 

Већина не говори течно енглески.

*
Ако сте све пробали, 

ви најбоље знате зашто је свет покварен.

*
Није српски да се народ пита.

*
Ударени батинају. 

Тако се у Србији лече фрустрације.
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*
Деца су паметнија од одраслих. 

Не играју се животом.

*
Kада не би понављали иста слова у 

реченици, скрибомани би писали боље 
афоризме.

*
Марихуана може да изоштри чула. 

Њени конзументи могу да чују како трава 
расте.

*
Потпуна слобода никоме и ничему не 

служи.

*
Није тачно да је тај бизнисмен купио 

пола Србије, али о томе ћемо нешто више 
после реклама.

*
Ако су власти ликвидирале фабрике, 

ни радници неће боље проћи.

*
Они који су сишли с брда 

не престају да нас гледају с висине.

*
Међу Србима се успех не прашта. 
Сиромашни грађани  не могу бити 

саучесници у лоповлуку.

*
Како је свет мали? 

Људска похлепа је много већа.

*
Велики сте сељаци! 
Хлебом нас храните!
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*
Да су косовски Албанци 
добили лажну државу, 

не би наше власти гајиле лажну наду.

*
Ми њих хлебом, они нас каменом. 

Хлеб их убио!

*
Људи могу лако да промене свет. 

А нарочито они који не раде ништа.

*
Зло ми је када не гледам америчке 

филмове о насиљу.

*
Жена ми стално говори 

да имам Едипов комплекс. 
Кад будем нашао тог Едипа, 

јебаћу му кеву!

*

Први међу једнакима 
не може постати први човек у држави.

*
Ако су политичари свему одузели смисао,

има ли смисла бавити се политиком?

*
Да сам ја неко, 

имао бих више пара него памети.

*
Ако успе да побегне од одговорности, 
политичар ће свратити у неку кафану 

или на неку телевизију.

*
Истерали су правду из суднице. 

Вршила је притисак 
на њихову независност.
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*
Политичари не морају 

да доказују порекло имовине. 
Иза њих стоји сиромашна већина.

*
Ништа не настаје у трену. 

И нечовек је производ 
еволуционог процеса.

*
У овој земљи се може и дубље пропасти. 

Тренутно политичко стање је дно дна.

*
Ћутање одјекује.

Као ехо ударених и празноглавих.

*
Верујем да можете 

да предвидите крај света. 
Упознат сам са вашим стањем свести.

*
Све сам им опростио. 

Са простима се друкчије не може.

*
Трачери мешају своје са туђим 

негативним особинама.

*
Оно што је нама свето, 

странци то не јебу.

*
Да би себи дали још веће привилегије, 
политичари су узели и правду у своје 

руке.

*
Ако желите да вам ствари крену на боље, 

померите се с места.
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*
Наш последњи модни крик: носите се!

*
Заостали народ трчи за вођом.

*
Дали бисмо животе за отаџбину, 

али наши државници 
не желе да се са нама мењају.

*
Да моја жена има љубавника, 

не би га сваког дана узимала у уста.

*
Прошли су главом кроза зид 

и подигли споменик људској глупости.

*
За разлику од политичара, терористи бар 

преузимају одговорност за своја дела.

*
Да су хришћани заиста веровали у васкрс 

из мртвих, створили би систем 
у којем не би рано устајали.

*
Док постоје рупе у закону, 

посланици ће нуждом мењати закон.

*
Не можете побећи од себе 

а да вас форензичари и тамо не нађу.

*
Кад бих био милионер, 

наставио бих да маштам...
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*
Смех је душевни лек. 

Лудаци се смеју и кад их нико не 
засмејава.

*
Србија би била уређена и правна држава 

да је бар један Србин 
признао да није у праву.

*
Да су они плавокрвна елита, 
не би свом народу пили крв.

*
Продаћемо земљу ономе који први изађе 

на крај са нашом папирологијом.

*
Кажу да истине нема на земљи. 

Изгледа да говоре истину.

*
Да ли постоји Бог 

или постоји сумња да човек не постоји?

*
Увек нам је неко други крив. 

Нама је непознат и посао којим се бавимо.

*
На западу ништа ново. 

Још увек медији спасавају свет.

*
Бедни црви! 

Једете руку што вас храни!

*
Градови су пренасељени. 

Малограђани се не могу стопити са 
околином.
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*
У Црној Гори цвета туризам, 

а по потреби замирише и канализација.

*
Када би сведоци представљали истину, 

и ништа друго осим истине, 
не би ни имали потребу да говоре!

*
Ако је све у новцу, 

онда је фалсификовање стварности 
у потпуности успело.

*
Под командом НАТО-а, 

и заостали народи иду у корак с временом.

*
Након приватизације тајкуни не могу да 

докажу који им је милион био први.

*
У темеље наше цивилизације 

узидана су примитивна схватања.

*
У шта се то претварају човекомрсци. 

Ни патолози не могу да утврде идентитет.

*
Док постоје догме, 

ниједна вера неће бити проверено добра.

*
Глупост је много јака. 
Не признаје поразе.

*
Нису сви Срби послом везани за 

отаџбину. Постоје и они који нису 
запослени преко везе.
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*
Ви говорите да нема Бога, 

а ја мислим да сте видовити.

*
Није ми ни до колена, 

али већ ми пише досије.

*
Свака вама част. Ви делите, 
а не добијате одликовања.

*
Да ли они који отпуштају раднике 

заиста раде свој посао?

*
Када је Доситеј донео кромпир у Србију, 

свештеници су благословили: 
“Дабогда се позлатио!“

*
Ко с ђаволом тикве сади - добиће 

субвенције од државе.

*
Српски конзервативци враћају се са 

европског пута, јер верују да са тог пута 
нема повратка.

*
Они који нам пију крв - почели су да увозе 

и бели лук.

*
Револуција једе своју децу - да не би 

израсли у праве револуционаре.

*
Не верујем да ме полиција прислушкује. 

Полиција за мене неће ни да чује.
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*
Ми смо имали нормално детињство. 

Не дамо политичарима 
да се играју са нама.

*
Ништа не питајте напредњаке. 
Унапред су спремили одговоре.

*
Не можемо сви заједно изаћи из кризе. 

Ко би остао у Србији?!

*
Заједно смо јачи. 
И када се тучемо, 

не могу да нас раздвоје.

*
Ако верујете у боље сутра, 

зашто бежите од реалности?

*
Слобода сваког појединца зависи од 

његових навика.

*
Када би Бог признао земаљске мере, 

сиротиња би била и Богу тешка.

*
Када сељаци оснују задруге – опет ће 

радити за друге!

*
Велике историјске неправде исправљамо 

подизањем великих споменика.

*
Наши академици су јединствени у свету. 

Не мисле сви као један.
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*
Масовна отпуштања 

показују да бирачи пре избора 
нису знали с ким имају посла.

*
Да је наш парламент легализовао 

проституцију, не бисмо имали 
прекобројну администрацију.

*
Генерације које долазе 

препознају се по безличности.

*
Они који су пали за слободу, 

нису могли да је оволико уздигну.

*
Сиротиња је добила своје, 

остали узимају туђе.

*
Све је под контролом! 

Србија је под хипотеком!

*
Да новац представља неку вредност, 

не би га свако трошио.

*
Лако је лоповима да буду најспособнији. 

На њих није утицао наш систем 
образовања.

*
Брине ме светла будућност. 

Пројектује нам сурову стварност.

*
Несрећа никад не долази сама. 
Са њом је обично и неки самац.
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*
Српско друштво је склоно поделама.
Свет ће проћи док се ми поделимо 

на добре и лоше.

*
Памет у главу. 

Не просипајте из шупљег у празно.

*
Плаше ме наши порази. 

Нико их не доживљава лично.

*
У име невиног народа, 

неутрални суд вас проглашава кривим!

*
Ко жели да са свима буде у добрим 

односима, тај не зна како да се понаша.

*
Упао сам у лоше друштво. 

Не могу да пропаднем.

*
Не може власт толико да поквари људе 

колико се они могу одати пороцима.

*
Лоше нам се пише. 

Опстаће они који пишу законе.

*
Ако је планета Земља небеско тело, 

онда Срби нису једини небески народ.

*
У 21. веку Београђани немају метро. 

Земљо, отвори се!
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*
Млади данас не мисле, они знају. 

Једино не знају да мисле.

*
Вођи памет не смета. 

Каква је то будала!

*
За разлику од издајника, 

патриоте нису пред законом једнаки.

*
Дао је реч да Косово неће дати.

*
Припадници служби безбедности 

имају свуда своје људе,
јер немају ништа људско у себи.

*
Ако постоји живот, да ли постоји смрт?

*
Крв је пропишао! 

Крви су му се напили!

*
Не разумем зашто је свештеник ближи 
Богу од оних који не одговарају за своје 

поступке.

*
Ако је сиромаштво извор свих светских 

зала, зашто су најбогатије земље 
затроване говором мржње?

*
Наше власти су спремне да се задужују, 

све док народ не изађе из дужничког 
ропства.
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*
Човек који нема истомишљеника у себи, 

налази себи сличног у политичкој партији.

*
Није било ничег, 

а онда је Бог праснуо у смех!

*
Отето Косово је проклето. 

Неким политичарима није више свето.

*
Он свима може да погледа у очи 

и да као бирократа
 измисли ново радно место.

*
Када жена не мирише мушкарца 

– он мирише на друге жене.

*
Ако мушкарци могу да се ожене, 
могу и оне жене које се залажу 

за потпуну равноправност међу половима.

*
Председник је у обраћању народу 

предухитрио све оне који би хтели да му 
се обрате.

*
Доказали су да се ничег не плаше. 
Од државе су направили пустињу.

*
Велики лопови не остављају трагове. 

Носе све са собом.

*
Полицији су везане руке. 

Нико из полиције не може да прими мито.
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*
Све ми је равно, а и не диже ми се.

*
Као што се да приметити, 
о потрошачком друштву, 

овде сам потрошио шеснаест речи и 
осамдесет слова.

*
Нема те религије која вас на егзотичној 
планети не би повела рајским вртовима. 

*
Теорија национализма. 

„Више вреди један Србин него сви 
остали“.

*
Ако не знате шта је писац хтео да каже, 

ви говорите оно што он није рекао.

*
Све је већ речено, али се још не зна коме 

је таква фраза прво пала на ум.

*
Састављамо ли ми крај с крајем, 
или нашој сиротињи краја нема?

*
Свако је невин док не докаже да је у 

затвору изгубио невиност.

*
Не може се живети од поштеног рада. 

Зар је поштено бити нечији роб?

*
Док је трајала НАТО агресија, 

тајно оружје убило је  у појам српске 
патриоте.
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*
Ништа (не) зависи од ништака.

*
Књижевним критичарима преостаје да 

кажу све што аутори нису рекли.

*
Многа књижевна дела су проглашена

 за остварења века само зато 
што су настала у истом веку када су и 

награђена.

*
Син му се дрогира, а он пије од муке.

*
Само једном се живи, 

али некима је и то мало.

*
Да би нас свет приметио, 

морамо изаћи из сиромаштва.

*
Жене могу да чувају тајну,

као и мушкарци који им се поверавају.

*
Најтеже је радити са истомишљеницима. 

Нико не гледа своја посла.

*
И после рђавих речи, 

челичних људи је све више.

*
Слобода говора не даје људском језику 

потпуну аутономију.
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*
Након демократских промена, 

лустрација је спроведена само у 
фабричким круговима.

*
Откад смо упослили јефтину радну снагу 

и време ради за нас.

*
Њему супруга ништа не верује. 

Зато и не верује да је вара с другом.

*
Мислим, дакле, не прихватам једноумље!

*
Да су тајкуни поштено стекли своју 
имовину, и новинари би поштовали 

њихову приватност.

*
Нека свет пропадне када му само ми 

желимо добро.

*
Стране силе нас не могу контролисати. 

Нисмо ми људи без савести. 

*
У земљи влада анархија. 

Све се распада!

*
Ум царује док председник не преузме и 

његове ингеренције.

*
Човек је против онакве слободе какву 

обично може да има.
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*
Након испирања мозга, 
има ли живот смисла?

*
Спонзоруше показују 

да су мајсторице најстаријег заната 
највише радиле на себи.

*
Е, баш сте нашли коме да се жалите. 

И ви сте јој били први 
коме је пренела трипер.

*
Ако у Србији умрете од глади, 
добићете годишњу отпремнину 

у храни и пићу.

*
Свуда у свету мртве душе су обучене по 

последњој моди.

*
Када смо ми Срби 

јели златним кашикама и виљушкама 
- цела Европа нам је јела из руке.

*
Што нас не убије, 

то нас и учини бесмртним.

*
Непристојно богати подстичу развој 

српске голотиње.

*
Да не бисмо као народ нестали 

- морамо се придружити вештачким 
нацијама.

*
Када тајкуни докажу да је њихова 
имовина стечена поштеним радом, 

њихове ликове ћемо утиснути на наше 
новчанице.
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*
Папир може да истрпи 

све бирократске прописе. 
Зато је наш виртуални свет 

и настао од папира. 

*
Ако се све окреће око новца, 

онда су права грађана о слободи кретања 
најобичнија бирократска подметачина.

*
Политичари шире јефтину демагогију, 
али наша  потрошачка корпа је скупља. 

*
У вину је истина. 

Због ње сам се и пропио!

*
У овој држави се осећам безбедно. 

Из ње могу побећи.

*
Ваш уврнути постмодернистички 

коментар оштро осуђује ваше бављење 
афоризмом.

*
Владари се најслађе смеју 

када их дворске будале имитирају.

*
Нисмо могли да спречимо одлив мозгова, 

јер човек је већим делом састављен од 
воде.

*
Неразвијене државе 

не раде по страном диктату. 
Имају своје диктаторе.

*
Нема невиних. 

Секс је корен свега.
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*
Диоген би пронашао човека 

да је пошао од себе.

*
Антихристи су без Христа 
изгубили сврху постојања.

*
Осветили смо оне који су пали за слободу. 

Пали смо за модерно ропство.

*
Пролупалим уметницима не треба 

аплаудирати.

*
Политичари се могу сетити и онога чега 

се психијатри не сећају.

*
Аутоцензура? То код мене не пролази!

*
У аутобиографији се најчешће крије 

лош маркетинг. 

*
Откад је изашла из анонимности, 

више не води љубав са непознатима.

*
Људска раса ће нестати када се испуне све 

жеље аристократије.

*
Живимо у времену апсурда. 

Све је више занимања, 
а све мање радних места.



7776

                                                                    НИ ГОВОРА О ЋУТАЊУ   Драган Миљковић                                                                                   

*
Да астролози могу да предвиде будућност, 

нашли би себи поштенији посао.

*
Политичари су хтели да смање број 

запослених у администрацији, 
али нису нашли никога ко би спорије 

обављао њихов посао.

*
У патријархалној средини 

отац нације је потребан свима 
који су застранили.

*
Утописти збуњују плитким мислима.

*
Ако поштујете права 

оних који другачије мисле, 
не тражите од њих никаква признања.

*
Поштујте права слабијег, 

јер слабији и не знају 
да су им права угрожена.

*
Наивни су одувек веровали да их само 

чудо може спасити од лоше власти. 

*
Вођа може да јаше само оне 

који верују да је недодирљив.

*
А зашто змија није прогнана из раја?!

*
Пијем да заборавим, 

али главобоље не пролазе.
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*
У недовршеном друштву 

сви послови завршавају се преко везе.

*
Нису водили љубав у миру, 
али су зато силовали у рату.

*
Свако носи свој крст. 

Неко на грбачи, 
а неко на златном ланцу око врата.

*
Када би нам политичари 

отворили досијеа, 
наша будућност не би зависила 

од њихове прошлости.

*
Поплава неморала натерала je људе 

да мигрирају ка западу.

*
Скептици су доказали 
да глобално загревање 

не утиче на ширење заразе 
међу топлом браћом.

*
Ако вам је државни апарат покварен, 

позовите мајсторе из масонских ложа.

*
За убијање у појам није потребан мотив.

*
Након пластичне операције популарни 

глумци зраче дефектном појавом. 

*
Телевизија је чудо. 

Док нас милионери пљачкају, 
можемо на миру да пратимо 

њихове телевизијске програме.
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*
Ко каже да су власти све покрале, 
тај не зна да чува државну тајну.

Шта ће им нови светски поредак, 
када ни поредак континената не поштују?

Понекад технолошки прогрес нема 
додирних тачака са мисаоним прогресом.

Не знам како изгледа крупан новац. 
Не бавим се маркетингом.

Нико не поштује 
своју традицију као Срби. 

Већина није ни изашла из комунизма.

*
Деца без родитеља рођена су у расејању.

*
Иза првог тајкуна 

у држави стоји неколико нула.

*
Док туђа памет царује 

и будале ће бити на власти. 

*
Не верујем да је реч вође увек последња. 

Он се залаже за културу дијалога.

*
Док је нама Руса 

- имаћемо двојни идентитет.
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*
Неспособни не могу сами да сиђу

 са власти.

*
Да је председник продао своје поштење

- постао би милионер.

*
У име демократије, 

безимени су дошли на власт. 

*
Ментално здравље небеске нације 

превазилази национални ниво.

*
Ако је сиромаштво извор свих светских 

зала, зашто су најбогатије државе 
затроване говором мржње?

*
Савремен човек се боји 

да покаже своје емоције. 
Простак може увек да извуче ствар.

*
Боси су изашли из опанака.

*
Човечанство се већ загрева 

за неки бољи свет.

*
Све пролази, 

само праве вредности не могу проћи.

*
Кога је данас брига за ваше мишљење! 

Ваше мисли су здраве!
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*
Када су националисти дошли на власт 

и комунисти су почели да верују у Бога.

*
Они нас туцају у здрав мозак, 

али ни ми нисмо невини!

*
Поштен политичар 

је увек у сукобу интереса.

*
Да нису од државе створили пустињу, 

не би ни забијали главе у песак.

*
И народ се пита. 

Зато и нема одговорних.

*
Ако новац не зна за границе, 

зашто је најпотребнији ограниченима?

*
Клима новог доба 

je најновије биолошко оружје.

*
Бесмисленост је најближа непостојању!

*
Против глобалног загревања 

неразвијене државе се боре голотињом.

*
Умем и ја да будем досадан, 

али уме и она да ми да лек против досаде.
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*
Титаник је потонуо после потопа. 

*
На фејсбуку можете упознати профил, 

али не и право лице корисника.

*
Свако ко се клања нераду 
својевољно савија кичму.

*
У капиталистичком свету свако гледа себе. 

У виртуалном свету сви траже 
изгубљене погледе на свет.

*
Тај националиста није сасвим свој. 

Када се учлани у партију, 
биће потпуно наш.

*
Некада је државом владала мафија, 
а онда смо наше прописе ускладили 

са европским законодавством.  

*
Могло је време да ради за нас, 

али ми смо се оставили ћорава посла.

*
И највећи криминалци 

мисле да су само они у праву.

*
И они који немају душу 

- имају личног психијатра.

*
И ја сам се борио за слободу говора. 

Узвикивао сам туђе пароле.
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*
Да није било нормалних Срба, 
мазохисти би и данас живели 

под Турцима.

*
Најлакше је манипулисати масом. 

Брзо се и окупи и разиђе.

*
Преовладала је слобода говора. 

Све више причамо, а све мање једемо.

*
Иза постојећег политичког стања 

стоји непостојеће благостање.

*
Ономад сам дошао у Београд, 

рече сточар.

*
У нашем лудилу нема система, 

али зато има дијагнозе.

*
Правда мора да победи. 

Губитници су на њеној страни.

*
Власт може да говори у име свих грађана 

јер њој нису потребна овлашћења.

*
Отишли су најученији. 
Више никог није брига 

ко ће доћи на власт.

*
Криминал цвета, 

а ми се и даље сналазимо 
како знамо и умемо.
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*
Средњи слој је нестао. 

Сада сиротиња угрожава 
националне интересе.

*
Ако добро платите, 

ја бих могао да мислим уместо вас.

*
Наши тајкуни су хумани људи. 

Прво вас силују, 
па вам онда наплате услугу.

*
Да се вођама није покварила машта, 
и Србија би изашла из заосталости.

*
Постоји нешто. 

Зато и верујемо у милион богова.

*
Имам фобију од аутосугестије. 

Ничег се не плашим.

*
Верујем у науку, 

али ми црв сумње говори 
да постоји загробни живот.

*
Срећа није у стварима. 

Ни остварени људи 
не могу да остваре срећу.

*
Ако на погрешан начин убијате време, 

имаћете у затвору 
више слободног времена.

*
Вама је увек досадно. 

Могли бисте да преспавате живот.
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*
Ми смо неозбиљан народ. 

За вођу нас везује слобода скретања.

*
Челични људи су премазани свим бојама.

*
Након сексуалне револуције 

децу су појела средства за контрацепцију.

*
Да је човек наше највеће богатство
 и Србија би била развијена држава.

*
Многи државни службеници 

примају мито, 
а нецивилизованим понашањем 

и подсећају на примате.

*
Мир би завладао светом 

да светски моћници немају исте намере.

*
Све је више грађана 

који разговарају сами са собом. 
Овде нико никога не слуша.

*
Да је рад створио човека 

- сви бисмо живели 
у бескласном друштву.

*
Они који су могли да убеде наставнике 

да је историја учитељица живота, 
убедиће и професоре у крај историје.

*
Голотиња нас је натерала 

да узмемо ствар у своје руке.
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*
Ко каже да ми не знамо за меру. 
Од два зла увек изаберемо веће.

*
Ако се добро добрим враћа, 

не очекујте да вам политичари 
врате отето.  

*
Време ће показати да политичари нису 

одговарали ни времену у ком су живели.

*
Измишљени непријатељ

је старији од закона.

*
Екстремисти се узалуд курче. 

Никада нису имали меру.

*
Враћамо се религији. 

Нестала је вера у овоземаљски живот.

*
Унутрашњи непријатељ никада не спава. 

Пробуђене смо прогласили 
за државне непријатеље!

*
Да би правда била задовољена 

- потребно је осудити и делиоце правде.

*
Све државе на свету имају мафију, 
само је Србија партијска држава.

*
Ми смо луд народ. 

Одложићемо освету 
до наредног ултиматума.
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*
Људи затварају очи пред стварности. 

Отуда сиротињи оволико деце.

*
Нема слободних избора. 

Стока не бира јахаче. 

*
Не тражите ђавола. 

Несрећу можете наћи 
и тамо где је не тражите.

*
Пре него што промените свет, 

оставите нешто иза себе.

*
Јуче се нисам добро осећао, 

а данас су ми искључили и воду.

*
Сви кандидати за председника 

обећавају бољи живот, 
а на крају ће победити 

онај који живи од обећања!

*
У идеалној демократској држави 
народ би требало да јаше вођу.

*
Не расправљај се са мном. 
Сазнаћеш да сам у праву.

*
Наш највећи херој 

не сме да призна почињене злочине.

*
Неки партијски лидери иду само напред! 
Изгледа да им измиче и тло под ногама. 
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*
Због виших циљева небески народ 

се мора спустити на земљу.

*
Немојте писати само за своју душу. 

Тако се никада нећете излечити.

*
Не могу политичари да нас запосле. 

Руке су им пуне посла.

*
Лако је данас бити демократа. 

Било је тешко када нису постојали. 

*
Косово је српска светиња. 

Неке ствари не можемо продати.

САТИРА НА САВ ГЛАС

 
 Нова збирка афоризама Драгана Миљковића 
је прави ватромет духа, лепршава игра речи и смисла 
на сивилу наше свакодневице. Пошто њену и потку и 
основу чини сатирична убојитост, можемо се послужити 
и другом метафором – да пред собом имамо плотуне 
духа, серијску паљбу из тешке артиљерије сатире на 
актуелне друштвене проблеме и главне виновнике и 
генераторе нашег невеселог стања – власт и државни 
апарат у целини. Премда је своје сатиричне стреле 
махом уперио на главне кривце, наш сатиричар је 
свестан да данас, у XXI веку, не смемо остати у замци 
класних предрасуда и сваљивања целокупне кривице 
на владајуће слојеве – данас, у новом типу друштва, 
бар начелно и структурално демократском, и кривице 
и заслуге су дифузно распршене – и обични грађани 
више нису „чисте жртве“, ма колико били објекти и 
монета за поткусуривање политичких моћника. И они 
се питају, бар донекле и унеколико. („Ко год мисли, тај 
се пита!“).
 Иако је осећао морални дуг, као налог времена 
прожетог недаћама и мукама, да буде ангажован 
писац и строги критичар политичке збиље, Миљковић 
је великим делом свог бића и песник других тема и 
мотива. Са песничким осећањем и даром дубљег 
поимања, није допустио да као човек буде сведен на 
zoon politikon. Књига је крцата виспреним опаскама 
о разним животним темама, увидима који сежу у 
историјске, социо-психолошке и друге сфере духа. 
 Народна идиоматика и други видови пословичке 
реторике и стилистике често су поетичко средство 
Миљковићевих опаски и увида, што у преламању и 
прожимању са данашњим појавама и темпом времена 
појачава унутарњу динамику казивања и повећава 
енергију доживљаја. Народску поетичко-реторичку 
стилизацију препознаћемо у многим Миљковићевим 
жаокама на рачун власти, као и у исказима ширег 
значења. Ево како наш сатиричар тематизује вапијући 
раст незапослености. У наредном афоризму иронична 
дистанца се постиже значењским варирањем фразе 
„све више“. „ Држава све више брине о незапосленима. 
Зато их је све више!“ 
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 Писац је ставио под сатирични скалпел и наш 
вечни топос-поразе и неуспехе, за које су нам одувек 
други криви : „Увек нам је неко други крив. Нама је 
непознат и посао којим се бавимо!“. Њега, међутим 
више забрињава један нови топос наше мотивације 
–одговорност, која је постала толико свачија да је 
практично ничија (!): „Плаше ме наши порази.Нико 
их не доживљава лично.“ То обезличавање кривице и 
неуспеха је знак ентропије, која, иако модеран феномен, 
као да је чедо наше средине, пандан паракомичног, 
општенародног лека за све бољке. Ево како ту 
первертовану традицију , то преобраћање и највеће 
муке у разбибригу, дочарава дводелни афоризам 
заснован на супротности значења, на парадоксалном 
односу према стварности: „Не видим велике социјалне 
разлике. Видим понеку оазу у пустињи!“. 
 Метафором пустиње, која асоцира на чувени 
Ничеов афоризам „Пустиња расте“, иако је значењски 
прејака, сатиричар призива у нашу свест отрежњење: 
„Створили су пустињу. То се мора залити!“
 Може неком читаоцу да засмета аналогија 
садашњег система са прошлим. Наш сатиричар не би 
прихватио такав приговор, налазећи чврсту копчу у 
партијској неодговорности као политичкој константи: 
“Отишли су најученији. Више никог није брига ко ће 
доћи на власт.“
 Усредсређени на сатиричне теме и дилеме, 
нисмо ни скренули пажњу на многе теме изван сфере 
која нас непрестано притиска. То је судбина пратећих 
текстова –истицањем неких врлина запоставимо 
неке друге, можда исто толико уметнички и мисаоно 
вредне дубоке пажње. Једино што нам преостаје је да 
читаоцима препоручимо збирку као целину, као књигу 
врцаве духовитости, раскошног хумора и жестоке 
сатире на актуелне теме, праву дијагнозу наше 
друштвене збиље овде и сада.

Витомир Теофиловић
                                                     књижевник
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