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O ŽENAMA



Voislav Ilić 

6



Džentlmenova zbirka

7


Pristaju joj i bludnica i svetica. Pristaju joj i haljine,

i suknje i farmerice. I ja bih joj pristajao da nije tuđa. 


Kažu da su žene loši vozači. Ne bih se složio.  

Mene je jedna provozala kroz sva psihička stanja. 


Sve što je lepo to je i ludo.


Žena se ne osvaja planom već spontanošću. 


Ne vuci ženu za jezik.

Odmotaće joj se pa ti nema spasa. 
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Mirna žena je opasnija od nemirnog muškarca.



Ona je anđeo koji je opasniji od đavola. 



Njen stav je erotičniji od tvojih golih slika. 



Inteligentne devojke nisu za slabiće. 



Zakopčana do grla sa otkopčanom maštom. 
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Zagrli joj mane, pružiće ti vrline. 



Novac je moć dok se žena ne pojavi. Kada se žena 

pojavi, novac postaje običan papir. Žene su moć. 



Žena može da ti da krila ili spomenik.

Zavisi kako je tretiraš.



Da bi ti devojka bila srećna, moraš da hraniš i damu 

i bludnicu u njoj.



Pristojno obučena sa nepristojnim pogledom.  

Takva je uvek poželjna.
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Najpogubnija kombinacija za muškarca je žena koja

je dama i mangup u isto vreme.



Sa ženom možeš da radiš šta god hoćeš,  

ali ako ona hoće. 



Poželjno luda, e takva je.



Od žena se uči kako sa ženama. 



Na divljakuše se najbrže navučeš. 
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Lepa si ti ludača. 



Kada te žensko pita „Da li imaš nešto da mi

kažeš?“, ne pravi se da ne znaš o čemu se radi.  

Jer ona ne pita to tek tako.



Prava devojka ti je i bromazepam i vijagra

po potrebi.



Žena je najjači porok za svakog muškarca. 



Nema tih para koje su ženama dovoljne.
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Iza svake zgodne žene stoje:

– Muškarci koji je ne mogu imati pa kažu da je

kurva

– Žene koje nisu zgodne kao ona pa kažu da je

kučka. 



Žena ti je prečica do raja ili pakla. Zavisi od tebe. 



Ženu uzmeš prvo pogledom pa tek onda rukama.



Žene delim na one koje provociraju odećom i na 

one koje provociraju očima. Ove druge su opasnije. 



I svetica je kurva, ali samo u svoja četiri zida  

za svog muškarca.
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Kada vučeš ženu za jezik, to je kao da vučeš  

đavola za rogove. 



Neke žene su vredne haosa,

a neke su sam haos koji vredi.



Ona je i u normali luda.



Nisi uspešan ako imaš više žena u isto vreme,

već ako imaš jednu koja je cela tvoja.  

Jer ta vredi više nego njih sto.



Nisi ti žena, ti si nevolja.
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Kada ženu uzmeš zdravo za gotovo, od nje dobiješ

„zdravo“ i „gotovo je“.



Nekad maza a nekada hardcore faza.



Nije ona takva da te vrti oko prsta.

Ona te vrti oko svih prstiju.



Ima zgodno telo, ali nezgodan karakter.



Sve možeš da ostaviš za sutra samo ženu ne.

Ako nju ostaviš za sutra, velika je šansa da će ona 

tebe ostaviti zauvek.
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O VEZAMA I LJUBAVI
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Luksuz je kada te neko sluša i razume u isto vreme.



Zahvalite se bivšima što znate šta ne želite od

budućih. 



Za druge budi kakva želiš, za mene budi kakva jesi.



Prava ljubav nema cenu, dok pogrešna je

najskuplja.



Ispuniću ti sve ono što su ti drugi obećavali. 
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Predugo ljudi budu ničiji, pa kada postanu nečiji,  

ne znaju da se ponašaju.



Znam te greško kada si flert bila.



Ako odeš bez odgovora, ne vraćaj mi se  

sa izgovorom.



Moja si, i moraju da te poštuju ako mene poštuju.



Sastavi nas život sa kretenima, pa posle godinama

ne možemo da se sastavimo sami sa sobom.
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Slažešmi se uz zablude.



Umesto što tražite drugu šansu,

potrudite se ubuduće oko prve. 



Lepša mi je moja samoća nego nečije veze.  

Veći su oni samci nego ja. 



Poverenje se gradi slobodom, a ne lancima

i vezivanjem.



Vernost je u očima, a ne u rečima. 
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U ozbiljnim vezama se ozbiljno najebe.



Upoznaje mi se neki lep karakter da se zaljubim

u njega.



Više se trude da vrate izgubljeno nego da sačuvaju 

kada imaju.



Cimamo se oko onih koji nas ne vide,

pa ne vidimo one koji se cimaju oko nas.



Ti si moj nervni slom u najavi.
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Daljina nisu kilometri,

daljina je ponos koji se ne pređe. 



Sjebešme na prvi pogled.



Vidim da si moja propast i trčim ti u zagrljaj. 



Ti si nevolja kojoj se obradujem.



Uđeš mi u misli i razbucaš me totalno. 



Voislav Ilić 

22



Imaš me, još samo to da shvatiš.



Najjača želja će vas uvek najjače sjebati. 



Neki ostavljaju trag i bez da nas dodirnu.



Ulazišmi u maštu na velika vrata.



Doziram te sebi.

Jer ako preteram, izgubiću sebe. 
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Pojave se pogrešni u pravo vreme,

pa ih pomešamo sa pravima.



Ćao, ja sam tvoja nova sjebanost. 



Ti si dokaz da sam lud.

Samo ludak može biti sa tobom.



Nisu nam više želje na istoj adresi.



Tanka je linija između „Ne treba mi niko“,  

i „opet sam se zajebao.“
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Diriguješmojim ludilom.



Kažeš „Budi miran“, a želiš da sam nemiran.



Postoje te osobe koje su poželjno zlo.

Znamo da ćemo najebati, ali im ne možemo odoleti. 



Lepše je u dvoje praviti sranja.



Prestanite da se ponižavate zbog osoba

koje boli kurac za vas.
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Ti si greh koji želim odmah i za poneti.



Budiš u meni nešto što mi se sviđa. Nastavi. 



Luksuz je biti tebi u mislima.



Mnogo je onih koji čekaju svoju prvu šansu.  

Zato ne gubite vreme na one koji traže drugu.



Ti si pitanje koje ne volim da mi postave.
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Amputirajte mi emocije, štete mi.



Ako pažnja nije obostrana,

onda vam je to velika zajebancija.



Dala si mi osmeh.



O, pa ćao greško, nešto si mi se prolepšala. 



Kada vam bivši pokucaju vrata, otvorite im,

nasmejte im se u lice, i zatvorite vrata.
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Ne budi mi želju ako nemaš muda

da se izboriš sa njom.



Ako želiš da ti dođe pravi, smanji pogrešne. 



Možeš da me imaš ali ne znaš.



Moja si, i ima da brinem.



Po osmehu se „želim te“ poznaje.
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Ćao, hoćeš da mi budeš pogrešna? 



Kada god pomislim da te zaboravim,

ti se pojaviš i sjebeš mi zaboravljanje.



Ispuniću te sebi. 



Isti se po pogledu poznaju.



Potrošilo se zaljubljivanje na pogrešne.
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Mi smo sranje u najavi.



Ne vuci je za jezik već za kosu. 



Najteže zaboravljaš one koje želiš da zaboraviš.



Ti si moja srodna mašta.



Tražim ono što dajem, ništa više, ništa manje.
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Okrećem novi list, ali džaba.  

Na svakome si se potpisala.



Ljubomora je ogledalo vaše nesigurnosti u sebe.



Možda sa tobom ništa nije lako,

ali je zasigurno lepo.



Ne ograničavaj mi slobodu i poštovaću te.  

Ograniči mi je, i ja odoh. 



Što se tiče zaljubljivanja, samo u pogrešne. 
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Minut ćutanja za tvoju drugu šansu. 



Odmorimo reči, zamorimo tela. 



Znaš da uvek hoću kada si ti u pitanju. 



Ti si loša ideja koja dobro zvuči. 



Budi uz nju i onda kada ona nije uz sebe.
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Posle nekih ne možeš ostati isti.



Ne veruješ u magiju? Zaljubi se, budi u vezi.

I gledaj kako osoba koju voliš postaje osoba koju

ne poznaješ. Abraka dabra, magija.



U jedno „Ti“ stane mnogo želja.



Ti si autor moje mašte.



Ti si merna jedinica za moju sjebanost.
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Dame i gospodo, samo se trud računa.  

Ne reči. 



Pored dva zla ja biram treće – nju. 



Ti si moje „jbg“.



Danas se vole zauvek do sutra.



Ti si jedina emocija koju ne znam da objasnim.
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U mojim si očima sve što poželiš. 



Onaj koji mrači, taj ne svlači. 



Ti si moja distanca sa mozgom.



„Stalo mi je“ se ne priča, već se dokazuje. 



Dobar seks daleko se čuje, loš još dalje. 
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Navikneš se na sebe u tuđim očima,  

pa ti se ne ide odatle.



Imao si, nisi znao, ćuti. 



Budna mi je želja pa sam i ja.



Žena se ne opisuje, ona se poštuje, voli i jebe.



Ako ti prija, onda ne puštaj.
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Namestim usta da ti kažem ne, a izleti da.



Veza nije moram već želim. 



Ja kada stavim tačku, ja ti stavim i spomenik. 

Sahranim ti šansu.



Dok ti skupiš muda da joj priđeš, ona ode u vojsku. 



Danas se puno želi a premalo trudi.
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Za poljubac i zagrljaj se ne pita.

To se podrazumeva.



Tražim nesavršenu.

Od savršenih me boli glava.



Zavedi me rečima, sjebi me delima. 



Ja sam ludilo koje si čekala. 



I želje imaju rok trajanja.
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Baš ti lepo stojim.



Kada god tražim ženu svog života,

gratis nađem i njenog dečka. 



Ti si moja bolest i moj lek.



Ako prija, ne kvari pitanjima.



Ne daji mi krila ako ćeš mi ih saseći kada poletim. 
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Nisi više na mojoj mapi želja.



Za one koje volimo, radimo i ono što ne volimo.



Reci želji da ti je želja dok je neko drugi ne poželi.



Ti si alarm koji budi moju maštu.



„Bolje išta nego ništa“, ne bih se složio.

Bolje ništa nego svašta ako ceniš sebe.
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Bolje i sam nego u zabludi.



Nisam ti ja bumerang da me baciš

pa da ti se vratim.



Moja loša strana i tvoja loša strana su tandem

snova.



Sve je ok dok ti ne kaže „ok“.



Ne zaljubljuj se u mene, ne treba ti to.
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Nemaš ti muda za moje ludilo.



Sviđa mi se tvoj nivo poremećenosti. 



Ne znam ja pored tebe miran da budem.



Ne igraj se sa ženom, povredićeš se. 



Od žestine konzumiram samo nju.
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Svako ludilo traži svoj par.



Ti si začin za moj život.  

Bez tebe je sve bljutavo.



Vidim da si ti moja nova loša navika.



Kada se ponos i inat udruže,

srce i mozak se posvađaju. 



I najjači su slabi na zagrljaj. 
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Ako na vezu gledate kao na obavezu,

onda vi niste u vezi već u nekom sranju. 



Pogrešne nas osobe jure, pogrešne osobe jurimo.



Ne želim da budem u svačijem centru pažnje.  

Samo u tvojem.



Spoje nam se ludila, pa naprave raj.



I kada neću, sa tobom hoću. 
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Dodirneš joj maštu, pa tek onda telo.



Ima nešto u tvom ludilu što me smiruje.



Moj zagrljaj će ti reći više nego bilo koja moja reč. 



Bahatiš se u mojim mislima, može ti se.



Bezbolnije je da date nekima bubreg

nego drugu šansu.



Džentlmenova zbirka

45



Dok ti rešiš da želiš, ona reši da više ne želi.



Ponovo mi je „ništa“ zbog tebe.



Više je ljubavi u nečijem „kretenu, mrzim te“,  

nego u nečijem „volim te“. 



Isti smo a to je pogubna kombinacija.



Želim te u granicama nenormale.
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Ja sam te idealizovao, ja sam se i zajebao.



Oboje nisu bili svesni koliko ona vredi.

Da je on znao, ne bi je pustio lako.

Da je ona znala, davno bi otišla sama.



Ti si mi omiljena loša ideja.



Posveti joj pažnju dok je tvoja, kada bude tudja

kasno je.



Ti si mnogo zajebana želja.
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Dok želja skonta da je želja, mene prođe želja. 



Greško, haj‘mo opet.



Ne možeš da nađeš pravu sa tim pogrešnim 

stavom.



To što neki imaju nisu veze već zablude. 



Ljudi mrze bez razloga, a za ljubav traže razlog.

Okrenuli smo sve.
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Reci mi svoju želju, možda želimo isto.



Mi smo u „ne znam“ odnosu.



Talenat mi je vezivanje za pogrešne osobe.



Ne razumem se u ljubav, ali ni ona u mene.



Potrošimo se u lošim vezama,

pa ostanemo bez volje i snage za one prave.
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Volim da vidim tvoj pogled na sebi.



Ti si greh koji želim odmah i za poneti.



Našao sam devojku, samo postoji mali problem.

Ona je našla dečka pre nego sam ja našao nju. 



Ne budi mi emocije ako ćeš im kasnije prirediti 

košmar.



Ne brini dok ona brine. Kada ona prestane za tebe

da brine, onda se ti zabrini.
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Emociju osetiš ili ne. Nema tu „pokušaću“. 



Kada pronađete osobu svog života, jako je bitno da 

ona već nema svoju osobu života. 



Ja kada izaberem neku osobu za vezu,

kao da sam birao najvećem neprijatelju.  

Tako se ispostavi uvek na kraju.



Obuci je svojom pažnjom, to će joj najlepše stajati. 



Ti si jedino ludilo koje me ne prolazi.
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Dok su drugi hteli da je skinu i zamišljali je golu,

ja sam želeo da je obučem i zamišljao je  

u mojoj košulji.



Od toliko slobodnih osoba, nama se uvek motaju

zauzete.



Danas se prebrzo postaje bivši/bivša.

Ne stižu ni da postanu sadašnji.



Srodna dušo, dođi i ponesi bromazepam sa sobom. 



Mirišeš na greh, a ja volim taj miris.
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O LJUDIMA, ŽIVOTU, MENI
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Zrelost je stanje uma a ne godina.



Nije moja pažnja za svakoga, niti želim svačiju. 



Da bih te čuo, moraš da utišaš ego. 



Jako dobro pamtim one koji su me zaboravili,

pa ih zaboravim kada me se sete.



Planovi se ostvaruju samo ako se ćuti o njima. 
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Čuvajte reči za one osobe koje razumeju njihov 

smisao.



Nisam na tacni niti uzimam sa tacne.



Mnogo tužnih priča ljudi sakriju iza osmeha.  

To su jaki ljudi.



Pamet je uvek u modi, samo mnogi ne prate modu.



Biti dobar sa svima, obično znači da nisi dobar  

sa sobom.
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Ne diraj tuđi haos, možda je za njega to mir. 



Ti mene vređaš rečima, a ja tebe ćutanjem. 



Kada vas neko dva puta zajebe,

naljutite se na sebe.



Ne upoređuj me, nema tog kalupa koji meni 

odgovara.



Nečije sam tišine bolje razumeo od nečijih reči. 
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Ljudima je lakše da pljuju nego da saslušaju.



Što je više tuđih noseva u tvom životu,  

to ti je život uspešniji.



Zaborave ljudi ko su, pa počnu da pričaju  

o drugima kakvi su.



Ljudi sami sebe etiketiraju, pa se ljute kada pročitaš 

ono što piše na etiketi.



Izbegavanjem odgovora zapravo si dao odgovor.
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Dobar za sve, budala za sebe.



Više puta su se ljudi okliznuli na lažnu nadu

nego na led.



Danas te pljuje, sutra te kopira.



Kada se dvoje svađaju, treći najviše najebe. 



Ne pravim ja sranja, već uspomene. 
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Zahvaljujući internetu, sve je postalo dostupno. 

Tuđi kompleksi najviše. 



Trebaju mi neki novi gradovi, neki novi ljudi,

neke nove priče. 



Plaćam tuđe greške skuplje nego svoje. 



Nedeljom bez naglih pokreta, glasnih razgovora

i negativnih ljudi.



Ne menjaju se ljudi, menjaju im se interesi.
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Vređaš nekoga što je mršav ili debeo i ispadaš glup. 

Mršav se ugoji, debeo smrša, a glup ostaje glup.



Lako nas sjebu lepe reči. 



Ide ti od ruke padanje u tuđim očima. 



Oni koji gaze svoju reč, gaziće i vas. 



Ne potcenjuj samog sebe, to je posao drugih.
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Ne vara nas osećaj, varaju nas ljudi. 



Ljudi će vam raditi samo ono što im dozvolite. 



Kompliment vredi onoliko koliko vredi osoba koja

ga upućuje. 



U „Izvini ništa lično“, 100% lično. 



Ja sam čiviluk za budale. 
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Ko čeka, taj ništa. 



Psovka je kulturan odgovor na nekulturna pitanja.



Kukavicama polovina života prođe u strahu,  

a druga u kajanju.



Nemam ja plan B. Ja celog sebe uložim u plan A.

Sve ili ništa.



Ono što ne smem, to svom snagom uradim.



Voislav Ilić 

64



Promaja je opasna ako je imaš u glavi.



Ono što me nije ubilo, sada je najebalo jer moj je red.



Sve što je pogrešno daj mi duplo.



Bezobrazan sa stilom.



Porodica je sve, a sve je ništa bez porodice.
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Onaj osmeh koji kaže „E sada ću da ti jebem mater“, 

opasniji je nego sve moguće pretnje. 



Bukvalisti ubijaju šale.



Ubediš me očima ono što druge ne mogu rečima. 



Ako izgubite prijatelja zato što je ušao u vezu,

onda vam on nije ni bio prijatelj.



Ti si problem koji ne želim da rešim.
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Ponovo ti je lepo u mojim mislima.



Ne pazi šta želiš, jer ne paze ni drugi.



Ne kažu vam u lice, i tako vam pokažu

svoje pravo lice.



Pazim da te ne povredim pa povredim sebe.



Onesvestiću se zbog tvoje gluposti. 
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Prestani da me ne želiš.



Nema tih godina koje tebi mogu loše da stoje.



Ti si moj beg od sranja.



Nisi ti perverzan, ti si prost.

Za perverziju ti treba inteligencija.



Prošlost ima običaj da dođe nenajavljena i sjebe mi 

budućnost. 
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Tvoja želja pojačava moju želju. 



Svako veliko sranje počinje sa „Ma samo još ovaj 

put“.



Tvoj osmeh je droga.



Tvoj pogled nije prikladan za mlađe od 18 godina. 



Imam puno toga sebi da kažem, ali znam da neću 

poslušati.
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Svi nešto očekuju, a niko ništa da ispuni. 



Uhvatim za ruku tvoje ludilo i pustim ga da me

vodi gde god poželi.



Ne kaže se pijan već veseo. 



Napreduješ na listi zaborava, sada si na vrhu liste.



Oči provociraju više od odeće. 



Voislav Ilić 

70



Ono što ja mogu da zajebem, ti to ne možeš

ni da zamisliš.



Znam ti navike, mene ne možeš slagati.



Tako lako me pogledom razoružavaš,

ostajem bez reči. 



Skini masku, možda mi se svidiš.



Izigraj mi poverenje, to me jako loži.
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Jel te neko plaća da me nerviraš ili volontiraš? 



Naljute se ljudi kada radiš sa svojim životom ono

što ti želiš, a ne ono što oni žele.



Nije ovo vreme skromnih, grabi!!!



Pustite ih da vas prozivaju, da vidite od kog

kompleksa pate.



Uvrede se ljudi kada si boljih od njih.
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Želje nas razbole.



Nisam u haosu, ja sam haos.



Zaboli vas realnost, pa zagrlite iluzije.



Kaži mi da je zabranjeno, i ti mi tada postaje

zanimljivo.



Kompleksi vas poružne.
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Ulećem u nova sranja kao da me plaćaju za to. 



Nisam taj karakter da lako odustanem.



Moji glasovi u glavi prave žurku,

a ja nisam pozvan.



Poželjna nevolja, to si ti.



Postao sam alergičan na obećanja. 
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Što sam više nekoga hvalio, to sam se više u njega

kasnije razočarao. 



Ti si misao koja pokreće sranja. 



Čekaš pravi trenutak, a on odavno prošao. 



Ako veruješ u glasine, onda veruj i da me ne

zanima tvoje mišljenje.



Stišaj te komplekse, probićeš mi uši. 
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Ako želim, znaćeš. 



Ma kakva karma, ja ću da ti jebem mater. 



„Izvini“ ne menja prošlost, ali menja budućnost. 



Tvoj parfem miriše na nevolju.



Život: Rodiš se, „Šta je ovo?“, umreš.
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Svaki odjeb je zdravlja vredan.



Ne pokušavaj da mi uđeš u misli  

jer su previše sjebane.



Ona je igra bez granica.



Njene mane su privlačnije od nečijih vrlina. 



Svi smo mi sjebani, samo svako to krije

na svoj način. 
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Oslobodi se kompleksa,

ili će se on osloboditi tvojih prijatelja. 



Nemam potrebu da me svako razume,

niti ja da razumem svakog.



Ne zaboravi da zaboraviš onog koji te je zaboravio.



U životu gubiš samo ako ne pokušaš.



Život je sve ono što ne očekuješ. 
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Nije svaki bezobrazluk loš.

Samo taj bezobrazluk ne stoji svakome.



Na mojim živcima nema ko nije trenirao.



Što ti je veća tolerancija, to si veća budala. 



O meni znaš ono što želim da znaš.



Od toliko hobija ti izabereš trošenje tuđeg vremena. 
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Ako se trudite da promenite nekoga, veća je šansa 

da promenite svoje psihičko stanje zbog te budale. 



Moja dobrota prestaje

tamo gde tvoj bezobrazluk počinje. 



Normalni su najviše sjebani.



Prognoza za danas – mestimično nervozno. 



„Šta te boli kurac?“ je lekovit odgovor.

Leči vas od budala i od onih koji nemaju svoj život. 
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Za taj jezik ti treba oružni list.



Lep si ti haos.



Tebi treba neko da te sačuva od sebe. 



Neke je potrebno oterati u kurac da vi ne biste otišli

u kurac.



Kada ti je teško – tu sam, kada ti je lepo – gde si?
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Posle nekih ljudi ne znate kako se zovete, ko ste,

šta ste, gde ste. Ne znate ništa.



Imaš smisla za haos.



Verujte nekome i taj neko će vam dokazati da ne 

treba nikome da verujete.



Internet je prodavnica grehova.



Uđu vam u život, naprave nered, i nastave dalje. 
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Odluke delim na „Šta mi je ovo trebalo?“

i na „Šta mi je ovo trebalo opet?“.



Mi sjebani se najbolje razumemo.



U nedostatku pažnje pojesti slatko.



Za sve su potrebne godine osim za blam.

Za njega su potrebne sekunde.



Svaka želja mi je štetna.
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Noć otkrije sve moje osobine koje je dan sakrio. 



Kada vas vuku dole, veća je želja da isplivate. 



Čuvajte ljude koji podržavaju vaše ludilo. 



Ko sebe rečima hvali, delima se demantuje. 



Spuštanjem drugih zakopavaš sebe.
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Da te ne jebu kompleksi,

možda bi i ti nešto pojebao.



Vidim, žuri ti se u moj zagrljaj.



Ja nisam dete zarobljeno u telu čoveka.  

Ja sam ceo vrtić zarobljen u telu čoveka. 



Po zanimanju sam kolekcionar lažnih obećanja. 



Kada bi nas izbegavali oni koje mi izbegavamo,

život bi bio mnogo lepši.
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Invalidsku penziju bi trebalo da primamo

mi emotivni invalidi.

100% smo nesposobni.



Sve što je lepo, sjebe neko.



Puno je „jbg“ do uspeha.



Posvađaju se sa sobom pa ne pričaju sa vama. 



Kada diraš prošlost, odlaziš u prošlost.
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Najdužniji smo uvek sebi.



Ono bez veze uvek ima najviše veze.



Na svaki tvoj uspeh pojave se bar dve osobe

koje crknu od ljubomore.



Skupa ti je garderoba, ali su ti jeftine misli.



Ako ti je stalo, ne moraš da kažeš, vidim.

Isto tako ako ti nije stalo, vidim.
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Pored ovih mojih misli ja sam još i super.



Konkretno kod tebe mi smetaš ti.



Nisi ti taj kapacitet da me kopiraš.



Neke je granice poželjno preći. 



Ne može princ da stigne na red

od konja koji te jašu.
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Dignu ljudi tako glavu pa ne vide koliko su mali.



I loša namera je nekada bila dobra.



Sitnicama vas povrede samo oni koji znaju

da vas sitnice lome.

A to su obično ljudi kojima smo verovali. 



Ne pričaj o tuđem stavu osobo bez stava. 



Najveće bajke vam ne pričaju kada ste mali,  

već kada odrastete. 
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Za neke je veća kazna vaša tišina, nego sve ružne 

reči koje biste im uputili jer zaslužuju. 



Neki ljudi su ti odskočna daska,  

dok su ti drugi visok zid.



Ne hranite ničiji ego, uješće vas kad tad. 



Zabrini se kada se više ne zabrinem.



Ne zna karma za nežno.
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Pre bilo kakvog traženja savršenstva

obratiti se ogledalu.



Ne pokušavajte da se pomirite sa ljudima

koji su posvađani sami sa sobom. 



Svaka želja svoje „jbg“ ima.



Ti nisi normalan ako misliš da si normalan.



Polako, šanse, jedna po jedna.

Ne mogu sve od jednom da vas sjebem.
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Što je više godina u meni,

to je manje ubeđivanja sa drugima. 



Da bi me povredio, prvo moraš da mi značiš.  

A pošto mi ne značiš, onda me ne vređaš  

nego me smaraš.



Dobri ljudi postoje da bi najebali.



Ljudi od ljudi naprave kamen pa se pitaju

što su hladni.



Pusti ti moje izbore, brini se o svojima.
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Čuvajte blizu sebe nasmejane ljude, 

malo ih je a puno vrede.



Dok je tebi došlo iz dupeta u glavu, meni je došlo iz

glave u bašme briga.



Karakter pokaže ono što fizički izgled sakrije. 



Sve što se forsira, gubi svoju draž.



Udave se ljudi u sopstvenom egu.
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Moda nisu pare, moda je ukus.



Razgovor sa pametnom osobom odmara mozak

i živce.



Sve što želim šteti mom telu ili mojoj psihi.



Da bi disao punim plućima, oteraj nadrkane osobe 

od sebe.



Ako ti upadne kašika u med, onda jedi taj med,

ne jedi govna.
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Više se pazim onih što me tapšu po ramenu,

nego onih što mi otvoreno prete.



Čekanje ubija volju. 



Stvarno se izvinjavam što nisam bio veći kreten 

prema tebi.



Skupe su reči, ali je još skuplja tišina. 



Velike reči bez velikih dela su go kurac. 
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Sreća me zaobilazi a budale ne.  

To je taj sjeban balans.



Gurnu te preko granice razuma pa te pitaju

„A šta ti je?“.



Tu glumu ostavi za onog ko te ne poznaje.

Ja dobro znam sve tvoje uloge.



Sebe trpim jer moram.

Tebe odjebem jer ne moram da te trpim.



Od kolevke pa do groba, razna sranja čovek proba. 
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Dokle sami ne kažemo „Dosta“, džaba nam drugi

daju milion saveta.



Što sam stariji, to je ovaj baksuz u meni iskusniji.



Od tvog stava zavisi da li će te zaboleti srce  

ili kurac.



Za sreću je potrebno malo. Malo da nam odjebu iz 

života oni koji nemaju svoj.



„Promenio si se“, obično to kažu kada više ne želiš 

da trpiš njihova sranja.
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Ne sudi ako si isto želeo a nisi imao muda za to.



Aj, odmori danas pa me smaraj neki drugi dan.



Najgore je kada nam se pomešaju lepa i ružna

osećanja prema jednoj osobi. 



Odgovor na „Pa kako si?’’

zavisi od toga ko me pita.



Ajde, neka se već jednom dogovore ogledalo  

i kamera na fonu kako izgledam.
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Čovek bez stava je lutka sa kojom se svi igraju. 



Ko se sa budalom raspravlja, sam budala postane.



Neke tišine zabole više nego uvrede.



Ljudi sa puno vrlina su magnet

za one su puno mana.



Ako se menjaš zbog onih koji te ne vole,

onda ćeš izgubiti one koji su te voleli baš takvog. 
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Imam jedan „odjebi“ višak.

Pa ako želiš, pokloniću ti ga. 



Ne pravim ja greške, ja sam greška.



Kada si u pravu onda ne ćuti.  

Pričaj, viči, jebi mater. 



Moj talenat je vezivanje za pogrešne.



Ti zavlačiš nekog, karma zavlači tebe. 
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Imam ja strpljenje, ali imam i da ti jebem mater

ako izigraš to moje strpljenje.



Ti pružiš jedan korak napred, tvoja sujeta te povuče 

dva koraka unazad.



Opile me tvoje reči, otreznila tvoja dela. 



Nesavršenosti nekima savršeno stoje.



Nemaju ništa protiv tebe pa ti se useru u život.
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Fetiš su mi ljudi koji ne zabadaju nos u tuđe živote. 



Ne puštam puno ljudi blizu sebe jer ja nešto

glumim, već zato što oni glume svašta. 



Ako moram da biram šta će mi upropastiti život, 

neka to bude lepa žena.



Glume prijateljstva a ja glumim da im verujem.



Ljudi hronično ne znaju šta žele. 
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Noću se neke stvari jasnije vide. 



Tripuju ljudi da će njih neko čekati dok im ne prođe 

„Ne znam šta hoću“ faza. 



Danas ljudi prelako i prebrzo postaju ono što su

pljuvali.



Nemaš ti problem sa mnom već sa svojim 

kompleksima.



Izgled vas privuče, a karakter sjebe. 
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Ako želite da vam se nekad nešto desi,

morate nekad nešto i da uradite.



Naljute se ljudi kada ti krene u životu.



Dobra prilika lako postane dobra greška.



Sarađuj dok te kuliram. 



Izlazi mi iz misli i ne vraćaj se. 
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Zato što si prelepa zato si i sama.



Tuđe izbore ne osuđujem, svoje branim. 



Pomešate želju i hir pa najebe neko zbog toga.



Moja dobrota prestaje tamo

gde tvoj bezobrazluk počinje. 



Na distanci sa „ne znam šta želim“ osobama.
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Oni koji ne traže puno, ti vam uzmu sve.



Razočaraš se u druge – prođe. 

Razočaraš se u sebe – ne prolazi. 



Što se tiče mojih grešaka, sve su bile lepe,  

pička im materina. 



Puno toga saznaš o ljudima slušajući ih kako 

vređaju druge. 



One neprimetne devojke postanu najprimećenije, 

samo kada to one požele.
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Svaka dobra šansa se dobro propusti.



Ne prosipaj pamet ako se saplićeš na gramatici. 



U jednom pogledu stane hiljadu odjebi.



Dođu ljudi, opterete vas svojim problemima i odu. 



Hobi mi je skupljanje lažnih nada.
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Ljudi bez obraza uvek o tuđem obrazu. 



Nema te želje koja me nije zajebala.



Sjebite nekog, i taj neko će sjebati nekog trećeg. 



Poštovani, aranžman za „Pičku materinu’’ je 

rasprodat. Jedino možemo da vam predložimo da

idete u „Kurac’’. Ostalo je još par slobodnih mesta.



Ljudi su zajebana navika.
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Ko širi o vama laži, širi istinu o sebi.

Da nije čovek vredan pažnje. 



Ti jesi možda dobar glumac, ali ja sam dobar

režiser. Više sreće drugi put. 



Nisam u dobrim odnosima sa iznenađenjima. 



Ne valja ni kada puno želiš.

Jer ti je možda želja teži idiot pa se zajebeš.



Zbog poštovanja prema nečemu što si bio,  

neću te vređati zbog onoga što si sada. 
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Zahvaljujući internetu, sve je postalo dostupno.  

Na prvom mestu budale.



Bog ti nije dao muda ,ali ti je konobar dao alkohol,

to ti skoro dođe na isto. 



Sebe je najteže izdržati.



Možda ne pamtim dobro imena ljudi,

ali odlično pamtim šta su mi uradili. 



Ono što dobijete džabe, uvek platite najskuplje.
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Ti im kažeš „Neka ostane među nama’’, a oni čuju 

„Idi trči, reci svima“. 



Oni koji se oko vas trude kratkoročno,  

nemaju šta da vam ponude dugoročno. 



Lepo je kad imaš za koga da se trudiš.



Pre nego zatražiš vidi šta pružaš.



Bolje da mi je cigla pala na glavu, nego što si mi ti

pala na pamet.
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Ljudi se promene i to obično na loše.  

Pa vas ubeđuju da ste se vi promenili. 



Distanca je pola zdravlja.



Kada si ono što jesi, onda si jako privlačna osoba. 



Pre svakog pametovanja posavetuj se sa svojom

gramatikom.



Što se više želimo, to se više zajebavamo.
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Prijatelj nalazi vreme za tebe,

ono koje nema ni za sebe.



Sve što je savršeno na prvi pogled

debelo je sjebano na drugi pogled.



Tanka je granica od ništa do svašta.



Spuštaj standarde ili diži moral.

Jer ne idu ti visoki standardi na taj nizak moral.



Od nekih se ne odlazi već se beži 
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Znam ja da se opustim, ali neću sa svakim. 



Tvoj pogled je nepristojna ponuda.



Nebitni ljudi da shvate da su nam nebitni,

a bitni da shvate da su nam bitni.



Osmeh je kazna onima koji vam zavide.



I kada sam na dnu, ja sam iznad tebe.
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Sapletu se ljudi na ponos pa se razbiju.



Svi su nam prijatelji dok interesi ne dokažu

suprotno.



Kada vas pitaju nešto čisto reda radi,  

oterajte ih u kurac čisto reda radi. 



Više sam truda uložio pravdajući druge nego sebe. 



Nedeljom je sve teže, ali nije do nedelje

već do subote. 
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Sva velika sranja kreću od sitnica. 



Gora stvar od toga da se neko ljuti na vas je ta

da mu je svejedno.



Kakvi su mi snovi, dobra su mi jutra.



Lepa sećanja se prepričavaju, loša se popiju. 



Ograničeni ljudi, neograničen bezobrazluk. 
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Šta pijan misli, trezan to sjebe.



Što veće sranje danas, to lepše sećanje sutra. 



Ono što jesi – privlači,  

ono što pokušavaš da budeš – to odbija.



Svet je mali, kompleksi su veliki.



Udaljenost u kilometrima se lako savlada,

ali udaljenost u razmišljanju teško.
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Ne ignoriši me dok te ignorišem.



Ono vredno čekanja se ne čeka, već se trči svom 

snagom ka tome.



Oči provociraju više od odeće. 



Previše si ti lepa da bi bila u depresiji.



Niko me ne upozna do kraja,

to mi je odbrambeni sistem.
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Tražim rešenje pa nađem još veći problem. 



Sve je lepše u dvoje osim da se jede čokolada.  

To mi je više posao za jednu osobu.



Više sam puta najebao od nečijih dobrih namera 

nego od nečijih loših. 



Ko ne zna sa šansama, zna sa kajanjima.



Čekajuci bolje, najbolje propuštamo. 



Moje telo i moje misli ne žive u istoj državi.
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Dijalozi

– Šta radiš?

– Evo, bio na trčanju. 

– Jesi povratio kondiciju?

– Povratio jesam, kondiciju nisam.

– Nisi ti moj nivo.

– Naravno da nisam, da jesam, zabrinuo bih se.

– Znaš, nisam anđeo. 

– Znam, zato te i želim.

– Kako si?

– Umorno.

– Šta si radio?

– Slušao neke ljude.

– Zašto baš ja?

– Zato što sebi uvek želim najbolje.
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– Gde si?

– Daleko.

– Od?

– Sebe.

– Ja te razumem.

– To me i plaši.

– Ko ti je ona?

– Bolna tema.

– Imaš stav?

– Imam.

– Pa što ga ne koristiš?

– Sjebaću ti život. 

– E, hvala na pomoći, mogu sam. 
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– Gde si?

– Evo, sedim u prvom redu i gledam.

– Šta gledaš?

– Gledam kako mi život prolazi.

– Njima si praštao i krupnije stvari,

a meni nećeš sitnicu. 

– Da, ali sam tebi verovao. Njima nisam.

– Greško.

– M?

– Znašmi adresu.

– Ej, predomislila sam je.

– I ja.

– Pomisliš li na mene?

– Da, i sram me bilo.
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– Čime se baviš? 

– Kolekcionar sam.

– Stvarno? Šta sakupljaš?

– Propale veze.

– Opet si me zajebao.

– Izvini.

Kratak razgovor mene i mene.

Ja: Neću!!! 

Život: pfff, hoćeš, hoćeš. 

– Da li me se setiš ponekad?

– Naravno, Jelena.

– Jelena??

– Hmm, Marija?

– Marija???

– E jbg, kako da te se setim kada stalno menjaš ime.
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– Jel mogu nesto da ti kažem?

– Ne. Kada je trebalo, ćutala si. Sada ja ne slušam. 

– Ko si ti?

– Ja sam tvoj problem.

– Šta ti je?

– Dugačak je spisak. 

– U kakvim ste vi odnosima?

– Idiotskim.

– Šta radiš?

– Ležim.

– Šta imaš na sebi?

– Samo probleme.
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– Ne radi to, kajaćeš se. 

– Ne radim to da bih se kajao, već da bih uživao. 

– Kako ljubav?

– Jbg.

– Zašto se ne trudiš?

– Zato što sam se ranije previše trudio.

– Kako si inače? 

– Jako zgodno.

– Ej, na kojoj si dijeti?

– Stres.

– Ne razumem, kako si smršao?

– Prvi korak je da budeš idiot kao ja i da se nerviraš

za sve. Ostalo je lako.
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– Gde si se tako zaleteo?

– U novo razočaranje. 

– Očekivala sam više od tebe. 

– I ja sam očekivao više od sebe. Eto imamo nešto 

zajedničko. 

– Smiri živce.

– Bih da ih imam.

– Promenila sam se. Nisam više onako loša zbog

tebe.

– I ja sam se promenio. Nisam više onako dobar

zbog tebe.

– Zašto si tako odvratan?

– Ti si prva počela. 
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– Gde si?

– Na granici.

– Putuješ van zemlje?

– Putujem van sebe.

– Ma na kojoj si granici?

– Granici razuma.
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O MUŠKARCIMA
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Pravi džentlmen zna kada ženu treba da zgrabi,

a kada da je nežno dodirne.



Budi džentlmen i onda kada više nije tvoja,

ne laj okolo.



Dzentlmen ima svoje „Ja“, papučar ima njeno „Ja“. 



Ako joj pokažeš emocije bar malo, nećeš ispasti 

manja muškarčina, već naprotiv – veća. 



Muškarac je jak onoliko koliko se žena oseća jakom 

uz njega.
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