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ПИСЦИ КОЈИ СУ ПРЕШЛИ
СВЕ ГРАНИЦЕ
Реч сатира често нас асоцира на глагол „сатирати”
или на именицу „сатара”. Сигурно је да та језичка
сличност има и одређену симболику, али појам сатира
латинског je порекла и у изворном значењу користио се
као назив за – зделу, чинију, посуду у којој се држало
разно воће. Свакако да у том називу има неког дубљег
смисла будући да се сатира веома често бави „забрањеним воћем”.
И не само што реч сатира потиче из латинског
језика него је тај књижевни жанр и једина изворна
римска књижевна врста.
Сатира као жанр настала је кад је време ишло
уназад, током другог века старе ере. Родоначелником се
сматра римски писац Лукилије, а већ његовим
следбеницима сатира је донела разне невоље. Због
својих сатира песник Јувенал био је прогнан из земље,
што говори да се као нужни пратилац сатире одмах
појавила и цензура, такође латинска реч. „Сатира лети
брже од панегирика”, гласи античка изрека.
Иначе, једна од најпознатијих изрека о сатири
припада Јувеналу, који је објавио дело под називом
„Satires”, у којем се налази реченица: „Тешко је не
писати сатиру” (Difficile est satiram non scribere). (Мада
ју је понекад, додајемо ми, тешко читати.)
У старогрчкој књижевности најзначајнији сатиричари су, подсетимо се, Симонид, Архилох, Фолкидид и
комедиограф Аристофан, а у староримској Гај Луцилије, Петроније Арбитер, Квинт Хорације Флак и Ауло
Перзије Флак. Средњи век био је у изразитом знаку
вере, но ренесанса је у низу европских земаља широм
и заувек отворила врата сатири. Подсетимо се
најкрупнијих имена у том великом низу сатиричара од
ренесансе наовамо: Еразмо Ротердамски, Шекспир,

Сервантес, Молијер, Рабле, Паскал, Свифт, Волтер,
Бајрон... Сетимо се и родоначелника модерне сатире:
Хајне, Емброуз Бирс, Шо, Џојс, Кафка, Хашек, Чапек,
Орвел, Бекет, Јонеску, Кишон... Поменимо и корифеје
руске сатире: Гогољ, Чехов, Салтиков Шчедрин, Михаил Булгаков, Иљф и Петров...
Сатиру чине дела у којима су мане, лудости,
глупости и нечасни поступци мете исмевања и презира.
„Важно је за сатиру присуство (...) критичког духа у
коме се предмет осликава немилосрдном оштрином и
са могућностима веома различитих деформација,
издужења и скраћења предмета у дну којих се гнезди
свест о могућности повратка човека себи самом”,
примећује професор Новосадског универзитета др
Мирослав Егерић.
Сатира је књижевни облик у којем се критички
исмевају појединац, група, појава, друштвена неправда,
држава и власт. Сатира разобличава друштвене противречности, политичке страсти и друге појединачне и
друштвене слабости и мане, а својим подсмехом на
подругљив и духовит начин критикује и опомиње.
Техника комичног преувеличавања и карикатурално изражавање, хипербола и гротеска, најмоћнија су
средства сатиричара. Писци тог жанра неку деформисану друштвену појаву, менталну и моралну изобличеност, пренаглашавају до те мере да постане
очигледна свима, па и слепим вођама.
Сатира је често средство политичке борбе, тако да
су у праву писци и књижевни теоретичари који тврде
да је „сатира плод укрштања уметности и политике”.
„Сатиричари су”, сматра Александар Баљак, „у доброј
мери релативизовали и онај познати став да у
књижевности може да буде онолико политике колико у
политици има књижевности”. „Наиме, сатира је
показала способност да трпи одређену меру политичког
ангажовања коју неки други жанрови нису у стању да
поднесу. Сатиричар може слободно да се политички
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ангажује, а да се то не одрази штетно на уметничку
вредност написаног”, истиче Баљак.
Под књижевном сатиром подразумевају се роман,
песма, епиграм, прича, басна, афоризам или неко друго
књижевно дело у којем се оштро и духовито указује на
штетне појаве у друштву или на негативне особине
појединаца и речима осуђује све што не ваља.
Једну од најбољих дефиниција сатире пружио је
Растко Закић, који је у хуморно-сатиричном маниру
објаснио да је „сатира вештина да се бираним речима
некоме каже да је г....”.
Често се поставља питање да ли сатиричари све
виде црно. Ту дилему је на луцидан и духовит начин
разрешио Милован Витезовић, одговоривши да сатиричари „не виде све црно већ само оно што би требало
оцрнити”. Сатиричари се боре за боље друштво тако
што жигошу оно што је лоше у њему. Мирослав Егерић
тврди да је „сатиричар човек који је, незван, на стражи
људске свести, морала, племенитости, храбрости; над
нискошћу нечасног, неморалног, вулгарног, нејуначког
живота”.
Сатира се успешније може разумети помоћу
парадоксалне мисли Џонатана Свифта да је тај
књижевни род „врста огледала у којем гледаоци
откривају лице целог света”.
Сатира нас приказује лошијима да бисмо били
бољи и засмејава нас да бисмо се уозбиљили.
Сатиричари не желе да буде лоше да би могли да
критикују, већ критикују зато што желе да буде боље!
Аутори тог жанра имају позитиван приступ негативним
појавама. Писац сатиричног дела деградира оно што
није добро да би допринео његовом уклањању.
Сатиричари виде оно што други не виде. А оно што
виде други сатиричари виде друкчије. Сатиричари
увеличавају да би и други видели. „Сатира је истинито
претеривање” (Растко Закић). Сатиричари виде ствари
какве јесу, а не како би неко желео да изгледају. Баш
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зато што сатиричари све виде, неки се праве да њих не
виде. Сатиричари не виде само очима већ и ушима,
носом, рукама... Тај њихов поглед често је искошен.
Писци те књижевне врсте виде и оно што ће се тек
догодити. Сатиричари на све гледају из свог угла, који
је увек оштар. Све што виде, сатиричари и осећају.
Сатиричари немају илузије да могу да промене свет,
али не дозвољавају да свет промени њих. Пишу о
ономе што им је на срцу. Тако показују да имају срце,
и то храбро! А оно је и те како потребно за бављење
овим жанром. Зато су сатиричари јунаци својих сатира.
„Данас више нема пророка. Њихово место заузели су
сатиричари”, написао је чешко-немачки афористичар
Габријел Лауб.
Истакнути српски сатиричар, академик Ерих Кош,
у неколико есеја поставио је темеље теорије сатире. За
њега, „сатира се обилно руга заблудама и пороцима
својих жртава, али не засмејава своје читаоце, којима,
у ствари, од њеног горког смеха постаје хладно око
срца” (у есеју „Невоље од сатире”). Слично мишљење
има и Александар Баљак када поручује да „задатак афоризма није само да засмејава већ и да проблематизује”.
Сатира се, традиционално, одређује као виши,
оштрији вид комике него хумор – наиме, циљ хумора
је само да насмеје читаоца, гледаоца или слушаоца,
указујући на негативне појаве, а сатира настоји да
осуди те појаве и особине и помогне њиховом
искорењивању. Неке од најчешћих особина које бивају
предмет сатиричне оштрице јесу: тврдичлук, помодарство, самохвалисање, дволичност, сервилност,
неморал... У том смислу, сатира се служи и одређеним
(стандардним) стилским средствима – хиперболом,
иронијом, алегоријом...
Иако имају низ додирних тачака, хумор и сатира
су, указује професор Београдског универзитета др
Жарко Требјешанин, врло различити феномени: „Хумор
је доброћудан – упоредо са критичком дистанцом према
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свом објекту гаји према њему саосећање и дубинско
разумевање.” „Сатира је, међутим”, тврди Требјешанин,
„подсмех са жаоком и осудом, обрачун са нездравим
друштвеним појавама и њиховим узрочницима, махом
политичарима.” „Хумор је”, сматра Текери, „виц с
љубављу”, док је сатира, према Дворниковићевим
речима, „убијање глупости у лету, критички однос с
презиром према свом ’објекту’”.
„Ако хумористи није до шале, он постаје
сатиричар”, каже руски афористичар Александар Генин.
Професор Требјешанин разлучује сатиру и хумор
степеном критике: „Сатира је горка, иронија љута. Из
сатире и ироније не зрачи оптимизам, као код хумора,
већ се изливају горчина и песимизам.”
„Док хумор доброћудно (...) прекорева, иронија
уједа”, резимира Требјешанин.
С њим се слаже и руски писац Јуриј Рибников, за
кога је „хумор – лака, пријатна масажа, а сатира је –
шамар”.
Смех, тврде лекари, подмлађује срце и мозак,
смањује бол, лечи стрес, јача крвне судове, повећава
одбрамбену моћ организма, убрзава постоперативни
опоравак, поправља циркулацију... Смех чисти организам од пакости, зависти и егоизма. Хумористички смех
својом ведрином забавља, ослобађа и растерећује.
Сатира својом јеткошћу и горчином ангажује и покреће.
Сатира дијагностикује, хумор лечи. Сатира исмејава, а
хумор засмејава. Хумор је подсмех другима, сатира
подсмех и себи. Хумор орасположи, сатира замисли.
Хумор уозбиљава смехом, а сатира засмејава озбиљношћу. Хумор је осмех сатире. Хумор је отворен, сатира
скрива своје циљеве. Хумор показује зубе, сатира уједа.
Сатира указује на друштвене болести, а хумор је најјаче
оруђе и савезник у процесу оздрављења. Да би имао
уметничку вредност, хумор не сме да буде примитиван
и баналан, већ мора да буде оригиналан и луцидан.
Руски писац Александар Гавриш зато поручује:
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„Мудрост без хумора је јело без соли. Хумор без
мудрости је со без јела.”
Хумор и сатира „смијешани” најлакше се читају.
Зачетници српске сатире живели су и стварали
углавном на територији Аустријског царства и
Аустроугарске. И када је Србија 1878. године постала
независна кнежевина, а потом 1882. краљевина, неки од
најзначајнијих сатиричара, попут комедиографа Јована
Стерије Поповића, песника Јована Јовановића Змаја и
Ђуре Јакшића, прозног писца Петра Кочића, налазили
су се изван граница српске државе.
Прва књига афоризама и уопште прво сатирично
дело једног српског аутора био је „Мали буквар за
велику децу” Михаила Максимовића, објављен на
славеносрпском језику 1792. године у Бечу.
„Афоризми, понекад и врло кратке приче,
сложени су према словима тадашње азбуке, најчешће
грађене градацијским низом и представљају оштру
критику српског младог грађанства, покондирености
жене и неморала и необразованости калуђера”, истиче
приређивач књиге проф. др Мирјана Стефановић, с
Новосадског универзитета. Имајући за узор истоимено
дело из аустријске књижевности, аутор Михаило
Максимовић, просветитељ, јозефинист, извесно време и
становник Беча, био је, с правом, убеђен да је смех,
често и резак, начин да се једна култура уозбиљи и
врати правим темама. По томе је постао претеча Јована
Стерије Поповића. Није познато када је и где рођен
први српски сатиричар Михаило Максимовић. Зна се
да је био писар Инспектората у Земуну, управник
полиције и економије у истом граду. Затим је ту
функцију обављао у Петроварадину. Максимовић је
1789. боравио у Београду, а исте године постао је
управник Контумаца (карантина) у Земуну. Годину дана
касније учествовао је на Сабору у Темишвару, а потом
је био конципист (службеник) Илирске дворске канцеларије у Бечу, где је и објавио „Мали буквар за велику
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децу”. Михаило Максимовић умро је 31. маја 1819.
године у Будиму.
Као први српски сатиричар, заслужује да буду
поменути неки од његових афоризама:
Цензори су бабице
сваког писменог сочиненија.
Али, много пути дете
сакато кроз њих остане.
Цесар Август с ученим људ’ма
при једној трапези седаше.
А сад учени код велике господе
на доксату једу.
Најсмешније јест’
кад се за којег свеца милостиња иште.
Та, то барем знамо,
да свеци свашта на небу имају
и од нас ништа не потребују.
Говори се да чловек мрзи на ланац.
Но, мени се види да само на гвоздени мрзи,
а са златним можеш га везати како хоћеш.
Проповедници све вичу,
да ми само за земаљске радости
прилепљујемо се.
Њина је то кривица.
Јер не умеду к небесним
да нам бољи апетит направу.
Заљубљени живу од љубови.
Зашто не би могла и сиротиња
од воздуха живити?
Говори се да штака
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сваког вселенског патријарха дугачка јест’.
Благодареније Богу што до нас не допире.
Доситеј Обрадовић (1739–1811), рођен у Чакову,
на територији данашње Румуније, био је први министар
просвете и утемељивач образовног и васпитног система
у младој српској држави. Кад год је желео да буде
јаснији, изражавао се афоризмима:
Само простота и глупост задовољава се
всегда при старинском остати!
Свак се себи чини на правом путу,
а другога суди за изгубљена.
Из незнанства и неразумија происходи
по вишој части наше злополучије.
Осим што је први и један од најзначајнијих
српских комедиографа, Јован Стерија Поповић (1806–
1856), рођени Вршчанин, у историју српске књижевности ушао је и као афористичар:
Књига је цвет што к венцу народног изображенија
принадлежи.
Од коприва нема венца.
Човек заборави зло што му ко учини,
па што не би заборавио и добро?
Човек обично кад добре зубе има нема леба,
а кад лебац добије онда нема зубе.
Јован Јовановић Змај (1833–1904) такође је рођен
и стварао је ван граница тадашње српске државе. Змај
је био заљубљеник у сатиру, афоризам и карикатуру, о
чему сведоче и ове његове, како их је звао, севчице:
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Печатња је слободна,
само се списатељи ’апсе.
Из велике љубави не може се
родити мала мржња.
Сигурније иде слепац сам,
него кад га слеп води.
Др Илија Огњановић Абуказем (1845–1900),
рођени Новосађанин, живео је у тадашњем српском
расејању, а осим тога што је био истакнути лекар, био
је и добар афористичар:
Дакле, под благословеном ером Николе Христића
осуђено је у Србији 800 људи на робију.
Но ово неће бити сигуран број,
јер у Србији има много више становника.
У Борову има три партије,
што се тиче избора свештеника:
једни нису за Булића,
други су против Булића,
а трећи неће за њега ни да чују.
У Београду се појавила министарска криза.
Све је, дакле, промени изложено,
ништа није постојано на свету!
Књигу кратких записа објавила је 1897. године
краљица Наталија Обреновић, под насловом „Афоризми”. Афоризми су подељени на следећа поглавља: О
животу, О жени, О срећи, О љубави, О доброчинству,
О Новој години и О војсци. Краљица Наталија била је
прва жена афористичар у Србији, али и у целој Европи.
Њени „Афоризми” уједно су и прва сатирична књига
представљена на књижевној вечери у Београду.
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Мање је познато да су афоризме писали великани
српске књижевности попут Љубе Ненадовића, Милована Глишића, Милорада Митровића, Алексе Шантића,
Бранислава Нушића, Бране Цветковића, Јована Скерлића, Станислава Винавера...
За писање сатире у епохи српског реализма
заслуге припадају и Светозару Марковићу, који се, под
утицајем руских револуционара, залагао за социјалистичке идеје, али и за социјално ангажовану литературу.
Ђура Јакшић био је бунтовна и страсна природа,
необуздане и плаховите маште и надахнућа, устрептао
и бујан и у осећањима и у изражају, незадовољан
животом, сав у чежњи за узвишеним и недокучивим.
Тај велики српски песник романтизма своју сатиричну
жаоку показао је у знаменитој песми „Отац и син”, као
и у причи „Комадић швајцарског сира”.
Милован Глишић, један од родоначелника
реализма у нас, био је претеча Радоја Домановића.
Глишићеве сатиричне исказе налазимо у приповеткама
„Шта човеку неће пасти на ум”, „Нови Месија”, „Чист
ваздух”, „Сигурна већина” и „Молепство”.
Лиричар Војислав Илић створио је неколико
антологијских сатиричних песама, као што су
„Маскенбал на Руднику”, „Већ се купе”, „У лов”,
„Пријатељу”, „Оргије” и „Грађанска врлина”. Илић је,
према речима историчара српске књижевности Јована
Деретића, „стао напоредо с представницима сатире у
другим жанровима” епохе реализма.
Милорад Ј. Митровић писао је под утицајем
Војислава Илића и као готово сви људи његовог доба
врло активно учествовао у политичком животу. У
смутним и тешким временима имао је грађанске куражи и сатиричког духа за поезију инспирисану друштвеним збивањима. Деведесетих година деветнаестог и
почетком двадесетог века Митровић је у српској
књижевности био оно што су Змај и Јакшић били
шездесетих и седамдесетих година деветнаестог века:
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песник слободе и борбе за народна права. У тим
политичким и сатиричним песмама има снаге, оштрине,
замаха, и зато су биле веома читане и снажно су
утицале на духове у култури и прилике у држави. Из
тог времена потиче и једна од најпознатијих наших
сатиричних песама свих времена „Свиња реформатор”.
Стеван Сремац писао је реалистичку прозу с
елементима хумора и сатире. Као традиционалиста,
посебно се критички односио према свему страном и
ненародном што је продирало у Србију. Највећи домет
у Сремчевим сатирама остварен је у „Вукадину” и
„Лимунацији на селу”, а уз њих стоји и приповетка
„Чесна старина”. Дух сатире провејава и у популарном
хумористичком роману „Поп Ћира и поп Спира”.
Једну од најбољих сатиричних песама на српском
језику написао је Владислав Петковић Дис 1910.
године. Песма „Наши дани” не говори само о
приликама у тадашњој Србији већ и болно опомиње и
подсећа да се мало шта изменило од тог времена:
Развило се црно време опадања,
Набујао шљам и разврат и пороци,
Подигô се трули задах пропадања,
Умрли су сви хероји и пророци.
Развило се црно време опадања.
Сатирична традиција српског реализма зенит
доживљава с појавом Радоја Домановића, који је свој
књижевни дар показао у сатиричним приповеткама,
које се деле на: хумористичко-сатиричне или анегдотско-сатиричне („Не разумем”, „Гласам за слепце”,
„Демон”, „Митрополитов мачор” и друге), хумористичко-сатиричне с елементима гротескне фантастике
(„Краљевић Марко по други пут међу Србима”,
„Размишљање једног обичног српског вола”), пародично-сатиричне („Озбиљне научне ствари”, „Хајдук
Станко по критичарском рецепту г. Момчила Иванића”)
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и (најбоље) алегорично-сатиричне („Укидање страсти”,
„Данга”, „Вођа”, „Мртво море”, „Страдија”). Иако су
настале пре више од сто година, сатиричне приповетке
Радоја Домановића нису изгубиле ни врхунску
књижевну вредност ни бритку актуелност, тако да за
њега слободно можемо рећи да је наш савременик.
Појединим својим приповеткама, и тематски и поетолошки, Домановић је ближи нашем него ондашњем
друштву и времену. Актуелност његове сатире духовито
и упечатљиво је назначио Александар Баљак афоризмом: „Ко о чему, Домановић о нашим тренутним
тешкоћама”.
Петар Кочић је своја национална и патриотска
осећања и политичко-друштвене идеје и уверења
уметнички уобличавао у својим делима, каткад у виду
носталгије за слободом, а најчешће у виду бунта и
протеста и оштре сатире против народних и социјалних
непријатеља. До 1905. године написао је и своје
најбоље приповетке и сатиричну комедију „Јазавац
пред судом” (која је још пре Првог светског рата
доживела једанаест издања). Тај драмски текст, који је
Кочић написао за само једну ноћ, има форму једночинке и тон убојите сатире. То дело сједињује у себи
елементе програмског манифеста и реске комедије.
Један од највиших домета српске сатире остварен
је у књижевном делу Бранислава Нушића, нашег
великог комедиографа. Иако је Нушић себе сматрао
првенствено хумористом, сатиричне драме су највреднији део његовог стваралаштва. Нушић је књижевно
стваралаштво започео у време реализма сатиричном
песмом „Два раба”, због које је био осуђен на затворску
казну од две године. Затим су следиле комедије
„Народни посланик”, „Сумњиво лице”, „Госпођа
министарка”, „Мистер долар”, „Ожалошћена породица”
и друге.
Иако је Нушић, као што смо истакли, био више
хумориста него бескомпромисни сатиричар, немогуће је
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одвојити Нушића који изобличава од Нушића који се
смеје и друге засмејава. Код њега се сатирични и
хумористички елементи најчешће поистовећују,
прерастају један у други и проистичу један из другог.
Сатиричар и књижевни критичар Витомир
Теофиловић аргументује да се време од краја Другог
светског рата до данас може поделити на четири
раздобља. Први период одликује непостојање иоле
озбиљне критике и то време потрајало је око деценију
и по. „Критика је”, истиче Теофиловић, „била
дозвољена само про форма – као критика појединачних
пропуста и успутних грешака.” Затим наступа период
који траје до средине осамдесетих година прошлог
века, када је критикован раскорак између идеалног
друштвеног система и његове реализације, раскорак
између речи и дела, при чему су идеални били не само
идеолошки основи система већ и његови творци
(класици марксизма) и главни реализатори (велики
вођи, синови народа...). Трећи период може се описати
као могућност да се каже све и о свакоме, али не на
важном месту. Другим речима, могао је да буде исказан
оштрији став и према главним протагонистима система,
али не на најзначајнијим и најутицајнијим медијима.
Независни и опозициони медији, као и књижевна
штампа, имали су већу слободу речи, али су били на
друштвеној маргини. Четврти период, указује Теофиловић, наступио је после 5. октобра 2000. године и
рушења ауторитарног режима, када наступа доба
демократизације и може слободније да се говори и
пише. То се време, међутим, показало као лоше за
сатиру, јер су примат добили политичари, политички
аналитичари и ТВ новинари. И шта се тада дешава –
неки сатиричари у таквој „конкуренцији” бивају сасвим
потиснути с јавне сцене, због чега једни одустају, други
посустају и застајкују, а наставља само мањина
најупорнијих. У том периоду гасе се сатирични часописи „Данга” и „Јеж” (који се на махове краткотрајно
17

реинкарнира), а сатира нестаје са страница НИН-а и
„Београдских новина”, које престају да излазе. Сатиру
настављају да негују дневни листови „Политика”,
„Новости” и „Данас”, док су за тај облик изражавања
готово потпуно затворени електронски медији. Такође,
ниједан тиражни таблоид не показује нимало интересовања за публиковање новинске сатире, констатује
Витомир Теофиловић.
Непосредно после Другог светског рата у тадашњој Југославији сматрало се да је сатира превазиђена,
анахрона и непотребна. Комунистички апологети
тврдили су да је створено идеално друштво социјалне
правде, потпуне равноправности, без експлоатације и
класа, без криминала и корупције, у којем сатиричари
немају шта да критикују. Успостављена је комунистичка
диктатура, тоталитарни поредак и апсолутна цензура
свега што је било неприхватљиво за нови поредак. Зато
после победе социјализма готово да није било ни
хумористичко-сатиричних листова ни сатиричних дела.
Дотадашњи „Ошишани јеж” постаје „Јеж” и бави се,
пре свега, критиком бившег, пораженог поретка и
непријатељима новоуспостављеног система. Календар
јавног живота друге половине 20. века обележен је
најгорим прогонима и репресијама над ауторима
слободне и за то време „неподобне” речи. Комунистичку Југославију, више него у било којем другом
периоду, обележиће прогон интелектуалаца, појава
лажних дисидената, чије су критике личиле на
политичке реферате, и оних правих, чије је дело
осуђено на маргинализацију, а они на строге казне.
Бити „ни уз цара ни уз Цезара”, те дати књижевности
могућност да се слободно изрази, у том периоду било
је немогуће. Разлози за забране били су политичкоидеолошке природе. Године 1945. књижевник Сима
Пандуровић осуђен је на пет година губитка националне части због објављивања текстова и учествовања
у књижевном животу за време окупације. Пандуровић
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је био у притвору пре него што је изведен пред Суд за
злочине и преступе против српске националне части.
Према једној анегдоти, ту га је видео шеф Озне (тајне
полиције) Слободан Пенезић Крцун. На Крцуново
питање откад је у затвору, Пандуровић је одговорио:
„Па, од ослобођења.” У комунистичком затвору био је
и тада млади, касније велики српски писац Борислав
Пекић.
Од 1945. до 1990. године забрањено је 148
публикација. По броју забрана књига на првом месту је
сатиричар Растко Закић, чијих је седам књига судски
спаљено у том периоду. Његово дебитантско дело,
збирка афоризама „На љуту рану”, објављено 1967.
године, пресудом суда у Крагујевцу оцењено је као
неподобно и целокупни тираж завршио је на ломачи.
За сатиричаре је ера комунистичке диктатуре била
и добра и лоша: добра због тога што је писцима нудила
више изазовних тема, а лоша због оштре цензуре у
медијима. Наиме, у то време владајућа гарнитура
презала је од сваке јавне речи, па су дежурни цензори,
по задатку, а и на своју руку, „препознавали” јерес и у
најбезазленијим критичким освртима.
Први књижевни „ексцес” у социјалистичкој
Југославији догодио се 22. августа 1950. године, када је
прослављени партизански писац Бранко Ћопић у
„Књижевним новинама” објавио нешто неочекивано,
сатиричну „Јеретичку причу”, у којој је писао о
привилегијама
комунистичких
функционера
–
министара и генерала који летују у вили на мору,
одвојени високим зидовима и обезбеђењем од „радних
људи и грађана”, користе посебне магацине за
снабдевање, својим свастикама омогућавају превоз
државним аутомобилима, узимају огромне хонораре за
своје услуге…
Бранко Ћопић сматра се обновитељем српске
сатире након Другог светског рата. С „Јеретичком
причом” и још неколико сатиричних приповедака
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постао је један од водећих писаца послератне српске
сатире. Бранко Ћопић је тим делом свог стваралаштва,
према речима Владимира Буњца, постао „јеретички
Ћопић”.
„Строго узев, међутим, сатира какву негује Ћопић
(...) на самој је ивици хумора, досетке, анегдоте,
зачињеног исмевања са присенком праштања. Ипак,
чувајући ’нешто змајевско’ у себи, жаоку осенчену
хумором, она стамено ’креше у очи’, чува поштење
слободног духа, бодри обесхрабрене. Ћопићева
сатирична инвенција има нешто шеретски-мудро и
светло. Тамо где, пак, Ћопићев гнев надилази меланхолију, и где смех није осмех, него грч и болна гримаса
– као у сатирама ’Јеретичка прича’, ’Избор друга
Сократа’, ’Заточник’ – Ћопић додирује хоризонт Домановићеве сатире”, казује свој суд професор Егерић.
Ерих Кош написао је неколико сатиричних романа
који су обележили послератну српску сатиру: „Велики
Мак”, „Врапци Ван Пеа”, „Снег и лед”, „Имена”…
Поредећи Домановића и Ериха Коша, књижевни
критичар Драган М. Јеремић уочава да је „писац ’Страдије’ био претежно сатиричар политичке усмерености,
док је Кошевим стваралаштвом обим и садржај
сатиричке књижевне врсте знатно проширен у правцу
моралистичког третирања животних проблема”. Домановић је, према Јеремићевом суду, „више циљао на
институције, а други на појаве, околности, навике које
негативно утичу на људе”. Иако су Кошева сатирична
дела веома различита по полазној тачки, поступку
обраде и правцима деловања, њихова заједничка мета
јесу разне врсте људског отуђења и самоотуђења:
духовна празнина, жудња за сензационализмом и
обожавање идола („Велики Мак”); погромашко понашање и тежња за уништењем свега што се прогласи
за непожељно („Врапци Ван Пеа”); ускогрудост, нетрпељивост или бар незаинтересованост за друге људе
(„Снег и лед”); па чак и мрж-ња, злоба и завист, које
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доводе до губљења сопственог идентитета („Имена”).
Од „Великог Мака”, његове најбоље сатире, до
„Имена”, која спадају у његова боља дела, Кош је
обухватио један заиста велики комплекс људских
слабости и мана у свим досадашњим временима, па и
у наше доба. Књижевно вредне сатиричне романе
створили су Добрица Ћосић („Бајка”), Борислав Пекић
(„Године које су појели скакавци” и „Ходочашће
Арсенија Његована”), Иван Ивановић („Црвени краљ”
и „Аризани”). Роман „Црвени краљ” комунистичка
цензура забранила је 1972. године.
„Сатира није само гост у тим водећим врстама,
уљез који у почетку заузима сасвим скромно место, а
затим се све више и више шири”, сматра проф. др
Јован Деретић. Према његовом мишљењу, „постоје и
нарочите врсте које су специфичне за хумор и сатиру.
То су, по правилу, ситне и најситније форме које
настају и живе у међупростору књижевности и
публицистике: запис, фељтон, цртица, сатирична песма,
басна, афоризам. У почетку оне се негују готово
искључиво у хумористичком листу ’Јеж’, а затим
постепено продиру и у озбиљну штампу, у књижевне и
некњижевне листове, у дневну штампу, на радио и
телевизију”.
У српској сатири веома су популарне кратке
приче. Писци их објављују у дневним новинама и
часописима и у ауторским књигама. Међу најистакнутијим перима тог књижевног вида били су или јесу:
Љубиша Манојловић, Васа Поповић, Владимир Булатовић Виб, Бранислав Црнчевић, Саво Мартиновић,
Момо Капор, Матија Бећковић, Зоран Божовић, Растко
Закић, Драгутин Минић Карло, Зоран Станојевић,
Милован Витезовић, Радивоје Дангубић, Раша Папеш,
Радивоје Бојичић, Слободан Костић, Ђорђе Оташевић,
Драган Рајичић, Момчило Михајловић, Владислав
Влаховић, Слободан Симић, Бојан Љубеновић и други.
Приче српских аутора имају оригиналне идеје,
21

интригантан заплет и често крајње необично, урнебесно смешно разрешење. Аутори у неколико потеза
скицирају лик, створе необичну ситуацију, атмосферу
или пак у обичној ситуацији пронађу најчудноватије
решење. Писци те кратке форме вешто разоткривају не
само патологију српског друштвеног и политичког
живота, његово наличје, а посебно комичну и ругобну
страну властодржаца, већ раскринкавају и ону тамну
страну српског колективног, националног менталитета.
„Њихове сатиричне жаоке погађају дубоко”, истиче
професор Требјешанин, „у само језгро мрачне стране
менталитета, рајинску, поданичку психологију, потуљеност, сервилност према моћницима, затим поткупљивост, ирационални инат, завист, пакост, политичку
острашћеност, нетолеранцију, склоност потказивању,
неповерљивост, оданост народа Вођи... Све разнолике
сатиричне приче обједињује то што рачунају на изазивање истанчаног доживљаја комичног код читалаца.”
Приче су разноврсне – у некима од њих преовлађује
благ, доброћудан, релаксирајући, чеховљевски хумор; у
другима је тај хумор рескији, жешћи, а у неким од
најбољих прича доминирају фантазмагорични, црни
хумор, логика апсурда и немилосрдна сатира.
Сатиричне песме писали су и пишу многи, од
Милета Станковића, представника најстарије поратне
генерације, преко Душана Радовића, Владе Дијака,
Бране Црнчевића, Мирослава Антића, Љубомира
Симовића, Алека Марјана, Томе Славковића, Добрице
Ерића, Бранислава Петровића, Петра Пајића, Милована
Данојлића, Матије Бећковића, Љубивоја Ршумовића,
Миљенка Жуборског, Растка Закића, Милована Витезовића, Мила Поп Илијева, Душка М. Петровића, Боре
Ђорђевића, Славомира Гвозденовића, до – Милка
Грбовића и Миладина Берића.
У сатиричној басни остали су усамљени покушаји
Живка Стојшића (1941–1977). У новије време том
врстом баве се Радослав Тилгер из Београда и Радомир
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Путниковић, који живи и ствара у Лондону.
Живот је кратак, уметност је дуга. То важи и за
афоризам, који је само по форми кратак као живот, али
од оца медицине и афоризама Хипократа наовамо траје
већ две и по хиљаде година. Можда најбољу уметничку
дефиницију афоризма пружио је још један антички
лекар Гален, закључивши за Хипократове савете да се
у „малом тексту налази велика снага”.
Енциклопедије дају дефиницију по којима је
афоризам „кратак облик у прози и стиху којим се
исказује нека животна истина; на подлози те истине
формулисана је и мисао која се лако памти и
употребљава у одређеним приликама”. Алесксандар
Баљак афоризам је одредио као „дриблинг духа на
малом простору” и „монументалну минијатуру”. Руски
афористичар Владимир Голобородко одредио је
афоризам као „добро редигован роман”. Као форму
изражавања афоризам су користили филозофи и
књижевници Хераклит, Бекон, Декарт, Гете, Паскал,
Лабријер, Хајне, Ниче, Оскар Вајлд и други.
Мирослав Егерић понудио је своје објашњење
афоризма као „веома кратке и веома једноставне форме
сатире чија је снага у духовитом изразу противречности. Афоризам сатиричне природе представља, у
ствари, микроплан једне макрокосмичке целине, препун
је значења и смисла који има та целина, али у
смањеном обиму. Као што орах (плод) садржи у језгру
могућности јдног новог ораха-биљке, и историју онога
чији је плод, тако афоризам сажима енергије и
подстицајне могућности универзума”.
Најбурнији развој у српској сатири доживео је
афоризам као књижевни жанр који је, у међувремену, у
многим другим земљама готово потпуно нестао. У
српској послератној књижевности масовније се јавља у
другој половини шездесетих година прошлог века.
Дотле је наш послератни хумор био у знаку вица и
анегдоте. Прве импулсе сатири дали су Бранислав
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Црнчевић (1933) збирком афоризама „Говори као што
ћутиш” (1966) и Павле Ковачевић (1940) збирком „До
сарказма и натраг” (1967). Касније се афоризма
прихватају и многи други писци, како они који су
стекли име у другим књижевним врстама тако и сасвим
нови. Као сатиричар велику популарност међу првима
је стекао Душан Радовић (1922–1984) афоризмима које
је под збирним насловом „Београде, добро јутро” читао
на Радио Студију Б. Посебан замах афоризму дали су
писци који су почели да објављују своје прилоге у
листу „Студент” већ средином шездесетих година
(Павле Ковачевић, Миљенко Жуборски, Душан
Кокотовић, Растко Закић и др.), а потом исти и млађи
аутори у „Омладинским новинама” (касније НОН-у),
„Младости”, „Гласу омладине” (касније „Ставу”),
„Дуги”... Колективно су представљени у омладинском
литерарном двонедељнику „Књижевна реч” 1984. и
1985. године. „Све њих”, као што је примећено, „поред
завидног талента, краси ванредна упорност у откривању значењског потенцијала рабљених синтаксичких
образаца, прецизна језичка комбинаторика и смелост
ангажмана у актуелним привидно дневно-политичким
темама.”
Делотворности и ширењу зрачења афоризма као
морално-политичког ангажмана знатно су допринели
наши сатиричари који су стицајем околности у
појединим сезонама били на уредничким позицијама:
Павле Ковачевић у „Студенту” шездесетих година,
Александар Баљак као уредних сатиричних рубрика
разних, махом омладинских и књижевних листова
током деведесетих година прошлог и почетка овог века,
Витомир Теофиловић као организатор и уводничар
многих вечери хумора и сатире...
У Београду, захваљујући личном ентузијазму
ренесансне интелектуалке и уметнице (песникиња,
писац прича и афоризама, критичар, преводилац,
издавач...) Весне Денчић (1963), већ деценију излази
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најбољи
хумористичко-сатирични
електронски
месечник на свету ЕТНА, с читаоцима и сарадницима
са свих континената.
Већ пола века у Србији буја афористички жанр.
Данас је на сатиричној сцени читав афористички
покрет, популарно назван Београдски афористичарски
круг. Ширећи се непрестано, БАК за кратко време
успева да обухвати све српске духовне просторе. „И
тако афоризам српских аутора”, према мишљењу
Александра Баљка, „ослоњен на властиту традицију,
ослобођен императива дидактике и моралистике,
оплемењен хумором и сатиром, почиње свој велики
узлет”, доносећи и на плану садржаја и на плану форме
нову енергију и свежину.
„Богата традиција, таленат за језгровито изражавање, изванредни смисао за хумор, филигрантски
прецизан рад великог броја аутора и, што је веома
важно, изванредни колегијални односи који међу
српским сатиричарима владају – а то међу писцима,
знамо, није баш уобичајен начин понашања – створили
су повољну климу за процват афористике у овом делу
света”, указује Баљак. У Србији нови, млади афористичари одмах бивају прихваћени. Они заједно с већ
афирмисаним ауторима објављују своје радове у
листовима и часописима и заједно са старијим колегама
наступају на књижевним вечерима. У тим сталним
међусобним контактима српски писци кратке форме
размењују искуства, једни друге храбре, бодре, и тако
додатно мотивишу да сви заједно истрају у неговању
књижевне врсте коју, треба то рећи, домаћа критика,
због само њој знаних разлога, и дан-данас тврдоглаво
игнорише. Млађи аутори учили су од старијих, али
богами и старији од млађих. Захваљујућу свежини коју
су донели нови, млади афористичари, неки сатиричариветерани у позним годинама своје списатељске каријере
пишу као препорођени.
Савременом афоризму била је довољна само једна
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деценија да постане доминантна форма сатиричног
изражавања у српској књижевности. У грађењу
филозофских и политички провокативних, али истовремено и поетских афоризама, српски афористичари
показују високо занатско умеће. Понашају се као да им
је славни француски моралиста Жозеф Жубер оставио
у аманет проклету амбицију да целу књигу сведу на
једну страну, целу страну на једну реченицу, и ту једну
реченицу на једну реч.
Међу истакнутим српским афористичарима тог
огромног сазвежђа су: Душан Радовић, Владимир
Булатовић Виб, Драгиша Кашиковић, Драган Шушић,
Брана Црнчевић, Слободан Јанковић, Саво Мартиновић,
Зоран Ранкић, Ранко Гузина, Раде Јовановић, Павле
Ковачевић, Илија Марковић, Растко Закић, Драгутин
Минић Карло, Срба Павловић, Витомир Теофиловић,
Милован Витезовић, Вук Глигоријевић, Радивоје
Дангубић, Раде Ђерговић, Раша Папеш, Душко М.
Петровић, Радивоје Бојичић, Милован Вржина, Милан
Тодоров, Миленко Пајовић, Душан Пуача, Бојан
Богдановић, Милан Бештић, Ива Мажуранић, Божо
Марић, Миливоје Радовановић, Александар Баљак,
Веселин Мишнић Лари, Зоран Т. Поповић, Јово
Николић, Петар Лазић, Драган Рајичић, Весна Денчић,
Слободан Симић, Драгослав Митровић, Миладин
Берић, Дејан Милојевић, Ђорђе Оташевић, Нинус
Несторовић, Бојан Љубеновић...
** *
Историја српске сатире бележи више од 160
листова. Први је био „Шаљивац”, који је излазио још
давне 1850. године. Најчувенији листови тог профила
су „Страдија” Радоја Домановића и они које је уређивао
Јован Јовановић Змај: „Комарац” (1861), „Змај” (1864),
„Жижа” (1871), „Стармали” (1878). Хумористички
листови, почев од „’Ромог дабе”, „Бича”, „Враголана”,
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„Врзиног кола”, „Брке”, „Рабоша”, „Сатира”... до
„Ошишаног јежа” и „Јежа”, врвели су афоризмима
заоденутим плаштом рубрика „Нове пословице”,
„Овејана зрнца” или „Мисленија”. Неки листови имали
су и посебне рубрике афоризама за децу („Змај” и
„Невен” на пример). Колико је богата традиција сатире
и хумора у Србији, најбоље показује податак да су
1935. године, када је изашао први број „Ошишаног
јежа”, у Београду основана још четири хумористичкосатирична часописа: „Оковани јазавац”, „Муња”,
„Дренова буџа” и „Брезова метла”. Те године изашли су
и први бројеви „Гњаватор гњаватора” у Панчеву и
„Заврзламе” у Крагујевцу.
У Оснабрику, једном од највећих нацистичких
логора у Другом светском рату, заробљени српски
официри, припадници бивше југословенске војске, уз
помоћ осталих логораша, покренули су 8. априла 1944.
рукописни лист „Логорски јеж”. Насловом су покретачи
листа хтели да нагласе да ће њихови политички
ставови и поруке бити у континуитету са „Ошишаним
јежом”. Лист је имао своје сталне рубрике: политички
преглед, војни преглед, вести из иностранства, нове
књиге, књижевна страна и друге.
Седамдесетих година прошлог века Драгиша
Кашиковић у Чикагу је покренуо сатирични лист
„Чичак”.
У наше време стране посвећене хумору и сатири,
у штампи дијаспоре, постоје у темишварској „Нашој
речи” и „Књижевном животу”, будимпештанским „Српским недељним новинама”, љубљанским „Мостовима”,
франкфуртским „Вестима”, бањалучком „Пресу”...
Бањалучки часопис за хумор и сатиру „Носорог”
редовно излази у штампаном или електронском облику
дуже од петнаест година.
Афирмацији и популаризацији сатире у нашој
дијаспори знатно доприносе међународни фестивали
хумора и сатире у Бијељини, Пљевљима и Темишвару,
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као и књижевне и културне манифестације које се
одржавају у Будимпешти, Франкфурту, Паризу, Цириху
и другим градовима.
Око наше савремене сатире постоје велика
неслагања међу књижевним критичарима и зналцима.
Док једни сматрају да наше време има мало правих
сатиричара и бритких људи од духа (стално наводећи
Домановића као недосегнути идеал), други су склони
мишљењу да је сатирични дух израженији него што се
обично мисли, те да му критичари, издавачи и шира
јавност не посвећују заслужену пажњу.
Професор Мирослав Егерић истиче да „мерена
максималним мерилима, са захтевима које истичу
потребе за домаћим ствараоцима, типа Свифта, Гогоља,
Шчедрина, Чапека, наша сатира заиста није још у
сфери ’висинских стања духа’, она још нема развијене
више форме израза, није се винула до згуснутих
фарсичних и гротескних облика; нема велике комедије
и драмске сатире, и у једном добу жестоког
прерушавања и привида није створила сатиричногротескни роман о тим привидима и нескладима”.
„Као да конформира мерила једног потрошачког
времена чија су гесла: брзина, краткоћа, сукцесивност
дојмова и утисака, наша сатира се исказује, претежно,
у формама кратке приче, стиховане инвективе, басне
или афоризма”, разматра Егерић ово питање.
На другој страни, постојали су и постоје
сатиричари и теоретичари, попут академика Николе
Милошевића, Љиљане Шоп, Витомира Теофиловића,
Александра Баљка, Ђуре Ђушњића, Ратка Божовића и
Жарка Требјешанина, који сматрају да српска сатира,
посебно српски афоризам, по свом квалитету, врхунским уметничким дометима и броју аутора, припада
самом европском и светском врху, што потврђује и
увршћивање српских аутора у светске антологије
афоризама које су протеклих година објављене у САД,
Русији, Немачкој, Италији, Аустрији, Пољској, Шпа28

нији, Словенији, Бугарској и многим другим земљама.
Сатиричари увек ризикују да се замере предмету
своје сатире. А сатиричар који приређује зборник
ризикује вишеструко: да се његов рад неће допасти
онима на које се текстови односе, читаоцима, ауторима,
па ни њему самом. Али ризик вреди прихватити ако се
таквом послу прилази с чистим и племенитим побудама
– да се ружним појавама супротстави естетика лепе
књижевности.
Тешко је окупити Србе, па чак и у књизи. То се
поготово односи на Србе изван Србије, или како се у
шали често каже – Србе изван себе. Радове који се
налазе у овом зборнику дуго и систематски прикупљао
сам из ауторских књига, зборника, антологија, избора,
новина, часописа, с интернета и директно од самих
аутора. Зато ово није само зборник већ и изборник, јер
сам дуго и пажљиво бирао најрепрезентативније
радове. Радећи на зборнику укрстио сам две своје
љубави и интересовања: српско расејање и
хумористичко-сатирично стваралаштво. Циљ ове књиге
је да представи нешто ново и да то буде добро.
Од посебне помоћи биле су ми књиге: Антологија
српског сатиричног афоризма „Историја афокалипсе”
Александра Баљка; Антологија пола столећа српског
афоризма „Враг и шала” Витомира Теофиловића;
Антологија сатиричног афоризма Републике Српске
„Лед је пробијен! Ускачите” Душка М. Петровића;
„Јежева читанка 1935–1990” Драгана Лакићевића и
Николе Рудића; Нова српска сатира, антологија 1945–
1985. Миленка Пајовића; Антологија афоризама Босне
и Херцеговине „Протести мождане масе” Јове
Николића; „Српска сатира у дијаспори” Радивоја
Бојичића; Антологија савремене српске сатире Мирослава Егерића; Зборници Међународног фестивала
хумора и сатире у Бијељини Грује Лера; Зборници
„Сатира феста” у Београду; Антологија црногорског
афоризма „Ријетке честице” Саве Мартиновића, Вељка
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Рајковића и Дејана Тофчевића; Зборник „Наша зврковања” Борислава Митровића; „Бравуре духа” – есеји о
седморици босанскохерцеговачких афористичара Ратка
Божовића и „Жена и афоризам” Деане Саиловић.
Овај зборник показује да су српски хумористи и
сатиричари, „од Аљаске до Аустралије” (Момчило
Бајагић), прешли све границе и да је српска сатира
стигла и до Токија (Драгица Охаши из Јапана). Српски
хумористи и сатиричари постали су – „светски, а наши,
и истовремено наши, а светски”. Сатира, дакле, вуче
корене из Римског царства, а најбоље плодове у наше
доба даје на Балкану.
Приређивањем зборника Смех није грех нисам
имао намеру да ауторе који живе изван Србије издвајам
из корпуса српске књижевности, конкретно сатире, већ
напротив, да њихово дело учиним доступнијим и
познатијим, да помогнем његовом вредновању и оцени
и да допринесем чврстом повезивању с хумористичкосатиричним стваралаштвом у Србији. Овај зборник не
искључује, него укључује. Потребно је да се два тока
једне књижевности споје и прожму у потпуности. Било
је потребно да овакву књигу приреди неко из Србије
како се не би појављивале спорадичне примедбе наших
колега и сународника из прека да су „заборављени”,
„одбачени”, „слабије вредновани” или „потцењени”
само зато што не живе у Србији, конкретно у Београду.
Печал је стара словенска реч и значи – туга,
жалост, патња. Од ње је изведена и реч за
странствовање – печалба. Дакле, људи су из своје
земље одлазили не зато што су то желели, него зато
што су били принуђени. У другој средини, истргнути из
својих корена, осећали су жал за старим крајем, који се
мешао с тугом, али и с борбом да се на новом тлу
обезбеде животни услови за себе, породицу и
потомство. Сигурно је да је у лечењу туге хумор имао
и има значајну улогу. Кад нам је тешко, ми Срби или
певамо или се шалимо. И док неки наши земљаци у
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дијаспори тугу лече одласком на концерте и пучке
забаве, неки то чине размишљањем и писањем.
У овом зборнику налазе се афоризми, епиграми,
песме, приче и дечји искази. Уз критички и морално
ангажоване радове, бирао сам и оне који пре свега
имају интелектуалну и уметничку вредност. Бирао сам
дела чија се вредност огледа у садржају, форми, језику,
стилу, предоченим мислима и идејама, као и у етичким
ставовима и хуманистичким и моралним порукама.
Осим естетским критеријумом, који је био примаран,
руководио сам се и принципом да то буду ствараоци
рођени у деветнаестом и двадесетом веку, да трајно
живе изван Србије (рођени су ван матице или су се
иселили), да пишу на свом матерњем – српском језику
и да се изјашњавају да припадају српској књижевности.
Пред читаоцима је субјективни избор на основу
објективних критеријума. Зборник, притом, није
огледало, зато што је сатира криво огледало. Ова књига
није антологија у покушају већ проширена антологија.
Разлику између зборника и антологије видим као
разлику између пријатељске и првенствене спортске
утакмице. У зборнику шансу и простор добијају они
који наступају у такмичарским мечевима, али и они
којима је пријатељско одмеравање снага полигон за
доказивање и потврђивање за званичне изазове. Сви
радови прошли су кроз густ филтер, а објављено је
само оно што је крупно.
У текстовима представљених писаца заступљене
су универзалне теме разумљиве у свим деловима света
и у свим епохама, теме заједничке за државу у којој се
писци налазе и за Србију, затим теме специфичне за
средину у којој аутори живе и, на крају, оне које се
односе само на Србију. Ови аутори нису дозволили да
им политичари украду посао. Делујући у садашњости,
они не дозвољавају да им украду ни будућност ни
прошлост.
Најчешће теме су безнађе, дехуманизација друштва,
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удар великог капитала на малог човека, транзиција из
ничега у ништа, приватизација, незапосленост,
социјални проблеми, избори, странке, однос Европске
уније према Србији, Косово и Метохија, медији,
посланици, министри, судство, црква, протекли
балкански ратови, интервенционизам великих сила,
женско-мушки односи...
Заступљена су 93 аутора, са свих пет континената
– Европе, Африке, Америке, Азије и Аустралије, из 23
земље – Аустралије, Аустрије, Босне и Херцеговине,
Велике Британије, Италије, Јапана, Јужноафричке
Републике, Канаде, Мађарске, Македоније, Немачке,
Пољске, Румуније, САД, Словеније, Турске, Француске,
Холандије, Хрватске, Чешке, Црне Горе, Швајцарске и
Шведске. Писци су сврстани, као у школском дневнику,
по азбучном реду својих презимена, а читаоци су ти
који дају оцене.
Аутори из овог зборника живе ван матичне земље,
али су у сатири на домаћем терену. Српски писци су у
исељеништво отишли аутомобилима, возовима,
аутобусима или авионима, а у Србију се враћају својим
књигама, антологијама и зборницима. Међу ауторима су
веома познати, награђивани и афирмисани књижевници, као и талентовани и амбициозни млади
ствараоци. Неки су познати, неки ће то тек постати.
Неки су у читанкама и лектирама, а неки још немају ни
своје књиге. Неки ће изаћи из анонимности, а неки ће
ући у антологије. Неки су помало заборављени, а неки
су познатији по стваралаштву у другим жанровима.
Неки су за сатиру награђивани, а неки кажњавани.
Неки су литерарни „фајтери”, а неки пишу у
самоодбрани. Заједничко им је то што добро пишу, а
основна занимања су им веома различита, јер они су –
амбасадори, посланици, професори универзитета,
професори у средњим и основним школама, лекари,
магистри, филолози, медицински радници, архитекте,
официри, инжењери, банкари, трговци, новинари,
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контролори летења, историчари, музичари, економисти,
правници, слободни уметници (а какви би сатиричари
уметници били него слободни)...
Овај зборник није вага за мерење тежине њиховог
дела већ водич који олакшава упознавање са српском
заграничном сатиром. Уверен сам да нема народа на
свету који у свом расејању има оволико врсних писаца
хумора и сатире. Зато верујем да ће објављивање
зборника допринети да се убудуће не говори да се
„вероватно најбоља сатира на свету пише у Србији”
него да је „пишу Срби широм света”.
Хвала Савезу Срба у Румунији, који је својски
подржао објављивање књиге! Посебну захвалност
дугујем рецензенту зборника проф. др Славомиру
Гвозденовићу, председнику Савеза Огњану Крстићу и
директору издавачке делатности Горану Мракићу.
Научници су утврдили да се деца дневно насмеју
400 пута, а одрасли то чине само 15 пута на дан. Нека
нас зборник врати у доба детињства и свет смеха!
Поштовани читаоци, желим вам срећан пут око
света на странама ове књиге, у најзанимљивијем
могућем друштву хумориста и сатиричара.
Ако се смејемо животу, и нама ће се, ваљда,
живот осмехнути!
Александар Чотрић
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ОДИСЕЈА СА ЗАВИЧАЈЕМ У СРЦУ
Стицајем разних околности, а пре свега зато што
смо међу великим државама увек били сламка међу
вихорове и њихове жртве, мада ни под нашима нисмо
били нарочито срећни, одвајкада су одважни појединци
и незадовољници приликама у завичају тражили
срећнији живот ван граница. Број исељеника се
непрестано повећавао и данас нас, приближно, има
колико у завичају толико и у белом свету. И они који
су се добро снашли и они који су остали на рубу нових
домовина пате за старим завичајем, посебно они који
су, бар у детињству, осетили његову магију и у срцу и
души понели топлину и присност родне куће, који су у
завичају проговорили и у њему добили основне појмове
и вредносне коте о свету и животу. Зато у душама свих
њих зрачи исконски завичај као далеки срећни сан
према чамотињи свакодневице – завичај у идиличном
сећању није простор врлетних голети из којих се
бежало у берићетније пределе, нити проклета авлија из
које се бежало ради спаса главе, то је митски простор
који симболизује и чува све вредности и врлине јединог
непатвореног живота.
** *
Александар Чотрић успева као ретко ко да буде
узорно вредан и савестан политичар и да у исто време
буде добар и плодан писац. Чотрић је – ове речи имају
призвук суперлатива, али су чиста констатација –
амбасадор политике у култури и амбасадор културе у
политици. Уз савесно бављење политиком и списатељски опус од седамнаест ауторских књига афоризама и
прича, приређује и антологије посвећене стваралаштву
наших писаца овде и у свету. Најпре је приредио
„Раздељак” – антологију афоризама за децу и „Дри34

блинг духа” – антологију афоризама о спорту, а затим
се храбро и темељито латио подухвата од изузетне
вредности. Антологија савременог стваралаштва за
децу српских писаца у расејању (заједно с Љубишом
Симићем) јесте велелепна књига, тачније речено
књижурина, с текстовима 110 наших писаца из 20
земаља, од Аустрије до Аустралије... А ускоро излази
књига светског значаја – Антологија афоризама руских
писаца, чији је Чотрић и састављач и преводилац.
Зборник који је управо пред нама такође је велики
подухват – репрезентује врхунске књижевне домете
наших пера у расејању: текстове 83 писца из 22 земље.
Гајећи већ деценијама блиске контакте с нашом
дијаспором, уз непосредни задатак да као политичар
помаже свим Србима света у њиховој интеграцији у
нову средину, Чотрић је пред себе ставио и крупан
задатак да, попут свог славног претече и узора Вука
Караџића, с којим дели и ужи (лознички) завичај,
прикупи и штампањем зборника остави трајни белег о
њиховој срчаности и духовности.
Шта нам све пружа ова књига вредна вишеструке
пажње – као занимљиво и узбудљиво штиво и уједно
живописно сведочанство доба?
Реч Зборник овде није права реч – књига је строги
одабир, репрезентативна панорама, скоро антологијска
селекција. Намерно није антологија у најстрожем
смислу те речи да би нам предочила што ширу,
панорамску слику нашег књижевног стваралаштва у
свету, да осетимо пулс њиховог живота далеко од
матице. Зато је ова књига и својеврсна хроника, социопсихолошка слика нашег народа у окриљу других
политичких и културних образаца, у опреци или
садејству с обрасцима понетим из завичаја.
Већ у првом контакту с књигом озарени смо
њеном топлином и присним тоном. Песме и приче нам
каткад драматично, али увек лирски топло, маштовито
и духовито предочавају вечни контраст између нове и
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старе средине. Мада се у односу ми и свет још назиру
остаци вишевековне вредносне подвојености, коју
модерна свест перципира као сукоб исконски невиног
с ригидном функционалношћу и егоистичким интере-сом,
уочава се двоструки помак у односу на визију света од пре
само пар деценија – свет, оно друго и друкчије од нас,
никад се није запажало и поимало с мање отпора него
данас, као што се и позиција ми и њена вредносна
импликација никад досад није разабирала с толико
критичке свести и самосвести. Дошло се до перцепције
прожимања различитих култура као
стварања нове
вредности, а не, попут вајкадашње племенске искључивости, као поткопавања и урушавања исконске чистоте
свог система вредности... У рефлексивним песмама и
причама политичке и вредносне парадигме се доимају и
литерарно тематизују с ироничном дистанцом као
парадигме које због искључивости треба демонтирати, а
ново друштво градити као отворену могућност слободне
игре без вођа и других неприкосновених арбитара и
световне и духовне власти...
У књижевности наше дијаспоре посебно место
припада Славомиру Гвозденовићу, песнику и приповедачу, професору књижевности, преводиоцу, посланику
нашег народа у Румунији... И у прози и у поезији
успешно спаја старе фолклорне обрасце с духом и
ритмом модерне осећајности. У свом замашном опусу,
попут поетског етнографског музеја, евоцира нам
митску и историјску слику наше традиције, непрестано
је сучељавајући с поразном сликом наше данашњице. У
песми ироничног наслова Јесмо ли то народ он се
реторски пита: Јесмо ли то народ / овако подбули / кад
нам се житима разлију вина / у винограду кад нам
ожити...
Као што смо зовом лакоће живота залутали из
славне традиције у опскурну садашњост, снагом воље
можемо оживети традицију у себи и пробудити заспали
етос. Песмом Разговори са тишином мртвих Гвозде36

новић нас охрабрује поруком да је благотворни извор у
близини: Тишина мртвих / у темељу је наших кућа //
(...) // стварна је / и ратара с пролећем венчава / на
дну је извора сама (...)
Разноврсно благо традиције рељефно нам
предочава и Љубиша Симић, песник и приповедач за
децу и одрасле, издавач, антологичар... Овај писац
широке знатижеље живи у Франкфурту на Мајни, у
којој води широм света познат књижевни клуб
Седмица. Симић нам евоцира традицију у широкој
гами од лирске евокације завичајне идиле и тона
дубоког поштовања и дивљења до пародирања
локалних особености које би да буду светски појмови
и параметри. Његове пародије Вести из Пирот и
Лесковачка роштиљијада врхови су у свом жанру. У
сатиричној поезији, попут Матије Бећковића, пародира
анахроне политичке идиоме и обрасце. У песми СРБИ
МОРЕ! наоко благим речима, дискретно али разорно,
жигоше нашу инерцију и рајинску послушност: Не
кукајте, Срби, море, / може бити још и горе! // Како
да нам крене боље / ако нема добре воље?
За разлику од начелног помирења са светом и
деобе истог система вредности, поглед на актуелну
политичку ситуацију знатно је друкчији, чак дијаметрално супротан. Ту су писци одлучно на страни родне
груде, што је и крајње природно с обзиром на то да је
светска заједница, махом оличена у најмоћнијим земљама Запада, дуже од деценију након распада Југославије, разним поводима и на разне начине строго
кажњавала Србију, укључујући чак и бомбардовање.
Битно је, међутим, истаћи да ни овако драматичан раздор на конкретном нивоу није произвео цивилизацијски
регрес, није разорио заједнички темељ нашег и њиховог
етоса. Напротив, упркос најжешћој осуди светских моћника, сачуван је и строг критички однос према својим
властодршцима, који нису, према обрасцу епске традиције, приказани као невини већ као људи од крви и
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меса, не само заслужни већ и криви за много шта.
Благотворни тон аутокритике чест је у свим жанровима
заступљених текстова, а понајвише у афоризму.
Занимљиво је што су и афоризми наших писаца у
расејању махом окренути старој животној средини,
завичају предака и његовим темама и дилемама.
Драгослав Митровић нас, као да је у епицентру наших
јада и покора а не у стаменој и берићетној Швајцарској,
драматичним тоном упозорава да се тргнемо из
летаргије: Ко преживи, причаће. Како смо ћутали.
Његово разочарање бившим завичајем не односи се
само на актуелно стање већ и на одсуство перспективе.
Чак и више од тога, на кафкијанску одвојеност власти
од народа: Не знам куда идем. Забрањен је разговор са
вођом пута. А неприкосновена власт све може и сме,
па и да ради наопако од нормалног света: На Западу
радник ради, па извози, а ми извозимо радника, па он
ради. Духовитим претакањем перфекта у трајни
презент, Митровић пореди наш однос према раду с
праксом развијених земаља – осуђује лењост нас живих
апострофирањем тобожње лењости великана наше
прошлости: Тесла седи испред Елекротехничког
факултета, Вук Караџић седи на Булевару краља
Акександра, Ђура Јакшић седи у Скадарлији... Сви само
седе. У Србији нико ништа не ради!
Песимизам прожима и афоризме Саше Јовичића
Екса, који се ми формом идентификује са обе домовине. То му није тешко пошто је реч о суседним
државама – Србији и Хрватској – земљама с мноштвом
сличних проблема, почев од егзистенцијалних: Код нас
влада општа равноправност. Беда је равномерно
распоређена у свим деловима државе. Додуше, да га
не бисмо оптужили за безнађе и малодушност, писац
релативизује своју дијагнозу актуелног стања: Не живи
се код нас баш тако лоше. Ево, на пример, у Сомалији
је још горе.
Истим извором туге – распадом завичајне домо38

вине на бананадржаве – опседнут је и Борислав
Митровић, који се из Југославије обрео у Босни и
Херцеговини. Ево како нам је тај болни распад
цинично предочен сликом опште крађе: Не знам где је
браник отаџбине, а нестали су и други дијелови.
Назирући смрт као исход, Митровић варира и древну
тему хлеба и игара, епски патос патриотизма и банално
крчање црева: У мени се боре глад и патриотизам. У
сваком случају даћу живот за отаџбину. Откуд
трагичан епилог ако савремени политичари деле
судбину народа? Деле, слаже се писац, али где и кад:
Политичар дијели судбину народа само у свечаним
приликама. Намеће се природан закључак да су остале
прилике радне и да политичари због државних послова
немају времена за доконо ћаскање с народом.
Горан Мишковић (Румунија), користећи синонимна значења глагола узети, обелодањује нам кривца као
природну стихију, духовитом игром речи и смисла
уклањајући маску политичара као душебрижника
народа: Сиромаштво је узело маха. Све остало узели су
политичари. А поткопавање вишестраначког система
зарад ускогрудог интереса сопствене партије призива и
политичку регресију: Ја сам за једнопартијски систем.
Да се не краде на све стране.
У осуди (квази)вишепартијског система придружује
му се земљак Горан Мракић: Добили смо вишепартијски систем: више партија, исти систем! Старије
генерације, које памте комунизам, имају пред очима
потпуни паралелизам између ондашњег монизма и
потоњег плурализма: у комунизму су на папиру
постојале многе параорганизације које су тобоже
суделовале у управљању друштвом: социјалистички
савез, савез бораца, савез инвалида, савез омладине,
чак и савез пионира, а све оне и десетине других,
рачунајући и ловце и риболовце, биле су продужени
прсти једне партије, као што су и садашње партије
прирепци владајуће.
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Та глума плурализма моћи и одлучивања природна
је последица општег пада морала – толеранција лудила
као опште слободе спустила се до дечјег узраста:
Уписао сам дете у први разред. Одељење за непушаче.
Јово Николић (БиХ) пише афоризме парадигматског типа – његов презент није стриктно садашње
време већ време без почетка и краја, (бес)крајно време
људских патњи и испаштања: У љубави према народу
треба бити обазрив. Може неко да наиђе. Проблематизујући примарни, исконски простор слободе – љубав
према народу као корену љубави према ближњима, овај
афоризам нам призива метафизички страх, кафкијанску
атмосферу: све је опасно! Синтагма може неко да наиђе
орвеловска је слика општег прислушкивања и
међусобног цинкарења. Као последица такве психозе
цело друштво постаје затвор, а централни је у центру
града. То Николић резимира концизним али вишезначним афоризмом: Затвор је најстрожи центар града.
Широку значењску палету овог афоризма најбоље ћемо
себи дочарати ако имамо на уму да реч центар града
конотира његову политичку и културну елиту, што
епитет строги додатно појачава. А патолошки патриотизам, родољубље доведено до руба опстанка, Николић
дочарава суочавањем наше анђеоске доброте (подразумевајуће природе небеског народа) и туђе ђавоље
работе: Ако треба, радићемо и џабе, али никоме
нећемо дозволити да нас експлоатише.
Распон укупног искуства странствовања, драму
истинског унутарњег прихвата нове постојбине, упечатљиво нам је, у живахном ритму дневника, дочарао
наш Канађанин Небојша Милосављевић, родом из
јужне Србије, из Крушевца града престонога. Најпре је
очаран Канадом, њеним лепотама и организацијом
друштвеног живота. Потом се разочарава у њену
ћудљиву климу и одлази из ледом оковане Канаде на
сунчану Флориду. Но, тамо је разочаран због претеране
жеге. Враћа се у Србију, одакле га више нико неће моћи
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ни пушком отерати. Очекивали бисмо разлог у виду
промене првобитног мотива одласка – овом приликом
доживљаја завичаја у знаку идиле, но ништа од тога:
Добро нам је – да горе бити не може. Наоко је писац
недоследан – разочараност белим светом не поентира
очараношћу родном грудом, враћа се у њу не зато што
се она променила набоље и сад надмашује бели свет
већ зато што је завичајна носталгија урођена, јача од
рационалног поимања света, магија с ону страну логике
и аргумената. У истом знаку парадоксалне носталгије
је, као што и наслов сугерише, и Небојшин Мали
речник носталгије.
Двокраки стуб странствовања у свету – процес
интеграције и непрестану битку за очување свог
идентитета, своје самобитности – својом поезијом на
три језика, шведском, финском и српском, непрестано
тематизује и лекар Александар Милошевић, Македонац
рођен 1940. године у Краљевини Југославији, радећи у
низу земаља од Италије до Кине и Индонезије док се
није скрасио у Шведској. То врзино коло странствовања
назиремо већ из самих наслова његових песама: Доћи
ће и тај дан; Врзино коло; Уз ракију и кис’о купус...
Зборник не би био комплетан да приређивач није
укључио и дечје стваралаштво, и то на необичан начин:
– није укључио дечје песмице или причице већ
вероватно за децу најзахтевнији жанр – афористички
исказ. То је пун погодак. Из књига Дечји бисери о
љубави с љубављу, збирки афористичких исказа наше
деце у дијаспори, коју је приредила Светлана Матић,
професорка српског и немачког језика у Аустрији,
врцају као из водоскока духовите досетке наше деце у
свету: Отишао бих на место где нема страха. / Не
волим да причам о љубави. Увек ме пробије зној. / Не
разумем шта значи љубав. Кад порастем, можда ћу
имати одговор на ово тешко питање.
Одговоре на ово и друга тешка питања најмлађи
читаоци ће, бар на својеврстан и парадоксалан начин,
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наћи у афоризмима наших врсних афористичара, такође
заступљених у овом зборнику – Дејана Тофчевића и
Бојана Рајевића. Тофчевић овако брани политичаре од
вечног притиска чињеница: Посао политичара је
напоран. Зато не жели и чињеницама да се оптерећује.
Чињенице би приземљиле политичара и сурвале га с
олимпијских висина на тло. А ево како Тофчевић мири
нашу духовну узнесеност и нашу наоко примитивну
физикалност: Прасе на Божић, то је духовна храна. На
Божић је све у знаку Божића.
Млади Бојан Рајевић увиђа класне разике, али
кроз метафору воде указује на њихову релативност и
пролазност, јер вода као еликсир живота све повезује у
исто коло постојања: Многи политичари имају јахте,
али је и доста грађана који живе на води. Моћ воде је
толика да храну, хлеб наш насушни, истискује чак и са
маргине свакодневице: У ланцу исхране народ је карика
која недостаје.
Циљ овог пригодног текста није да отвори сва
врата ове велике књиге, није ни да укаже на њене
многобројне аспекте и вредности. Њен циљ је скроман
– да с читаоцима заједно завири у њене дубље слојеве
и лавиринте, невидљиве на први поглед. Књижевна
лепота и ватромет духа који из ове књиге зрачи крије
у својим дубљим слојевима колоплет многих нити које
на лирски дирљив и духовно драматичан начин спајају
исконски завичај и нову постојбину животом не једне
већ низа генерација.
Витомир Теофиловић
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МИЛУТИН АЛЕМПИЈЕВИЋ (НЕМАЧКА)
Рођен је 1927. године у Драчи, код Крагујевца,
уСрбији (Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца).
Завршио је Филолошки факултет у Београду. Објавио је књиге „Некуд се мора” (песме); „Војишта”
(роман); „Реч као нада” (песме); „Тече Мајна”
(приповетке); „Око у трави” (роман) и „Трагом
сунца” (роман). Приредио је тринаест алманаха
прозе и поезије писаца дијаспоре. Добитник је
награда „Растко Петровић” и „Кочићево перо”.
Заступљен је у Антологији „Враг и шала – пола века
српске сатире”, коју је приредио Витомир Теофиловић. Један је од оснивача Југословенске књижевне
радионице (1987) и Удружења писаца „Седмица” у
Франкфурту. Живео је и радио као просветни радник у Франкфурту, у Немачкој. Умро је 2010. године.

АФОРИЗМИ
Имамо источну идеологију, западне цене
и јужноамеричку инфлацију.
Узмите радницима фабрике!
Дајте им хлеб!
Власт ће морати да ислеђује раднике:
од чега ти људи живе?!
Биће боље
чим научимо да гладујемо.
Дошао политичар.
Тражите преводиоца.
После боја –
копљем у мемоаре.
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МИЛИЦА БАКРАЧ (ЦРНА ГОРА)
Рођена је 1977. године у Никшићу, у Црној
Гори (Социјалистичка Федеративна Република
Југославија – СФРЈ). Дипломирала је на Филозофском факултету у родном граду, на Одсеку за
српски језик и књижевност. Објавила је осам књига
поезије. Заступљена је у антологијима „Сневне
Евине кћери”, „Црно једро ветра” ,,Језерски врх” и
Антологији савременог стваралаштва за децу српских писаца у расејању. Добитница је прве награде
„Ратковићевих вечери поезије”. Награђена је
Повељом „Свети Сава” за књижевна дела посвећена
српском народу, у Источном Сарајеву. Добила је
награду,,Марко Миљанов” за књигу поезије ,,Жена”,
као и ,,Златну значку” Културно-просветне заједнице
Србије. Члан је Удружења књижевника Црне Горе,
Удружења књижевника Србије и Књижевног
друштва српских писаца Косова и Метохије. Живи
у Никшићу.

СТРАХ ОД ЋУТАЊА
Ћутање наше над ћутањима
погуби истину да нас има
игде, куд живи глас слуху прија.
Речи нам затече трагедија!
Наша два ћутања док се гложе,
ћуте нам зуби, очи и коже.
И косе смршене на јастуку
презиру наших усана буку!
А твоје руке свезала мука,
ћутљив су ланац око мог струка.
Зидови, завесе, тамне и тешке,
победе броје и памте грешке.
У тами светло сићушног сата
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набраја жртве ћутљивог рата!
Не зна се ко је на чијој страни:
коме ће векови, коме дани?
Да л’ смо ми део овога света?
И наше душе чија су мета?
Дај, прошапући како је варка
да и нас вреба та нуклеарка!
Шапни, да личимо на две птице.
Зебем од бомбаша самоубице!
Слушај, сачувај део мог гласа
који још уме тражити спаса
молитвом... Не дај усни да ћути,
најлепше речи опет ћеш чути.
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МИЛАДИН БЕРИЋ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1962. године у Бањалуци (Федеративна
Народна Република Југославија – ФНРЈ). Дипломирани је инжењер електротехнике. Објавио је књиге:
„Кораком рањене корњаче”; „Свитац у огледалу”;
„Јутро на Задушнице”; „Лаку ноћ, пропали
студенти”; „Ловци на сјенке”; „Четворобој” (са Ж.
Вујићем, С. Јанковићем и Г. Кљајићем); „Једном у
заувијек и даље”; „Приче из Педоније”; „Од конца
до гајтана”; „На дан Светог Трифуна”; „На
европском пруту”; „Часовник који враћа вријеме”;
„Кад бисер одбаци шкољку”; „Хага о Србима”;
„Звона у вјетру”; „Мусака”; „Квазимодо, извини на
грби”; „Ономад је била добар комад” и „Изборни
слаган”. Добитник је, између осталог, и награда:
„Наџи Наман” (Либан); за сатиричну поезију на
„Сатира фесту”; „Раде Брка” на „Златној кациги”;
„Кочићевог сатиричног пера” и „Најбољи сатиричар
Српске”, у избору часописа „Носорог”. Радови су му
превођени на енглески, руски, немачки, македонски,
бугарски и друге језике. Живи и ради у Бањалуци.

АФОРИЗМИ
Косово је некад била
насјкупља српска ријеч,
међутим, у међувремену је динар много пао.
Био би ред да нас Турци уведу у Европу,
пошто су нас из ње и извели.
Још увијек довољан број Срба
није за улазак у НАТО.
Но, ако би нас још једном бомбардовали...
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Полиција је идући по трагу криминала
наишла на сопствене стопе.
Сударила се два испосника.
Један у џипу, други у „мерцедесу”.
Откад сам ставио своју слику на Фејсбук,
губим дневно по сто пријатеља.
Добар сатиричар је онај који је
довољно паметан да види
у цара Тројана козје уши
и довољно луд да то опише.
Устајте, презрени на свијету:
Добро јутро, Србијо!
Пошто у вријеме Косовског боја
још увијек није била откривена Америка,
Турци су имали једног савезника мање.
Американци су признали Косово,
али нису све остале своје злочине.
Самит на врху најчешће одлучује
о судбини оних који су на дну.
Кад год се Европа сјетила
да смо и ми њен дио – заратило се.
Тачно знам којег ћемо дана ући
у Европску унију.
Судњег.
Нема честитије државе од наше.
Онима који су дали ногу за отаџбину,
отаџбина је, такође, дала ногу.
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О сексуалној револуцији најчешће пишу они
који више нису борци.
Срби су заувијек раскрстили с комунизмом.
Звезде ми и Партизана.
Данас најбоље аутомобиле возе они
који до родне куће могу само хеликоптером.
Наше кадрове само Бог може
да пензионише.
Лако је данас написати књигу,
него ајде ти њу прочитај.
Напокон сам схватио у ком грму лежи зец.
У мом.
Крајње је вријеме да уђем у политику.
Више ни сам не вјерујем у оно што причам.
Не дозволите да вам дијете буде одликаш!
Пропашће!
Американци су измислили невидљиви авион,
а наша царина невидљиви шлепер.
Можда бисмо се ми и извукли из кризе
да није стигла међународна помоћ.
Чувајмо слике са изборних плаката,
требаће нам једном за потјернице.
Срби се дијеле на оне
који сањају европски сан
и на оне који су будни.
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Срби ће из носталгије за Југославијом
и Србију да подијеле
на шест република и двије покрајине.
Онај за кога сам гласао је
заиста мој представник.
Иде за мене
на љетовање, на зимовање, на крстарење...
Онолико црногорско јунаштво
није се могло описати
са тридесет слова.
Када деда сакрије паре у кући,
једино он од укућана не зна гдје су!
Ми из Босне смо толико паметни
да смо и од сопствене глупости
успјели да направимо бренд!
Брак је онај период живота
који се десио између
уласка у општину и изласка из суда!
Кинески чај нам долази из Кине,
руски кавијар из Русије,
а индијска конопља из Херцеговине.
Модерни брачни троугао:
он, он и он.
Да би се прорекла наша будућност,
не треба бити пророк,
довољно је бити песимиста.
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Запалио сам комшији кућу?
Да огријем душу!
Највећа трагедија која данас
може задесити жива човјека
јесте да му умре особа којој је био жирант.
Нас је Бог створио седмог дана.
Кад му је већ свега било доста.
Сан сваког озбиљног наркомана је:
да му на гробу израсте трава.
Обавјештавам топлану
да ћу јој платити дуг за гријање
чим се одледим.
Напокон су се помирили
партизани и четници.
Васкрс пао на Први мај.
У животу сам прочитао
неколико хиљада ремек-дјела.
Бар тако је писало у рецензијама.
Одлучили смо се за рат,
јер смо рачунали да ћемо у миру
имати више жртава.
Пензионерска странка је имала
тако агресивну кампању
као да су јој ово посљедњи избори.
Удружење поштовалаца
лика и дјела Јосипа Броза Тита
налази се у улици Драже Михаиловића.
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Имам необорив доказ да сам био борац.
Туђу бијелу технику.
Најгора ствар која се
мушкарцу у позним годинама
може десити јесте да постоји нагон,
али да не постоји погон.
Показао сам највећи степен родољубља?
Емигрирао сам!

ПОМРАЧЕЊЕ
Србин шкиљи кроз гараво стакло
не би ли му које зло промакло.
Али залуд, ништа се не мијења.
Над Србијом свићу помрачења.
Тек су овдје помрачења права,
јер су српска сва стакла гарава.
У Данској је – то зна сваки п’јанац –
помрачење апслолутни странац.
Помрачењу у граду Чикагу
нит си близу, нити си на трагу.
Помрачење није одсвуд исто,
само код нас кристално је чисто.
Да упознаш све његове сласти,
мораш, синак, у Србији расти.
Помрачење наше снове сања
од Палића, па до испод Врања.
51

Помрачена моја српска душа –
нит шта пита, нити кога слуша.
Србин мисли да ће бити јачи
ако ли се што чешће помрачи...
Кад мрак падне на његове очи,
с брда трчи, а узбрдо кочи.
Па се моли и ванредно пости
да мрак мало и друге угости...
** *
Све је залуд, ми смо земља чуда –
свуда тама, свjетла ниоткуда.
Стога овдје након помрачења
у суштини ништа се не мијења.
Зато вјечно орни смо за бдијење
чекајући ново помрачење...

МИНИСТАРСКА ПЈЕСМА
(... до гроба га задужи Дикуља...)
Што сјећања знају да заболе –
родно село омча је на врату:
на магарцу сишо је до школе,
а сад прима министарску плату.
У школи је већ четврто љето.
Што да учи кад у торби оца
галон шљивке и помастан пијет’о –
учитељу да пуно не звоца.
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Двапут пао док је осмољетку
оставио иза опанака.
Истрошио из Дојчланда тетку
док матура не стиже до шака.
Затим шљего до те Бањалуке –
на занату учио да кује.
Све га мање привлачиле чуке
родног села, гдје још нема струје.
Три године – по троје телади
(до гроба га задужи Дикуља).
Са дипломом у фабрици ради,
ка Титиној Партији се шуља.
У Кумровец иде да докучи
Кардељеву смунуту доктрину.
Чаша меда иште чашу жучи.
Јосип даје име првом сину.
На Дедињу три дана по цичи
у рукама држи бијеле раде,
кроз Партију према врху пичи –
нови борац „јагњеће бригаде”.
Плану братство ко лула дувана.
Дрес се српски у ходу облачи,
усељава у два туђа стана –
министарску фотељу мерачи.
Вријеме ратно, а факултет близу –
индекс носе војни позивари.
Нови експерт у владином низу,
предодређен да пали и жари.
Двије пумпе под туђим именом,
црни „мерџан”, задебљала гуша...
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Споразумно расто се са женом –
око њега јата спонзоруша.
Магистарски већ му други раде,
енглески га осморица уче...
Дипломатске полажу се наде,
набавио с педигреом куче.
Стара мајка већ му и персира!
По клавирском концерту се шуља.
Свега има, али нема мира –
до гроба га задужи Дикуља.
Што сјећања знају да заболе...
Родног села чак ни да се сјети:
на магарцу сишо је до школе,
а сад личним авионом лети...

СВЈЕТЛОСНА МОЛИТВА
Свјетлости
мало свјетлости
у овај патрљак наде
свјетлости
Боже опрости
неко нам свјетлост краде
мало свог гримизног фара
у ову свемоћну таму
која се изнова ствара
падајућ по нашем сраму.
Свјетлости
свјетлости мало
на наше патње и мучења
на претекло
и преостало
након погрешног учења
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на темељ што изнова ниче
у глави кад сазри јаук
на који сви други јауци личе
за опомену
и за наук.
Свјетлости
мало свјетлости
у овај дан
без дана
у овај прах од кости
у мрежу која је ткана
вјековним генским сљепилом
у свеопштем гару и мраку
и сљепљена живим љепилом
Боже
бар једну зраку.
Свјетлости
свјетлости мало
на ове ломљене руке
на небо које је пало
у крвоток наше бруке
један једини сноп
да се у њему окупа
прије но запоји поп
свесрпска црна рупа.

ЛАКАТ
имали смо заставу
а застава тијело
црвенкасто-плаво
и на крају бијело
тај комадић срца
прошао голготу
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не губивши боју
никад ни за јоту
(...били такви људи
био такав вакат
смјели смо пред свима
пресавити лакат...)
ко зна шта је ушло
у нас неког мрака
страхом одбојисмо
боје са барјака...
лажни Шћепан Мали
сав наоко дрвен
с наше је заставе
обрисао црвен
имасмо и море
или нам се снило
с морем у сјећање
оде плаветнило
залуд се сад вођа
по прсима буса
кад нам је застава
на јарболу куса
можда се вијори
можда јесте цијела
ал’ је на по копља
и сто посто бијела
(...дошли такви људи
дошо такав вакат
оста у сјећању
пресавијен лакат...)
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ЕНДЕМУША
Пожелесмо, јер смо увек „мимо”,
да се целом свету извинимо...
Понаособ свакој светској вашки –
ендемично, понизно, по нашки...
Док нас није стигла нова ћушка,
мртвој души да дамо одушка...
...
Кад је Србин знао где је црта?
Ој, Адаме, извини због врта...
Док још нисмо неповратно луди –
Божји сине, извини на Јуди...
Сада, кад смо на европском путу –
Гај Јулије, извини на Бруту...
На путишту што ће да нас затре –
Ој, Ђордано, извини због ватре...
Због чешања где нас и не сврби –
Квазимодо, извини на грби...
Док нам шапат на махове слаби –
Родионе, извини на баби...
С разарача спали смо на барку –
Кесеџијо, извини на Марку...
Ван тежишта глава нам се клати –
Хитлеријо, извини на Бати...
Док нам слепци смртовнице пишу –
мачку Томе, извини на мишу...
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...
Већ заражен и сам у сну вичем:
„Друже Нико, извини на Ничем!”
А друг Нико, срдит што се дерем,
предлогује да се пресаберем...
...
Зар смо свима под небеским сводом
наудили згодом ил’ незгодом?
Зар, крај силних тамница и јама,
да баш нико да науди нама?
...
К’о губави чекамо на бини –
никог нема да нам се извини.
Зато, Боже, згорег било не би –
да се сами извинимо себи.

ПРОЦЕС
Јозеф К. је готово незаинтересовано слушао
оптужницу коју му је већ осми сат читао главни судија,
некакав Франц Кафка, док му је лицем, попут сјенке, с
времена на вријеме протрчавао пркос. У овом прохладно-живописном холандском граду напокон је завршен
маскенбал и све фигурице од воска су претопљене у
једну огромну свијећу коју су управо упалили за њега.
У руци је нервозно окретао мали пјешчани сат у коме
је свјетлуцао ситни, балкански пијесак, једини сувенир
који су му дозволили да задржи.
У тренутку му је дошло да се насмије, јер да је
пажљивије прочитао сценарио, данас не би био главни
глумац у театру апсурда и завјеса на крају задњег чина
чекала би неког другог. Овако, остало му је само да
слуша овог збуњеног и досадног Франца Кафку који по
58

ко зна који пут понавља да сунце више не излази на
истоку.
И не излази.
Без обзира што његово вријеме може још само да
трчи унатраг, чекао је.
Када је Франц Кафка трећи пут ударио чекићем,
нешто, нешто што би неки, можда, назвали осмијехом,
ушетало се у пркос Јозефа К, јер почињао је, почињао
је Процес.

КУЋНИ ЉУБИМАЦ
Од када ми је супруга наредила да у име општег
тренда и ми набавимо кућног љубимца, полудио сам
начисто. Данима сам се преконтавао шта би било
најисплативије и на крају сам се одлучио за рибицу.
Додуше прво сам размишљао о змији као кућном
љубимцу, али сам се досјетио да већ имам змију у кући.
Двије би стварно биле превише.
У то име сам купио акваријум са три рибице, од
којих су двије биле плаве, а једна златна. Од тада је у
акваријуму прави босански лонац, час једна гања оне
двије, час оне двије гањају ону једну, час сви гањају
све, час нико не гања никог. Кад сам другог дана,
покушавајући да их нахраним, неопрезно спустио прст
у воду, она златна рибица је испунила давну жељу моје
супруге, тј. тако ме је крвнички угризла да би ми и
Тарзан позавидио на урлику.
Успут сам извлачећи руку разбио и акваријум и
ону лампу што га обасјава и сто на који сам пао
бјежећи од навале воде. Наравно, на крају се
испоставило да ми је нека будала продала пирану. Тако
сам остао без прста, и то оног најпотребнијег и
најопаснијег. Од тада од пливајућих љубимаца
признајем само шарана, али не у води, него у вину, и
то што маснијег.
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Наравно, убрзо сам, на наговор жене, купио папигу. То летеће чудовиште не само што ми је атерирало
на главу, на руку, на раме и на остале најинтимније
дијелове, него је и говорило. А говорило је све оно што
чује. А шта је могло од нас двоје чути сем псовки, и
то оних најмаснијих. Отад се у кући свађамо не удвоје,
него утроје. Нема тог у фамилији кога ми папига није
споменула, тако да сам двапут разбио лустер гањајући
ту летећу неман, која је убрзо успјела надсвађати и
такве свађаторе као што смо жена и ја. Супруга је,
наравно, у тој јурњави по кући навијала за папигу, што
је и демонстрирала својим благо медвеђим гласом,
урличући у заносу: Па-пи-га, па-пи-га, па-пи-га! У
свему томе су изгледа уживале само комшије за које је
очито такав вид забаве био већ одавно заборављен, па
самим тим и драг. Сам бог зна колико би они још
уживали да се ја нисам досјетио да отворим прозор.
Три дана је оном шареном чудовишту требало да схвати
да може да одлети, толико му се осладило. Да само
знате како сам одахнуо кад сам затворио прозор.
Убрзо сам одлучио да ствар спустим на земљу,
тако да је мој слиједећи покушај са кућним љубимцем
био у виду првокласне џукеле марке авлијанер,
мјешавине од мјешавине непознатог џукца и изгубљене
џукелице. Супруга, с којом сам већ одавно био у лошим
односима, дозвољавала је да то у почетку умиљато
пашче гладује, све док се ја не појавим с посла.
Наравно, пошто је она нон-стоп била с њим, лако се и
сродила, па га је онако гладног напуцавала на мене кад
год би дошло до свађе. А до свађе је увијек долазило.
Невјероватно је да поменута џукела није била бијесна,
јер ја сам изгледао као бијесан послије сваког његовог
напада. Почео сам чак да размишљам кога да прије
отјерам, жену или џукелу. Жена је била прије за
отјерати, али послије трећег угриза одлучио сам се за
кућног љубимца, то јест за пашче. Кажем, одлучио се,
али не и успио. Дигла се таква кукњава и такав лавеж
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да сам се морао обратити комшији, шинтеру, да ме
спасе напасти. Шинтер, додуше, дуго предомишљао ко
је већа напаст: супруга или она длакава ала, али се,
ипак, на крају од двије животиње одлучио за мању, то
јест за керче. Само да напоменем да одласком пашчета
лајање није смањено ни за јоту.
Сљедећи мој неостварени избор био је мајмун.
Супруга ми је, без имало стида, рекла да је таква
глупост могла само мени да падне на памет, јер већ
имамо мајмуна у кући. То је била једина ствар око које
смо се сложили у посљедњих мјесец дана, јер, заиста,
с њом је једино могао да буде мајмун. Мени је на памет
пао и крокодил, пошто је то сад модерно у Америци и
осталим развијеним земљама, а вјероватно и корисно,
јер кога год у кући да поједе оног другог ће да ријеши
брига. Жена је озбиљно размишљала о сијамској мачки,
на што сам јој ја реплицирао да ми је доста мачака и
да сам давно у кућу довео сличног кућног љубимца,
додуше не сијамску него сајамску мачку, за коју се
касније испоставило да није мачка него прави булдог.
На крају, погађате, развели смо се јер се нисмо
могли договорити око кућног љубимца. Сад живимо
одвојено и свако има свог. Мој је у почетку био једна
ломна Молдавка која је била неописиво скупа за
одржавање, тако да сам за два мјесеца тотално
банкротирао. У име спаса сад читам огласе и надам се
да какав оронули бакутанер тражи очуваног кућног
љубимца који може још покаткад да жестоко угризе ако
му се пружи кост. Јер осјећам да нисам више низашта
друго сем за кућног љубимца.
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НЕДЕЉКО БЛАЖИЋ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
– ДИСТРИКТ БРЧКО)
Рођен је 1963. године у Буковици, код Јајца, у
Босни и Херцеговини (СФРЈ). Објавио је књиге
афоризама „Србобоља”, „Трно(о)цмок” и „Афоризми” (са Стевићем, Несторовићем и Рибаром).
Заступљен је у Антологији афоризама Босне и
Херцеговине „Протести мождане масе” и Антологији
сатиричног афоризма Републике Српске „Лед је
пробијен! Ускачите”. Живи и ради у Брчком.

АФОРИЗМИ
Народи на Балкану судбински су везани.
У чвор.
У овим играма с границама
најбоље пролазе – цариници.
Ако правда долази с неба,
логично би било да прво стигне оне горе.
Наивни падају на леђа,
а мудри на кољена.
Све нам је јасно.
Уопште вас не разумијемо.
Мало љевица, мало десница
и народ је нокаутиран.
Ми Срби се најчешће тучемо између себе.
Једино тада нико није на погрешној страни.
Вјенчали смо се у цркви,
а упознали на суду.
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Ми смо хендикепирана нација.
Политичари глуви,
а народ слијеп.
Све је у нашим рукама.
У њиховим смо само ми.
Главу горе!
Само нам Бог може помоћи.
Прва пушка је посљедње што нам се
требало десити.
Оштар језик је мач
са двије оштрице.
За већину ђака, мобилни телефон је
најважнији предмет у школи.
Дочекао својих пет минута.
Толико је трајао мали одмор.
Немам ниједног кеца у рукаву.
Сви су у школском дневнику.
Школа ми даје крила.
Мало-мало па летим с часа.
Нисам црна овца у школи.
Професор ми је лично рекао:
Сједи, магарче!
На настави користим главу.
Сједим на ушима.
Послије сваког петка долази боље сутра.
Не иде се у школу.
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Наставу добро подносим.
Спавам као топ.
Добар глас се далеко чује,
али ни шапутање није за потцјењивање.
Не могу да се одвојим од школске клупе.
Опет сам сјео на жвакаћу.
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БОЈАН БОГДАНОВИЋ (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – ФЕДЕРАЦИЈА БиХ)
Рођен je 1961. године у Пожеги, у Србији
(ФНРЈ). Објавио је збирке афоризама: „Провјетравање срца”, (2004), „Колаж демократије”, (2006) и
„Богови и батине”, (2009). Аутор је књига поезије:
„Вајар у кући”, (2004), „Вечера са варварима”,
(2006) и „О прецима и кућама”, (2010). Прозу,
поезију и књижевну критику објављивао је у новинама и књижевним часописима целог региона.
Заступљен је у „Антологији БиХ афоризма”, „Антологији сатиричног афоризма Републике Српске”,
„Антологији балканског афоризма”, „Антологији
ерског афоризма” и Антологији седам БиХ афористичара „Бравуре духа”. Преведен је на више
страних језика. Добитник је великог броја награда,
за скоро сваку књижевну врсту којом се бавио.
Живи у Зеници као слободан уметник.

АФОРИЗМИ
Национални кључ је универзалан.
С њим је могуће отворити сваки фронт.
Ово су исти они
који су нас навукли и 1992. године,
жале се босанске униформе.
Око за око, зуб за зуб...
Зашто ситничарити,
ријешимо то размјеном градова!
Босна је богата земља.
Гдје год да закопаш,
видиш да је човјек највеће богатство!
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Да би у Босни нешто добио,
мораш да молиш и пет пута дневно.
Кад би Дрина могла да прича,
добила би статус заштићене ријеке.
Нож се брзо иступи
и зато Србин има четири оцила.
То како је Србија сачувала цјеловитост,
изучаваће се и на Београдској
и на Новосадској академији наука.
Отвори се земљо,
да пропадну домаћи произвођачи!
Једина болест прљавих руку
која се тешко преноси јесте – власт!
Министре, немате право на реплику.
Поменута је ваша мајка.
Не пише им на челу колики су лопови.
Мало је простора.
Јуче су се ујединила
двојица пролетера свих земаља.
Да купе кифлу.
Живот ми је прилично уравнотежен.
Сит сам свега и гладан сам свега!
Понекад ми помогну мале лажи,
али кад сам уистину у невољи,
позовем се на мултиетничку БиХ.
Због обавеза у Скупштини,
српске трубе се више не чују са Косова.
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Народ који је толико пута устајао из мртвих,
идеално је бирачко тијело.
То што је тај кандидат
прије избора проглашен будалом,
само је још један покушај
фаворизовања аутсајдера.
Нама са ових простора
највише лежи демократија,
тако да је за остале болести
тешко наћи лежај.
Свечаним прекидањем истраге,
министар полиције пустио је у рад
новог гувернера.
Пребили су ме као вола у купусу,
а ја натекао од алергије на метафоре.
Мјесто злочина је уређено тако
да ће само од путарине и транзита
остајати милиони долара.
Архива ће бити отворена
када нађемо кључ похрањен у њој.
Штрајкачи глађу су истрајали,
јер су имали помоћ изнутра.
Били су сити свега.
Брак је доживотни затвор,
с могућношћу помиловања
једном мјесечно.

Ти си посљедња особа коју бих преварио.
68

Чек, чек, изгледа да сам
окренуо подсетник наопако.
Да легнем на посао?
Па да ме непријатељ
ухвати на спавању.
За улазак у Босну убрзо
неће требати пасоши.
А одузимаће и пертле и опасаче.
У славу заставе
достојанство се често
спушта на пола копља.
Прво су они запалили наше село,
а онда смо ми отишли њима
у узвратну и радну посјету.
А и живјело се кафкијански:
њима замкови, нама процеси.
Не подмећите леђа,
ордење се качи на другој страни!
Ако не желиш да видиш
рушевине своје љубави,
не улази у купатило без куцања!
Не волим када ме други хвале.
Они први ме боље познају.
Иако је речено
ко задњи изађе да угаси свјетло,
Срби су заинат оставили све упаљено.
Пишем вам из искуства,
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пошто за љепше дестинације немам пара.
Имам само једну врлину
и то ми је једина мана.
Кажете да пођем од себе?
Ја, ипак, не бих ишао тако далеко.
И на овим изборима
дух је надвладао материју.
На листама је било
више умрлих него живих.
Привредни криминал код нас нема шансе!
На једног лопова долази десет полицајаца,
и тако га финансијски униште!
Кад остари,
наш човјек се обично враћа коријенима.
Затим пужевима, печуркама...
Могу да узмем од свакога
а да не дам никоме.
Таква ми крвна група!
Добра књижевност се све више повлачи
пред поплавом одличних рецензија.
Самоубици са десетог спрата
психолог је прво набројао
за шта све вриједи живјети у Босни.
Он се над тим замислио,
па – скочио!
Министар је најтраженије занимање код нас.
Погледајте само Интерполов сајт!
Просјечан Босанац користи
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само десет одсто мозга.
Остатак му служи за размишљање.
Није тешко бити Србин у Сарајеву.
Конкуренције скоро да и нема.
Разлика између појединих афористичара
и читалаца је у томе што неки читаоци
знају и да пишу.
Не штедите дјецу од животне истине.
Учите их да лажу!
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ИВАН БУЗУРОВИЋ (САД)
Рођен је 1973. године у Чачку, у Србији (СФРЈ).
Професор је на Универзитету Харвард у Бостону, у
Сједињеним Америчким Државама. Аутор је књиге
поезије „Друга страна света” и књига афоризама
„Наша посла” и „Изливи демократије”. Објавио је
шест књига и преко 170 научних радова из области
аутоматског управљања, роботике и медицинске
физике. Заступљен је у зборницима: „Афоризми и
афористичари 13”, „Бисери балканског афоризма 1”,
„Бисери балканског афоризма 2”, „Бисери балканског афоризма 3” и „Речник антипословица”. Живи
у Бостону.

АФОРИЗМИ
Опростили су им изборне крађе
да би у коалицију унели своје богато искуство.
Сад нам је вера најјаче оружје.
Тога сам се и прибојавао.
Бирали смо мање зло,
али смо опет изгубили.
Рекли су да су их покрали на изборима.
Па нек виде мало како је нама.
Једино се конобари у скупштинском ресторану
не жале на недостатак кворума.
Свет је постао толико мали
да више нема места за велике људе.
Деца су нам тако лепо васпитана
да одлазе из земље
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не би ли уступила место старијима.
Нису устали против неправде
да им не би измакли столицу.
Откако смо уништили тешко наоружање,
поново смо постали гарант мира.
Ако се Европа распадне,
ми ћемо свакако помоћи
својим богатим искуством.
Нове патриоте од страних ствари
прихватају једино
донације наших исељеника.
Обећали су нам тешку будућност.
Ови су први који ће испунити обећање.
Годинама дишемо на сламку,
тако да смо потпуно спремни за град на води.
Бесправно је градио поред реке
да би могао брзо да се опере.
Папир је истрпео.
Ми смо све признали.
Потонули смо
јер су све сламке биле заузете.
Једва смо саставили крај с крајем,
кад се ови опет појавише да пресеку врпцу.
Полиција је разбила демонстрације.
Демонстранти су прошли још горе.
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Посланици су засукали рукаве.
У скупштинској сали се
покварила климатизација.
Са државним апаратом можеш да се сликаш.
Реформу школства почели смо
смањењем обима тема
из националне географије.
Ми смо традиционално борбен народ,
а вежбамо међусобно.
Само га је рачун за струју
делио од светле будућности.
Министар је ухваћен с руком у пекмезу.
Политика је и ту умешала своје прсте.
Ми, изгледа, немамо боља средства
за учење од грешака.
Проблеми нам вире иза сваког ћошка.
Није ми јасно, па гурали смо их под тепих.
Кад извеземо све мозгове,
остаће нам само сировине.
Док нам брод уплови у мирније воде,
сви ће се већ искрцати.
Изнад свега волео је чистоћу.
Прао је паре и пеглао рачуне.
Несташица млека је настала
јер нам је превише крава страдало
у међукомшијским сукобима.
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Да није одлива мозгова,
ови нам не би паметовали.
Укинуто је министарство за науку.
Послове је преузело
министарство за дијаспору.
Примећено је да у одливу мозгова
нема ниједног политичара.
Створили су државу по својој мери.
Зато нам је све мања и мања.
Радни дан је био уобичајен.
И данас смо штрајковали.
Ускладили смо примања и потрошњу.
Не купујемо ништа.
Не предстоји нам велики посао.
Бранићемо све што имамо.
Одлучио је да се издигне изнад ситуације.
Сео је у авион и отишао.
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ДРАШКО ВЕСЕЛИНОВИЋ (СЛОВЕНИЈА)
Рођен је 1959. године у Љубљани, у Словенији
(ФНРЈ). Доктор је економских наука. Био је на
специјализацији у финансијским институцијама и
факултетима у САД, Великој Британији, Немачкој,
Аустрији и Русији. Бави се банкарством, финансијама и берзанским пословањем. Заступљен је у
Антологији словеначког афоризма на српском језику
„Сунчана страна Алпа”. Члан је Друштва афористичара Словеније. Живи у Љубљани.

АФОРИЗМИ
Словеначки прозор у свет је
аеродром у Франкфурту.
Пријатеља сам упознао у несрећи
коју ми је он проузроковао.
Дугорочни циљ човека је да уништи себе,
а краткорочни – друге.
Толико је украо
да је лако постао поштен.
Разболео сам се на одмору,
раније нисам имао времена.
Пензионери имају најмање времена –
јер сами њиме господаре.
Шалио се.
И то је мислио озбиљно.
Одличан говор.
Већи део сам преспавао.
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Компромис је као воће.
Лако труне.
Посвађали су се без речи.
Најбољи деколте више крије
него што открива.
Најпре нисам имао среће,
а онда сам имао пех.
Када си високо, тешко је ићи још више,
а када си ниско,
с лакоћом падаш још ниже.
Ако лажеш,
лажи поштено!
Шта је морал?
Нешто што не постоји.
Никад не смеш рећи две речи:
никад и увек.
Највећи лажови
морају имати најбоље памћење.
Више си информисан,
више имаш брига.
Не сме се лагати.
Зато пуно људи говори неистину.
Лекари најбоље знају
зашто не верују лекарима.
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Или су успешан у послу,
или си поштен.
Постоје радници
који блефирају да раде
и они који стварно ништа не раде.
Не веруј људима
који никад немају своје мишљење!
Dividende et impera.
Играо је игре на несрећу.
Био је заљубљен,
а сада је ожењен.
Сложна браћа су сложна
док се не ожене.
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ВЛАДИСЛАВ ВЛАХОВИЋ (ЦРНА ГОРА)
Рођен је 1963. године у Ровцима, Општина
Колашин, у Црној Гори (СФРЈ). Школовао се у Влаховићима, Међуријечју, Мостару, Задру и Београду –
и стекао високу стручну спрему и постдипломска
усавршавања ранга доктората. Професионални је
пилот. Пише афоризме, епиграме, поезију и
сатиричну прозу. Објављивао је у преко 60 листова
и часописа. Превођен је на енглески, руски, немачки, француски, холандски, бугарски, албански и
македонски језик. Објавио је збирку поезије „Скитница у ружичњаку” (1994), збирке афоризама „Ноћ
дугих језика” (1996), „Увјерење о држављанству”
(1998), „Непознати извршилац” (1998) и „Ноћне
море” (2007) и збирку сатиричне прозе „(П)омамљени” (2002). Заступљен је у више од 60 зборника,
лексикона и антологија. Добитник је више од
четрдесет награда и признања, међу којима су:
„Браћа Ормаи”, пет награда фестивала „Златна
кацига”, „Кочићево сатирично перо”, „Бранко
Миљковић” и три прве награде на „Октобарским
сусретима писаца дијаспоре” у Франкфурту. Живи у
Подгорици и Бриселу.

АФОРИЗМИ
Откад су обећали боље сјутра,
није нам свитало.
Боље је бити понекад свиња,
него вазда „тринаесто прасе”.
Бог све види,
зато и не долази...
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Неке птице умиру пјевајући,
а неке због пјевања.
Постали смо од мајмуна,
а нестаћемо због мајмуна...
Елиминисан је на допинг контроли.
Установљено је да је посљедњих година
имао редовну исхрану.
Мора да смо опет побиједили
чим смо овако лоше прошли.
Човјек је настао од мајмуна
лажним представљањем.
Кад год је негдје „повуци-потегни”,
ми се немамо за шта ухватити.
Човјек се учи док је жив.
Зато је у мом селу гробље поред школе.
Направили су нам велелепне мостове.
Сад се бар имамо одакле бацати.
Замјена теза је када вам кроје капу,
а узимају мјеру по задњици.
Вјерне жене су оне које мисле на свога мужа
и када су с другим.
Нама није важно да смо спремни,
него да рат почне.
Код нас нема ништа до чуда,
а чудо је да ишта има.
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Све чешће водим љубав преко интернета.
Ту се најбрже конектујем.
С временом и муж и жена схвате
да су брачни другови.
Ово је превазишло мазохизам!
Нас и непријатељи жале!
Откуд вам идеја да сам то ја,
кад ни ја нијесам сигуран
Још увијек има храбрих људи.
Рецимо моја два жиранта!
Сачекуша је све актуелнији начин
отплаћивања кредита.
Још никада се нијесам исповиједио.
Вјероватно из страха да не расплачем попа!
Није лако преварити цијели народ.
Зато се формирају изборне јединице.
Прво су они изабрали жири,
па је после жири изабрао њих.
Опет је побједа на видику,
али је видик на екрану.
Нас је немогуће купити,
јер људи овдје цијене новац.
Нама намазаним свим бојама,
мало је и тробојка за заставу.
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Кад сам одлучио да одавде бјежим,
нијесам ни слутио да ћу постати вођа пута.
Ми смо и бијелу заставу
истакли на сљепачком штапу.
Нијесам ни знао да сам на добром гласу,
док нијесам почео да запомажем.

ЕПИГРАМИ
ЏОКЕЈИ
Први је јахао на челу колоне,
а чело насамарене милионе.
Други је јахао до бесвјести,
па га је народ морао стрести.
ПРОМЈЕНЕ
Овјери, па проневјери!
Употреби га, па баци!
А потом „руке опери”
прије него почну сузавци.
ШПИЈУНАЖА
Ако је ико с Господом „на вези”,
нека му шаље тајне сигнале
да ни случајно не силази,
јер свуд су голготе процвјетале.
ДОЧЕК
Дочекао сам, Богу хвала,
исход великог вампирског бала.
И издржао, хвала Богу,
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далеко више него што могу.
Долазило ми је, хвала ти Боже,
да искочим из своје коже,
али не могах, Боже ти хвала,
нигдје се склонити од будала.
Ево и даље, Боже правде,
сурово згажен не мрдам одавде.
Без нигдје никога, правде Боже,
гледам како се кретени множе.
Господе Боже, са висине
погледај шта раде од истине.
И не силази, Боже свети,
јер ће те ови опет разапети.

БИОГРАФИЈА
Шта сад да напишем црни кукавче? Каква црна
биографија? Какве ја везе имам са животом и тиме шта
је било, шта сам радио, гдје сам се родио, кад и гдје се
ратовало? Прије овога рата био је прошли, а прије
прошлога претпрошли... Иза овога брда је оно брдо, а
иза онога оно... То је једино што знам, а кад би ме
питали јесам ли сигуран, и ту бих се поколебао, па
објасни, мајчин сине, гдје си, кад си и због чега си
рођен... Рођен сам као и сви наши, грешком, или с
грешком, враг би га знао... Али ћу ради народа
написати да сам рођен у Подгорици, то јест близу
Биоча, тачно иза кањона Платије, крај Међуријечја,
више Буља у Андријеву... Могло би се то још
микролоцирати, али ваљда је довољно? А што је толико
и важно да сам, кад сам и гдје сам рођен, за
биографију? Причали су да је копнио снијег, као што
ја копним све од тога дана... Знам ја гдје би се и кад
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родио да ме ико питао него није, као ни никога мога.
Да је у мојој лози ико икад планирао породицу, питање
је би ли ме и било, и мене и многијех других. Зато сам
рођен онда кад сам се родио... Чујеш гдје сам се
школовао и шта сам по занимању? Ка и свако наш, што
у државне школе, што код приватника, што самоук...
Прошле године сам докторирао, то јест остао ми је
један испит и докторат, па ћу то завршити догодине,
ако Бог да, кад откачим магистрат уколико успијем
уписати четврту годину, пошто се надам да у септембру
дам услов за трећу. Ето шта сам по занимању. Шта ћеш
више до четрдесет пете, без ако си нескроман? А да
шта им је важно толико то ко сам, шта сам и одакле
сам? Изгледа више се не пика какав си и од којијег си...
Није довољно да се појавиш, онако под нашки, отмено,
да на старту констатују да си рођени господин. Ово би
ми и отац и дјед схватили као провокацију. Уосталом,
шта ме и брига, није то ни поса’ за мене, кад не може
ништа на повјерење. Хтјели би да знају и гдје ми
кокошке спавају, па да ме приме, а не знам ни гдје ни
шта раде. Ма нећу ни конкурисати вала па сад кад би
пукли! Оца му јебем ко и измисли да се за поса` моли
и прилажу биографија и документи...
А тек фотографију, као да ме за нешто мјеркају!?
Брачну понуду, или читуљу, од њих се све може
очекивати.
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ГОРДАНА ВРАЊАНИН (ХРВАТСКА)
Рођена је 1976. године у Вуковару, у Хрватској
(СФРЈ). Ради као трговац. Објављивала је у
електронским медијима, на порталима „Показивач”,
„Шипак” и „еСпона”. Заступљена је у зборнику
„Жена и афоризам”. Живи у Борову.

АФОРИЗМИ
Баратам смртоносним оружјем.
Пуцам од емоција.
Не потцењујте туђу глупост!
И она може да буде на завидном нивоу.
Први корак за бољи живот је
суочавање са проблемима.
Други је редовно узимање терапије.
Делим мишљење политичара.
Ни сама не верујем у оно што причам.
Сачувајмо пријатељство.
Дружимо се што ређе.
Заборављени најдуже памте.
Држава има десет нерадних дана.
Ја имам све остале.
Литература коју најчешће читам су људи.
Лаки за читање, тешки за разумевање.
Никада се не надмудрујте с будалама!
Колико год ви били паметни,
њихова глупост је много већа!
Наша држава је толико мала
да наша деца
чим одрасту не стану више у њу.
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ЖИВКО ВУЈИЋ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1947. године у селу Љубатовци, код
Лакташа, у БиХ (ФНРЈ). Завршио је Факултет
организационих наука у Београду. Пише и објављује
у листовима и часописима од 1965. године. Пише и
књижевну критику и есејистику. Објавио је 21
књигу поезије и прозе. Заступљен у многим
антологијама, панорамама, зборницима и збиркама
песама, прича и афоризама. За поезију, прозу и
сатиру награђиван је на домаћим и међународним
конкурсима. Између осталог, добитник је признања:
„Васо Пелагић”, „Носорог првог реда за сатиру”,
„Кочићевим сатиричним пером” и „Златне плакете”
Фестивала у Струмици. Превођен је на немачки,
енглески, бугарски, македонски и мађарски језик.
Члан је Удружења књижевника Републике Српске.
Живи у Љубатовцима и Бањалуци.

АФОРИЗМИ
Америка је донатор број један.
Цијелом свијету дијели – правду.
Да ли су наше вође
грешка природе или народа?
Док схватиш да су те преварили,
њима прође мандат.
Европска унија има будућност.
Све док нас не прими.
Из поузданих извора тече лаж.
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Између жена и мене на снази је
закон понуде и потражње.
Нити оне нуде, нити ја тражим.
Криминалци су се некада
школовали у казаматима,
а данас у кабинетима.
Мачка ме је одмах препознала.
Хранимо се из истог контејнера.
Наша глупост је расута по земљи,
а памет по свијету.
Нормално је било
да послије онаквог братства и јединства
дође онакав рат.
Пензионера је све више.
Слава им и хвала!
Сви знају да је постао срећан отац.
Осим његове супруге.
Тешко је рећи да власт не ваља
кад не знамо каква је она која је добра.
У Европи су укинуте старе границе између држава,
а код нас је укинута држава ради нових граница.
Уби ме нејака ријеч – пензија.
Због нередовног режима исхране
народ тражи смјену режима.
Жао ми је Његоша што је умро полуписмен.
Није стигао да научи она два слова црногорског.
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ЕПИГРАМИ
БРЗИ ВОЗ
У Евроунију ћемо
Да будемо сасвим јасни
Брзим возом
Који читав вијек касни
ГОЛОРУКИ
Брука досад неисказана
Европа до зуба наоружана
А голоруке избјеглице
Сјеку жице и руше границе
ИДЕОЛОЗИ У НЕРВОЗИ
Без великог домашаја
Без снаге и значаја
У склерози и небулози
Сви наши идеолози
МЕЂУ КЊИГАМА
Кад те стварност слама
И кад те стеже у грудима
Лакше је међу књигама
Него међу људима
НЕЗНАНИ ЈУНАЦИ
Највише незнаних јунака
И ветерана
Лежи на каучу испред
ТВ екрана
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СИЗИФЕ – ДАН ЈЕ КАМЕН
Живот су само снови
Судбу кунеш себе кривиш
Сваки дан је камен нови
Док га гураш – дотле живиш
СИЗИФЕ – ПОШТЕЊЕ
Е мој поштени Сизифе
Камен на почетак врати
Поштеним радом никада
До врха нећеш догурати
ТАЈКУНИ
Не бјежите од истине
Пред њом се идеали руше
Што имате више имовине
Мање имате душе
ШТО ПРИЈЕ СА СРБИЈЕ
Моћни Сизифе
Одгурај што прије
Сваки тешки камен
Са земље Србије

МУДРОЗОФИ
(Наши мудраци о грчким филозофима)
Ко је уопште био тај Платон
Кућа му није имала плафон
И није знао шта је телефон
Ми имамо по двадесетак плафона
По пет-шест мобилних телефона
И по неколико џипова и камиона
89

Шта је знао тај Езопенда
Ма ко њега уопште бенда
Он је писао некакве басне
Његова наравоученија касне
Док смишљамо преваре ужасне
Народ слуша бајке првокласне
Ко је био тај биједни Аристотел
Он није имао ни обичан хотел
И није био лидер у тренду
Није ни чуо за дивиденду
А ми имамо по три фабрике
Ниједна не исплаћује раднике
Чији је био зет онај стари Епиктет
Он није чуо за рекетирање и рекет
Нити је знао шта је то тикет
Ми знамо шта су гласачки листићи
Осладиле нам се марке и еврићи
Па нам не дају са власти сићи
Знамо сигурно да Еурипидис
Није знао шта је то бизнис
За транзицију није никад чуо
Боли нас и за то средње уво
Да ово не би била лоша реплика
Прави бизнис је наша политика
Зна ли тај чувени Питагора
Да би без нас држава била гора
Џаба му његове хипотенузе
Ми знамо како се народ музе
И џаба му његове двије катете
Ми имамо најчувеније ентитете
Без извињења и учтивог пардона
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Да се вратимо поново на Платона
Тај филозоф уопште није у праву
Он је само једном издао Државу
А за нас је држава права играчка
И пљачка – луђачка и страначка
Чули сте за неког Демокрита
А вјероватно и за Хераклита
Ко су они – ко њих шта пита
Они и не знају да за њих знамо
И само страначке документе читамо
Да одлучујемо и за све се питамо
Сигурни смо за неког Епикура
Да није знао шта је демократура
Исто се може рећи за Сократа
Да није знао шта је то рата
Па молим вас, тај Херодот
Никада није чуо за банкрот
Све су то трице и кучине
Куд ћете веће спрдачине
Нису знали да лажирају изборе
Нити да се за фотеље боре
Нека њима њихове славе
Ми пребројавамо мртве главе
Њихове су теорије приче празне
Те древне лудости су пролазне
Они и не знају да смо ми вјечни
Док је нама добро – нема дилеме
Они би с нама могли бити срећни
Само да живе у данашње вријеме
Једни се бавише шкакиљањем ума
Други провје(т)равањем разума
Ко су уопште ти грчки филозофи
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Шта они знају и ко њих гребе
Ми смо балкански мудрозофи
Наше глупости немају рок употребе

ДЕСЕТ ВИСОКИХ ЗАПОВИЈЕСТИ
Високи представник је твоја власт и немој имати
других власти осим мене.
Не прави себи идоле од популарних личности.
Високи је твој идеал и идол и само њему се клањај.
Не изговарај узалуд име Високог, јер Високи је
свемогућа ријеч без које нема демократије.
Шест дана посвети Високом, а седми дан моли се
за Високог.
Поштуј и чувај Високог и сваког страног
представника, као свог оца или своју мајку, да ти буду
миле њихове ријечи и да дуго поживиш у биједи и
сиромаштву.
Не гласај против оних на власти и не покушавај
да им се супротстављаш све док они мојом вољом не
оду са власти.
Не једи ни више ни мање, него онолико колико ти
Високи одреди, а не онолико колико треба, јер они који
нису на власти увијек више требају него што имају.
Не пропусти ниједан дан да не помислиш на
Високог и на власт, без које не можеш ништа урадити.
Па чак ни бирати контејнер.
Не чини штете мени, јер сву штету ћу надокнадити од тебе.
Моли се за власт, посебно за мене и моје здравље,
јер ако сам ја чврст и здрав, и ти си, кад сам ја
болестан, и ти болујеш, ако мене нестане и ако
демократске власти нестане, нестаће и тебе.
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ВЈЕКОСЛАВ ВУКАДИН (ХОЛАНДИЈА)
Рођен је 1952. године у Сјетлини, код Сарајева,
у БиХ (ФНРЈ). Завршио је студије српскохрватског
језика и југословенске књижевности. Највећи део
живота и радног века провео је у Сарајеву.
Последњих година живи и ради у Холандији. Песме,
лирске записе, есеје и књижевне критике објављивао је у многим књижевним часописима и листовима. Заступљен је у бројним зборницима и антологијама савремене поезије. Објавио је следеће збирке
песама: ”Наслоњени на небо”, ”Пјешчана лира”,
”Пчела на рани”, ”Дјевојчице и дјечаци”, ”Весели
бус”, ”Тумач тренутка”, ”Медаљони са Сјеверног
мора” и ”Кућа пуна слика”. Издавачка кућа
”Задужбина Петар Кочић”, Бањалука – Београд,
доделила му је награду „Кочићево перо”, за најбољу
књигу поезије у дијаспори. Приредио је књигу
”Завичај, у даљини” (избор из поезије српских писаца у западноевропском расејању). Добитник је
књижевне награде ”Арсеније Чарнојевић”, Удружења књижевника Србије и Министарства за дијаспору
Србије, за своје целокупно књижевно стварање.

СВЕ МИ ЈЕ СТРАНО
Све ми је страно: начичкани градови, ужурбани
људи и њихови послови, запушени ауто-путеви,
бизниси, тероризми и страхови, глобализам и ратови,
алијансе и пактови, буржоаске афере и романсе, издаје,
шпијунаже, корупције, мито – требало би све кроз сито
и решето, нек остане само добро, што је свето. Али
таквог нигдје нема – све прљаво и проклето.
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ЗНАЦИ
Злослутни знаци
на нашем небу.
Не пише нам се добро!
Свевишњи нас опет ставља на кушњу.
Зло пред вратима, а ми још спавамо.
Ко ће нам устанак подићи?
Ускоке и хајдуке,
из славне епике,
изгнасмо у заборав.
Немамо више
слободарске узоре.
Све часно и поштено –
неподобно је.
Слуге туђинске, кућом нам руководе.
Устоличиле се,
само круна им фали.
Прадједовску земљу,
нуде у бесцијење.
Свјесно, без гриже,
воде нас у беспуће.
Никог разумног
да им укаже
на погрешан пут.
На крају, главом ће о зид!

РАДИЈАЦИЈА
Радијација – опасна персонификација, настанила
се у стаблу воћке. Родитељи купују дјеци приспјело
воће. Пацијенти расту брзином озрачених плодова.
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МИСЛИ
Вјечна је невоља,
остале појаве – њена су кратка затишја.
Надгробни епитаф хероју
пише се увијек у миру.
У односу на јуче,
данас је оно очекивано сутра.
Нема изгубљеног сата,
нити изгубљеног дана,
нити изгубљене године.
Само постоји погрешно утрошено вријеме.
Стићи није исто што и утећи. Код неких народа
веома се цијени правовремени долазак.
Боље нам не може бити
док зло царује!
Кад се живот боље схвати, тад се види да свак пати.
Свевидеће око моћно, с небеског пријестола,
немогуће да не види дио свјетског бола.
Слатке ријечи, као маска,
скривају мрље душе.
Кад ти добар човјек пожели срећан пут,
онда ти стварно тако и буде.
Пјесме старог барда, мрзи авангарда. Она воли
више, кад се лоше пише.
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Колико још погрешних корака
дјели нас од правог пута?!
Кад Творац ствара малог човјека, толико му дарује
угодног вијека.
Молитве за благостања чују се само док трају
клања.
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ЉИЉАНА ВУКИЋ БАЊАНИН (НЕМАЧКА)
Рођена је 1940. године у Београду, у Србији
(Краљевина Југославија). Дипломирала је енглески
језик и књижевност. У Немачкој је радила као
просветни радник више од тридесет година. Поезију
и прозу објављивала је у часописима у Немачкој,
Аустрији, САД и бившој Југославији. Радови су јој
превођени
на
немачки,
енглески,
пољски,
македонски и румунски језик. Добитница је више
признања, међу којима „Арсеније Чарнојевић” у
Србији и „Волфганг Гете” у Немачкој. За децу је
објавила књиге песама „Пупољак на длану”,
„Чаробни свет детињства” и „Лутка поред пута” и
књиге прича „Цица контејнерка” и „Чаврљање”.
Живи у Франкфурту, у Немачкој.

НА КЛИЗАВИМ СТАЗАМА РУЛЕТА
(Фрау Жижи)
У раскошној природи, на самој граници са
Луксембургом, уздизао се средњовековни замак, који
зуб времена није стигао да начне, јер су га неговали као
драгуљ, ту на реци Мозел, која се мешкољила испод
његових ногу. Његова раскош и отменост била је
подигнута до те границе да су само виђени гости могли
да га посећују. Уколико би им остало нешто новца
након маратонског обигравања рулета у луксузној
коцкарници, чијем је изазову ретко ко могао да одоли,
могли су ту и да преноће, што ни најмање није било
јефтино. У том случају сутра би били први кад се
столови отворе за игру у раним поподневним сатима,
што пружа мало више могућности за срећу, а и
крупијеи су „свежи”, па „лепше” бацају куглу, како то
стари искусни коцкари знају да „објасне”. Сав новац
који се окретао по столовима одлазио је добрим делом
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за одржавање замка, који је својом тајанственошћу,
магично привлачио све коцкаре не само из Немачке већ
и из других разних земаља.
Од када се прочуло да је пехтер, тј. закупник
целог објекта наше горе лист, који се, додуше, издавао
за Хрвата иако је био родом из неког шумадијског села
крај Крагујевца, могли су се ту виђати и наши земљаци,
наравно само они ретки, који су знали за ово чаробно
место, и имали повеће џепове. Њима је газда указивао
гостопримство са балканским шармом, и објашњавао да
то што није баш „њихов”, то је ради осталих гостију
који се боље осећају, наравно и сигурније...
Велики кристални лустери спуштали су се скоро
до подова, а скупоцени теписи и плишом обложени
зидови, пригушивали сваки звук. Над салом се извијала
у елегантном луку тераса, с које се пружао целокупан
поглед над столовима на којима се распињала СРЕЋА
уз убрзане откуцаје срца у ритму звецкања кугле... У
тренуцима предаха, што због срца а што због празног
џепа, многи су се радо одмарали на овом „видиковцу”.
Пијуцкајући шампањац, дискутовали о своме
СИСТЕМУ који замало није добио, а ДОБИЋЕ. То су
углавном користили да од некога коме још џепови нису
били потпуно празни, позајме новац, и сјуре се доле у
салу да не пропусте НАЈБОЉЕ бацање кугле…
Наслоњена на ивици терасе с чашом у руци и
ноншалантно пребаченим свиленим шалом преко облих
рамена, госпођа Жижи је погледом тражила свога
великог пријатеља и још већег коцкара, доктора званог
Доца. Он је био стални и врло цењени гост, који јој је
понекад давао стручне савете, где да стави новац, да ли
на малу или велику серију или пак на шевал, тј. између
два броја. Имала је, додуше, она огромно искуство, али
је Доцу радо слушала. Како год окренеш, он некако
најдуже остаје крај столова и неким својим
СИСТЕМОМ добија, а када губи, то сви знају, јер ни
дебели зидови не могу да пригуше његов темперамент.
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Додуше, често јој је пријатељски саветовао да се мане
ћорава посла, ту се још нико није обогатио, имала је она
ту ДЕБЕЛОГ искуства, а било би добро да причува тог
садашњег мужа, осим ако није решила да му дође главе,
тада би било најбоље да га стави на промају, па да се
после слатко изигра - знао је у шали да јој добаци.
Знала је она то, али њену страст према игри није
могао да закочи нико, па ни њен муж, који јој, ето, сада
седи иза леђа и гледа неку утакмицу, а једним оком
прати да му она не СКЛИЗНЕ у доње просторије. Када
је видео да вечерас стално губи, одвукао ју је на
Видиковац и забранио да силази доле...
– Е, он ће да ми забрани! Није него. Није то могао
ни мој први муж, Бог да му душу прости. Био је много
добар човек - присећала се госпођа Живка, звана Жижи,
која је напето посматрала окретање кугли доле у сали и
повремено давала знаке Доци шта да одигра за њу,
пазећи ипак да јој муж не завири преко рамена.
– Ко хоће да има лепу жену, мора нешто и да
претрпи - гласно је промрљала, сећајући се времена
када су се многи мушкарци трудили да придобију њену
наклоност.
Била је некад млада, складно округла тамо где
треба и где су се мушки погледи најчешће задржавали.
Црна, дуга коса уоквиравала је њено помало бледо и
лепо лице, на коме су враголасто севала два црна ока,
што је повећавало њену сличност с популарном
италијанском глумицом, чији је лик пунио биоскопске
сале у то доба. На својим првим корацима и изазовима
живота, знала је то добро да искористи.
Када је пре десетак година закорачила у Немачку,
већ јој се назирао порок за коцком, јер је играла покер
боље од многих београдских дама, које су њу, сељачко
дериште, како су је из милошти звале, радо имале за
партнера. Када ју је Клемпа позвао да „види свет” и да
свој „дар” тамо уновчи, није много размишљала јер је
знала да ће тамо лако и њега откачити и наћи неког који
јој доликује.
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Први који ју је позвао за сто у ресторану где је
радила, био је Шваба који је редовно долазио на ручак,
а о коме је брзо сазнала да живи сам и да поседује неке
силне куће и станове, што је њену симпатију према
њему само појачало. Убрзо ју је одвео на излет у
Шварцвалд, у своју ловачку кућу, где се љубав одмах
разбуктала. Испочетка је и он радо одлазио у казина и
уживао у њеном малом пороку и страстима, које није
могла да заобиђе ни у приватном животу. Приметио је
врло касно да ће га његова Ђина довести до просјачког
штапа. Није имао шта да јој остави када је једног јутра
закорачио преко ограде моста. Остао јој је имиџ велике
госпође са педигреом...
Угледавши је на тераси Доца подиже поглед према
њој и дискретно јој климну главом, што је био знак да
је нешто добила у тој игри. Она му је укрстивши прсте
на десној руци дала на знање да све то стави на број
7, који је био њен фаворит. Осмех јој је прелетео преко
лица, задовољно је сркнула шампањац и загризла неку
грицкалицу са сточића, крај кога је седео њен муж, и
како јој се чинило, задубљено пратио утакмицу, што је
био добар знак. Вратила се на своје место, одакле је
боље могла да прати ситуацију доле.
Одмах после смрти свога мужа схватила је да
сама неће моћи дуго. Рачуни су се гомилали из дана у
дан, а ни они у коцкарницама нису више били љубазни
као некада. Додуше, давали су јој повећи кредит, али
су њихови погледи одавали много више шта мисле о
њој. Решила је зато да под хитно нађе мужа, наравно
не било каквог. Сетила се где одлазе и на шта троше
новац они који га имају напретек. И она је некада
куповала којекакве глупости које јој нису биле
потребне, па данас не зна шта ће с тиме.
Недалеко од куће у којој је становала и коју није
хтела због сентименталних разлога да напусти иако је
била под хипотеком, налазила се једна продавница
оријенталних тепиха, у коју су долазили само имућни
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купци. То јој је здрав разум тада говорио и данас када
се тога сети, сматра да је била генијална.
Тај што јој сада седи иза леђа био је стална
муштерија, колекционар, а њена љубав према теписима
те врсте управо је дошла у право време до правог
процвата. Није могао да одоли њеном „стручном”
познавању уметничке израде таквих „ћилима” - па
завиривала је својој нани преко рамена када јој је ткала
„мираз”, што се сада у овој ситуацији показало од
велике користи.
Господин Клаус, одмах ју је позвао на вечеру и већ
сутрадан стали су испред матичара. То у Швапској иде
брзо кад је љубав у питању. Он је поседовао предузеће,
које се бавило чистоћом, оном надалеко чувеном,
немачком... Његови људи су одржавајући бирое, хотеле
и поједине јавне зграде у беспрекорном стању,
доносили свакодневно добру зараду. Како је љубав
госпође Жижи била у сваком погледу заразна, убрзо се
и господин Клаус нашао на клизавим стазама рулета,
само што је његова пословна опрезност била далеко
буднија и искуснија од њене. Често су се свађали,
поготово када би дневни пазар његових људи нестајао
са зелене чоје, а знао је да прелази и преко педесет
хиљада марака. Тада би његов ауторитет долазио до
пуног изражаја, као што се десило и данас.
– Доца је погледао према њој, слегнуо раменима
и раширио прсте, што је био знак да јој је седмица,
прогутала „сићу” која је и овако била за њу незнатна
сума, бар што се ове вечери тиче...
Сунце је гребуцкало по прозорима покушавајући
да продре у собу у којој је и без њега све већ одавно
блистало. Бели затегнути чаршави, јастуци у облику
шкољки на којима су се одмарале уредно очешљане
главе и под који је кристално узвраћао пољупце сваком
сунчевом зраку. Пробуђено цвеће својом свежином испуњавало је собу, радујући се још једном дану живота...
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Лагано је отворила очи и угледала мрежу
испреплетаних сенки изнад своје главе, која је клизила
према њој. Нагло се усправила и тиме разбила тишину
која је до тада владала у соби, зачуђено и помало
уплашено покушавала је да одгонетне где се налази, ко
ју је овде довео, зашто је ту. Гомила питања без
одговора наврла је у њену главу као талас плиме који
прети да је прогута. Поново је затворила очи
покушавајући да среди своје мисли...
Није приметила када је Клаус нестао са
„видиковца” оне ноћи, јер сећа се да се када се упутила
у тоалет, више није враћала горе, већ да се придружила
Доци у сали. Те ноћи било је све узбудљиво. Кугле су
скакутале ко луде по рулету, падале чак и добро што се
ње тиче, али је ипак на крају позајмила новац од
некога, не сећа се више ни како је тај изгледао, да би
платила такси до куће.
У кући је владала пријатна тишина и била је
срећна што Клаус спава и не поставља јој глупа питања.
Да, сада се сећа. Не зна колико је било сати када се
пробудила и по обичају пребацила руку на његов јастук
како би га повукла за уво да га пробуди, што је био
израз њене посебне нежности. Уместо увцета, комадић
папира јој се упле између прстију. Скочила је и подигла
ролетне. Предосећајући нешто необично, колена су
почела јој да клецају док је тражила наочаре у торбици,
а талас топлоте сливао низ бутине. Руке су јој лагано
подрхтавале док је читала писмо, враћајући се по
неколико пута на исте реченице у којима је обавештава
да јој даје три недеље да напусти њихову, тј. његову
кућу, јер је нашао нову сапутницу, за коју се дубоко нада
да га неће увлачити у пропаст. Писмо је било на
најквалитетнијем папиру његове фирме са меморандумом, чак је ударио и печат, што је целој ствари
давало посебну важност.
– Ђубре једно швапско! – оте јој се као први
епитет, да би потом из њених прекрасних усташаца
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покуљала бујица домаћих глагола, у којима су се поред
његове мајке спомињале све дроце немачке, и оне из
белог света, као и Хитлер, који га је томе научио! –
Мајмун један, не може да издржава једну даму као што
сам ја! – цедила је кроз зубе, шутирајући и разбијајући
све што јој је стајало на путу. Не зна колико је још
беснела, али зна да је дохватила прву боцу пића и
изручила на његов омиљени свилени персијски тепих,
што се налазио испред његове фотеље, у којој је имао
обичај да се после устајања протеже и босим ногама га
милује. Шта је после било, зашто је сада у овој
болничкој соби, није могла да се сети.
Није ни приметила да се позамашна фигура
медицинске сестре одлучним корацима приближава
њеном кревету док није стала изнад њене главе
заклањајући оне упорне зраке сунца. Наглим трзајем,
задигла је чаршав откривајући све њене чари, како би
јој зарила повећу инјекцију у један од њених
најатрактивнијих делова тела који се није много мењао
свих протеклих година.
– Шта то радите, ко вам даје право да ме ту
бодете? – успела је да на „време” врисне, али игла је
већ дубоко била тамо где треба.
– Ћути, кобило једна - зачу она на матерњем
језику – Довели су те овде да ти спасавају живот, а ја
бих, такве дроље размажене оставила на улицу да
цркну, кад су могле да проћердају толики новац, крваво
зарађен! – ту наша земљакиња извади марамицу из џепа
па пљуцну у њу, мада би јој било слађе да је могла на
под, да покаже како јој се гаде такве ДАМЕ, и жустрим
кораком напусти просторију. Шокирана овим речима,
фрау Жижи навуче покривач преко главе, покушавајући
да растумачи шта је та жентурача хтела да јој саопшти.
Долазак лекара био јој је много пријатнији, чак му
је упутила и један осмех кад јој је ставио руку на чело.
Певајућим гласом упитао ју је како је спавала и да ли
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се сећа како је код њих дошла. Пошто је одмахнула
главом, ставио је њену руку у своју, што је био добар
знак, и испричао јој да су је нашли полумртву на улици
испред једне виле, претпоставља њене, и то у
спаваћици усред поднева. Морао је да јој испере стомак
у коме су поред велике количине алкохола биле и
таблете за спавање. Ту је он нежно поглади по руци,
рекавши да би била права штета да таква лепотица у
цвету младости напусти овај свет који јој се несебично
пружа. Извади неко марамче, обриса наочаре и упре
свој водњикав поглед у њено попрсје.
То је био довољан знак да се Жижи промешкољи
у кревету и обећа чика доктору да то неће никада,
никада више да покуша, поготова ако је он буде и даље
тако храбрио.
На крају крајева, доктори добро зарађују, имају и
приватну праксу, не видиш их по цео дан, а понекада
и ноћ, што уопште није лоше. Уосталом, оно швапско
ђубре јој је јасно, и то писмено, дало на знање да
напусти кућу.
– Е, па, мој Клаусе, тек ћемо се потерати, кад
објавим све твоје пословне малверзације за које ниси
плаћао порез, па за оне прошверцоване ћилиме из
Индије и Либана, па „пословни рачуни” кад си путовао
и банчио по свету, коцкао се, додуше ја нешто више,
али нема везе, ја сам ти била жена, и то верна жена!
Ту фрау Жижи извади огледалце, напући уста и
намаза их јаркоцрвеним кармином, облизавши их
неколико пута, задовољно се намести на јастук,
упутивши заводнички поглед према вратима кроз која
је исклизнула њена нова симпатија.
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СЛАВОМИР ГВОЗДЕНОВИЋ (РУМУНИЈА)
Рођен је 1953. године у Белобрешки, у Румунији.
Завршио је филолошке студије на славистици у
Букурешту, где је и докторирао. Био је професор,
затим уредник недељника „Банатске новине”. Од
1985. главни је уредник темишварског часописа
„Књижевни живот”, а од деведесетих година
прошлог века професор српске књижевности на
Западном универзитету у Темишвару. Добитник је
више значајних књижевних награда у Румунији,
Србији и Републици Српској, међу којима су: „Бранко Миљковић”, Награда Савеза писаца Румуније,
„Драгиша Кашиковић”, „Повеља Мораве”, „Стеван
Сремац”, „Бранко Радичевић”, Награда Друштва
књижевника Војводине, “Песничко успеније”
Књижевног друштва Косова и Метохије. Објавио је
30 књига поезије. Приредио је десетак антологија
српске књижевности (на српском и румунском).
Заступљен је у више десетина српских, румунских и
европских антологија, као и у српским уџбеницима.
Преводи српску и румунску поезију. Превођен је на
десетак језика. Јавни је и политички радник Срба у
Румунији. За своју ангажованост на пољу културе
награђен је Орденом за заслуге у култури
председника Румуније и Орденом „Вук Караџић”
председника Србије и Црне Горе. За друштвену и
политичку ангажованост добио је Националну
награду „Слободан Јовановић”, коју додељује Влада
Републике Србије. Посланик је у румунском
парламенту. Живи у Темишвару.

ПОП-ОЛУЈИНА ИЗМИШЉЕНА ПЕСМА
ПОП-ЋИРИ И ПОП-СПИРИ
износим реч своју већу од ВЕЛИКОГ СОКАКА
из мога дома чистота проговара
погледајте ми у зубе
неће сав свет у моја и ваша уста
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неко ће сажвакати месечину
други ће у помоћ Граматика звати
трећих ће бити напретек
само моје заборавно тело
отвара баснолику капију Баната

У ТЕМИШВАРУ. ТУМАЧЕЊЕ ПЕСМЕ
Стефан је Немања
у овом врту садио ружу
мисао
вино песниково
мачем сасецао корову гране
свањава, ево
Текелија у песми поиграва коња
(Чанад прескаче у инат
уздуж и попреко)
писар највеће љубави наше
два века елегије у српском магистрату
од тог се терета
повијају библијски цветови
у устима баснописца
а треба душманину мрзитељи
вратити вола и магарца
(и тако пет-шест пута дневно)
тај врт
у српски пресадити стих
са судијом тумачити поезију

СРПСКИ РАЧУНИ
Кад се оно Срби збраше
Да поброје свету
Све што беше наше
Повикаше углас: То је било моје
Од силнога мојег
Заборавили да броје
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Од срамоте наше време се погрби
Око мојег нашег
Растргли се Срби
Од чемера нашег и грднијех туга
Не познасмо више девет Југовића
Ни Богдана Југа
Наук у Србина: Бранковиће збраја
Вуковима српским
Никад нигде краја
О Милошу не сме Србин ни да зине
Зна се: од два лоша
И Милош погине
Сад још само ретки Србин
Док кроз сан нам мине попут коса
Тице
Наше броји криомице
И збрајајућ сузе у цара се куне:
О, сиђи нам Силни
И разбистри све српске рачуне!

ВОЉЕНА ЗЕМЉО, ХАЈДЕ МЕ УЗНЕСИ
Ујаку Божидару Албуу, песничкој души,
и његовим страдалим друговима
Вољена земљо
хајде ме узнеси
Да се и мени
нешто лепо деси
Сакриј ме у цвећу
храброг ме прикажи
Гле, не дрхтим више
одведи ме стражи
Из одаје тамне
нека цикну жиле
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Које су ујаку
зенице разбиле
Кроз сазвежђа трептај
у белој кошуљи
Звездама се браним
да подвикнем хуљи
Разапео књигу
иако на крсту
Нико си и ништа
имам те у прсту
Измукао муку
у руци са мачем
Ништа ми не можеш
док још српски плачем
Док ми добру мајку
изнапсујеш бесно
Плашим се да травци
не постане тесно
Уз њен корен стрепим
божија милости
Да се муком њеном
подлац не надости
Вољена земљо
хајде се покажи
Сачувај нам траве
мене предај стражи

ИСТОРИЈСКИ ОСВРТ
Посвећује се Србима прогнаним
у Бараганску пустињу
Беше то у доба
наших великих узлета
Кад смо били свету
перјаница света
Када су нам Бога
терали из школе
На Светога Саву
кивни што су доле
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Горели су виногради
и воћке и пруће
Док смо у вагоне
очи своје куће
Да гледамо нишчи
кумове и куме
Док кровове руше
и празне подруме
Без памети жедне
на концу разума
Нико није био
без својега кума
Иследници ружни
судије опаке
У оку се тумач
саплео о знаке
У брадама сетним
умрсили ногу
А мајке се моле
уморноме Богу:
Издржи са нама
издржи још мало
Док коњи заржу
и процвета рало
Дај да зрно опет
вратнице одшкрине
И очево слово
са чела нам сине

ПЕСМИНА
Реп и репина
за онога и некад сина
глава и главина
за краља и ником сина
капа и капина
за лудог и неком сина
кључ и кључина
за винара и некуд сина
крв и крвчина
за оца и небом сина
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БЕЗГЛАВ
Брдо доле.
И брдо горе.
На брду љуља се капа.
Без главе.
И без зоре.

СУСРЕТ У ПЛАНИНИ
срели смо се на тесној путањи
он бираним корацима
ја на магарету
он шуму за корен држи
ја белу узицу дана
добар ти дан побратиме
добар ти пут до воде
ја идем горе
лепо напиј се тамо
камена од тице млека

КРИВ КАМЕН
све крив до кривог
од мога и
до мога
однекле и
донекле
овај бео каква чистота
а шта је све унутра
личи на стричеву главу
само га квари стравична модрица
није од рада
муке и
бриге
од нечије је измаглице у љубави
наслагала се стрицу
кроз век и трен
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ту ниже испод ока
и после толико сна
и века толиког
из целе безмерне бесмислице
још само та мрља
удес животни
светли и опомиње:
лепо је залуд губити главу

НАОМИ GIGANT
(од наслова из штампе)

Наоми делир
сексепилне даске
новинарство под кожом
водитељка глуми летећи тањир
хороскоп
убод месечине
лепотица словенског порекла
расеца линију ваздуха
икона техногенерација
свакодневно
ласта
два неодољива лика
зајаши
ви стварајте тренутке
mac operator
мicrobiology лабораторија
подигни ногу
конкурс за пријем
само кажи куда
куба

ДРЖАВНИ УДАР
кад песма
направи републику
и стих господин
постане владар
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ЧЕДОМИР ЧЕДО ДЕЛЕТИЋ (СЛОВЕНИЈА)
Рођен је 1937. године у Црној Гори (Краљевина
Југославија). У Словенији живи од 1955. Дипломирани је економиста. Објавио је осам наслова,
међу којима и књиге афоризама „Транзиционе падалице” и „Бог има смисао за хумор”. Заступљен је у
антологији словеначког афоризма на српском језику
„Сунчана страна Алпа”. Члан је Друштва афористичара Словеније. Живи у месту Трзин, у Словенији.

АФОРИЗМИ
Раније смо имали све,
осим државе.
Сада имамо само државу.
У похлепи за богатством
амерички копачи злата
ископали су озонску рупу.
Поправимо свет!
Постоји само један делић
који можемо лако да променимо –
то смо ми сами!
Пошто капитал нема душу,
с глобализацијом ју је изгубио
и цео свет.
Транзиција је мучна прича
о успелом неуспеху.
Социјализам није умро природном смрћу.
Десила се несрећа.
Моћни не одлучују главом.
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Политичка десница и левица
грчевито се боре за центар.
Обе би хтеле да у исто време
буду на истом месту!
Ниједна не жели бити на периферији –
међу људима.
САД ће се свим средствима изборити
за „љубав” свих народа и држава света.
Без обзира на жртве.
Све је мање послодаваца,
а све је виша тетака и стричева.
Кад сам ишао у школу,
стално су ми говорили:
учи, да не мораш да радиш!
Зато сам сада без посла.
Капиталисти имају капитал,
част и власт.
Дајте народу барем
војску, полицију и судство!
Државу имамо, пре свега,
зато да нас заштити од насиља.
Чак и од насиља капитала.
Илузија је да ће то коректно да учини
капиталистичка држава.
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ПРЕДРАГ ДЕСПОТОВИЋ (РУМУНИЈА)
Рођен је 1975. у Белобрешки, у Румунији.
Основну школу и гимназију похађао је на српској
секцији при Филолошко-историјском лицеју,
односно у Српској гимназији „Доситеј Обрадовић”
у Темишвару, да би затим наставио студије
шумарства. Запослен је у шумарском предузећу у
Новој Молдави. Пише поезију. Године 2010. објавио
је прву књигу песама „У осмеху пролазности”
(Банатски културни центар, Ново Милошево). Члан
је књижевног кружока „Жарко Деспотовић” из
Белобрешке. Сарадник је часописа „Књижевни
живот” у Темишвару, а повремено сарађује са
књижевним публикацијама у Србији, те Радио
Темишваром и Радио Београдом. Заступљен је у
више зборника и антологија српске поезије из
Румуније.

****
под мермерним дрветом
на трави од бетона
причам са дететом
од лепка и картона
гвоздене су птице
артерије вене
и глисте од жице
и рибе гумене
људи од картона
око нас пролазе
цела васиона
све саме наказе
мозгови лимени
порцелански зуби
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Боже што у мени
моћ разума уби
да ли сам ја клона
или од картона
да л’ Ти створи оне
ил’ су они клоне
нит благо нит престо
нити желим знање
врати све у просто
првобитно стање

***
да којим случајем нисам цар Лазар
него Предраг
како ме остали зову
како сам себе понекад призивам
да не живим на небу
међу земљацима
већ на земљи међу облацима
да којим случајем нисам немоћан
као и сви светитељи небески
већ да сам обичан свемоћни смртник
да ми је којим случајем Косово
и коса и кост и крв и слово
забранио бих безумнику
у коме лаж безумничка клија
да косовомрмља и косовобрбља
да косовомумла и косовоурла
да лажно сузокосовује и лелекосовија
све док у раскораку две вечности
Косово не постану
и моје кости
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***
уочи пописа становништва 2011
Румун српске националности
пописом Србин из Румуније
не кријем своје неископане кости
не би ли ме било као што ме није
слово би слово да затре хтело
крв је од словопролића нема
двојезично још да ми отпоје опело
па да ме има као што ме нема
са једних на друге преводим дане
у превођењу све се преводећи збило
једнојезична бар једна ноћ да ми сване
да поверујем како је и мене било

***
кад падне ми рука на облине мауса
родиш се ко богиња из интернет-хаоса
препородиш и мене огуглалог на гугла
нелајкованог избавиш из свеопштег ругла
да и виртуелно заувек изгубио те не бих
а виртуелник постао и самоме себи
године крпим ко изломљене кости
ни прошлост ниси ни део стварности
у килобајту кад се мисли обистине
а маус ко миш домили до суштине
бежични ће бог и виртуелни ветар
да споје неспојиво и разоре етар
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ВЛАДО ДИЈАК (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА)
Рођен је 1925. године у Брезовом Пољу, код
Брчког, у БиХ (Краљевина СХС). Био је познати
песник, текстописац и хумориста. Средњу школу је
похађао у Бањалуци. Писао је за „Бањалучке
новине” и Радио Сарајево. Био је затвореник на
Голом отоку. Објавио је књиге песама „Амбасадор
боема”,
„Партизанске
пјесме”,
„Љубичасти
кишобран”, као и романе „Кафана Сан”, „Топови и
славуји” и „Црни коњ”. Добио је награду „Златни
Јеж”. Бројне су песме поп и рок извођача за које је
написао стихове. Најпознатије су: Селма (у
извођењу „Бијелог дугмета”), Станица Подлугови
(Здравко Чолић), Чисти, бијели снијег (Арсен
Дедић), Бетонска брана („Индекси”). Умро је 1988.
године у Сарајеву (СФРЈ).

РОДИЛЕ ГЉИВЕ
Сваки човјек данас, мање или више,
ил’ ради на филму или нешто пише.
Неки дан сам био код мог друга Свете
не знам шта му било да пише сонете!
Ено и комшија Светин, чика Бране,
почео писати некакве романе.
Само у Светиној дознао сам згради
„наивне” слике шест сликара ради.
Млађи водник Панто у пензију о’шо
и мемоаре своје писат пош’о.
Изјавила јуче и жена му Анка
да ће Панто дати кронику устанка!
Ено, тета Јула латила се пера
хоће полемике с Крлежом да тјера!
Писаће му Јулка ових дана лично
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да му дадне савјет (или нешто слично),
како се пишу есеји и приче,
те како драма и из чега ниче.
Који ђаво не знам натјерао Мату
те хоће и он да склада кантату!
Управи театра неки дан је пред’о
своју монодраму мој комшија Едо.
У моно му драми каже осам лица
(Едо је, у ствари, доста добар брица)!
Неки враг зграбио Мару, моју куму,
па хоће и она да иде у глуму.
Мада још нема глумачке манире
није, каже, гора од Ступице Мире!
Мљекарице Мејре већ одавно нема,
за филмску улогу каже да се спрема.
Са кантама неће више да се тели,
од Милене Дравић биће боља, вели!
И тако, ето, људи на све стране
почели писати оде и романе.
Драме и сонети на све стране ничу.
Тешко Крлежи и оном Давичу!
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МИРЈАНА ДРАГОВИЋ (АУСТРАЛИЈА)
Рођена је 1958. године у Риђици, код Сомбора,
у Србији (ФНРЈ). Професор је руског језика и
књижевности и преводилац с руског језика.
Објавила је књигу афоризама „Оштрење оловке”, и
зборник „Лексикон савремених српских писаца”.
Превела је с руског језика књиге „Зона прећуткивања”, „Основи социологије религије” и „Процес
Дворкину”. Превела је и велики број текстова
објављених у разним зборницима. Дописница је из
Перта недељних новина из Мелбурна „Српски глас”.
Живи у Перту, у Аустралији.

АФОРИЗМИ
Десила се љубав на први поглед.
Он је био у Арманијевом оделу.
Неко постане мушко у браку,
неко кад изађе из њега.
Рад усрећује,
али највише оног за кога се ради.
Немојте мешати појмове:
богата земља и земља богатих.
Хвала Фејсбуку.
Неки су коначно постали пријатељи
са својом децом.
Како сам старији,
лакше ми је посећивати пријатеље,
све више их је на истом месту – гробљу.
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Који је следећи злочин
у име спречавања евентуалног злочина?
Он се заиста труди да се политички образује:
променио је већ неколико партија.
Неки народи од својих митова
направе историју,
а ми нашу историју
претварамо у мит.
Судећи колико је језика настало из српског –
изгледа да је он најпродуктивнији језик.
Мали народи се додворавају моћнима пре штете,
а ми после.
Ове године имамо мање незапослених.
Читав један град је појела бела куга.
Ко каже да овде није
висок ниво образовања?
Лекари таксирају,
професори чисте, научници зидају...
Неки су хтели да покажу
како је Џемс Бонд инспирисан Србином,
па се одмах пријавили да шпијунирају своје.
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МИРЈАНА ЂАПО (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
ДИСТРИКТ БРЧКО)
Рођена је 1950. у Смедереву, у Србији (ФНРЈ).
Професор је српског језика и књижевности.
Објавила је књиге: „У бунилу” (поезија), „Клупа за
тиху рају” (приповетке), „Тумарање по егу”
(поезија), „Елyсион” (роман), „Пут у средиште
бајке” (приче за децу), „Лепе и ружне речи” (приче
за децу), „Графити по засторима душе” (поезија и
проза), „Таласање по сувом” (афориз- ми) и „Сећања
–
наслеђе
прошлости”
(роман).
За
своје
стваралаштво добила је Златну значку Културнопро- светне заједнице Србије. Превођена је на
македонски, словеначки, италијански, арапски и
енглески језик. Заступљена је у више антологија
поезије и у зајед- ничким збиркама књижевних
клубова. Њени радови се налазе у великом броју
часописа за књижевност и културу. Чланица је
Удружења књижевника Србије. Од 1975. живи и
ради у Брчком као професор у гимназији.

АФОРИЗМИ
Нисмо ми мали као народ.
Ситни смо као људи.
Они који имају најтврђе ставове,
често ни себи нису најпоузданији ослонац.
Хватамо ми и крупније рибе,
али их као прави риболовци одмах пустимо.
О укусима не треба расправљати,
а расправља се.
О неукусима би требало,
а сви ћуте.
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Пре брака су се погледом разумели.
Касније нису могли очима да се виде.
За наше лопове границе не постоје.
Свуда се осећају као на своме терену.
Вербални конфликт настаје као последица
вишка речи и мањка памети.
Напредовање је када са млаћења празне сламе
пређеш на млаћење лове.
Гладан стомак и можеш напунити.
Гладне очи – никада.
Од свих несташица,
највише ме брине мањак самопоуздања.
Можда су нам закони застарели,
али криминалци никада млађи.
Ранораниоци су они који раније виде,
али њима пре и смркне.
Онима који од брака много очекују
живот се најчешће сведе на чекање.
Ако те нико не разуме,
покушај да разумеш сам себе.
Када хоћу да ми ружно изгледа пристојно,
измакнем се на пристојну даљину.

РЕД
Одужио се као лањски снег. Чини се – то зачеље
потрајаће вечно. У себи потискујеш време, свакако на
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њега не можеш утицати, као ни на ток чекања, горчину
која те разједа. Ни бол не можеш контролисати и више
не знаш да ли је у глави, срцу, ногама... Покушаваш да
ти став буде усправан, достојанствен, да те не преплави
бес, осећај понижености.
С времена на време променим ногу темпирајући
то с милиметарским помаком колоне – неко је завршио
посао, направио место, или се само колона боље
формирала, такође исправљајући ноге. Чујем и смех.
Питам се како је том неком до смеха, колико су му јаки
живци, колико времена је већ ту – пре мене је заузео
ред без краја и никуд му се не жури. И други око мене
причају, убијају досаду чекања, чини ми се да се и
забављају. Покушавам да уђем у тему разговора. Можда
ће ме привући, повући да не мислим колико је све ово
ружно, глупо, непотребно.
Немам много избора. Бити стрпљива, пронаћи
модус да ме све то мање иритира, и други – изаћи из
реда. Један део бића ми скоро наређује да не одустајем.
И сутра ће бити исто, и прекосутра. Не ваља
одустајати, повући се. То је исто што и пораз, предаја.
Темпераментни део буни се од статичности, морални од
„падобранаца” – круже и упадају преко реда. Дишем
дубоко да ухватим ваздух кога је све мање. Запахњује
ме воњ ознојених тела и јефтиних парфема...
Не могу више, дефинитивно не могу. Излазим из
реда ликујући. Осећам се као морални победник, иако
сам губитник. Посао нисам завршила. Они из реда
гледају ме са чуђењем. Ту, пред њима, бацила сам сат
свог стрпљивог, скупог времена. Чини ми се да ми неки
и завиде. Завршила сам с мором и поносно удишем дах
олакшања.
Само чекајте, говори им мој поглед. Ја нисам
створена за чекање.
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ЖИВКО ЂУЗА (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1953. године у Подрашници, код
Мркоњић Града, у БиХ (ФНРЈ). Новинар је,
сатиричар, посленик у области културе. Пише
песме, приче и афоризме. Објавио је књиге:
„Прогнозе из воде”, „Истрага је у току”, „Буква
ливадарка”, „Шта су писцу хтјели да кажу” и „Ово
и оно”. Био је главни и одговорни уредник Радио
Мркоњић Града. Објављивао је у „Носорогу”.
Заступљен је у антологијама афоризама Републике
Српске, Босне и Херцеговине и Балканског
афоризма. Живи и ради у Мркоњић Граду.

АФОРИЗМИ
Изгледа да су научници
напокон ријешили вјечиту енигму
доказавши да је кокошка старија од јајета.
Камен спотицања биле су кокошке
које су криле године.
Новац брзо мијења агрегатна стања.
Омиљен је у чврстој валути, понекад капа,
а најчешће испари.
За нијансу је поправио односе с комшијом.
Пожелио је да му крава
има само здравствених проблема.
Лежећем полицајцу улога је баш легла.
Како смо добили по прстима!?
Прсте да полижеш!
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Најгоре није прошло.
Када прође, постаће дио
наше славне прошлости.
Показаћемо своју праву величину
ако се провучемо кроз иглене уши.
Инат би могао бити српски бренд,
али то Срби из ината неће.
Добро смо организовани:
једни дижу прашину,
други је бацају у очи.
Кренули смо на пут без повратка,
у Европу.
Плашим се да смо криминализовали
и борбу против криминала.
Људи су од крви и меса,
а веома ријетко
и од ријечи.
Морамо бити поносни на дјецу
барем онолико колико су она разочарана у нас.
Ако је судити по посмртном говору,
за покојника долазе бољи дани.
Умјесто прст
опет смо на чело ставили слијепог вођу.
Закопали смо ратне сјекире.
Сад ломимо копља.
Пијан је као мајка.
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Изгледа да све више личи на оца.
Кад помислим за кога сам дизао два прста,
дође ми да дигнем руку на себе.
Није лоше уз безрезервну
имати и неку резервну подршку.
Морамо хитно ажурирати спискове
да знамо шта смо све спискали.
Тешко ћемо побиједити сами себе,
јер нам „не лежи” противник.
Нови план реформе здравства је добар.
Боли глава!
Срећа је што инфлација није моторизована.
Још увијек галопира.
Изиграли смо њихово повјерење.
Била је то уиграна комбинација.
Нема ни говора о незаконитостима,
јер смо се прописно обрукали.
Вјероватно ће нека будућа покољења
опјевати оне
које су савременици оплакали.
Транзиција је трансформација живота
у преживљавање.
Посао не смије да трпи.
Радници могу до изнемоглости.
Ми смо Богу иза леђа.
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Може се десити да у Европу уђемо
с погрешне стране.
И када лаже као пас,
човјек надмаши
свог најбољег пријатеља.
Некада смо гајили култ личности.
Постигнути резултати су били
изнад очекивања.
Много смо експедитивнији.
Унапријед остајемо дужни.
Нисмо тек тако пуцали у празно.
Дуго, дуго смо нишанили.
Морају користити двоструке аршине,
јер им је такав и морал.
Код нас се на сваком ћошку
шапуће о слободи говора.
Нама је лако да дамо све од себе,
јер немамо ништа.
Ко иде све по закону,
кад-тад ће наићи на рупу.
Демобилисани борци
и сада исказују патриотизам
стрпљивим чекањем на бироима рада.
Безброј пута сам видио свога Бога.
Ваљда ће и Бог кад-тад погледати мене.
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ЈОВИЦА ЂУРЂИЋ (ХРВАТСКА)
Рођен 1949. године у Глоговици, код Добоја, у
БиХ (ФНРЈ). Дипломирао је на Педагошком
факултету у Ријеци. Аутор је већег броја књига
поезије и прозе за децу и одрасле. Објављивао је у
многим листовима и часописима. Поједини радови
превођени су му на руски, енглески, италијански,
пољски, чешки, турски, словеначки и македонски
језик. Заступљен је у антологијама и изборима
савременог књижевног стваралаштва на српском
језику. Члан је Удружења књижевника Србије и
Удружења књижевника Српске. Живи у Малинској,
на острву Крку.

ЛУЈ ЧЕТРНАЕСТИ
Краљ Сунце, тако су га звали.
Сунце је вечито, лепо и чисто.
Сви Французи одувек су знали
Да краљ смрди, то није исто.
Какав то штос беше, каква мода,
У позлати краљевских двора?
Одувек му је била мрска вода
И мислио је купати се не мора.
У петој години опраше му ноге*,
Први пут и баш никада више.
Од тада прођоше године многе:
Текла је Сена, падале су кише.

* Лују Четрнаестом су као петогодишњаку само једном
опрали ноге, од чега се разболео и после тога се није
купао до краја живота.
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Иако вода ни тад не беше скупа,
Седамдесет и више година потом,
Краљ није волео да се купа –
И прљав се опростио са животом.

ШТРОКО
Ја сам вам, брате, увек такав –
Ујутро чист, у подне штрокав.
Не разумем у чему је квака,
Да мене нађе штрока свака.
Увек је тако: и најмања флека
Као да само на мене чека.
У сласт ужина, лепа клопа,
Флека не чека – на мајицу опа!
Сви ме зову: Штроко, Штроко!
Какве сам среће, она ће и у око.
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НЕБОЈША П. ИВАШТАНИН (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1946. године у Ламинцима, код
Градишке, у БиХ (ФНРЈ). Књижевник је и
дипломата. Завршио је Електротехнички факултет у
Бањалуци. Био је амбасадор БиХ у Русији. Објавио
је књиге поезије: „Црвени откоси”, „Нови поредак
смеха”, „Буквар у камену”, „Нестварна лепшом
постајеш”, „Заљубљено сунце” – на српском и
руском језику, „Јахачи на вилином коњицу” –
поезија за децу; књигу афоризама „Крај илузија” –
на српском и руском језику. Добио је, између
осталог, и награде: Златни остен за афоризме на
Југословенском фестивалу хумора и сатире у Будви,
Златна чивија на шабачкој „Чивијади” и Васа
Пелагић – Умовање здравог разума. Превођен је на
руски, бугарски и македонски језик. Заступљен је у
неколико антологија и панорама, од којих су
најзначајније: Антологија српске поезије (на руском
језику),
у
редакцији
Андреја
Базилевског,
Антологија мисли у афоризмима, Антологија мисли
„Мудрост Европе”, (обе на руском језику), у
редакцији Владимира Шојхера, и Антологија српске
поезије за децу „Књига радости” – на српском и
руском језику. Живи у Градишци.

АФОРИЗМИ
Ко сувише иде у дубину,
ризикује да буде затрпан.
Симбол мира је гранчица.
Зато се и ломи тако лако.
Кандидат за предсједника свјетске владе
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правилно је схватио да може побиједити
на свеопштим изборима
једино ако обезбиједи апсолутну подршку
из ваздуха и с мора.
Легални државни тероризам
жестоко се окомио на своју
нелегалну међународну конкуренцију.
Једини плус у животу добио је
тек на надгробној плочи.
Брачни кревет је најстарија институција
Партнерства за мир.
Историја човјечанства је
најпроблематичније поглавље зоологије.
Кад уништи све шуме,
човјек ће, коначно,
схватити колики је мајмун.
Више није препоручљиво учити на грешкама.
Сувише је опширно.
Лош пут је онај
са кога нико не скрене.
Откад сам видио ко све може бити први,
ја сам постао сасвим други човјек.
Трагови које остављамо
чешће су путоказ исљедницима
него потомству.
Тамо гдје нема хаоса,
немогуће је успоставити ред.
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Тамо гдје су се пролетери
свих земаља ујединили,
све друго се, убрзо, распало.
Било би крајње вријеме
да и понека идеја погине за човјека.
Суштина успјешне политике састоји се у томе
да неприхватљиве истине
замјени прихватљивим лажима.
Човјек може слободно да прави глупости.
Под условом да то ради паметно.
Ако више нема питања,
молимо оне које нико ништа не пита
да се суздрже од одговора.
Човјек свог највјернијег друга
држи на ланцу у дворишту,
а најневјернијег – поред себе у кревету.
Важно је удати се за човјека који има све.
Остало је лако наћи.
Љубав човјека према животињама
не би смјела другој страни
ускратити право избора.
За људе који се нису опаметили
у првом браку,
други брак је заслужена казна.
Нема за човјека опасније батине
од просјачког штапа.
Одлазак на сахране за већину људи
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јединствена је прилика
да се обрадују сопственом животу.
Чак је и у самом знаку једнакости
једна црта изнад друге!
Послије пуцња у потиљак,
метак је избио на чело.
Кратки, пролазни живот.
О, како то вјечно звучи!
Тешко је живјети без оних који су помрли,
а немогуће са овима који су још живи.
Улажемо, вјерујте,
огромне напоре да љепше мислимо о вама.
Нема већег безбожништва
од злочина које људи чине у име Бога!
И у најтежим тренуцима памет нам не стаје.
Бјежи у иностранство.
О нашим савезницима
имали смо високо мишљење
све док нас нису посјетили у ниском лету.
Желим вам што дужу бесмртност!

ЦРНА ПЕСМА
Занимало једног црнца
каква су му крвна зрнца.
Да л’ под кожом црног тела
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има негде зрнца бела.
Да ли му је крв из вена
црна, плава, ил’ црвена.
Сав у тешку пао сету
тако црн у белом свету.
И на крају, радознао,
црнац вене – пререзао!

БЕЛА ПЕСМА
Мрзне срце једног белца
усред белог снега целца.
Ко да види невидњега,
белог усред бељег снега?
Никог снег му да пропрти
и спасе од беле смрти.
До бола му нада гола,
смрз’о се на оба пола.
Нема белцу белог дана,
под главом му бела врана.
Сања белац отопљење,
задњу шансу у спасење.
Грозница га тресе врућа,
присни му се Бела кућа.
Од среће га прође трнац,
кад у Белој кући – црнац!
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ПОХВАЛА ГЛАВИ
Народ је навико да се диви глави,
паметна глава власника прослави.
Само по себи логично дође:
глава је најважнији део вође.
Народи с вођама немају баш среће,
вођа хоће народ, народ вођу неће.
Народ често уме вођу да ногира,
догађа се да и вођа себи народ бира.
Мали су без бриге кад избори дођу,
Велики им народи изаберу вођу.
Ако мали сами вођу изаберу,
за њим одмах Велики распишу потеру.
P. S.
Да за главу не би била краћа, песмо,
заврши се сама, и запамти где смо.

ОДА БРУЦКУ
(Уз дозволу Огдена Неша)
Завршио средња школа,
прав се важан, ко фол лола,
читав гениј, и још пола.
Па од куће он отиш,
неће буде мамин виш,
на факултет се упиш.
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Првих дана више-мањ
оде и на предавањ,
ал што даље то све тањ.
Лупа чаше, пије екс,
пригрлио боем секс,
није шала, нос индекс.
Догодине шта ће бит?
Отац рећи: с тобом квит!
Нико бруцка да заштит.
Пушта косу, неће шиш,
књигу вид ни мртав виш,
са факултет се – испиш!
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ЗЛАТА ИКАНОВИЋ (НЕМАЧКА)
Рођена је 1987. године у Бору, у Србији (СФРЈ).
Основну и средњу школу завршила је у Зајечару. Од
2010. године живи у Немачкој, у градићу
Хојзенштаму, код Франкфурта. Објавила је збирку
поезије „Звуком виолине”. Објављивала је у
заједничким алманасима и зборницима. Превођена
је на немачки језик. Члан је Удружења писаца
„Седмица” из Франкфурта на Мајни, у којем
обавља функцију секретара.

КАЖУ
(Од наслова песама Љубише Симића)
Кажу.
Он је тамо и вамо.
Да он зна што нико не зна,
а да би то свако хтео да зна.
Кажу да је херој
и да нема сумње
да је јак као вук и лав.
Да га онамо-вамо
највише воле
кренувши од Црне Горе,
па преко Призрена и Приштине,
Новог Пазара и Рашке,
па до Ниша и Врања,
Београда и Новог Сада.
А о Лесковцу да не говоримо
јер га ту понајвише воле.
Кажу да код њега
заврзлама нема
јер су му књиге водоскок речи
и да ту криза нема шта рећи.
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А да је музикант,
и то су рекли
да уме да запева
кад му срце зајечи.
А узбуну он уме да створи
када свој маратон ходи.
Људи кажу
а и ја ћу вам рећи
да је тај човек вредан
сваке лепе речи.
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САВО ИЛИЋ (ХРВАТСКА)
Рођен је 1932. године у селу Потпрећ, код Тузле,
у БиХ (Краљевина Југославија). Дипломирао је на
Правном факултету у Загребу. У Тузли је живео до
1994. године, када се са породицом преселио у Пулу.
Радио је у правној служби, обављао је функције
директора, генералног секретара универзитета и
правобраниоца за више општина североисточне
БиХ.

АФОРИЗМИ
Демокрација је закуцала
на врата наше државе,
али само вири кроз кључаницу.
У говорима политичара
нема ништа сувишнога,
осим реченог.
Захваљујем што сте ми дали
рецепт за дуг и срећан живот.
Гдје могу подићи лијек?
Међу нашим умировљеницима
опет влада једноумље.
Сви само мисле како да преживе.
Само незналице могу тврдити да је вријеме
у којем су на власти били комунисти –
било вријеме комунизма.
У процесу приватизације
најмање смо имали проблема
са приватизацијом политичких партија.
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Радницима у социјализму
није била омогућена обустава рада,
а сада им није омогућено да раде.
Мртви су највећи домољуби.
Они заувијек остају у земљи.
За разлику од политичара,
родитељи добро знају када треба да
престану причати бајке.
Младима је држава као мајка.
Роде се кад изађу из ње.
Постали смо осјетљиви.
Све више осјећамо кризу.
Независност смо стекли у рату,
а зависност у миру.
Нашој драгој домовини одужујемо се тако
што враћамо стране дугове.
Представницима међународне заједнице
изражавамо толико дубоко поштовање
да се не успијевамо дићи из клечећег става.
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ДРАГАН ЈАКОВЉЕВИЋ (МАЂАРСКА)
Рођен је 1965. године у Крагујевцу, у Србији
(СФРЈ). Доктор је комуниколошко-културолошких
наука. Запослен је на Филозофском факултету
Универзитета „Лоранд Етвеш” у Будимпешти, на
чијем смеру за српски језик и књижевност предаје
групу предмета из области историје књижевности и
културе. Аутор је више научних радова, објављених
у релевантним стручним часописима. Главни је и
одговорни уредник Српских недељних новина,
гласила српске националне мањине у Мађарској.
Објавио је десетак књижевних издања, различитих
жанрова. Његова прозна и поетска остварења
превођена су на више језика, а сегменти
стваралаштва уврштени у гимназијске уџбенике
књижевности у Мађарској, зборнике и антологије
поезије у Србији и иностранству. Добитник је више
значајних књижевних и друштвених признања.
Члан је Удружења књижевника Србије и
будимпештанског Удружења уметника „Круг”. Живи
и ствара у Будимпешти.

НИСИ
Питали
хоћеш?
Рекао си
хоћу!
И мислиш,
постао си.
Уживаш
у својој
и њиховој
лажи,
на три стране
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климнеш
главом
када прозову
оног
који ниси,
чак их и не исправиш,
него
мирно седнеш,
онако
као прави,
накашљеш се,
тек да завараш
напола пробуђене,
удахнеш
дубоко
и жонглираш
лоптицама
које немаш.

ОГЛЕДАЛО
Милозвучне речи,
то ордење
који ми служена војска
губитника
саму себе награђује,
док још не жели
да зна
за исход
свога војевања.
Војсковође
и редови,
краљеви
и поданици,
они прерано избрисани
из књиге живих
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и они
тек уписани,
сви би да једном бар
осете сласт
знамења
које прија
и заводи.
Из дана у дан
ритуално приносе
понеки део
себе
на жртвеник,
и верују
како следе
путању
своје звезде.
Али
блесак тог знамења
заводи,
храни
и опија чула
небројеним
ваздушастим облицима.
Најпре се само чују,
а када им успе
да колоне неверних
преведу
у верујуће,
речи поприме боје
и сласт
лицитарских срца
која се лако дају
и лако
примају.

144

Када се два
лицитарска срца
зашарене
на грудима
нових власника
и нађу
сопствене ликове
у огледалу
оног другог,
чаролија хита
ишчезнућу.
Огледало je
тихи убица
испразних
речи.
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СЛОБОДАН ЈАНКОВИЋ (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1935. године у Врбљанима, код
Рибника, у БиХ (Краљевина Југославија). Гимназију
је завршио у Бањалуци, а Медицински факултет у
Београду. У пензију је отишао као ванредни
професор на Медицин- ском факултету у Бањалуци.
Објавио је 40 стручних и десетак научних радова и
52 књиге. Аутор је збирки приповедака, хуморески,
романа за децу, збирки афори- зама, романа за
одрасле. Заступљен је у антологијама српске
приповетке, антологији савремене српске сатире и у
антологијама српског и светског афоризма. Превођен је на немачки, руски, македонски, словеначки,
шпански, бугарски и енглески језик. Добитник је
више награда за романе, приче, хумореске, сатиру,
афоризме, међу којима и признања „Станко Ракита”,
„Петар Кочић”, „Драгојло Дудић”... Часопис за
хумор, сатиру и карикатуру „Носорог” из Бањалуке
прогласио га је за најбољег сатиричара у Републици
Српској за 2015. годину. Живи у Бањалуци.

АФОРИЗМИ
Држава мајци:
Храни сина и шаљи у војску.
Мајка држави:
Слала бих ја њега,
али немам чиме да га храним.
Неће да подигне руку на себе.
Сви би једва дочекали да кажу:
Страдао од злочиначке руке!
Какви смо ми то људи
кад је пас човјеков најбољи пријатељ?!
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Ми смо народ који зна за ред.
Прво одамо пошту,
па онда признање.
Природа нам је подарила велика богатства.
Сиромаштва смо сами створили.
Разлика између диригента и политичара:
диригент нам на почетку окрене леђа,
а политичар – кад се накупи пара.
Вампир је мртвац
који пати од несанице.
Обогатио се у играма на срећу.
Имао је среће да га не ухвате.
Психијатрија није у стању
да прими онолико пацијената
колико је политика
у стању да нас излуди.
Очи су најзапосленији сексуални орган.
Сви више гледамо секс
него што га упражњавамо.
У брак су унијели љубав, жеље, планове...
Из брака једва живе главе извукоше.
Дуго се није знало чему
служи слијепо цријево,
а онда су хирурзи почели
да испостављају рачуне за операцију.
Кад год некој службеници директор каже:
дођи сутра,
ја знам да он не може данас.
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Толико дуго је тражила своју срећу
да је неколико пута губила невиност.
Тај доктор је буквално схватио изреку:
Боље спријечити него лијечити,
па никога не прима у болницу.
Знао сам да је покојник умро у болници.
Видио сам му изврнуте џепове.
У болници рекоше
да код њих немa мита и корупције.
Ако неко донесе нешто, у реду је,
а ако не донесе –
нека више не долази!
Гајите снове!
Још само у њима
можемо да доживимо нешто лијепо.
Медицина има шта да научи од смрти.
Ако је неко тешко болестан,
дође му се кући.
Био је велика љенчина.
И кад је умро, носили су га до гробља.
Ако имате безброј неостварених жеља,
а желите да их сведете на једну,
разболите се!
Закаснио је на стручни љекарски састанак.
Мишљења су већ била подијељена.
Кад је он успио да их завади
тако што је међу њих бацио кост,
шта би тек било да је бацио месо?!
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Изгубио је живце на састанцима.
Не знам зашто их тражи на психијатрији.
Кад се
иде од
Кад се
иде из

човјек разболи,
куће у болницу.
љекар разболи,
болнице кући.

У њеној породици
женe жмуре док воде љубав,
па не знају с ким остају трудне.
Жуч – како то горко звучи!
Кад једном дође на овај свијет,
човјека само мртвог могу однијети с њега.
Исус је са двије рибе и пет хљебова
нахранио пет хиљада људи.
Социјално мисли да је то довољно
за све осигуранике.
Он је много дао за медицинску науку.
На његовим костима студенти уче остеологију.
Предлажем да један човјек има само једну болест,
а не да се једни размећу,
а други морају здрави на боловање.

ЕПИГРАМИ
ИЗБОРИ
Нисам правник, па ћу, онако одока:
министра за сточарство
требало би да бира права стока.
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ЗАМАЛО РАДОСТ
Ја се обрадовао да су
грлати умукли.
Кад оно, од силног викања
су промукли.
ТУРИСТА
Такав никада неће
умријети од глади.
Он плаћа да ништа не ради.
(НЕ)САВЈЕСТ
Разни људи, различите ћуди.
Док једнима савјест спава,
код других се и не буди.
ТАКТИКА
Питао сам је да ли ме воли
и рекла је: Не.
Онда сам је питао да ли ме мрзи
и рекла је: Да.
Требало је да питам обрнутим редом.
МИ
Ово што је код нас,
нема ни Америка.
Неписмен се накупи пара и пита
колико кошта диплома академика.
ГЕНЕРАЛ
Завлачи се генерал у мишју рупу
и стење.
За живу главу,
дао би све своје ордење.
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ШОЊА
Погосподио се шоња
дигао главу високо.
Личи на нилског коња,
а мисли да је соко.
БАГАТЕЛА
Сви смо у неку руку багатела:
рођење нам је зависило од тога
да ли је тата могао и
да ли је мама хтјела.
САНКАЊЕ
Понављам и данас оно што сам
говорио јуче.
Више волим да ме неко за нос
него за језик повуче.
КАСНО
Ушао је у суштину ствари
и сада писмену изјаву даје
да се искрено каје.
СТВАРНОСТ
Питам га како је. И он ми рече:
легнем да сањам боље сутра,
пробудим се, а оно мркло вече.
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ГОРДАНА ЈОВИЋ СТОЈКОВСКА
(МАКЕДОНИЈА)
Рођена је 1961. године у Грделици, код
Лесковца, у Србији (ФНРЈ). Пише на српском и
македонском језику. Аутор је 13 књига. На
македонском и српском објављени су њени романи:
„Боја безвременог”, „Последњи таласон”, „Тајна
тринаестог знака”, „Очи пуне чипке” и „Зидање
сунца”.
Аутор
је
Речника
јужнословенске
митологије, Српско-македонског речника, дечјих ТВ
драма, есеја и критика. Њени радови су преведени
на више језика. Поред осталих књига, превела је и
Антологију македонске приповетке и дела Виде
Огњеновић,
Горана
Петровића,
Александра
Чотрића, Гојка Ђога, Венка Андоновског и Драгог
Михајловског. Добитник је значајних домаћих и
међународних награда. Оснивач је часописа за
књижевност и културу „Слово љубве”. Ради као
руководилац и уредник Издавачког центра „Слово
љубве” у Скопљу.

КУТИЈИЦЕ И ЛАМПИОНИ
Треба да се призна, колико год да нам је година,
колико год да смо образовани, којем год полу да
припадамо, каква год нам била политичка, верска или
нека ина убеђења, да сви имамо једну заједничку
припадност чаролији, мање или више сви смо зависно,
прикривено или јавно, заљубљени у светлуцање,
дрхтурење и очекивање Нове године и Божића, толико
да пред њима и најпатогенији, најчвршћи флегматици
не остају потпуно хладни. Чаробњаштво је то осећање
очувања нечег дечјег, које нас, макар на трен, подсећа
да нисмо потпуно изгубили себе.
Нова година је, и покрај добре друштвено реалне
и политички коректне намере учитељице (она ће вечно
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у мојим мислима остати као дама у црном мантилу,
шиљастој капи и са сакривеном метлом), да ме
благовремено освести суочавањем с реалношћу у којој
нема Деда Мраза, остала тихи, дубоки извор радости и
мистерије.
А ко, уосталом, каже да су учитељице паметне? И
ко би да брине о проблемима песимиста који се мрште
због пролазности времена? Па године и нису неко зло,
доносе памет и искуство.
И шта ако је клише, ако је кич јефтина
новогодишња изложба светлећих украса, тривијалних
песмица, праскавих петарди и трапавих, пијаних
слављеника који крајем децембра оживе наше улице.
Нека је и турбофолкерски, нека је и петпарачки, кад
мами осмех на лицу. У сваком случају, мене највише
радују поклони, до усхићења ме доводе шушкање
украсних хартија, раскош светлуцавих машни и снага
ишчекивања, док поклопац кутијица не покаже
најчешће неважан, неретко неприменљив, али изнад
свега важан предметић у њима. Као очекивање страсног
финала после љубавне предигре или чежња пре
испијања првог гутљаја топле чоколаде у хладној ноћи.
А тек избор поклона. Е, то је прави доживљај,
неисцрпна могућност инвенције, потпуно испуњење,
посебно уколико се алхемија између намере и
прихватања усклади. Бирање поклона је мудрост,
дубокоумна потрага, инспирација, покретање умних
резерви и осећања, јер у тој малој, кичастој кутијици
може, заправо, бити упаковано све.
Посебна прича је тумарање по продавницама,
потрага за идеалним поклоном. То није шала, већ
доктрина самоанализе, самопоштовања, али и темељна
биопсија дела и лика онога другог, онога коме је та
мала кутија намењена.
Лично, највише ме радују експерименти, изазови
као, на пример, одабрати пригодан поклон новој
колегиници свог драгог која ће испод свечане трпезе
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поново покушавати да своје неговано стопало,
новогодишње упаковано у свилене чарапе, смести
између ногу вашег партнера, или за колегу који вреба
ваш рад, још више радну позицију, па чак и у тој
свечаној ноћи, можда за свекрву која ни после толико
година не прихвата да сте људско биће које има
потребе везане за њеног мезимца, или за родитеља чија
очекивања никада нисте успели да испуните иако иза
вас стоји чопор деце, докторска титула или, више него
пристојно, обезбеђен рачун, за пријатељицу којој сте у
монотоном разговору добацили да сте пили дивну кафу,
неку нову, неспресо на пример, у друштву новог
пословног партнера, а сада вас прогања прича о
љубавној афери… Или онако, новогодишње, приредити
поклон некоме коме баш и немате разлога да поклањате
нешто, а можда и некоме много више од тога…
Ипак, мени је најпродуховљенија варијанта
бирање поклона за њега – мог драгог. Мој животни
сапутник, моје друго ја, моја потпора сваке године, у
раскошно, луксузно упакованој кутијици, у име оног
„Брадатог Радована”, испод јелке остави парфем, у
плавој бочици (никад није промашио мој укус, плава
боја ми је слабост). То што је парфем сладуњаво
цветан, или што носи благи мирис пачулија који мрзим,
нема везе, свакако у избору му је помогла млада,
дугонога продавачица, која се сасвим сигурно најбоље
разуме у мој укус, његов новчаник и робу коју је тешко
увалити избирљивим дамама. А он љубазан, културан
и, изнад свега, пажљив, једноставно не уме да посумња
у експертску препоруку трепћућих окица и насмејаних
усана. И тако ја сваке године добијам парфем, који ћу
касније за неке мање свечане прилике увалити љубазно
некој од горенаведених, деликатних примачица
поклона.
Значи, пажња и љубазност се морају узвратити. И
колико год да убеђујем себе да је враћање ниска и
подла страст, колико год да сам претходно обећала себи
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да ћу бити изнад свега претходног, јер, побогу, па Нова
година је, при самом уласку у продавницу, уз љубазан
осмех (не толико као што би био љубазан за њега),
бирам новчаник упадљиве боје, сличне величине и,
свакако, ни најближе његовом укусу (и тако стоје по
фиокама радног стола), или фино, срцепарајуће
наливперо, које ће својим женским својствима после
извесног времена залутати у моју торбу, понекад
кошуљу чији је оковратник за незнатни број мало
теснији, па га, онда, понекад, подсетим на ту кошуљу,
да га мало стегне око врата кад већ не могу ја, а можда
и помисли да сам је мерила уз помоћ неког младог
продавца.
Обожавам новогодишње поклоне, а о карактеру
баш и не мора да се мисли у празничним данима.
Пошто ће мој вољени сигурно прочитати колумну (кад
му је препоруче и препричају колегенице и колеге), с
огромним нестрпљењем чекам децембар и светлуцава
изненађења.
Ко зна шта нам припрема добри, брадати старац
са снежних гора.
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САША ЈОВИЧИЋ ЕКС (ХРВАТСКА)
Рођен је 1969. у Осијеку, у Хрватској (СФРЈ).
Новинар је, преводилац и сатиричар. Завршио је
студије енглеског језика и информатике у
Манчестеру, у Енглеској. Објавио је књиге
афоризама: „Ништа није добро” и „Мисли из
заветрине”. Добитник је награде Фестивала хумора
и сатире „Милован Илић Минимакс” у Новом Саду.
Превођен је на енглески, македонски и руски језик.
Афоризме је објављивао у „Ошишаном јежу”,
„НИН-у”, „Вечерњим новостима”, листу „Борово”,
„Вуковарским новинама” и програмима Радио
Београда, Радио Вуковара и Радио Борова.
Заступљен је у антологијама и зборницима у
Србији, Црној Гори и Македонији. Живи у
Вуковару.

АФОРИЗМИ
Бивша власт нас је бескрупулозно пљачкала.
Ова садашња то ради много организованије.
Толико сам срећан што имамо овакву власт.
Ево, већ ноћима не могу да спавам!
Тешка времена из претходног система замењена
су савременим методама мучења.
Гајимо наду.
То је једино што нам добро успева.
Јесте да смо изгубили сваки кредибилитет,
али тиме смо добили што смо тражили.
Његов идентитет је познат.
Био је и остао будала.
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Уста су нам пуна демократије.
Штавише, сити смо је.
Препознао сам оног народног посланика.
И у основној школи је седео у магарећој клупи.
Живим испод границе егзистенције.
Биће да сам мало претерао
доприносећи економском развоју наше земље.
Живећи од плате,
живим на ивици беде и достојанства.
Тако ми и треба кад живим од плате.
Шта ми вреди да штрајкујем глађу
кад немам ни за хлеб.
Код нас је и Црвенкапа
гладна као вук!
Опрости ми, Боже,
не знам за шта радим!
Не живи се у нашој држави баш тако лоше.
Ево, на пример, у Сомалији је још горе!
Постигнута је радна температура.
Међу незапосленима је почело да кува.
Код нас влада општа равноправност у којој је беда
равномерно распоређена у свим деловима земље.
Некада су банке нудиле кредит да направиш кућу.
Данас банке нуде кредит да ту исту кућу узму.
Више не идем од контејнера до контејнера.
На депонији је већи избор.
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Своју отаџбину носим у срцу,
па се сад бојим и срчаног и државног удара.
Није што је скупо школовање,
већ што су поскупеле и дипломе.
Овај писац има на мене пресудан утицај.
Он може да пише колико хоће,
ја нећу да прочитам ништа.
Дошао сам кући пијан.
Још сам и од жене попио батине.
Када сам се касно синоћ вратио кући,
жена ме је чекала.
Не сећам се детаља,
али знам да је било чупаво.
Са женом спавам свако вече.
А док спавам,
ничега се не сећам.
Лопта је округла и унутра празна.
Неодољиво подсећа на главу.
Наши фудбалери играју као један.
На терену их нигде нема.
За своју несрећу
Срби у Хрватској су сами криви.
Нису морали баш ту да живе!
Протерани су скоро сви Срби из Хрватске.
Нема наговештаја да је реч
и о каквом етничком чишћењу.
Ако мене питате,
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сви протерани Срби
добровољно су напустили Хрватску.
У Хрватској нема дискриминације.
Срби су променили или веру или државу.
Ми смо још у средњем веку користили
нож, виљушку и кашикару.
Модерна средства комуникације
људима дају прилику
да нико ни с ким не прича.
Код нас промене набоље
трају више од 30 година.
Не могу ни оне да дођу преко ноћи.
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ДРАГИША КАШИКОВИЋ (САД)
Рођен је 1932. године у Хаџићима, поред
Сарајева, у БиХ (Краљевина Југославија).
Емигрирао је преко Аустрије и 1957. године дошао
у САД, где је завршио факултет и овладао
енглеским, немачким и француским језиком. Постао
је уредник „Слободе”, гласила Српске народне
одбране, а покренуо је књижевни часопис „Данас”,
као и сатирични лист „Чичак”. Писао је
публицистику, новинске текстове, песме и приче за
децу, афоризме, сатиричне приче и позоришне
комаде. Иза себе је оставио и велики број врхунских
слика, углавном уља на платну. Био је свестрани
уметник, интелектуалац, хроничар, карикатуриста,
преводилац и музичар. Поред осталих, Кашиковић
је објавио и књиге „Поручник Каваја”, „Дупљаци”
и „Партија те тужи, Партија ти суди”. Југословенска
тајна полиција убила га је 1977. године, у редакцији
листа „Слобода”, у Чикагу.

АФОРИЗМИ
Историја Комунистичке партије
чита се као криминални роман.
Цркву су ликвидирали,
а себе су прогласили за свеце.
Не постоји грађанин наше земље
коме нисмо у стању
да пронађемо неку кривицу.
Нико не може да нам пребаци
да претерујемо с демократијом!
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Свели смо класне непријатеље
на просјачки штап.
Ако ликвидирају све противнике,
да ли ће ико остати?
Пре рата смо се држали црквених закона,
али смо мање постили.
Откако стварамо новог човека,
све је мање људи.
Извршили смо све задатке које
смо вам поставили.
Скинули смо иконе
и ставили слике руководилаца.
Захвални смо нашим руководиоцима
за све што нису за нас учинили.
Партија те тужи,
Партија ти суди.
Спремни смо на све промене
под условом да останемо на власти.
Чим вас осудимо,
даћемо вам разлог за хапшење.
Дали смо вам пароле,
а ви се побрините за остало.
Са пуно оптимизма
гледамо у прошлост.
Ухапсили су га
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јер је тврдио
да код нас нема демократије.
Шта се ради кад пета колона
постане прва?
Код нас је црно – црно,
а бело – црно.
Наша привреда показује најбољи развој
у области привредног криминала.
По чему су наши руководиоци –
наши?
Брину за радни народ –
да се не дигне против њих.
Народ који не осуди тиранију,
осуђен је на ропство.
Кад су га ухапсили у проневери,
уписао се у Партију.
Чланови Партије су награђени
према својим неспособностима.
Перспективе омладине су сјајне.
У иностранству.
Ослободили су нас слободе.
Нисмо хартија да трпимо све.
Ко је дао четницима право
да оду у шуму пре нас?!
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Захвални смо нашим руководиоцима
за све што нису за нас учинили.
Па шта ако су партизани
преговарали са нацистима?!
То је и Стаљин радио.
У интересу је радног народа
да ми уживамо у својим привилегијама.
Нашу идеологију намећемо само онима
који неће да је прихвате.
Немамо ништа против тајних избора,
али испробајмо мало и слободне.
Како од вас да тражим слободу
кад сте ми је ви и одузели?
Кажите ми колико дуго сте у Партији,
ја ћу вам рећи колико пара имате!
Наша правда је спора,
али недостижна.
Можда није крива Дрина,
него ми.
Највеће криминалце нико не може да дохвати
јер су на високим положајима.
У нашем казненом систему
шансу за рехабилитацију
имају чак и невини.
Ниједан комуниста не верује у Бога,
али се сваки понаша као да је Бог.
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А шта ако је народни непријатељ –
народ?
Чињеница да сте ухапшени
довољан је доказ да сте криви.
Слободна размена мишљења је гарантована.
На шаховским турнирима.
Један метак може да промени параграф устава
о доживотном председнику.
Не могу сви у Партију!
Неко мора и да ради.
Наша штампа проноси
само проверене неистине.
Кад су видели каква се неправда чини,
одмах су решили да не предузму ништа.
У Југославији једино народ не говори
у име народа.
Партија је филтер у коме се скупља
друштвени талог.
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БИЉАНА КИТИЋ ЧАКАР (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођена је 1962. године у Сарајеву, у БиХ
(ФНРЈ). По занимању је инжењер организације и
менаџмента. Поезија и кратка проза су јој
објављене у преко 50 заједничких збирки и
зборника, те две антологије (Балканска љубавна
поезија и Антологија савременог стваралаштва за
децу српских писаца у расејању). Неколико пута
награђивана је за поезију и кратку прозу. Сарађује
с часописом „Носорог”. Живи у Прњавору.

АФОРИЗМИ
Био је политичар од ријечи.
За дјела није марио.
Имао је и он свој минут славе,
кад су му одали последњу почаст.
Ко каже да се у браку сви проблеми дијеле?
Моји су се само умножили.
Од брачног троугла
направила сам четвороугао.
Сад смо квит.
Између принца и коња,
изабрала сам коња.
С њим увијек знам
на чему сам.
Пут његовог успјеха
био је испуњен рупама у закону.
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Гдје поникне јабука раздора,
ту мјеста за гранчицу мира нема.
У судару два поноса
најчешће погине љубав.
Иза мужевљевог поклона без повода,
обично се крије дебео разлог.
Данашње бајке би могле почињати овако:
„Било је то у вријеме
када се дијелила тринаеста плата.”
Што ми вриједи што у кући ведрим и облачим
кад су моји укућани ти који грме.
Политичко обећање је као киндер јаје.
Слатко, а шупље.
Празна шерпа најдаље одзвања.
Иста ствар је са људима.
Да ми је удати се за попа,
па Бог да ме види.
Он мени платни списак.
Ја њему све по списку.

166

ЈАДРАН КЛАНИЦА (РУМУНИЈА)
Рођен је 1972. године у Темишвару, у Румунији.
Професор је информатике у Српској теоретској
гимназији „Доситеј Обрадовић” у Темишвару. Објављивао је у „Нашој речи”, „Књижевном животу”,
„Политици”, „Новостима” и другим листовима и
часописима. Заступљен је у зборнику Српска сатира
у дијаспори. Живи у Темишвару.

АФОРИЗМИ
Враг није однео само шалу
него и шаљивџију.
Брод тоне,
а ови наши пацови ни да мрдну.
Нису нам све лађе потонуле –
неке још тону.
Овде и цврчак и мрав умиру од глади.
Пази шта певаш
да те не поједе маца!
Дали су нам демократију,
а узели све остало.
Птице умиру певајући,
а ми кукајући.
Ако на младима свет остаје,
и ако је младост – лудост,
значи да на лудима свет остаје.
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Мој анђео чувар променио је професију.
Брак је светиња једино
ако се удаш за свеца.
Фудбалски гледано,
ми смо увек у офсајду.
Некада су барабе биле у моди,
а сада су на власти.
Није само што смо ситна риба
него смо и на сувом.
У Чаушескуово време научили смо
шта то значи НЕМА,
а сада то знање примењујемо у пракси.
Да мене неко нешто пита,
остао би без одговора.
Много је жеља,
а мало златних рибица.
Кад сам био млад,
жене сам гледао као богиње,
а сада сам схватио
да су и богиње жене.
Док мишеви коло воде,
кукуруза је све мање.
Теоретски имамо шансе,
а практично нема теорије.
Девојкама је највећи проблем удаја,
а када се удају,
највећи проблем постаје муж.
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Упала је и мени секира у мед,
па сам остао без секире.
Наталитет опада –
нису више деца у моди.
Решење животне једначине је нула.
Стварност нас увек задеси
у тешким тренуцима.
Политички гледано –
народ није битан.
Очевици Косовске битке
још нису казали своје.
Дај ми, Боже, новаца,
а за памет ћемо лако.
Ако слушате нас –
наслушаћете се.
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СЛАЂАНА КЛАЧАР (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођена је 1995. године у Српском Сарајеву, у
БиХ. Студент је математике и рачунарства на
Филозофском факултету Универзитета у Источном
Сарајеву. Њени радови објављени су у монографијама Студентске доброт- ворне организације
„Уједињена Србија” и Зборнику песничких радова
„Андрићевом стазом”, штампаном у Вишеграду.
Представљена је у књизи „Жена и афоризам”. Живи
у Источном Сарајеву.

АФОРИЗМИ
У љубавном троуглу
не помаже Питагора.
Уникатни људи настрадају рано,
немају чиме да замијене
оригиналне дијелове.
Реалност убија имагинарне пријатеље.
Расизам је апсурд.
Ко је још видио лијепу башту
једнобојног цвијећа?!
Желим да упознам себе.
Ја, драго ми је.
Кад утишаш гласове у глави,
да ли утишаш и глас разума?
Уснила сам живот.
Пробудио ме сан.
Окупирао ми је мисли.
Потписујем капитулацију.
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МОМЧИЛО КОПРИВИЦА (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1960. године у месту Градина, код
Гацког, у БиХ (ФНРЈ). Дипломирао је на Одсеку за
историју Филозофског факултета у Сарајеву.
Објавио је књиге афоризама „Афоризмично” (2009)
и „Било нам је добро, не поновило се” (2014). Живи
и ради у Бијељини.

АФОРИЗМИ
Опасно је учити на сопственим грешкама,
можете постати зависник.
Добио је дјелимичну казну,
скратили су га за главу.
Пиши како говориш,
читај како ти је написано!
Опет смо ушли у рат,
јер је тешко живјети од успомена.
Пошто се код нас најбоље прима,
свашта нам калеме.
У новогодишњој ноћи
обратио нам се и предсједник.
То је његов допринос најлуђој ноћи.
Демократија је да може свако рећи
оно што предсједник мисли.
Скок са деветог спрата је
непоновљив осјећај.
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Било нам је добро,
не поновило се.
Све велике љубави заврше тужно –
браком.
Заклетог песимисту
ни лични успјех не може поколебати.
Човјек има пријатеље,
све док му не затребају.
Ако сте увијек у праву,
значи да сте на власти.
Ја сам сад модеран,
јер се носи оно из шездесетих.
Пијетао пјева први.
Када се пробуде кокошке,
не смије да писне.
Још није установљено
да ли је Милош убио Мурата
на националној основи.
У Америци од слободе
остао је само кип.
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ВИШЊА КОСОВИЋ (ЦРНА ГОРА)
Рођена је 1958. године у Брезју, на Мајевици, у
БиХ (ФНРЈ). Гимназију је завршила у Брчком,
Филозофски факултет у Београду, а постдипломске
студије у Загребу. Професор је филозофије, логике и
етике. Члан је неколико европских филозофских и
књижевних
удружења.
Објавила
је
више
филозофских и научних радова, три збирке поезије,
једну збирку прича и две књиге филозофског
афоризма. Њени радови превођени су на немачки,
руски,
француски,
италијански,
енглески,
македонски, бугарски и пољски језик. Уврштена је
у више антологија и зборника. Добитница је награда
у Даниловграду, Франкфурту, Лунебургу и на
другим манифестацијама и конкурсима. Од 1984.
године живи у Херцег Новом, у Црној Гори.

АФОРИЗМИ
Кад демократија спава,
снови се остварују у диктатури.
Њима капље,
а народ покис’о.
Човјек је као Мјесец.
Никад нам не показује
своју другу страну.
Под оклопом цивилизације
сви смо еволуирали у мекушце.
Препарирајте цивилизацију,
убрзано се квари!
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Нисам на линији,
сметају ми вијуге.
Праисторија је одустала,
историја још чека боља времена.
У загрљају власти иста је температура
и љети и зими.
Ишли нам по трагу,
ево, истражиће нас.
Сатира, то су маказе којима непослушни
шишају недодирљиве.
Цивилизација треба малога човјека,
лакше га може упаковати.
Човјек мога доба:
доушан, малодушан или равнодушан.
Ако мислите на линији,
доступни су вам сви простори.
Човјек је реп жртвовао еволуцији,
а главу цивилизацији.
Пси власти на немоћне лају,
пред моћнима шене.
Од роба до робота –
то је пут цивилизације.

ЧОВЈЕК И ПАС
Улицом иду човјек и пас. Свако се ослања на
своју стопу. Пас носи узицу, човјек подгојен врат.
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ЧОВЈЕК: Ти си мој пас.
ПАС: Ти ниси мој човјек.
ЧОВЈЕК: Ти си пас са педигреом.
ПАС: Ти си човјек без родослова.
ЧОВЈЕК: Захваљујући мени, увијек си имао добру
коску.
ПАС: Ти си одавно оглодао претке и памћење.
ЧОВЈЕК: Ми идемо заједно.
ПАС: Али кроз моје вријеме!
Пас и човјек иду кораком кротким. За петама им
режи слобода – пасја.

ЈУНАК НАШЕГ ДОБА
Политички стојим веома високо
Десним послушно намигујем
А будно мотрим на лијево око
Ко миш се провлачим и глођем
Нове рупе изван закона и у закону
Сигуран сам у туђем
Као у свом заклону
Са два-три добро одабрана ретка
Могу из гроба најурити свакога претка
Увијек ми је смијешно кад се моћни смију
Већ одавно уходим и будућност и историју
Вјешто пузим а могу да газим теретно ко слон
Идеалан сам полтрон
На видику ми је трон
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MИЛИЦА КРАЉ (ЦРНА ГОРА)
Рођена је 1953. године у селу Каменаре, код
Крушевца, у Србији (ФНРЈ). Бави се новинарством
и књижевношћу. Објавила је књиге песама: Двери,
Од светлости светлост, Људско месо (два издања),
Небом расла бела црква, Засејах лан, Икона Грдана,
Лепи Јован, Момачка грана; књиге есеја: Мајстори
смрти- песници самоубице, Запламти са усана ружа
(Антологија
српског
и
светског
љубавног
песништва), Сневне Евине кћери (антологија
савремене поезије жена у Црној Гори), Савремена
српска поезија у Црној Гори, Чрнилница (нове и
изабране песме). Добитница је награда: „Марко
Миљанов” Удружења књижевника Црне Горе,
„Повеља Кнез Лазар”, „Радован Зоговић”, Златно
галебово перо, Видовданска повеља, „Стварање”,
књижевног часописа „Стварање” и „Златна струна”
Смедеревске песничке јесени. Сатиричну поезију
објављивала је у „Јежу”, „Политици”, „Етни”,
„Жучи”, као и у дневним листовима у Црној Гори
„Побједа”, „Дан” и „Глас Црногор(а)ца”. Песме су
јој преведене на руски, енглески и турски језик.
Живи у Подгорици.

БЕЗГЛАСНА ПЕСМА
Речи моја нема! Речи моја црна!
Ти си се сакрила дубоко у тами.
Пропаст нам доходи и с глогова трна.
А ми обезглављени тумарамо сами.
Речи, глува буно! Душа стрепи. Ћути.
Овојем од бруке, срамоте и стида.
Стазе и богазе и пути-непути.
Тумарање кругом без очињег вида.
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И шта можеш рећи, муко моја жива?
Скотури се, сакриј у тамнини зрна.
Кад овде не бива оно што се снива.
Подели са нама ти судбину црва.

ДЕОБА
Мени
Њима
Мени
Њима

јунаштво и слава.
моћ и вечита власт.
смрскана глава.
дукати и част.

Мени гробарке змије.
Њима повеље. Одликовања.
Нада мном црни барјак се вије.
Њима заслуге за мирно стање.
Мени крст. Капља вина.
Њима отаџбина у шаци.
Робљу немир у гробовима.
Роду из пепела црни знаци.

ЗНАЦИ
Ишчили свака братска веза.
У поријеклу раздор-клица.
С горја-мраморја студен. Језа.
На своду звијезда безбратница.
У Гори сјај се за тмину веже.
И изгони се Сава Свети.
Одсвјуду ничу тамне вреже
А вођи једино на памети:
Посустало расрби племе!
Поништи слово! Језик рашчини!
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Истородно затри семе
Нетрагом у густој помрчини!
А над Морачом, а над Рибницом:
Ижљегли знаци звијездом Даницом!

СРБ
Ти више не знаш ко си, Србе,
У ковитлацу новог доба.
Силне џелате руке сврбе
На ивицама новог гроба.
Име, језик, веру у крсту
Нештедимице опако бришу.
Кад секу руку у тропрсту
Што не би и омчу да зањишу?!
А ти? Верујеш хвали и ласки
Убијено издајеш дете.
Затвараш очи од силних маски.
Подвикни громко: Бездушни свете!
Не
Ни
Ни
Ни

дам ни педаљ педља! Ни мрву земље!
змију поћерку испод прага!
призрен-платно од душе беље!
зрно пшенице из ког ми снага

Кроз тисућлећа небесје зари!
И чува језик, завет и име!
О, Србе! Худи смо ми чувари
Саме и тужне отаџбине!
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ПЕСМА ЗА НОВО ДОБА
Боље бити слуга, чауш, улизица
Но војвода Пријезда, дијете Кајица!
Боље бити мрва расута у праху
Но кидати мреже узрасломе страху!
Боље бити мишић у скровитом буџаку
Но светлећи свитац у тмоломе мраку!
Боље бити црвић, гњида, сури тић
Но Гаврило Принцип, Богдан Жерајић!
Боље бити нико! Боље бити ништа!
Но мртви јунаци посред губилишта!
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ОЛГА КРОВИЦКА ЛАЛИЋ (ПОЉСКА)
Рођена је 1980. године у Шибенику, у Хрватској
(СФРЈ). Дипломирала је славистику на Универзитету у Кракову и потом стекла звање магистра
филологије. Објавила је више од петнаест ауторских
књига. Бави се превођењем и уређивањем интернет
портала. Превела је четрдесет књига. Превођена је
на енглески, немачки, русински, албански, румунски, словачки, македонски, белоруски, руски и
словеначки језик. Уврштена је у више од четрдесет
зборника. Објављује у бројним часописима. Добитница је књижевних награда у Србији, Пољској,
Либану и Бугарској. Живи и ствара у граду Дукла
на југу Пољске.

МАРКИЋ
Маркић Краљевић није возио трактор
нити је управљао тенком...
Није био досадан у бакиним причама.
Устаје сваког часка
у мојим ушима – нема му спаса...

БОГ ПИТА
Какав је космос?
Талибан одговара: зелени.
Кинез одговара: црвени.
Западни: одговара цинична тишина.
Силази на восток –
одговара деспотичан отац.
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КАСТИНГ ЗА АНЂЕЛА ЧУВАРА
Изволите
Ја сам бисерни анђео
А гдје су ти нити
У мору
Предубоко
Молим слиједећи
Ја сам црвени анђео
А гдје ти је звијезда
У прошлости
Нема смисла враћати се
Слиједећи
Ја сам плави анђео
А гдје ти је дубина плаветнила
На небу
Превисоко
Молим...
Ја сам анђео број четири
а то је твој срећан број
Стојим ту поред тебе и не мораш никуд ићи
за мном ни трчати ни летјети ни копати по
прошлости
О.К., драги, скухај ми ручак макар једном у животу
…
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МИЛАН КУРИЏА (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1959. године у Дрвару, у БиХ (ФНРЈ).
Дипломирани је правник. Објављује сатиричне
приче, афоризме и сатиричне песме у „Етни”,
„Носорогу”, „Oшишаном јежу” и „Шипку”. Афоризми су му објављени у зборнику „Ко је ко у
афоризму”, часописа „Афоризам”. Живи у Приједору.

АФОРИЗМИ
Експерт је онај човјек који
на свако кратко и јасно питање
има дуг и нејасан одговор.
Сви паметни одоше одавде.
Срећом, остају факултетски образовани.
Шта би Тесла био
да је из Лике отишао у Србију
умјесто у Америку?
Избјеглица.
Било би добро отићи у оперу.
Знам једнога који је био
и ништа му се лоше није десило.
Наш предсједник има много сличности
са западним државницима.
Шта год не знају западни државници,
не зна ни наш предсједник.
Наука је толико напредовала
да не мораш бити писмен
да би дипломирао.
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Завидим људима
који не завиде никоме.
Маштовитији смо од других.
Ми вјерујемо бајкама
којима се други смију.
Фармацеутска индустрија је
много напредовала.
Сада ствара болести
да би их лијечила.
Направљена је озбиљна студија
и утврђено да није администрација бројна,
већ да је држава мала.
Полиција не тражи људе са потјерница.
Зна гдје су.
Како се зове одраз деснице у огледалу?
Љевица.
Морамо бити музикална нација.
Чим запамтимо једну химну,
ето друге.
Припази да ти неко за паре не ували диплому.
Боље да будеш мањина без дипломе
него већина без пара.
Моја највећа животна грешка је
што нисам више гријешио.
Гдје год су Срби осуђени
за етничко чишћење,
Срба тамо више нема.
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Прво су их едуцирали,
а онда радили евалуацију знања
стеченог едукацијом,
како би успјешно направили апликацију
и написали curriculum vitae
за избор лектора за српски језик.
И ја бих уживао у животу,
али се комшиница нешто нећка.
Политичари су очекивали
да ће народ живјети боље.
Народ их је потпуно разочарао.
Поштујем савјете љекара,
а најрадије не бих.
Не једем масно,
а јео бих, али немам.
Оно што економија данас дефинише као бизнис,
у социјализму је било дефинисано
кривичним законом.
У 19 сати сам песимиста.
У 19 сати и 30 минута сам оптимиста.
Између је ТВ дневник.
Разлика између позоришта и владе је у томе
што се у позоришту изводи премијера комедије,
а у влади се игра комедија с премијером.
Стручни чланак о нашем привредном препороду
није прихваћен у економском часопису,
али је зато награђен као хумореска.
И мало сутра је будућност.
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ПЈЕСНИК
Читаоца мало, пјесника све више
Окренути треба овај однос хитно
Да све више људи поезију чита
А све мање њих да поезију пише
Могло би овако, законом рецимо,
Да на сваку пјесму коју писац пише
Прочита хиљаду, или стотину бар
Па тек онда да се поново распише.
Знам једнога који вјечито трепери
Пише свакодневно, пјесама је безброј
Овај писац прави поетске вечери
Јер код куће сви му кажу немој
Овај писац ствара творевине духа
Не схватају људи емоцију писца
Зато мора да промјени риму
Ил’ да мијења публику, јер је скроз без слуха
Учини се писцу у једном тренутку
Да га схвата један што у ћошку сједи
Да разумије излив емоција његов
Ал’ тај бјеше заспао у кутку
Кад прогледа овај, рече писцу гласно
Не читај ми пјесму, бар на гладан стомак
Дај ми хљеба, писац, са печењем врућим
Од хљеба ја живим, за риму је касно
Читај оном што слушати хоће
Ако има таквих
Глувом пробај, писац, јер ништа не чује
Бар патити неће због своје глувоће.
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ДРАГАН ЛАЗАРОВ (РУМУНИЈА)
Рођен је 1978. у Темишвару (Румунија).
Дипломи- рао је на Банатском универзитету
пољопривредних наука и ветеринарске медицине и
Факултету пољопривредног менаџмента у Темишвару, 2000–2005. Пише афоризме и поезију. Објавио
је збирку песама „На ивици судбине”, (Београд,
2013). Ради у струци.

АФОРИЗМИ
Срби нису изгубили рат, већ тло под ногама.
На новој сам дијети. Жив се ждерем.
Потребни су нам нови хероји, зато се убијамо
међусобно.
Контејнери за селективно прикупљање
постављени су ради што здравије исхране.
Није све тако црно, има ту и доста крви.
Археолози трагају за остацима древних култура,
садашња је нестала без трага.
Глас разума ми нешто шапуће, али ја ништа не
разумем.
Имам ја свој став, понекад се и слажем с њим.
Изгубили смо идентитет, проналазач ће бити
проглашен правим Србином.
Опасно је чекати боље сутра, може тешко да
падне.
Некад је песма спајала људе, данас свако пева по
своме.
Враћамо се коренима, прогутала нас црна земља.
Романса започиње једним погледом – он гледа
њен деколте, она његов новчаник.
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ЂОРЂЕ ЛАТИНОВИЋ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
– РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1961. године у Босанској Крупи, у БиХ
(ФНРЈ). Песник је и сатиричар. Обавља функцију
амбасадора БиХ у Црној Гори. Дипломирао је на
Факултету политичких наука. Пише хумореске,
епиграме,
сатиричну
поезију
и
афоризме.
Објављивао је у разним листовима и часописима.
Књиге афоризама: „Далеко вам Бијела кућа” (1999),
„По глави становника” (2001), „Молотовљев
коктел” (2002), „Богови су пали из теме” (2007) и
„Добро дошли у свијет ублеха” (графити БиХ, 2008).
Заступљен је у антологијама и прегледима
афоризама. Живи у Подгорици, у Црној Гори, и
Градишки, у БиХ.

АФОРИЗМИ
Парола је
политички подобан афоризам.
Ко није с нама
доћи ћемо по њега!
Остајте овдје!
Док не приведемо и остале.
Цар је го,
а о поданицима да и не говоримо.
Сва срећа што вођа
није масовна појава.
Проблем се може ријешити
уз минималне жртве!
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Луде срећа прати,
а паметне државна безбједност!
Није ово наша посљедња ријеч.
Имамо ми још парола!
У том грмаљу
лежи зец!
Није сваки дан Божић.
Гладује се и другим данима.
Нама су кола кренула низбрдо
још од проналаска точка.
Вјешт политичар
с мало ријечи много слаже!
Унаприједили смо
пројекат Потемкинових села.
То су код нас цијели градови.
Држава, такорећи!
Једини сам хранилац породице.
Примам хуманитарну помоћ.
Са програма националних интереса
свих Срба
прешли смо на реализацију
интереса појединих Срба.
Лакше их је остварити!
У мени се боре патриота и издајник.
Надам се да ће паметнији побиједити.
Свим радницима који су
напустили радно мјесто
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и отишли на демонстрације
одбиће се од бубрега.
Мир нема алтернативу,
јер је рат завршен капитулацијом.
Ни лопови не могу да живе од свог рада.
Почели су да се баве политиком.
Информативни разговор је био едукативан.
Исљедник ме је научио памети.
Смак свијета је одјавна шпица историје.
Демонстранти иду главом кроз зид,
а то није по урбанистичком плану.
Истрагом је утврђено
да жртва није имала
никаквих мотива за смрт.
Предсједник по Уставу
полаже рачуне Народној скупштини.
Новац задржава за себе.
Случај је расвијетљен.
Прогутао га је мрак.
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РАДА ЛЕКИЋ (ТУРСКА)
Рођена је 1980. године у Београду, у Србији
(СФРЈ). Дипломирала је на Филозофском факултету,
а магистрирала на Факултету политичких наука у
Београду. Ауторка је романа „Вредело је чекати”.
Објављује афоризме у дневним листовима
„Политици” и „Новостима”. Живи и ради у
Истанбулу.

АФОРИЗМИ
Остварио је амерички сан.
Добио је азил у Немачкој.
Не испуњавам услов
за министра спољних послова Србије.
Говорим стране језике.
Обратила сам се највишој судској инстанци
у држави.
Редакцији једног таблоида.
Хладан туш.
То је оно што нам је влада
топло препоручила.
Мост је изграђен преко реке,
а преко њега је прешла река избеглица.
Сланина, чварци, торте и колачи
су здрава храна –
ако се не једу.
Наша економска перспектива је танка,
јер дебело каснимо у Европу.
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Отворено прича пред женом о свему.
Када говори у сну.
Младожења је млади носио шлеп.
Од сутра,
она ће се шлепати уз њега.
Она би да мења боју фотељи,
а он боје због фотеље.
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ГРУЈО ЛЕРО (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1949. године у Високом, у БиХ (ФНРЈ).
Завршио
је
Филозофски
факултет
(Одсек
југословенских књижевности) у Сарајеву. Објавио је
збирку стихова „Изгубљени завичај” 1997. и књигу
афоризама „То исто, али мало друкчије” 2001.
године. Приредио је више зборника сатире.
Заступљен је у Антологији сатиричног афоризма
Републике Српске „Лед је пробијен! Ускачите”.
Утемељио је 2004. Међународни фестивал хумора и
сатире, који сваке године организује у Бијељини.
Члан је Удружења књижевника Републике Српске.
Лауреат је конкурса за поезију Златно перо (2001), за
афоризме Наџи Наман у Либану (2012), Албатрос
(2013) у Франкфурту на Мајни и Лалошки шешир у
Темишвару (2013). Од 1996. године живи у
Бијељини.

АФОРИЗМИ
За афоризам је важан обрт.
И занатство.
Запео бих ја из петних жила,
али се бојим да не завршим као – Ахил.
Срце је најбољи човјеков пријатељ.
Само га једном у животу изда.
Изгубио је тло под ногама,
али се, срећом, дочекао на главу.
Истина је осјетљива као беба:
стално је морате умотавати.
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Није нама прошло вријеме.
Прошли смо ми.
Кад су нашли друго рјешење,
ријешили су га се.
Здраве поздрављамо са „здраво”,
а болесне са „збогом”.
Жене воле официре,
али на занимање радије иду с војницима.
Женама је њежност –
јача страна.
Жена је највећи полиглота:
једна глава – хиљаду језика.
Изгледа да плата долази из породилишта!
Добијемо је након девет мјесеци.
Ако је породица основна ћелија друштва,
онда је брак – ћелија за појединца.
До краја живота остао – провинцијалац.
Али му је жена од првог дана била – „свјетска”.
Кад су се повлачили,
избио је на чело.
Код нас је физички рад слабо плаћен,
а памет –
нема цијене.
Дјед и бака су живи,
али је њихова меморија —
in memoriam.
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Да смо читали Андрићеве „Знакове...”,
не бисмо слетјели с пута.
Непливачи најбрже воду замуте.
Имамо излаз,
али су решетке уске.
Суживот ми се увукао и у брак.
Сад жена и ја живимо једно поред другог.
Сада имамо далеки Исток
и блиски Запад.
Док смо ми били у рову,
они с површине су нас укопали.
Шеф их је толико дресирао
да без њих није ишао чак ни у лов.
Да није био добар као хљеб,
не би се нашао у – сосу.
Чизма главу чува.
Због шубаре се губи.
Благо птицама и жабама!
Оне имају перспективу.
Више ни годишњицу брака
не прослављам свечано.
Само – радно.
Жао ми је богатих.
Трчећи за парама –
они немају времена
за сиротињску забаву.
Нас три брата – оба ратујемо.
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ЕПИГРАМИ
КРИВИЧНО ПРАВО
Никад нисам чуо
нешто томе слично –
да и право може
да буде кривично.
ГЛАВУ ГОРЕ
Једино џелати
за гори живот се боре:
клонулим под вјешалима
главу дижу горе.
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МИЛАНКА МАМУЛА (ИТАЛИЈА)
Рођена је 1950. године у Порторожу, у
Словенији (ФНРЈ). Одрасла је у Београду, а затим је
живела и радила у Швајцарској. Објавила је романе
„Црвени бизнисмен”, „Бизнис и љубав” (српско и
румунско издање), „Ријалити роман – Једногодишња
СМС биографија” (први ријалити роман на свету) и
„Е.&О.Е. Грешке и омашке се изузимају” (српско и
италијанско
издање). Њене
приповетке
су
објављиване
у
„Књижевним
новинама”,
„Савременику”,
„Шумадијским
метафорама”,
„Виделу”, „Багдали”, „Ла релатиону” и другим
књижевним часописима. Добитник је књижевне
награде „Арсеније Чарнојевић”, Министарства дијаспоре Владе Србије и Удружења књижевника Србије
и „Златне значке” Културно-просветне заједнице
Србије за допринос култури. Члан је Удружења
књижевника Србије. Живи и ради у Италији.

СРАМЕЖЉИВИ ВИНОЛАЈК
Имам
Имам
Имам
Имам

вино
вино
вино
вино

у
у
у
у

чаши
флаши
сандуку
подруму

Пијем
Пијем
Пијем
Пијем
Да ме

вино
вино
вино
вино
нико

из чаше
из флаше
из сандука
у подруму,
не види
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КУЦ-КУЦ
Еци, пеци, пец
Вино није зец
Ен ден дину,
Сава рака тину
Шта је у том вину
Дванаест сати удара
Тамница се отвара
У тамници никог нема
Само једно вино дрема
Пепико, Пепико
Кад ћемо за Мексико
Никада, никада
Јер ја немам белога
Пошто, секо, млеко
Динар два, динар три
Црнога ћеш добити
Куц-куц
Ко је
Ђаво с неба
Шта вам треба
Једно вино Које
Бело није моје
Једно вино Које
Црно за нас двоје
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ГОЈКО МАНДИЋ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1958. године у Здени, код Санског
Моста, у БиХ (ФНРЈ). Пише афоризме, епиграме и
песме. Објављивао је у новосадском „Осмеху”,
„Студентском листу”, „Ошишаном јежу”, „Јежевом
хумору”, „Гласу”... Заступљен је у књизи „Ко је ко
у нашем хумору, сатири и карикатури”, Антологији
сатиричног афоризма Републике Српске „Лед је
пробијен! Ускачите”, Антологији афоризама Босне и
Херцеговине „Протести мождане масе”, Антологији
балканског афоризма и Зборницима Фeстивала
хумора и сатире у Бијељини. Објавио је 21 књигу,
од којих седам припада хумористичко-сатиричном
жанру. Живи у Бањалуци.

АФОРИЗМИ
Ако већ морамо на заједнички казан,
нека то буде онај ракијски.
Артиљерац је стално у топ-форми
Гледам у пасуљ.
Гледам и не купујем.
Добра риба не улази
у било какву „конзерву”.
Имамо сигуран ослонац –
просјачки штап.
Ја ниједну власт не могу да видим.
Од затамњених стакала.
Наша Пандорина кутија је
она гласачка.
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Она је права анатомска бомба.
Књига или пас?
Добро, најбољи човјеков пријатељ
је књига о псу.
Нисам Диоген,
али живим у бурету пуном барута.
Кукавице у миру дижу једну руку,
у рату – обје.

ЕПИГРАМИ
ПОСАО
До посла се дође –
зна се, преко странке,
ил’ да прије тога
навратиш до банке.
КРИЗА
Сталан гост је нама
економска криза
досадила већ је
к’о каква реприза.
ЗАЈАМ
Узмем зајам,
вратим зајам,
тако крај са
крајем спајам.
РЕКЛАМА
Ма, то је грозота
то је као драма
гдје год да се окренеш
чека те реклама
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Било која станица
ох, каква галама
не можеш је избјећи
стријеља те реклама
С џиновских плаката
онако, међу нама
не да ти да прођеш
градом та реклама
На страници свакој
смањите је, ама
може да се нађе
та дрска реклама
Канал сваки њен је
мене, ево слама
нема гдје је нема
нападна реклама
К’о нека се нуди,
мисли да је дама,
а глупа је, гласна
сатре ме реклама
Некад била ломача,
некад била кама,
сад убија маркетинг,
убија реклама
Од ње куд побјећи
окупира медије
за мене равно је
чину трагедије
Ни у ве-це не смијем,
она нема срама,
повучем ли ручицу,
чуће се реклама!
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БОЖО МАРИЋ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1952. године у Бањалуци, у БиХ
(ФНРЈ). Дипломирао је историју на Филозофском
факултету у Београду. Радио је као професор
историје у бањалучкој гимназији. Афоризме,
епиграме и сатиричне приче објављивао је у
бројним листовима. Објавио је књиге афоризама:
„Живјеће, авај народ”, 2004. и „Пети здесна”, 2010.
и збирку епиграма ”Претјеривања” 2012. Уврштен
је у антологије и зборнике афоризама и сатиричних
прича: „Враг и шала”, 2000, „Черт и шутка”, руско
издање, Москва, 2003, „Лед је пробијен! Ускачите”,
Антологија сатиричног афоризма Републике Српске,
2007, Антологија балканског афоризма, 2008,
„Сатиричне приче 2008”, Београд, 2008, „Протести
мождане масе” (антологија афоризама БиХ), 2008.
Добитник је награде „Вук Глигоријевић”, Сатира
феста 2010. у Београду. Умро је 2013. године у
Бањалуци.

АФОРИЗМИ
Непријатељ се служи
најпрљавијим триковима.
Жене, дјецу и бијелу технику
истура у прве борбене редове.
Опрости, Боже, ратним злочинцима.
Знали су шта раде,
али нису знали за кога раде.
У примаћој соби угледног дипломате
видио сам мапу рођене земље.
Висила је на зиду
поред осталих ловачких трофеја.
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Можемо ми бити и фини и културни
и толерантни,
али то би онда међународне снаге
приказале као свој успјех.
Шта раде Бошњаци у Санџаку?
Тврде Пазар!
Нису ни сви припадници друге нације
лоши људи.
Ево, на примјер, овај, пети здесна.
Мој предлог за грб Републике Српске:
шаховница и љиљани
у канџама двоглавог орла.
Чије је подземље,
његова је и земља!
У комунизму није било мафије.
Комунисти нису дозвољавали конкуренцију.
Глад и сиромаштво пријете човјечанству.
Треба се озбиљно супротставити
носиоцима таквих појава.
Даће овај народ и посљедњу пару,
само да би његове слуге
безбрижно и раскошно живјеле.
1941
1948
1991
2010

–
–
–
–

Nein!
Нет!
Yok!
Yes!

Рекли су ми да ће ме примити
у друштво књижевника на извјесно вријеме
док се не снађем.
203

По доласку на Балкан,
Словени су се одмах населили
по републикама.
Моја земља је као из бајке.
Лијепа, а сиромашна.
Комшији је цркла крава,
али зато су му борна кола
у одличном стању.
На фронт! На фронт! На фронт!
Утом дође конобар и објави фајронт.
Да ослободиоци нису ушли у град,
становништво не би знало
да је било окупирано.
Два лоша убише Милоша, Јанка, Марка...
Са идентификацијом жртава
није било већих проблема.
Многима је на челу писало
ко су и шта су.
Мировни споразум за Босну:
Хрвате у Хрватску, Србе у Србију,
муслимане у Турску.
И мирна Босна.
Данас сам убио комшију у лифту.
Кад се само сјетим
да се некад због тога морало ићи у шуму.
Послије изборне ћутње
завладала је гробна тишина.
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Наша полиција не само
што прислушкује разговоре грађана
већ прислушкивање наплаћује
као посебне телефонске услуге.
Народе којима владају
доживотни предсједници
историја је осудила на максималну казну.
Народ који има толико споменика
заслужује бољу прошлост.
Чини ми се да постајем Бог.
Све видим, све чујем, а ништа не чиним.
Колико Србија треба бити умањена
да би била гарант мира на Балкану?
Босна неће бити
ни српска, ни хрватска, ни бошњачка.
Босна ће бити европска и америчка.
Демократију нам дају на кашичицу
да не бисмо којим случајем
повратили претходни садржај.
Демократија оставља горак укус у устима.
Ко нам је крив што не читамо
ситно исписана упутства на полеђини.
Историја парламентаризма
много дугује једној дворани за лоптање.
Отуда тај систем:
„ја теби – ти мени”.
Уласком жена у политику,
смањиће се простор
за неприродне коалиције.
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Па шта ако је покуповао пола Србије?
Неће ни његово вјечно трајати!
Знамо да је срце на лијевој страни,
него на којој страни ви држите новчаник?
Ако дуго живите у зачахуреној средини,
постоји опасност да будете испаљени.
Откуда припадник наше националности
у њиховом малом мјесту?
Не знамо. Мора да је заостао.
Изашли бисмо ми из зачараног круга,
али се споримо око квадратуре.
Купио сам сину пиштољ од пластике.
Нема смисла да ми се дијете
по авлији игра рата
млатарајући са три прста.
Потписао сам једну непознату изреку
својим именом.
Није у реду да народни геније
остане анониман.
Обезбједили су све
да му ријечима буде тијесно,
а мислима пространо.
Стрпали су га у самицу.
Као писцу афоризама
повријеђена ми је сујета.
Циљао сам на крупније рибе,
а оно, неки јадо се препознао.
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И на Западу несрећа зближава људе,
али они од тога нису правили систем.
Стање пацијента се стабилизовало.
Не мрда.
У позоришту је као у животу:
успјешна представа је она
у којој свршен чин није крај,
него почетак драме.
Прекинута је изградња црквице на бријегу.
Боже, шта ли све још покајник
мора да уради да би је завршио?
Скупштина Републике Српске
састављена је од посланика
какви се нигдје не могу наћи,
нарочито послије паузе за ручак.
За шта се боримо?
Видјећемо кад се дим разиђе.
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ЂУРО МАРИЧИЋ (ХРВАТСКА)
Ђуро Маричић рођен је 1934. године у
Хашанима, код Босанске Крупе, у БиХ (Краљевина
Југославија). Дипломирао је на Електротехничком
факултету у Загребу. Објавио је тридесетак књига.
Пише поезију за децу и одрасле, књижевну критику,
афоризме, путописе и научноистраживачке радове.
Живи у селу Жажина код Сиска, у Хрватској.

МАЈМУН И ЧОВЈЕК
Ово је као у причи:
Човјек на мајмуна личи.
Мајмун се љути: Јао!
Ја нисам толико зао!
То је увреда тешка,
У питању је грешка.
Вријеђате читав мој род
И мој генетски код.
Мајмун је ружнијег лица,
Ал’ није лопов, убица.
Он је добар у души,
Никоме куће не руши.
Није љут к’о змија,
Не пали, не убија,
Он сваког поштује, пази,
Ни мрава неће да згази.
Због таквих бројних врлина,
Мајмуну свака част,
Била би права милина
Њега довести на власт!
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ВРИЈЕМЕ ЛОПОВА
Ко зна шта нас чека
У времена ова,
Пристигло је доба
Хуља и лопова.
Данас нису дани
Оног који знаде,
Пристигла је згода
Оног који краде.
Док поштењак једва
Крај са крајем крпи
Лопов само вреба
Гдје ће што да дрпи.
И никада доста
Тој подлој хијени,
Она прижељкује
Да је народ цијени.

НИ ЊИХОВИ НИ НАШИ
У почетку били су скромни,
Као што су скромни голаћи,
Живјеше за земљу, идеал ломни,
Без мисли о слави, богатству, плаћи.
А живот тече у једном смјеру,
К`о ријека мору, без повратка,
Човјек мјења идеје, вјеру,
Вјечност с временом постане кратка!
Старили су, све живо стари!
Мјењаше се, јер све се мијења.
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Они посташе господари,
Стекоше нова увјерења.
Лијепо бјеше – једнако свима!
Сад ту су биједни, великаши!
Били су с нама и ми с њима,
Сад нисмо њихови, ни они наши!
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СЛАВИЦА МАСТИКОСА ПАНЗАЛОВИЋ
(НЕМАЧКА)
Рођена је 1950. године у Земуну, у Србији
(ФНРЈ). Средњу медицинску школу завршила је у
Земуну. Oбјавила је романе: „Три хлеба насушна”,
„Међаши савести”, „Закон срца”, „Три хлеба на
полици времена” и збирку песама „Јутрење”.
Добитница је неколико књижевних награда:
„Бронзани орфеј”, Прва награда за поезију на
књижевном конкурсу Фондације „Петар Кочић” из
Дортмунда и прва награда за прозу на књижевном
конкурсу
Удружења
писаца
„Седмица”
из
Франкфурта. Радови су јој објављивани у
часописима, зборницима и антологијама. Чланица је
Удружења књижевника Србије и Удружења писаца
„Седмица” из Франкфурта. Од 1971. године живи у
Франкфурту, у Немачкој.

ПРОСУДИ САМА
Брана је у Франкфурт, са двоје деце, избегла кад
се оно у Сарајеву закувало, а муж јој окренуо леђа и
изгубио се с неком шмизлом у виду ластиног репа.
– Е, драга моја, каже она мени.
– Кад је онај мој несретник окренуо леђа мени и
деци, једна рука ми је била празна, у другој нисам
имала ништа, а главу као да сам у песак забила и
логично – ни да мрднем с места.
– Некако ме моја кума намaми у Лондон. Одем ја
код ње и кукам, к’о сиња кукавица.
– Е, што га гром не спржи, па да га на пасје
гробље покопам, кажем ја куми. А она ће мени:
– Има овде у Лондону и такво гробље. Само тамо
сахрањују псе пријатеље, а не џукеле.
– Е, хоћу ја и то да видим.
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И стварно. Одведе она мене на то гробље, кад
тамо споменик до споменика и на сваком свеже цвеће.
На једном од њих пише: „Он ми је био вернији од
жене”.
– Е, што ми би жао човека који је то написао.
– Ставим прст на чело и почнем да размишљам.
– Кажу да је пас човеку пријатељ. Реч највећи,
која обично иде уз ту изреку, ставила сам мало под
лупу. Али да је најчешће одан, веран, пожртвован –
свакако јесте.
– Мој муж, Нико, драга моја, није био пас. Видим
ја, огрешила сам се о псе.
– Не, не, думам ја. Пре би се могло рећи да је
крава која прво да млеко, а потом га проспе.
– Знаш, мила моја, каже она мени – кад ја једном
начнем неку тему, то ти је исто као да сам начела
бомбоњеру. Док не дотерам до краја, немам мира. Шта
год да радим, мени начета бомбоњера у глави.
– Учим ја тако немачки. Нема се куд. Аванзовала
до главне куварице, па сад морам и наредбе да издајем.
А како ако не знам да бекнем? И усред лекције, наиђем
на једну немачку реч и трас, лупи ме логично решење.
– Реч кривина на немачком језику пише се
„курве”. Јел’ тако? И то све објашњава. Јер „кривине”
знају да буду незгодне и да створе велике проблеме.
Нарочито ако неко помисли, као онај мој несретник, да
ће закаснити и нешто пропустити, па жури, а ручна му
неисправна. Улети у „кривину” док си рекао „пита”.
Још ако је она оштра, па превиди знак опасна
„кривина”, изгуби очас главу. А такви су ти најгори,
веруј ми.
– Узмимо пијанца за пример. Тај, мила моја, кад
угледа кафану, њега огреје сунце. Али он из ње изађе,
па макар пузећи на све четири. Коцкару су ноге само
под столом немирне и једино џепови празни кад из
коцкарнице изађе. А онима што улете у „кривину”, њима
се памет преврне, па робују само оној трећој нози.
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– Да, да, шта се чудиш, најдража моја”, каже ми
она. „Само то. Јер мушкарци су троножна бића. То и
наука каже. Јесте да им је тај трећи уд закржљао, па су
због тога често пуни комплекса. Нарочито ако није
кочоперан”.
– Кад сам и с научне стране то простудирала, све
је после ишло к’о по лоју. Ма, да будем искрена, то сам
знала. Није баш да нисам, да је тај патрљак од ноге
враг. „Није да није. Али ми жене ретко кад на тог
враголана гледамо с научне стране.
– А наука лепо каже – да је тај трећи уд нешто
као продужетак кичмене мождине у коме су смештени
нервни завршеци. Познато нам је да је мозак повезан
са сваким нервом, па тако и са сплетом нерава тог
закржљалог уда. Такође се зна да је памет смештена у
мозгу и ту би требало да јој је стално место боравка.
– Е, код мушкарца то није тако. Зашто? – намеће
се питање. Зато што је код мушкараца то мало чудо
најобичнија пијавица, значи паразит, коме је, да би
владао, потребна крв. Зато га и зовемо „мали вампир”.
Не само зато што најчешће ноћу шврља већ и због тога
што крв црпи из резервоара званог мозак. И док
вампир танкује, мозак пребледи. Страх га за памет.
Логично.
– Али памет не би била памет да не зна сама да
се снађе и заштити. Она се, чим осети опасност, сјури
из главе тамо где има највише крви. У трећи уд. Та
акробација се у народу зове, извини на изразу, „из главе
у дупе”. Док вампир мирује, пуни се танк и памет се
враћа у мозак. Чињеница да је тај вампир без очног
вида, значи слеп, објашњава појачану осетљивост на
остале чулне надражаје. Зато све и кад би хтео, не
може дуго да мирује. Чим се пробуди, танкује и круто
и суверено влада целом територијом поседника. А
памет као у циркусу, стално се преврће. Доле-горе,
горе-доле...
– Познато је да подлога на коју је причвршћен
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има рок трајања. Али као и сваки паразит, и тај мали
је лукав. Уз то, вампир не би био вампир да може да
умре. Зато он, кад рок трајања подлози истекне,
аванзује у фантома. Као такав сели се директно на
извор, у мозак, што узрокује да мушкарце гурне међу
двоношце, а као такви они су изгубљени и почињу да
храмљу. То их мучи до последњег даха, јер и даље
мисле да је „мали” центар света, иако им памет
преврће. Потом долази фаза у медицини позната као
„фантом синдром”, што у конкретном случају значи да
мисле да га имају и кад је већ „ампутиран”. Част
изузецима који знају како с вампирима треба. Онај мој
несрећник није знао.
– Видиш, благо мени, кад сам спознала све те
његове муке кроз које пролази, би ми га, до бога, жао.
„И сад ти мени реци: може ли ико на таквог
несрећника да се љути?”, пита она мене и додаје: „Ја
сам престала да се љутим. Скинула сам том мом
принцу и круну и царску одећу, и сахранила га, сестро
драга, тамо где је и поникао. У моје срце. Нека ту у
миру почива. Оног незнанца кога сам до тада грлила,
као да ми га је мајка уз пупак родила, пустим, нек се
ломата по „кривинама”. Ја пригрлим оно што ми је
мати стварно дала и што је лично моје. Живот. Јер он
је један. Мој.
– Чврсто сам, оберучке, загрлила свој живот.
Његов сам препустила њему, јер на то има право. И
кренула даље, корак по корак. После такве одлуке, све
око мене и у мени било је без кривца и кривице,
колико зло, толико и добро. Без победника и паћеника.
Једно-ставно, било је тако како је морало да буде. И
управо та, тако једноставна, а ипак често тако сложена
и далека мисао, превела ме је преко линије безнађа у
мирно данас и овде. О томе да ли су моје мисли биле
стварно свесне, можда само разложне, или је посреди
било нешто треће”, додала је на крају уз широк осмех
– драга моја, просуди сама.
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СВЕТЛАНА МАТИЋ (АУСТРИЈА)
Рођена је 1966. године у Београду, у Србији
(СФРЈ). Завршила је Педагошку академију и
Филозофски факултет у Београду. Дипломирала је
на Вишој теолошко-педагошкој школи у Аустрији и
стекла звање наставникa православне веронауке.
Објавила је књиге „Дечји бисери”, „Игра”, „О
љубави с љубављу” (са Александром Чотрићем) и
„Мати”. Објавила је уџбеник почетног читања и
писања за децу која похађају наставу матерњег
језика у дијаспори под називом „Наш језик” и
„Наставне листове за наставу на матерњем језику”.
Заступљена
је
у
Антологији
савременог
стваралаштва за децу српских писаца у расејању.
Песме су јој објављене у већем броју зборника.
Добитница је бројних награда и признања у Србији
и Аустрији, међу којима су „Вукова повеља”,
„Златна значка”, „Сима Цуцић”, Плакета часописа
„Витез” и „Витезовог фестивала писаца за децу”,
Плакета Народне скупштине Републике Србије и
Плакета Министарства образовања, науке и културе
Аустрије. Професор је матерњег језика у Бечу.

ИЗБОР ИСКАЗА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ
ШКОЛА У БЕЧУ, ИЗ КЊИГА „ДЕЧЈИ
БИСЕРИ” И „О ЉУБАВИ С ЉУБАВЉУ”
Моји родитељи
Љутим се на њих јер ми не дају да се шминкам.
Само смем за викенд.
Да сам ја тата, не бих викао на децу. Волим више
маму јер ми допусти да дуже будем у парку.
Никад се нисам наљутио на њих. Да сам ја тата,
не бих толико викао и свађао се са женом.
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Баба и деда
Баба када ме љуби, умаже ме. Она галами, али све
ми купује.
Баба је весела. Комшије пита на немачком језику
како су. Са татом сам прала ауто. Један човек је дошао
у посету и није хтео с бабом сам да седи. Ставила му
је миша у ташну и поцепане паре. Према мени је добра.
Када ми је досадно, тера ме да чистим њену собу.
Хтела сам да спавам, али ме је баба повела у
кладионицу. Тамо смо играле билијар.
Деда је био безобразан. Само је викао на нас и
онда је умро. Баба ми даје играчке и паре, а нисам то
заслужио. Купио сам и ја баби и деди гардеробу и
слаткише.
Школа
У школи је много досадно. Избацио бих из школе
тестове и немачки језик. Нервира ме то што ме
учитељица стално опомиње. То је због тога што сам
највећи у разреду.
Не свиђа ми се шта девојчице раде у школи.
Шаљу ми пољупце, а ја то не волим.
Волим физичко, цртање и математику.
Добро знам математику и немачки језик. Не умем
ништа да научим напамет.
Моја учитељица
Учитељица је строга. Увек пише у свесци да
морамо нешто да платимо и донесемо новац. Она хоће
да буде богата.
Лепа је. Нема разумевања за мене.
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Лепо је обучена. Ништа више не мислим о њој.
Шта ћу бити кад порастем
Ја ћу бити голман када порастем. Бранићу за
Партизан, јер га волим. Лако је бранити. За сваки
одбрањен гол добићу хиљаду евра.
Бићу ватрогасац. То је добро занимање. Можеш да
се пењеш и силазиш са вештачки монтираних
степеница. Док гасим ватру, могу да се угушим.
Волела бих да будем васпитачица. Викала бих на
децу када нису добра. Рекла бих им: „Седите, бацићу
вас са прозора!”
Како проводим слободно време
Идем у парк и правим глупости. Узмем балон,
напуним га водом и бацам га на другу децу.
Ја идем у Србију када сам слободна. Играм се у
парку и на компјутеру с мојим другарицама. Гледам
телевизију, читам, пишем домаћи задатак. Чистим стан.
Чувам сестру док мама иде у тоалет.
Када сам слободан, идем у парк. Возим ски-борд,
играм игрице. Мама ми не дозвољава да јој помажем у
кући. Једном сам јој помогао, па сам направио поплаву
у кући. Нисам затворио чесму.
Моје жеље
Желео бих да сам велики као џин и да ударим
школу.
Ја сам заљубљена у једног дечака. Волела бих да
га упознам. Он живи у Америци.
Желела бих да ми родитељи купе скутер. Желела
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бих да живим у Србији. Тамо је лепо, јер имам пуно
другарица. Тамо ми се свиђа. Тамо не морам да идем у
школу. Тамо увек греје сунце. Сви се шалимо и сви смо
на окупу.
Ја и моји страхови
Отишао бих на место где нема страха.
На Мирочу има вампира. Плашим се једне куће.
У њој живи један човек. Он има бркове и носи наочаре.
Он је исцепан и иде по селу. Не знам како се зове.
Рекао ми је: „Немој да долазиш код мене”. Ја сам му
одговорио: „Океј.”
Плашим се кловна. Он је маскиран и није добар.
Најсрећнији дан у животу
Најсрећнији сам био кад сам се родио. Нисам знао
да ли ћу да плачем или да се смејем.
Најсрећнија сам када ме мама помази.
Уловио сам рибу рукама. Била је дугачка пола
метра. Појели смо је. Родитељи су били срећни.
Ја и моји проблеми
Ја немам проблема. Увек побегнем од њих.
Имам мало пријатеља. То је мој проблем.
Мој проблем је то што морам да идем у школу. Не
могу да устанем рано. Мама ме буди, а ја помислим:
„Па, зар баш морам данас у школу?”
Љубав
Љубав је када ја перем прозоре. Мама каже:
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„Браво, Ноби.” Ја волим маму. Нема никог ко ме не
воли.
За мене је љубав цела фамилија.
Осећам се срећно. Воли ме један Милан из 1с.
Написао ми је на зиду: „Анђелина, волим те!”
Помислила сам: „Он је први разред. Срам га било!”
Нисам никад видела љубав. Можда ћу је некад
срести.
Тражила сам лутку и пронашла љубав. То је био
мој мали меда.
Тетка је течи рекла да га воли. Он је добио паре
на лутрији.
Када сам вратила књигу, библиотекарка ме је
пољубила у косу.
Волим розе машнице. То је љубав.
Купили су ми пса за рођендан. Ја осећам љубав
према њему.
Перем зубе сваки дан по два пута. То је љубав
према здрављу.
Волим свој телефон највише на свету. Он увек
ради шта ја хоћу.
Када сам се вратио с распуста, морао сам да
перем прозоре да би ме мама волела.
Деца се воле јер су мала. Љубе их мама и тата.
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Мој брат је будала. Воли једну девојчицу која му
је поломила наочаре.
Деду највише волим када прими пензију. Он воли
пиво, а ја чоколаду.
Мама ме воли када има времена. Никада није код куће.
Видела сам на филму како се људи воле. Волела
бих да је тако и у мојој породици.
Комшиница је рекла да је љубав пролазна. Поред
мене је прошла, а ја је нисам приметио.
Не разумем шта значи љубав. Кад порастем,
можда ћу имати одговор на ово тешко питање.
Опасно је имати љубав. Можеш да добијеш
алергију, може да те ухвати промаја, да добијеш
грозницу, да те ухвати грип и да останеш без пара.
Ја сам се заљубио први пут у вртићу. Плакао сам
сваки дан за мамом и хтео да побегнем одатле.
Најбоље је да немаш љубав, јер онда не можеш да
је изгубиш.
Мама ми стално пржи јаја за ручак. Каква је то
љубав?
Ко тражи љубав, губи време.
У љубави неко добија, а неко губи. Све се врти
око пара.
Не волим да причам о љубави. Увек ме пробије
зној.
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Вратићу љубав одакле је дошла.
Мој деда је нашао љубав на пијаци. Иде сваки дан
тамо, а враћа се с празном торбом.
Љубав је као месец. На почетку буде велика.
Након тога од ње остане половина, па четвртина и онда
заувек оде и нестане.
Кад ми неко помене љубав, увек се најежим.
Почне да ми расте температура и не могу да идем у
школу. Потребна су ми два дана да оздравим.
Јована ми је украла гумицу. Каже да ме воли, па
хоће да има нешто моје.
Чим сам се родио, заљубио сам се у Виолету. Она
носи протезу и ништа је не разумем када говори о
љубави.
Шта да радим са девојчицама које ме воле? Оне
се свађају, псују, чупају за косу, а ја играм фудбал.
Владан се оклизнуо и пао. Подигла га је Весна са
пода, јер га воли.
Немам метар за мерење, па не могу да измерим
љубав.
Волим девојке фото-моделе, а оне ме игноришу.
Кажу да треба још да се наједем пасуља, а ја га не
подносим.
Добила сам „барбику” за рођендан. Она је лепа,
али несрећна, јер је само ја волим.
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Рат
Рат је када неко пуши цигару.
Рат је када се људи бију и пуцају. Рат је када неко
од некога нешто узме. Љубав је рат. То је када се неко
воли, па се бије.
Људи ратују да би јели. Ако немају да једу, онда
ратују. Рат није добар. Човек пуца на зеца, убије га и
онда може да једе.
Медији
Гледам дневно сат времена телевизију. Тата и ја
читамо новине. Ништа ми се не свиђа у новинама.
Не волим голе жене и мушкарце. Волим да читам
у новинама када неко неког убије и све што је напето.
Гледам пет минута дневно ТВ, јер ме боле очи.
Гледам цртани. Слушам на радију певачицу Леди Гагу.
У новинама све пише. Избацила бих текстове о мртвим
животињама и изгорелим људима. Баба, тата и ја
читамо новине.
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ТЕОДОРА ТОДА МАТИЋ МЕДИЋ (АУСТРАЛИЈА)
Теодора Тода Матић Медић рођена је 1945.
године у Бајиној Башти, у Србији (ФНРЈ).
Школовала се у Београду. Ради као слободни
новинар и књижевник. Објавила је четрнаест
књига. Заступљена је у више од сто двадесет
антологија, зборника и лексикона широм света на
српском и енглеском језику. Учесница је
многобројних
књижевних
манифестација
и
добитница значајних признања. Поред класичне
поезије и прозе, пише и хаику песме и приче за децу.
Председница је Удружења „Просвета” из Сиднеја и
Подружнице „Поета” у Аустралији. Чланица је
Удружења књижевника Србије и Удружења песника
у Аустралији и Америци. Живи и ради у Сиднеју.

ТУЖБАЛИЦА
Осећам како ми душа
У телу превире
Кроз трансформацију времена,
А ја само игра на месечини.
Зачух како песма у мени плаче
Емоционалним сузама
Попут тужбалице,
А кроз њу јак ветар дува.
Не плачи, песмо моја мила,
И не тугуј,
Не испирај црна слова
Са белог папира.
Обриши сузе, разведри лице,
Певајмо скупа заједно
О мојој нерођеној срећи.
Певаћемо и у хору птица,
Нека птице покљуцају сва црна
Слова са папира наше тужбалице.
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РУЖА МИЈОВИЋ ШОРИЋ (НЕМАЧКА)
Рођена је 1953. године у Ораховцу, на Косову и
Метохији, у Србији (ФНРЈ). Основну школу и
гимназију завршила је у родном граду, а Вишу
педагошку школу у Призрену. Пише поезију за децу
и одрасле. Ауторка је збирки поезије „Живот брзак”
и „Довиђења у Призрену”. Преводи са немачког на
српски језик. Заступљена је у Антологији
савременог стваралаштва за децу српских писаца у
расејању. Потпредседница је Удружења писаца
„Седмица” из Франкфурта на Мајни. Чланица је
Удружења књижевника Србије, као и Књижевног
друштва Косова и Метохије. Живи и ради у
Франкфурту, у Немачкој.

АУКЦИЈА ИЛИ ВАШАР У
КАПИТАЛИЗМУ
Аукција, чујте биџе!
Аукција у дворани...
Овде нема џиџе-миџе
На снижењу су органи
До којих се лако стиже.
Бубрег један, бубрег живи
Богат купи, одмах два ће
Здрав сиромах да преживи
Продао би један, шта ће...
Богат хоће младо срце
Има евра и долара
За кучине и за трице
Сокола и соколара.
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На цени је јетра млада
Отпорна на алкохоле,
Син богатог њој се нада
Има још и да га моле...
Мозак нови купца чека
Пребродио Удбу, Цију,
Као нов је, ипак оста
Чекат нову аукцију.
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ПЕТАР МИЛАТОВИЋ ОСТРОШКИ (АУСТРИЈА)
Рођен је 1949. године у Велети, код Слапа на
Зети, у Црној Гори (ФНРЈ). Школовао се у Слапу,
Фрутку, Даниловграду, Подгорици и Београду.
Добитник је више награда у Подгорици, Београду и
Бечу. Уређивао је неколико часописа. Члан је
Удружења књижевника Црне Горе, Удружења
књижевника Србије и Аустријског удружења
писаца. Објавио је око четрдесет књига поезије,
епиграма, романа, афоризама, студија, есеја,
коментара и говора. Живи у Бечу, у Аустрији, од
1983. године.

АФОРИЗМИ
Срби су освојили још један светски рекорд –
имају више писаца него читалаца!
Кад год покушају око нечега да се договоре,
појаве се лева сметала
на десној страни и десна на левој.
Зато успешно храмљемо на обе ноге!
Коцка је бачена –
њему на главу!
Мислим, дакле постојим –
за затвор!
Ако је смрт последња истина,
значи ли да је овај живот актуелна лаж?
Зато што прилика чини од човека лопова,
народ нема прилику да живи човечански!
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Ова неуспешна влада
успешно вас оставља
без свих нада!
Сваког јутра им кажем:
„Добро вече”,
јер ми се смркне кад их видим!
Да откријем јавну тајну!
Барон Минхаузен највише се швалерисао
по Балкану.
Доказ: оставио је безброј потомака!
Ми више нисмо ми,
постали смо они, свачији и ничији!
Ко су највећи непријатељи Срба?
Неки Срби!
Њихов највећи успех је
да не успеју други!
Скорo се сви сврсташе у бројне странке,
а у људе ретко ко!
Границе затварају они
који су одавно прешли све границе!
Свезнајуће незналице не признају аргументе,
али аргументују своје незнање!
Родили се као мали Срби
и смањили се у велике Црногорце!
Смрт није толико страшна
колико је страшан живот
кад постане смрт!
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Самосталан, независан човек је само онај
који зависи од сопствене памети!
Разведен човек је победник у рату
са самим собом,
а удовица је она која је преживела брак!
Бићеш највећи несрећник
ако твоја срећа зависи од другога!
Од толико паметовања непаметних
мудрац се распаметио!
Сатанско тројство је:
кратак фитиљ,
плитка памет и дугачак језик.
Не могу зли да се договоре око тога
ко је од њих најгори.
Због левака на десној страни
успешно храмљемо на обе ноге!
Најчешће дискриминишу они
које је памет одавно дисквалификовала!
Неко је тамо, неко овамо, неко онамо,
а где смо, ни сами не знамо.

КАМЕН ЈАУКНУО ОД ПОНИЖЕЊА
ЧЕЛА
Понижено чело у камен ударило
И камен је јаукнуо уместо човека
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Стидимо се с краја на крај века
Кад нам је наше доба труло и гњило
Од срамоте своје тужно се гојимо
Аманет прекопан ћускијом и будаком
Усред белог дана заклоњени мраком
Трајемо животе да не постојимо
Владика Раде гледа нас са небеса
И као Бог се моли за све наше грехе
Рођене из наших црних мозготреса
Нада се да се сви у памет вратимо
Испод небеске светлоплаве стрехе
Да и после смрти опет постојимо

ВРЕМЕ МЕДИОКРИТЕТА
У времену медиокритета
најгори црни коров цвета!
Утркују се разни лудаци
да се прикажу као мудраци!
Паметују разне будале,
оне велике и оне мале!
Коло воде луди пробисвети.
То се глупи паметноме свети!

ДОШАО ЂАВО ПО СВОЈЕ
Кад пљунуше у пружену руку
Стадоше себи на своју муку!
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Мржња им вилице зазида
Без образа и без икаквог стида!
Злоба им карактерна особина
Коју преносе са оца на сина!
Пакост им је једина етика,
а икона им ђаволова слика!
Досадили су Богу и свима
Са оргијама по мозговима!
Ђаво, на крају, дође по своје
И, ето, рече свима: Ово је моје!
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ЧЕДОМИР МИЛЕНОВИЋ (РУМУНИЈА)
Рођен је 1940. у Белобрешки. Публициста,
писац,
завршио
је
Филолошки
факултет
Универзитета у Букурешту, с прекидима због
здравствених разлога 1958–1967. Радио је као
уредник у темишварским листовима „Правда” 1968–
1969, „Банатске новине” од 1969. до пензионисања
1983. Добитник је више награда и признања:
Награда Савеза писаца Румуније, Букурешт, 1975,
Награда часописа „Књижевни живот”, Темишвар,
1989, Српска књижевна награда, Темишвар, 1991,
1995, 2000, Награда Темишварске филијале Савеза
писаца Румуније 1992, 1998, Награда Фондације
„Петар Кочић”, Дортмунд, 1998, 2003. Објављивао је
у многим о часописима широм Румуније. Био је
члан Савеза писаца Румуније и почасни члан
Удружења књижевника Србије. Објавио је преко 20
књига песама, прозе, превода. Умро је 2012. у
Темишвару.

АФОРИЗМИ
Невине жене не хвале се својом невиношћу.
И мир, ако је чуван пушком, мирише на барут.
Христово рођење и Сеобу Срба пропратила је
звезда. Није ни чудо што им је распеће заједничко.
Политичари се бране обећањима.
Краљевима се за мудрост узимају и глупости.
Тешко је преживети сва обећања.
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Мраву је свеједно да ли га је прегазила лева или
десна чизма.
Политика је уметност пливања на сувом.
Све долази са закашњењем, осим несреће.
Нема толико мућака колико има политичара.
Политичар понавља једно те исто док му не
поверујеш.
Ако ми други кроји капу, ту моја глава и није
толико битна.
Мотиком су се људи често тукли, али ретко за њу.
За многе мушкарце жена остаје мисаона именица.
Кад брак почне да пуца, закрпа много не вреди.
Не треба се скривати иза прста, јер се онда види
још боље.
Циганину је најтежа празна торба.
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ДАНИЦА МИЛЕТИЋ (АУСТРИЈА)
Рођена je 1976. године u Линцу, у Аустрији.
Ради за компанију која се бави дизајном и
производњом наочара. Објавила је роман „Интервју
са Евом”. Добила је признање ТВ емисије „Под
сјајем звезда”. Пише афоризме, које објављује на
својим интернет страницама. Заступљена је у
зборнику „Жена и афоризам”. Живи у Линцу.

АФОРИЗМИ
Постоје разне културе у свету,
само је некултура јединствена.
Најтежи је стисак оних
што не даве рукама.
Боље једном људски збогом,
него стопут здраво,
преко воље.
Најбоље код мојих планова
које немам јесте то
што никада не пропадају.
Смејем се од срца,
хвала Богу, па имам од чега.
Једино од нежности
човек не уме да се брани.
Тестамент је папир који је сахранио
више живих него покојних.
Волим храбре,
зато ретко волим.
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Од свих руку,
чисте су ми најлепше.
Жена ретко зна шта ће обући,
али зато увек зна шта ће купити.
Извините, да ли неко може
да ми покаже пут до врага?
Однео ми је шалу.
Ономе ко уме свој образ да носи,
једно лице за живота није довољно.
Лако је онима који не воле себе.
Њима није проблем да остану
поред оних који не воле њих.
Највише што су неки у животу закључили,
било је боловање.
Од мањка можданих ћелија најмање пате
они којима највише фале.
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НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ (КАНАДА)
Рођен је 1962. године у Крушевцу, у Србији
(ФНРЈ). Новинар је, власник и уредник часописа
„Чиоде”, који излази у Канади под слоганом
„Новине са седам падежа”. Дипломирао је на
Факултету политичких наука у Београду. Радио је
као новинар у „Политици”, „Спортском журналу” и
„ТВ Политици”, до 1995. године, када одлази у
Канаду. Објавио је три књиге кратких прича:
„Чиоде” (2002), „Ух, Канада” (2005) и „Зашто волим
Канаду” (2012). Аутор је романа „Свети Никола у
Торонту”.

ПИСМЕНИ ЗАДАТАК: ЗАШТО ВОЛИМ
КАНАДУ
Канаду волим зато што је то једна велика и лепа
земља која има пуно природних лепота. Те лепоте,
углавном, не могу да се виде голим оком, али их има
доста на каналу „Дискавери”, који тата, мама и ја волимо
да гледамо и да се поносимо у каквој земљи живимо.
Мама и тата кажу да је Канада лепа зато што у
њој живи пуно разних народа и народности и што су
људи свих раса и религија овде нашли место да живе у
миру и пријатељству. Ја у школи имам пуно другара из
различитих земаља, али тата не да да их доводим кући,
па се зато дружим само с нашом децом чији су
родитељи богати, јер тата каже да је тако најбоље. Моја
сестра је учила у школи да је мултикултурализам једна
велика ствар, и то јој се много свидело, па је почела да
се забавља с једним дечком с Јамајке. Онда су је, када
су сазнали, мама и тата заједнички оплавили од батина.
Канада је лепа зато што се у њој говори пуно
језика, а неко чак говори и енглески. Када мог тату
пријатељи из завичаја питају како стоји с језиком, јер
знају да је у школи стално вукао кеца, он каже да се
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сасвим добро сналази и са српским. Онда мама каже да
му ништа друго и не треба, јер не излази из наших
кафана, па се онда посвађају и пошаљу ме напоље.
Моја мама много воли Канаду, јер каже да овде не
мора ништа да кува, зато што је све на готово и све
може да се купи. Ми се слажемо с њом и највише
волимо када каже да је боли глава, па наручи пицу, али
је зато моја бака, када нам је дошла у посету, плакала
два дана када је видела како смо се сви угојили (мама
каже да смо се поправили).
Канаду волим зато што има развијен спорт и што
са скоро сваке Олимпијаде донесе пуно медаља из
карлинга, биатлона, бадминтона, одбојке на песку,
трамбулине и осталих важних спортова.
Тата каже да много воли Канаду зато што ти није
потребна веза да добијеш посао као код нас. Сви имају
исте шансе да се запосле у „Мекдоналдсу” или „Тим
Хортонсу”.
Ја много волим да идем у канадску школу зато
што се пуно играмо и учимо доста корисних ствари о
домаћинству. Учитељица нам је рекла да ћемо у петом
разреду да учимо читање и писање. Једва чекам. Моја
сестра не воли школу зато што иде у дванаести разред,
па их сада терају да уче таблицу множења.
Најлепше годишње доба у Канади за мене је зима.
Од зимских радости највише волим када увече сви
седнемо испред телевизора и гледамо вести о томе како
су се људи заглавили у снегу на ауто-путу. Тата тада
увек каже како је добро што није запослен, јер ко зна
када би дошао кући.
Ми сви у породици много волимо Канаду зато
што је далеко, па татина родбина из Мионице не може
да дође код нас и остане две недеље, док чекају да им
закажу преглед код специјалисте.
Мама увек говори како је она потекла из фине и
културне породице и да воли Канаду зато што има пуно
културних догађаја. Каже да јој је највећа жеља да гледа
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мјузикл „Краљ лавова” и да учествује на „Карибани”.
Ја волим Канаду зато што се овде много води
рачуна о деци. Ако те тата или мама туку, онда можеш
да позовеш један број телефона, па онда дођу неки
људи и одведу те у неку кућу где има пуно деце и где
о њима воде бригу чике које много воле мале дечаке.
Канада ми се допада због тога што можеш са 16
година да добијеш возачку дозволу, узмеш ауто од тате
и онда се тркаш с другарима по улицама.
Мој тата каже да воли Канаду зато што не мора
да живи с мамином мамом. Додуше, она нам понекад
дође у посету и стално прича како јој се ништа не
свиђа у Канади, али тата каже да њу не смемо да
слушамо јер је она „матора комуњара”.
Волим Канаду зато што има пуно места где
можеш да одеш на излет. Ми се сваког викенда, када је
лепо време, значи бар три пута годишње, на брзину
спремимо, седнемо у кола и одемо на неко језеро. Ту
се увек лепо проведемо све док не почну да нас гризу
комарци и док мама не почне да виче на тату зато што
је попио осам пива. Онда дође време да идемо кући, па
упаднемо у гужву на ауто-путу и у колима сви ћуте. Ја
тада волим да гледам кроз прозор и да уживам у
природним лепотама Канаде.
Волим Канаду и зато што у њој има пуно домаћих
и дивљих животиња. Сви имају кућне љубимце, па сам
и ја молио да добијем пса, али ми је мама рекла да њој
не пада на памет да иде за њим по улици и да скупља
гованца у пластичну кесу. Онда сам кришом почео да
храним једног ракуна који нам је превртао по ђубрету,
јер сам хтео да имам свог љубимца, али га је тата
умлатио лопатом када га је видео у дворишту. Кришом
смо га закопали иза куће и тата нам је запретио да
ћутимо, јер би, иначе, морао да плати неку казну од не
знам колико много долара.
Моја сестра много воли Канаду зато што је она
мало пунија (ја мислим да је баш дебела), па каже да
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овде увек може да нађе гардеробу у којој изгледа секси.
Ја мислим да није то разлог, него што јој се нико не
смеје на улици као кад је била у Београду, па су је
звали „дебела Канађанка”.
Када сам питао маму зашто она воли Канаду, дуго
је размишљала и на крају ми је рекла да је воли зато
што може да се опусти и не размишља шта ће рећи
комшилук, који нам је тамо код нас сваког дана
завиривао у лонац. Онда сам ја размислио, па сам јој
рекао да овде и не могу да нам вире у лонац када га
нико и не употребљава. Онда ми је она звекнула једну
заушку и ја сам одлучио да је искључим из овог пројекта.
Мој тата каже да највише воли у Канади то што
је избор пива толики да ће му требати још ко зна
колико година, па да све испроба. Ја мислим да је он
већ све испробао по више пута и да стално почиње
нову туру.
Волим Канаду зато што овде и чике могу да се
жене међу собом. Ја баш не марим много за девојчице,
јер су алапаче и безобразне, па сам размишљао да се
оженим неким другаром кад порастем. Мислим да би
нам баш било фино, јер бисмо могли заједно да
гледамо утакмице, играмо фудбал и кошарку и
наручимо пицу или кинеску храну када дођемо кући.
Рекао сам то тати, а он се само ухватио за главу и
опсовао и ову земљу и дан када је у њу ушао. Није ми
јасно зашто се тако наљутио кад је стално причао како
воли Канаду.
Ја волим Канаду зато што је то велика и лепа
земља с пуно природних богатстава.

ДНЕВНИК НАШЕГ ИСЕЉЕНИКА У
КАНАДИ
12. август
Уселили смо се у нашу нову кућу у Канади. Тако
сам узбуђен. Овде је тако лепо. Планине су прекрасне.
Једва чекам да их видим прекривене снегом.
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14. октобар
Канада. То је најлепша земља на свету. Лишће јој
је попримило све оне дивне нијансе жуте и наранџасте
боје. Возио сам кроз природу и видео пар јелена. Тако
су грациозни. То су најлепше животиње на свету. Ово
мора да је рај. Волим Канаду.
11. новембар
Дан сећања (канадски државни празник). Лов на
јелене почеће ускоро. Не могу да замислим како неко
може да убије тако дивну животињу. Надам се да ће
ускоро снег. Тако је дивно.
2. децембар
Ноћас је пао први снег. Устао сам и видео све
покривено белим покривачем. Изгледа као најлепша
разгледница. Изашли смо напоље, почистили степенице
и прилазни пут, а онда се грудвали (ја победио). Кад је
прошла грталица (машина за чишћење снега с улица
која снег склања са стране), морали смо поново да
очистимо капију. Каква дивна земља. Волим Канаду.
12. децембар
Ноћас опет снег. Опет прошла грталица и
затрпала капију. Овде је прекрасно.
19. децембар
Ноћас опет снег. Нисам могао да извезем ауто да
одем на посао. Овде је заиста дивно, само сам мало
уморан од лопатања. Опет грталица.
22. децембар
Снег опет падао целе ноћи. Добио жуљеве од
лопатања и леђа ме боле. Овај мајмун са грталицом као
да се крије иза ћошка и само чека да ја очистим испред
капије.
240

25. децембар
Срећан Божић. Још мало снега. Ако ми икад падне
шака овај што вози грталицу, убићу га. Што не посипају
више соли по путу, па да се пре отопи.
27. децембар
Ноћас опет снег. Не излазим већ три дана, сем
што чистим снег кад год прође грталица. Не могу никуд
да идем, ауто се заглавио у брду, снег испред капије, а
и хладно је. Кажу да ће ноћас пасти нових 30
центиметара.
28. децембар
Прогноза је била лоша. Пало је пола метра. Ако
овако настави, неће се отопити до лета. Грталица се
заглавила и тај мајмун дошао да ми тражи лопату.
Рекао сам му да сам већ сломио шест лопата чистећи
снег са врата што их је он набацао и замало да сам му
сломио лопату о главу.
4. јануар
Најзад изашао из куће. Отишао до продавнице да
купим нешто хране и кад сам се враћао, ударио колима
у јелена. Округло 3000$ штете на колима. Те немани
треба убити. Свугде их има. Што их ловци не побише
јесенас...
3. мај
Одвезао кола код механичара. Невероватно колико
су зарђала од те глупе соли што је посипају свуда.
10. мај
Селим се на Флориду. Не могу ни да замислим
како неко нормалан може да живи у тој Канади.
12. мај
Стигли смо на Флориду. Уселили смо се у нову
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кућу. Тако је велика, има сав комфор, наравно и pool
(базен). Како је овде само топло и пријатно. Већ сам
заборавио Канаду. Волим Флориду.
20. мај
Овде су људи невероватно добри и увек се само
смеју. Стварно је Флорида интересантна, а има пуно
интересантних животиња. Баш је фино топло и ове
недеље сам се прегрејао од оне хладне Канаде. Пуно
волим Флориду.
12. јун
Већ смо месец дана ту, време је још увек топло и
јако влажно. Добро да у кући имамо климу. Комшија ми
је причао како у једном ресторану у близини служе
доброг алигатора. Како могу људи да једу те животиње
које потичу из доба диносаура. То никако не могу да
разумем. Видели смо пуно тога на Флориди, невероватно је интересантна. Највише те волим, Флоридо.
30. јун
Откад смо дошли, време се скоро није мењало.
Увек топло, а сад и помало сувише влажно. Али клима-уређај у кући и у колима ради одлично. Ноћу нам
једино сметају комарци, којих у ово доба има пуно.
Упознао сам још неке комшије. Стварно су људи на
Флориди добри.
18. јул
Невероватна врућина и скоро 100% влага, за
викенд идемо на обалу. Надам се лепом проводу...
20. јул
Каква ноћ. Фата је у хотелу случајно оставила
отворен прозор. Замало да ме живог поједу ти комарци.
Кад хтедосмо да се вратимо кући, неко нам је украо
кола! И тако има да се возим 100 миља таксијем. Црнац
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таксиста увек се само смешка, имам утисак да је он
украо кола. Стварно има криминала на Флориди!
21. јул
После враћања кући, опет такси и на посао, па ја
као да радим само за ове таксисте. У фирми ми је шеф
рекао да се не смејем довољно, али како да глупану
објасним да нисам склопио ока од оних комараца, да не
помињем украдена кола. Невероватна врућина!
30. јул
Врућински талас је на максимуму, а нама је у кући
цркла клима. И још ови комарци, једино ће да ме спасе
да преживим једно купање ујутро. Већ кад сам хтео да
се бацим у базен, видео сам у њему алигатора од три
метра!!! Још ми је само то требало, брзо зовем
полицију да питам шта треба да радим. Они кажу да га
пустим на миру и да ће сам отићи одакле је дошао.
Полудећу!
31. јул
Већ од рана јутра невероватна врућина. На послу
сам опет као пребијен. Шеф, онај кретен, каже да се
уопште не смејем и да то није добро за конзументе.
Дођавола и он и конзументи!
1. август
Каква врућина. Већ други дан без климе, што
значи и без спавања. Све ће да изгори, само комараца
има, све црно и све више. Онај мрган од три метра као
да је у мом базену камповао. Испричам целу причу
комшији, он се само смеје, као и увек!
2. август
Једва дочеках да дођу да ми поправе ту климу. А
онај нигер ми уместо климе среди ћерку. Полиција
каже да само треба бити пажљив, а да црнца,
243

вероватно, неће моћи да пронађе, јер су ионако сви
исти. Врућина као да смо у паклу – зар је то Флорида?!
12. август
Не могу да поднесем ту врућину. Ту смо још увек
као у паклу, а откад смо дошли, време је исто. Шеф ме
избацио из фирме са осмехом на лицу и рекао да су се
конзументи побунили јер се нисам довољно смејао. Е,
тако сам остао без посла и идем у кафану да се
напијем. Сви се мени и мојој причи само смеју, а
нарочито онај полицајац који ме ухвати пијаног и
затражи да му платим 3000$. Мрзим Флориду, проклета
била!
13. август
Петак, 13. Боже, каква врућина. Враћам се кући из
ћузе без кола, без посла и без пара. Мрзим таксисте.
Сви беже са осмехом на лицу, а успут ми кажу да
долази Mitch. Легнем у кућу у којој још увек не ради
клима да мало размислим о свему. Одједном,
невероватан ветар запара ваздух и кућа оста без крова,
још минут-два и нема више куће. Ветар све однесе.
Немам више ништа, само је онај алигатор остао у pool-у.
Што га нису поклопали у оном ресторану... Комшије се
враћају и са осмехом на лицу кажу да имам срећу што
сам преживео hurikan Mitch-a. Опет је врућина као пре,
а ја без свега мрзим Флориду и селим се одавде. Куда,
овога пута нећу да вам кажем...
1. септембар
Наплатио паре од осигурања. Згадила ми се ова
Америка. Као и Канада, уосталом. Убеђујем фамилију
да одемо у Дизниленд. После ћемо да смислимо где
ћемо и како ћемо...
8. септембар
Потрошио паре од осигурања. Не знам куда ћемо,
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деца би већ требало да пођу у школу. Синула ми је
напокон паметна идеја. Зовем родбину да ме упути у то
како да купим стан у Сарајеву. Учимо убрзано
граматику, ја већ успешно разликујем екавицу и
ијекавицу. Дјеца бркају меко, мехко и тврдо ’ц’,
заборављају да уметну ’х’ где треба, палатализација им
ниједна не иде од руке. Шта ли ће с нас бити?
24. октобар
Родбина ми хитно одговара да има један што би
продао књижару и да има опе’ један у општини који би
погурао за стан, уколико... Продали ауто и компјутер.
Послали паре за стан.
25. новембар
Папири за стан у Сарајеву сређени, срећи нема
краја. Ми смо без пара. Деца не иду у школу. Сви
помажемо у оближњој самопослузи, имамо довољно за
мотел и карту. Припреме за повратак у току: гледамо у
соби CNN и покушавамо да схватимо тренутну
политичку ситуацију. Ја имам проблема са разумевањем
унутарњих граница, нисмо се ваљда за то борили. Кажу
ми да мало пуно нагињем унитаристичкој политици, а
да опет нисам довољно екстреман да могу лако да
преживим политичку реалност. Кажу ми исто тако да
не трабуњам.
24. децембар
Последње припреме за пут. Узели најјефтиније
карте, на први дан Божића, биће празан авион. Терају
ме да купим левиске, не могу више да ме гледају у
дроњцима. Фино смо се сви обукли, понели смо нешто
батерија, свећа, млека у праху, кафе и две-три чоколаде,
да обрадујемо наше. Последња ноћ на овом
северноамеричком континенту. Налет га било, и оног ко
га откри, и ове што на њему живе.
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25. децембар
Први дан Божића. На путу до аеродрома блистају
украси на палмама. Само да се дочепам авиона.
Налећем на Деда Мраза у бермудама, шаљем га у неку
ствар. Предајемо ствари, одузимају нам врећу са
пиринчем и отпаковане вреће млека у праху... кажу
забрањено по неком њиховом закону. Ово је већ
превршило меру. Псујем течно. Они се смеју. Будале.
Стјуардеса ме упозорава на то да пазим како се
понашам, након што сам љубазно стиснуо пилота и
викнуо му на уво: „Вози, Мишко!”.
27. децембар
Амстердам. Мммм, осећам мирис Европе.
Задржавају нас у полицији, кажу истекла нам оба
пасоша, и црвени и плави. Ма, који сте ми ви – мислим
се ја – тамо се ја више не враћам. Фино му кажем: „No
Amerika, no, niks, kaput, finito”... Преноћили у
полицији. Узели нам таригуз и свеће, кажу треба да
прође неко испитивање. Баш смо надрљали. У полицији
упознајемо пуно нашег света, сви иду на другу страну.
Свеће могу с нама, таригуз остаје, запаљива материја.
Откидам мало папира с једне ролне, злу не требало.
Нико не примећује.
31. децембар
Након две ноћи преспаване на амстердамском
аеродрому, ево нас на путу за Беч. Сви смо се већ
међусобно посвађали. Оптужују ме да сам их ја увалио
у све ово, без њихове воље. Убеђујем их да не лупетају
и да понављају градиво, већ смо скоро код куће.
Слећемо у Беч. Ах, Wien, Strauss, Walzer, Donau – јес’
клинац. Полиција нас одваја на посебан излаз.
1. јануар
Нову годину дочекао у кругу фамилије, у посебно
украшеној ћелији. Гледам новогодишњи концерт кроз
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решетке. Деци поклањам чоколаде, Фати сам успео да
мазнем један тестер у Free Shop-у у Амстердаму –
Gyvency for men. Свиђа јој се. Мирише. Изгледа да ће
нас пустити већ за два дана. Храна пуно боља од оне у
Амстердаму. Већ сам скоро заборавио она чуда што смо
јели у оној поганој Флориди. Мекдоналд, меклауд,
мекинтош, Мексико – то су само неке од забрањених
речи након нашег грозног McDonald’s искуства.
6. јануар
Загреб. Сервус, лепи Загреб мој, кај се крије в
мали тој. Опет бајбок. Увожење опасних материја,
одузимају нам батерије. Брзо нас ослобађају из
полиције, извињавају се. Да не бисмо плаћали царину,
остављам лажни „ролекс” у полицији и откидам дугмад
са женине јакне да покажем да је коришћена. Нико из
фамилије не прича са мном. Тврде да је моја идеја о
повратку глупа.
Цариник се смешка, полицајци се смешкају,
таксиста се смеје – ја мислим да нешто дебело није у
реду. Нису ме чак питали ни за путовницу, домовницу,
шаховницу... Питам треба ли ми виза, они се сви
грохотом смеју. Кажу, как сте ви Босанци бедасти.
7. јануар
Одузимају нам авио-карте, помињу неки
међудржавни споразум. Није ми јасно, буним се к’о Грк
у затвору. Одустајем, из чарапа вадим задње доларске
резерве. Одлучујем се на пут аутобусом. Таксиста
прима доларе. Срећа. Баш бих се обруко. Стижемо у
последњем часу на колодвор, банка још ради. Мењам
доларе у куне за карту и КМ (ваљда километре?) за
пртљаг. У чекаоници сви пуше, постаје неиздржљиво.
Идем до клозета да дођем к себи. Смрди толико да
једва стојим на ногама, некако се докопам излаза.
Гурамо се на улазу у аутобус, неко је продао вишак
карата, биће густо. Ја пристајем на три седишта за
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четири карте, под условом да пртљаг држимо у крилу.
Боље ишта него ништа. Хајд, мислим се, нек је жива
глава.
8. јануар
Ово пишем после. Хладно је било да би пингвини
у несвест пали. Ал’, опет, мислим се, како је у Канади.
Покушавам да заспим, не могу, музички укус шофера
гори је од оног већ лошег предратног. Неко повраћа
позади. Неко отворио „аргету” и отпаковао кувана јаја.
Повраћа ми се, да хоће да зауставе аутобус. Аутобус се
зауставља на три царине и три полиције. Одузимају ми
кожну јакну коју сам пре рата купио у Турској. Ја сам
укочен толико да ме полицајци скидају. Каква ноћ.
11. јануар
Ово пишем на крају пута. Два дана смо били
заглављени на Макљену. Срећа, неки искусни путник
на овој релацији имао је картон куваних јаја. Неки
шверцер пристаје да трампи пакет „аргете” за џепни
„нинтендо”. Глупан, ја платио „нинтендо” 4.99$ на
распродаји. Нисмо гладни. Ја сам укочен, сваки ме
мишић боли. Сад сви имамо места, јер су полицајци
поскидали неке неваљалце успут.
12. јануар
Станица у Сарајеву. Туга ме ухватила, сетим се
како смо овде чекали на конвој. Будале, ко нас је тер’о.
Па, неће Босна никуд, а ни Херцеговина. Фали нам
једна торба. Једна ми жена каже да је видела неке
момке како претоварају свеће и нешто се домунђавају
око наших седишта. Пријављујем полицији. Смеје се
полицајац, неки млад момак, грохотом, сви му се
крњоци виде. Каже, добро дошли кући. Сви нам
захваљују на станици што смо их забавили. Сви пуше.
Мало ми је зло. Нуде ме пићем, одбијам да пијем на
јавном месту, закон је закон. Они се и даље смеју, један
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пада са столице, тако да поломи све боце испод стола.
Мирис алкохола ме запахне, истрчавам на чист ваздух.
13. јануар
Покушавам први пут да уђем у „свој” стан.
14. јануар
Већ неколико пута покушавам да уђем у стан.
Проводимо читав дан у разним општинским канцеларијама, вадимо потврде, покушавамо да изнудимо
налог за исељење „станара”.
15. фебруар
Судском одлуком доноси се налог о исељењу тих
некаквих уљеза у „нашем” стану. Покушавам да
истерам те неваљалце. Више смо дојадили родбини, не
зна нам се ни за дан ни за ноћ. Данас код овог, сутра
код оног.
20. фебруар
Доносим одлуку. Идем у полицијску јединицу на
аутобуској станици. Препознају ме, кажу да нису још
ушли у траг лоповима из аутобуса и сви се грохотом
смеју. Замолим их да ми помогну, да имам решење за
стан и налог и да немам где да спавам. Сви се сместа
покупимо одатле, позовемо посебну јединицу, успут
убедимо припаднике Unprotection – Eye For – Ass For –
Na To да нам се придруже, па у здруженој акцији
улазимо у стан. Стан празан. Нигде ништа. Ни паркета,
ни лустера, ни бојлера, ништа. Ал’ своје је своје,
љубим штокове тако страсно да ми се усне лепе за
хладан метал.
28. фебруар
Баш је наш свет добар. Са првог спрата доносе
наше ћилиме што су комшије чувале шест година. Неко
на подвожњаку нашао наш телевизор и откупио од
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једног шверцера. Са смећа донели наш бојлер. Нађено
доста наших слика, предратних. И моја диплома,
згужвана на месту одваљених пипа у кухињи. Све
полако долази на своје место. Већ помало и деца
разговарају са мном. Фата је рекла да ће ми дати чим
поново набавимо кревет.
1. март
Данас сам већ почео да радим код једног
приватника. Руке ме боле још од оног аутобуса, имам
пуно уношења, радим с робом. Фата почела да шије код
једне фине жене. И она је, каже, била избеглица, у
Сарајеву, требало јој је доста да дође на своје, али,
каже, ако радимо вредно, и имаћемо. Имамо довољно
пара да платимо додатне часове деци. Они нису још у
школи, до септембра. Сада су нам дали добру шансу да
полажу ове разреде што су завршили у Канади и
Америци, јер се то овде ништа не признаје. Имају
проблема с граматиком. Ја још имам проблема с
политиком. Срећа, телевизор нам се често квари, па и
не пратимо вести. Ја очекујем да са добрим знањем
језика и са возачком дозволом могу добити фини посао
за неку међународну организацију. Све је супер. Мало
се нервирам, где год дођем, сви пуше. Пуше право. На
то никако не могу да се навикнем, к`о да нисам читав
живот живео овде.
2. март
Питате се, куда ћемо сад. Нећемо никуд. Овде нам
је добро, тако нам и треба. Добро се добрим враћа.
Супер је нама овде. Не могу нас одавде више ни
пушком отерати. Добро нам је – да горе бити не може.

МАЛИ РЕЧНИК НОСТАЛГИЈЕ
Напомена: речи које следе нису поређане по
азбучном реду због аљкавости аутора и зато што су
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надолазиле у гомили и нереду борећи се за место у
овом речнику.
АДА – речно острво каквих има на хиљаде, али
када се каже Ада, онда се зна на шта се мисли. У
њеним водама пливају најбоље рибе на свету.
ЗВЕЗДА – Звезда је живот, све остало су ситнице.
Да ми је да доживим још један Бари...
ГРМЕЧ – кафана у којој седе таксисти, новинари
и остали фини и културан свет. Угаони камен
некадашњег „магичног троугла”. Место где људи уђу не
познајући никога, а изађу са четири кума.
КОШАВА – служи за природно проветравање
Београда. Долази на три, седам или 21 дан. Продире до
костију и дува кроз главу спречавајући таложење
глупих мисли о смислу живота. Прича се да баш због
ње све Београђанке имају онако бистре очи.
ШЉИВА – дрво живота за Србе. Покрива Шумадију у великим количинама. Најбоља је у течном стању.
ЏИВЏАН – мало перјано клупко које слеће на
терасу и једе из руке. Увек присутан и неприметан. Не
могу да замислим свој град без њега.
СЛАВА – друштвено-породични догађај који има
религијски повод. Служи за једење и пијење, а неретко
и за шизење и луђење. На њему се обично прича о
политици и оговарају они који нису дошли. Увек се
нађе неки теча који удави све присутне.
БУРЕК – творевина од теста у коме се могу наћи
сир, месо, спанаћ, а добар је и празан. Једе се прстима
и у комбинацији с хладним јогуртом, а најбољи је када
се по повратку из кафане у пет ујутру смаже једно пола
тепсије. Срећом, не прави се у low fat варијанти.
КУМ – неко ко зна све о вама. Сећа се када сте
добили корпу од Љиље из VII/2, био је присутан када
сте први пут запалили цигарету и упознао вас је са
будућом женом. Ако је прави, служи као ослонац.
Добар је и ако има комплетан алат и зна да поправља
све по кући.
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КОМШИЈА – ближи од најближег рода. Служи за
гледање утакмица, играње преферанса и поподневну
ракијицу уз мезетлук. Може да се искористи и да причува дете, погура ауто и помогне када се уноси регал.
Незаменљив извор обавештајних података о осталим
комшијама. Поготово ако је реч о комшиници.
„ПОЛИТИКА” – једини лист на свету који се
купује тако што се оде на киоск и каже: „Комшија, дај
једне новине”.
ШТРАФТА – она у Кнез Михаиловој, ушушкана и
топла, душу дала за глуварење. На њој нико не жури.
Служи за самопоказивање и гледање. Најлепша је у
мају, кад се разбије акваријум и њоме прошета нова
генерација лепотица.
ШМЕК – нешто што се не учи него се добија
рођењем. Човек који има ову особину зове се шмекер.
Не знам баш тачно које су карактеристике, али таквог
типа могу да препознам на километар. Добро успевају
у Србији. Овде их баш нешто и нисам сретао.
ЛАДОВИНА – вишезначна реч: може да означава
хлад који пружа она липа у башти „Влтаве” и испод
које се најлепше пије пиво, а може да буде скраћени
израз који вам помаже да неком опишете како је на
послу.
ОРТАК – нешто између друга и буразера, само
мало јаче. Ортак је ту кад треба да се „пошиба” због
тебе, кад од добре „рибе” треба да се одвоји ружна
другарица, како би ти имао пролаз, кад ти треба алиби
код жене, кад изгубиш на коцки, па немаш ни за такси,
онда зовеш њега у три ујутру... Ма, ортак је просто
ортак.
АВЛИЈАНЕР – посебна врста српског пса,
виспрен и независан, способан је да преживи у свим
условима. Од овдашњих керова разликује се по томе
што је паметан. Људе користи онолико колико су му
потребни. Најпознатија подврста је „дорћолски гонич”.
ФРКА – проблем који се решава реченицом:
„Нема фрке.”
НОСТАЛГИЈА – не знам шта то значи.
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АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЋ (ШВЕДСКА)
Рођен је 1940. године у Охриду, у Македонији
(Краљевина Југославија). Дипломирао је на
Медицинском факултету у Београду. Као лекар
радио је у Београду, Италији, Финској, Индонезији,
Кини и Шведској. Објавио је песничке збирке:
„Ноћна бројаница”, „Александрине песме”, „Тих и
ових дана”, „Излазеће сунце”, „Дунав и Жута река”,
а на шведском језику „Бели сан испод облака”.
„Најмања јегуља на свету” (Најмалата јагула на
светот) његова је прва књига на македонском
језику. Његова поезија објављивана је у часописима
и листовима у Србији, Шведској и Финској.
Добитник је награда на Фестивалу песника из
дијаспоре у шведском граду Вестеросу. Поезију пише
на српском, шведском и финском језику. Живи и
ради у Стокхолму.

ДОЋИ ЋЕ И ТАЈ ДАН
Доћи ће и тај дан
Када наша Велика браћа
Престану да нам ”помажу”
Кроје капу
По њиховој мери.
Када народи схвате
Колико их жуља
Помоћ,
Кабаница коју им скројише.
Доћи ће и тај дан
Кад Велика браћа
Добију све заслужено.
Напуне џепове камењем
Прошетају
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По површини мора,
Нестану у његовим дубинама
Сакривајући срамоту своју.
Доћи ће и тај дан
Када ће нам деца добити
Искрене васпитаче.
Науче да воле
И своје, а не само туђе.
Јутром поделе поморанџу
Дубоко сакривену
У џепу њиховоме.

ВРЗИНО КОЛО
Врзино коло
на тротоару Трга
Димитрија Туцовића,
чекам,
пријатеља очекујем
и гледам,
очи напајам.
Кад ме тамо питају:
Како је у Југи?
Рећи ћу им:
Све се у круг врти,
право врзино коло.
Велика реклама,
видик ми затвара.
Амерички плакар,
обећавају,
Боже ме опрости,
овде,
у срцу Београда.
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Унапред исплата,
испоручивање,
у догледно време.

УЗ РАКИЈУ И КИСО КУПУС
Опет смо на првим странама.
Радио, ТВ,
не могу без нас.
Шта смо то урадили
да нас тако цене.
Зар се нису уморили?
Жваћу исто
те исто,
ту песмицу,
злосрећницу.
Сваки дан,
ноћ не прескачу.
А ми ништа.
Ко велимо,
други ће се покајати.
Извини,
па чекамо,
тако,
уз ракију и кисо купус.
Гибаница нам не смета,
а и коло заиграмо,
па тако полако,
чекамо,
ко ће кога да умори.
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БОРИСЛАВ МИТРОВИЋ (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1949. године у месту Рогољи код
Градишке, у БиХ (ФНРЈ). Пише хумор и сатиру.
Радио je као службеник у Новој Тополи. Сарађивао
је с бројним часописима и радио-станицама у бившој
Југославији. Уређује емисију „Зврк” на Радију
Републике Српске. Приредио је зборник хумора и
сатире „Наша зврковања”. Живи у Новој Тополи.

АФОРИЗМИ
Не знамо гдје је браник отаџбине,
а нестали су и други дијелови.
Не зовите полицију!
Ово је легална пљачка.
На оптуженичкој клупи има мјеста
за све чланове владе.
Била би то историјска сједница!
Нису све будале у лудници,
већ само они који се могу излијечити!
Понекад нешто поједем.
То је мој скромни допринос благостању.
Наш човјек у народној кухињи може да једе,
а он би хтио и да преспава.
Е, па не иду два добра заједно!
Неки су престали да дишу.
Не вјерују да се од ваздуха може живјети.
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Радост због побједе кратко је трајала.
Стигла је вијест да смо јуначки погинули.
Покојнику свака част.
На сахрани нико није остао гладан.
Више сам очекивао од дана жалости.
Био је то дан као и сваки други.
Напредне идеје у рукама полиције
су доказни материјал.
Дошло нам је до грла,
али никако да уђе у главу.
Прије него што отворите очи,
добро погледајте!
Немамо пара за сахрану.
То нас одржава у животу.
Купио сам радно мјесто,
а изгледа да ћу себи
морати уплаћивати и плату.
Србији је још само реп на Косову.
Кад га подвије,
ући ће у Европу.
Наш воз највећу брзину постигне
кад исклизне из шина.
Вјечни мир је побиједио.
Чекамо да прође четрдесет дана,
па да прославимо.
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Политичари се пљују преко медија
коjи мoгy најдаље да добаце.
Ово је земља снова.
Ноћне море постале су стварност.
Послије изласка на бирачко мјесто,
народ је поново враћен у притвор.
Политичар дијели судбину народа
само у свечаним приликама.
О успјесима власти мало се зна.
Истрага је у току.
Послије стварања свијета
богови нису ништа урадили.
Од јавних радова,
у току је сахрана државе.
У руководству сједе све познате личности.
Нема ниједног незнаног јунака.
У мени се боре глад и патриотизам.
У сваком случају даћу живот за отаџбину.
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ДРАГОСЛАВ МИТРОВИЋ (ШВАЈЦАРСКА)
Рођен је 1964. године у Лесковцу, у Србији
(СФРЈ). Живи и ради у швајцарском граду Цириху.
По занимању је виши медицински техничар.
Објавио је књиге афоризама „Контрапункт” (1997),
„Каине, хвала ти ко брату” (2005)” и „Благо вама
ковчег нама” (2014). Добитник је признања „Млади
јеж”, „Радоје Домановић” и „Драгиша Кашиковић”.
Превођен је на више страних језика.

АФОРИЗМИ
Ко преживи, причаће.
Како смо ћутали.
Мој деда већ одавно живи у комунизму.
Синови су му отишли на Запад,
а он седи код куће и добија према потребама.
Не знам куда идем.
Забрањен је разговор с вођом пута.
Високе зграде су за Америку
нешто сасвим нормално,
али за Ал Каиду су водоравно!
Никола Тесла седи
испред Електротехничког факултета,
Вук Караџић седи на Булевару краља Александра,
Ђура Јакшић седи у Скадарлији...
Сви само седе.
У Србији нико ништа не ради!
Ти ћеш мене да учиш
како се изговарају гласови!
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Ја сам, бре, ло, ло, ло, логопед!
Тражимо иглу у пласту сена.
Потребна нам је за компас.
Исти сам Ајнштајн.
И моја жена је Српкиња.
И највећи светски умови
волели су српске песме.
Тако је Гете
рецитовао „Хасанагиницу”,
а Њутн певао
„Мој Милане, јабуко са гране”!
Ћирилица је у Србији званично,
а у Хрватској претеће писмо.
Продајем половни тенк
произведен 1990. године,
у одличном стању, урађена генералка,
прешао само Словенију, Хрватску,
Босну и Србију!
Амерички обавештајни кругови тврде
да Иран поседује нуклеарно оружје
које крије на једној фарми свиња
у близини Техерана.
Шта још, осим малина, ми Срби
можемо да извеземо?
Можемо да извеземо гоблен!
На питање судије:
„Како сте тукли своју жену?”,
припадник небеског народа је одговорио:
„С неба, па у ребра!”
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Нећу да нас Американци воде у Хаг.
’Оћу, бре, Арсенија Чарнојевића!
Зашто живим у туђини?
Хоћу на лицу места да се зезам на туђ рачун!
Договорио сам се с Адамом.
Њему јабука, мени прасе!
Плаћени убица је од раније познат полицији.
Посебно полицијском благајнику.
Не гази траву!
Минско поље!
Немам ја више ништа с покојним братом,
осим што и даље гласамо
на истом бирачком месту.
Нисам ја преко ноћи постао Наполеон!
Ја сам на томе годинама радио као луд!
Одложи оружје!
Баци кашику!
Школовао сам се у иностранству,
рече јањичар!
„Шта се дереш”,
рече Муса јарцу!
У Србији ништа не можеш да завршиш
ако немаш везу.
Не можеш чак ни да телефонираш.
И Срби и Хрвати и Бошњаци су
деведесетих година прошлог века
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имали немачки стандард.
Све три стране су имале логоре.
Ко је у Србији срећан,
нека дигне два прста!
Ко је несрећан,
нека дигне три!
Моји родитељи су,
за оно што су направили,
добили максималну казну.
Издржавају ме већ 40 година.
Сезаме, Сезаме, Сезаме...
Зовите хитно бравара,
заборавио сам текст!
Ко каже да ми ни вола у дупе
не умемо да убодемо?!
Дај ражањ!
Направите шпалир!
Да чујемо шта ће писац имати да каже
између редова.
Инквизиција Ђордану Бруну:
„Човече, где се гасиш?!”
Лоши ђаци беже из школе,
а одлични беже из земље!
Купио сам већ продат стан.
И испао будала на квадрат!
Увредио сам мегаломана.
Питао сам га да ли има ситно.
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А када сам схватио
за шта бирачима служи глава,
одмах сам отворио фризерски салон.
Песма посвећена канализацији:
„Ој, Мораво”!...
Плодови шуме:
хајдуци, четници, партизани...
Доктор ми је рекао да моја операција
не може да чека ни минут,
јер му хитно треба хиљаду евра.
Преполовио месечне трошкове.
Умро петнаестог!
Ми чувамо Косово!
У потпису Архив Србије.
Како сам се осећао када сам комшији
запалио кућу?
К’о змај!
Да скратим причу,
рече афоризам!
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ЈОВИЦА МИХАИЛОВИЋ (ШВАЈЦАРСКА)
Рођен је 1956. године у Шапцу, у Србији
(ФНРЈ). Завршио је Вишу пољопривредну школу. У
родном граду је радио у Хемијској индустрији
„Зорка”. Активно се бавио спортом. Био је
јуниорски репрезентативац у рвању. Објавио је
књиге: „Приче преко границе”, „Југословенска
демократска заједница”, „Незаборав” и „Нове приче
преко границе”. Од 1987. године живи и ради у
граду Олтену, у Швајцарској.

ДВА ДРУГА
– Ех, кад смо ми пошли за Швајцарску – отпоче
нам причу седокоси старац од 68 година, оронулог и
избораног лица.
– Тридесет година тешког, напорног рада код
једног газде, оставило је траг. Пера и ја радили смо с
дрвима на Јастрепцу те, 1965. године, кад смо се срели
у планини. Пера је ишао с коњем натовареним дрвима
доле, а ја са својим, без терета горе – по дрва.
– Здраво, Перо!
– Здраво, Миле. Да ли си чуо да уписују у Заводу
за запошљавање заинтересоване за Швајцарску?
– Нисам – одговори Миле – али ћу сутра ићи да
се и ја упишем.
– Не може сутра, данас је последњи дан – упозори
га Пера.
– Онда, дај мени твог коња, па ја одох за
Крушевац, а ти узми мог и иди горе по дрва – немаде
куд Миле.
– После неколико дана био сам с Пером у возу.
Пут нас је водио преко Београда, Загреба, Љубљане,
Клагенфурта, Инзбрука и Фелдкирха до Букса. Ту се
воз заустави и изведоше нас све напоље и рекоше да је
то Швајцарска. После скоро тридесет сати вожње,
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ракије, сланине и белог лука, добро нам је дошло да
мало протегнемо ноге. Све нас постројише у колону, па
један за другим на „сликање плућа”. Од нас 150, колико
нас је било, само једног издвојише, кажу – није прошао
„сликање”. Њега одмах ставише на воз који је возио
натраг. Беше крупан и висок, нико не би рекао да је
„туберан”. Дође један који прича српски, са још пар
људи, и каза нам да су то газде које траже раднике.
Пера и ја стојимо један поред другог. Међутим, један
газда узе мене, а други Перу. Кажу нам да им треба по
један радник на имању. Ту смо направили грешку, јер
да смо сишли у Цириху, можда би нас неки газда узео
заједно.
– После смо свашта чули о Цириху, тако да нас
двојица наивних, ипак, добро прођосмо у старту. После
месец дана напорног рада на сељачкој фарми, каже
мени газда да ћу у четвртак видети свог друга Перу.
Драги Боже, ја сам се од среће расплакао. Некако ми
се било у то време веома стужило. Радни дан је
почињао ујутро у пола пет, а завршавао се увече око
осам, са великом паузом за ручак. Једем у кругу газдине
породице. Храна је никаква, пуно поврћа, а ретко
добијамо месо. А ја навикао на сланину, лук, сир, јаја
и врућу погачу. Не знам да ме од Пере дели само пет-шест километара, он је у Рајдену, а ја у Дагмерзелену.
Та два села повезује ауто-пут, као и регионални и
мноштво пољских путева, али ја ћу то сазнати нешто
касније. Газда ми рече много касније да је он дошао на
идеју да се ја видим с Пером, јер се уплашио за мене,
пошто сам постао тужан и замишљен.
– Најзад, тог четвртка, око девет сати, сва стока
је била намирена, а ја спреман да пођем код Пере.
Газда ме је повезао аутомобилом. Ишли смо ауто-путем
и за тили час били смо код његовог познаника Франца,
код којег је радио Пера. Каква је то била срећа кад смо
се видели. Не зна се ко је био веселији од нас двојице!
Кроз плач и смех причамо о свему што нас је снашло
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од нашег растанка. Перин газда оде до цркве, они су
католици, а њихова општина је већински протестантска, као и код мене у селу, где сам радио.
– Тог дана су радње радиле. Нас двојица решисмо
да прошетамо до села. Разгледали смо излоге радњи
које су се налазиле у селу. Најлепши је био излог једне
касапнице. Решисмо, кад се муштерије разиђу, да уђемо
у радњу и купимо месо, те да га однесемо Периној
газдарици да нам га испече. Био нам је проблем како
да тражимо јагњетину.
– Каже Пера, показаћемо прстом шта хоћемо, а ја
ћу заблејати, тако да ће касапин знати да је реч о
јагњећем месу. Уђосмо унутра и ја у витрини спазих
јагњећи бутић, а мој Пера поче да блеји. Ја се брецнух,
те га опоменух да блеји мало мекше, да нам не да месо
од овна. Срећом, касапин је све разумео, те се тако
дочепасмо меса и правац код Перине газдарице. Мајка
Периног газде нам испече јагњећи бут, украсивши га
сланиницом.
– Бут смо смазали за пола сата. Чини ми се, нисмо
ни дисали за време јела. Око пола пет по подне, растали
смо се. Дође мој газда по мене. Ваљало је отпочети
вечерње намиривање стоке. Наше газде су измењале по
неколико речи и свако је кренуо на своју страну!
– Наредног слободног дана узмем бицикл од газде,
па на ауто-пут ка своме Пери. И тако годину дана.
Много нам је било лакше кад се бар једном у недељи
видимо и изјадамо. Понекад ми неко у пролазу свирне,
или махне. И ја сам њима махао, док једном не наиђе
полиција. Зауставе они мене и на једвите јаде им
објасним да ја хоћу у Рајден, код Пере. Дођосмо до
пред кућу, а они мени не дадоше да изађем, него ме
одведоше обичним путем до куће мог газде, па ме ту
оставише. Одатле тим, за мене новим путем, отишао
сам Пери. Полиција ме није ни казнила што сам
бицикл возио у супротном смеру, и то ауто-путем. Мора
да је то и њима било смешно.
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– Код свог газде сам дочекао пензију. Сад станујем
овде, у хотелу, код овог нашег Грка. Газда ресторана је
пореклом из Грчке. Нисам се никад женио.
– А и што би?! – добацује Пера који седи с нама
за истим столом. Милов газда је имао неудату сестру.
– Вала, јесте била нека чудна – каже Миле.
– Умрла је прошле године од рака. Три месеца по
мојем пензионисању. А до тада? Јадна моја мајко, кад
јој паднем шака. Нема везе где ме дохвати, да ли у
штали, или на њиви, обично је после била мирна тричетири дана. Па онда опет.
Сви се смејемо, околни гости нас посматрају с
чуђењем. Само нам се домаћин ресторана чак љубазно
смеши.
– А шта би даље с тобом, Перо? – упитах
радознало.
– Ја сам свог газду напустио веома брзо, после
три године. Радио сам донедавно у једној фабрици.
Мени је немачки мало боље ишао него Милу. Мој Миле
зна да тражи пиво и кафу и „ону ствар” на немачком.
И то је крај приче.
Опет смех.
– Женио сам се шест пута и ниједном нашом, али
сам сад решио. Нашао сам једну преко наших новина
– наставља Пера.
Опет смех.
Разишли смо се, свако на своју страну, после
завршене приче.
Само Миле и Пера остадоше и даље да седе код
њиховог Грка у ресторану. Они су ту били код куће.

ДРУГА ГЕНЕРАЦИЈА
Дуже времена нисам био код свога доброга
познаника, иначе лекара, па пошто сам уграбио мало
слободног времена, наканих се да га посетим. Врата ми
је отворио његов син, дечак од 13 година.
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– Чика Михајло, тата није ту, уђите и сачекајте га
– рекао ми је.
Док ми је то изговарао, добро сам осмотрио
његову појаву: мршав, прозрачног лица као испосник,
погледа водњикавог, са страшно увећаним беоњачама.
Типичан изглед за неког ко пуши траву, или конзумира
гљиве. Био сам шокиран. Мој познаник има приватну
праксу, стабилан брак и два сина – овог и још једног
млађег.
Улазећи у дневну собу, повратих се од тренутног
шока.
– Чика Михајло, шта ћете да попијете? – упита ме
мој млади домаћин.
– Попио бих нешто безалкохолно и хладно –
рекох.
Помислих:
– Боже, што је то страшно. Где ми то грешимо као
родитељи?!
Код наше деце је такозвана лака дрога у
седамдесет одсто случајева присутна. „Тешку” дрогу –
ЛСД, кокаин или хероин, употребљава двадесет одсто
њих, а готово деведесет одсто је пробало неки облик
наркотика.
Изузетно велики број наших људи овде у
Швајцарској има проблем с тим. О њему се прича само
шапатом и другом иза леђа. Дрога је зло садашњице,
али не и непобедиво зло. Шиптари држе више од пола
нарко-бизниса у Швајцарској, каже „црна хроника”. Али
много тога стиже и из Босне. У циришком нарко- -послу
има много бивших Југословена.
Пролазе ми кроз главу сећања на све које сам
познавао, а да су имали проблеме у вези с дрогом, тим
чудом данашњице. Једном познанику се син замало
убио у наступу кризе. Знам да су неки оболели од сиде,
а последњи случај је био страшан. Један наш момак је
починио масакр како би се дочепао новца за дрогу.
Многи су, бежећи од истине, уништили породицу.
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Стигла ми је хладна кока-кола. Седимо један
наспрам другог: младић и ја. У трену одлучих да га
упитам директно и без увијања:
– Кад си почео да „дуваш”?
Потпуно затечен, широко отворених уста, гледа ме
извесно време. А онда, без трунке страха, поче да ми
прича како су му у школи објашњавали да је „трава”
безопасна, да је безазленија од пива на пример, и
којешта друго.
Међутим, нису им рекли то да сви који почну с
„травом” имају одличан предуслов да врло брзо наставе
с „тежом” дрогом. Причали смо, без устезања и тајни.
Посло скоро сат времена проведеног у причи с дечком,
он ме на крају упита:
– Хоћеш ли о томе причати с мојим татом, чика
Михајло?
– Ми морамо о овом злу причати – одговорио сам
му.
После свега што нас је снашло, дрога дође као
завршница једног хорор филма који траје исувише дуго,
више од десет година.
С доктором Миланом сам о томе често и дуго
причао.
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ГОРАН МИШКОВИЋ (РУМУНИЈА)
Рођен је 1972. године у Темишвару, у Румунији.
Ради као коректор у „Нашој речи”, седмичном
часопису на српском језику у Темишвару. Афоризме
објављује у „Нашој речи”, „Књижевном животу”,
„Носорогу”, двојезичном часопису „Оглинда” и
другим листовима и часописима. Заступљен је у
„Антологији балканског афоризма”, зборнику
„Српска сатира у дијаспори” и другим изборима и
прегледима хумора и сатире. Живи у Темишвару.

АФОРИЗМИ
Сиромаштво је узело маха.
Све остало су узели политичари.
Ја сам за једнопартијски систем.
Да се не краде на све стране.
Џабе идеш Богу на истину
кад преноси Си-Ен-Ен.
Бог је на нашој страни,
али смо ми на супротној.
Није могао да затвори уста,
па су му скратили језик.
Требало је да нам изваде очи
да бисмо прогледали.
Неће се српски род угасити.
Стално га потпаљују.
У Хагу нас толико има
да би ваљало затражити аутономију.
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Видео сам колико нас цене
тек кад су нас продали.
Да није статистичара,
одавно бисмо помрли од глади.
Не бих ја имао ништа против
оваквог трулог друштва
да нам је стандард као у Данској.
На прагу смо Трећег светског рата.
Како наш народ воли да каже –
трећа срећа.
Нисам веровао у Бога
све док ми га припадници тајне полиције
нису показали.
Његово богатство долази изнутра.
Тргује органима.
Немам ја ништа против црнаца.
Двојицу бих чак и купио.
Божји су путеви непознати.
Због тога сваки „мерцедес”
који возе свештеници
има уграђен GPS.
Не могавши да види оволико безакоња,
правосуђе је затворило очи.
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СРБОЉУБ МИШКОВИЋ (РУМУНИЈА)
Рођен је 1945. у Српском Семартону
(Румунија). Завршио је Факултет новинарства у
Букурешту. Био је дугогодишњи главни уредник
листа „Наша реч“, са којим и данас сарађује,
пишући колумне на политичке и друштвене теме.
Објавио је неколико књига песама и збирку
хуморески „Баш смо чудни, ми, људи“ (1989). Живи
у Темишвару.

БИО САМ ЛИКОВНИ КРИТИЧАР
Да будем искрен, у класично сликарство се богзна
шта не разумем, а у модерно ни толико. Има, морам
признати, слика које као сваки обичан човек волим и
ценим без обзира на то ко их је насликао и у ком
периоду. Мој пријатељ, сликар, уметник у правом
смислу те речи, често жели да разговарамо о
сликарству, али ја то вешто избегавам. Радије бих с њим
попричао о другим стварима, о спорту, о филму или
тако нечем, више доступном нама смртницима него
што је уметност. Међутим, када се нађем у његовом
атељеу, где се, узгред буди речено, увек нађе боца
доброг вина, немам куда. И сада сам убеђен да је,
тражећи моје мишљење о његовим сликама, покушавао
да ми докаже колико сам профан у том послу и како је
нама малим, незнатним људима далеко права уметност
и право духовно задовољство. Ретко када бих му
противуречио јер би тада боца с вином остајала тамо
где јесте.
Једном навратих код њега да га позовем на
пецање. Једино тамо није причао о сликарству већ о
лепотама природе и својој умешности у пецању. Седео
је у атељеу и буљио у неку слику као у телевизијски
екран. Није ни чуо када сам ушао. Тек када сам га
272

потапшао по рамену, тргао се као из неког транса.
– Шта гледаш у ту слику? – рекох. – Као да је
ниси ти насликао.
– Ја сам је насликао, ко би други – одговори ми
задовољно трљајући руке. – Њу сам одабрао за изложбу.
Да ли ти се свиђа?
Искрено говорећи, тачан одговор нисам знао.
Могао сам га лагати и рећи да ми се свиђа. А чему би
то водило?! Било је на том платну свега: шара, линија,
тачака, кривуља и све то у разним бојама као на
сељачком ћилиму. Да је тако нешто мој синчић од пет
година нацртао на кухињском стољњаку, добио би
батина, а не некакву награду коју мој пријатељ свакако
очекује. Најискреније речено, највише ми се свиђао
рам. Стварно је било дело правог мајстора свог заната.
Загледао сам га боље, а кад тамо, на једној омањој
цедуљици пише „Јесењи мотив“. Тада сам пожелео да
будем искрен:
– Знаш да се у сликарство не разумем као што се
ни ти не разумеш у астрологију. Џабе ми тражиш
мишљење. Могу ти само рећи да назив слике не
одговара стварности, то јест није у складу са оним што
си насликао. Ако је то јесен, онда су голе гране, опало
лишће, сумаглица, киша... И много је, брате, шарено.
Објаснио ми је да није ни желео да буде неке
директне везе између назива платна и онога што је на
слици. Све то треба да се догађа у машти онога који
посматра слику. Да га назив узбуди, заинтригира.
Могао је он да наслика праву јесен, али то није оно
право. После краћег размишљања рече:
– Стварно, назив слике је помало отрцан,
користили су га и други сликари. Имаш право, треба
наћи оригиналан назив. Ако велиш да је много шарено,
да га назовем онда „Симбиоза боја“. Шта велиш?
– Ако мене питаш – упустих се у расправу, јер је
мој пријатељ већ ставио на сто боцу кабернеа – људи
ће потражити симбиозу и неће је наћи до прекосутра.
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Боје су ту, али симбиоза недостаје. Него, види да ли
можеш да смислиш нешто друго, погодније.
Замислио се. Почео је разгледати слику са свих
страна, као да је први пут у животу види, па весело
рече:
– Мислим да сам нашао! Назваћу је „Бескрајни
путеви“.
– Сад си ближе стварности – охрабрих га. – Ако
мислиш на линије, онда то може бити тако. Али шта
ћеш са овим тачкицама, кривуљама, па онда бојама?
Као да је нека туристичка мапа. А на мапи путеви нису
бескрајни. Ваљало би онда да ставиш и раздаљине, да
се туристи не забуне. Можда и називе неких места...
Боца кабернеа нестаде са стола.
– Видим ја – помало ће љутито мој пријатељ – да
ти са мном тераш шегу и да ти је до шале. Ово је,
ипак, озбиљна ствар. Први пут ће се моја слика наћи
на некој изложби. Не желим да ме критичари живог
одеру. Од овога зависи моја сликарска каријера, моја
будућност...
– Па када ти зависи каријера, што ниси насликао
нешто озбиљно, да свет разуме. Ако ниси, онда бар
нађи неки назив да и свету буде разумљив када си већ
сликао, а да не знаш шта. Да је бар налик на слике које
је у мом селу цртао самоуки Јова Мали, назив не би
био потребан. Код Јове је коњ био коњ, кућа је била
кућа, жена је била жена. Код тебе је све то некако
компликовано.
– Дао си ми идеју! Назваћу је „Цветна башта“.
– Не видим ни цвет, ни башту. Шта би рекли
ботаничари? Да си пронашао неку нову врсту цвећа, до
сада непознату. Можда би те предложили за неку
светску награду или би ти понудили место у градском
зеленилу. Ако желиш да успеш, треба да нађеш назив
онако како се у модерном сликарству тражи: загонетан,
да се критичари не досете. Овако, тражиће башту и
цвеће, а тога нема. Онда си, стари мој, готов.
274

Ова последња примедба деловала је као
електрични шок на мог пријатеља. Сама помисао да
може бити негативно оцењен од критичара имала је
позитивно дејство на његово размишљање о називу
слике.
– Имаш право. Назив мора бити неодређен.
Назваћу је „Лавиринт“.
Сада сам се с њим сложио. Ако је на нешто ова
слика личила, онда је то лавиринт. Не онај прави, али...
Нисам могао одбити позив свог пријатеља да
присуствујем свечаном отварању изложбе иако ми није
чинило никакво задовољство да се врзмам по галерији
међу уметницима, критичарима и снобовима. На
трибинама неког стадиона увек је занимљивије.
Међутим, пословица каже да се пријатељ у невољи
познаје, па одлучих да будем уз њега када му је
најтеже. Ко зна шта се може догодити.
Изложба под називом „Модерно сликарство и
млади сликари“ привукла је доста публике, што је
потврдило чињеницу да млади сликари имају бројну
родбину и много правих пријатеља. Било је тамо на
десетине слика све некако налик на ону мог пријатеља.
Прочитао сам и неколико назива да се уверим како су
други решили овај проблем. И нећете ми веровати,
већина је имала исти назив – „Лавиринт“.
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ГОРАН МРАКИЋ (РУМУНИЈА)
Рођен је 1979. године у Великом Семиклушу, у
Румунији. Одрастао је у Варјашу. Дипломирао је
историју на Западном универзитету у Темишвару.
Објавио је две збирке песама, две збирке афоризама и
књигу кратке прозе „Панк реквијем”. Заступљен је у
више антологија у Србији и Румунији. Преводи са
српског и румунског језика. Превођен је на румунски,
македонски, француски, бугарски, арапски и мађарски
језик. Добитник је награда „Радоје Домановић”,
„Владимир Булатовић Виб”, „Златни круг” и других.
Живи и ради у Темишвару.

АФОРИЗМИ
Уписао сам дете у први разред.
Одељење за непушаче.
На српском је
и добар дан говор мржње!
Он је савршен политичар.
Био је у свим партијама.
Мој је деда четовао по шумама,
а ја на интернету.
Некада сам живео као пас.
Сада је то само лепа успомена.
Добили смо вишепартијски систем:
више партија, исти систем!
Ко је за, нека подигне руку!
Ко је против, нека подигне обе!
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Ударимо и ми на Ирак!
Као сав културан свет.
Никоме не дозвољавам да ружно говори
о мојој држави.
О покојнику све најлепше!
Велика Србија се продаје на мало.
Прочитавши критику своје књиге,
песник је и сам био изненађен
оним што је хтео да каже.
Полако се приближавамо Западу.
Проблем ће бити
када нас примете да то чинимо.
Ко то каже Србија је мала?
Неки великосрпски хегемонисти!
Од када робујемо?
Од дана ослобођења!
Какву сте дивну икебану спремили!
Како сте знали да смо вегетаријанци?
Платио је за почињен злочин.
Частио је целу кафану.
Дечко личи на ћалета –
увек је пијан к’о мајка.
На лицу им јасно пише
ко су и шта су.
Поготово кад ставе фантомке.
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Не брините, људи!
Доћи ће поплаве, погасиће пожаре!
Не мари што су нам све лађе потонуле.
Ми смо ватерполо нација.
Откад ми је жена попримила
ренесансне форме,
љубавни живот нам је постао
апстрактна уметност.
Касно Марко на Косово стиже.
Задржали га на снимању
последње турске серије.
На ратишту смо се кретали врло опрезно.
Од кафане до кафане.
У знак солидарности са жртвама поплава,
министар је у свом дворишту саградио базен.
Министар воли џез,
али само у извођењу народног гуслара.
Доживотним политичарима могу да пресуде
једино крвни судови.
Да би били ближи Богу,
попови ће ускоро лимузине заменити
хеликоптерима.
Изађи из стада!
Придружи се чопору!
Извршио бих самоубиство,
али не могу сам.
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Наше читање изазвало је
у публици масовне реакције.
Најчешће у виду зевања.
У новоотвореном Етно-музеју
имали смо прилике да видимо
традиционалне српске куће
скраја двадесетог века,
прелепе шаторе и контејнере
за привремени боравак.
Упутства за коришћење
телевизора су непотпуна.
Нигде не пише где треба
ударити песницом.
Најбољи сам из физичког.
Сваког дана бежим из школе.
Политичари слушају глас народа.
У министарској лимузини
треште народњаци.
То што сам нико и ништа,
потврђује моју способност
инкогнито деловања.
Пожелели су нам лаку ноћ
да би нас лакше препали на спавању.
Преварени муж се понео
као прави џентлмен.
Убио је прво жену,
па себе.
Не љутим се што жена има љубавника,
јер знам да је за љубав увек потребно двоје.
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Само сам једном у животу победио
– у трци сперматозоида.
Они с коца и конопца
спремају нам вешала.
Рашчистили су с подземљем.
Похапсили су рударе.
Целог живота је био веран пас,
само није знао чији.
На крају великог славља,
на звуке химне,
сви смо стали на ноге.
Неки на две,
неки на четири.
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ИВО МУНЋАН
Рођен је 1943. у Варјашу (Румунија).
Публициста, писац, преводилац, завршио је
Филолошки факултет Универзитета у Букурешту
(1961–1966). Радио је као наставник у Клокотићу
(1966/67), уредник у темишварским листовима:
„Правда” (1967–1969), „Банатске новине” 1969-1984,
главни уредник 1984- 1989, уредник у темишварском
листу „Наша реч” 1990– 2001, оперативни уредник
у часопису „Књижевни живот” (2001–2010). Члан је
Савеза писаца Румуније, почасни члан Удружења
књижевника
Србије.
Добитник
је
бројних
књижевних награда: Награда Савеза писаца
Румуније, Букурешт, 1981, Награда Темишварске
филијале Савеза писаца, 1984, 2000, 2001, Српска
књижевна награда, Темишвар, 1995, 2000, 2004,
Диплома Управе за културу Тимишке жупаније,
2003, Златна плакета „Lumina 1947-2007”, Панчево,
2007, „Златни беочуг” Културно-просветне заједнице
Београда, 2008, Златна значка Министарства
дијаспоре и вера Србије и Културно-просветне
заједнице Србије, Београд, 2011, Награда „Михаило
Ћуповић” Удружења књижевника Србије, Београд,
2011,
Плакета
„Сима
Цуцић”
Удружења
књижевника Србије, Београд, 2012, Златни медаљон
„Василе/Васко Попа – Лумина 1947– 2012”, Панчево,
2012, Почасна плакета Темишвара, 2013. Објавио је
неколико десетина књига песама и прозе.

КОЛЕКЦИЈА ДРУГАРСТВА
Ја сам, вероватно, дечко
Са највише другара.
Ни с ким нисам се споречко –
Сведок ми је лепа Лара.
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Мачка Пају нашао сам
На ивици густе шуме
Једног дана, око осам,
Кад су тати пукле гуме.
На тргу у Перјамошу
Сокић, бурек и баклаву
Неком незнаном пајтошу
Дао сам за јежа Саву.
Кад смо ишли у посету
На село код деда Тоше,
Обрадовах се кучету –
То је данас зељов Ђоше.
Миливоја папагаја
Доно сусед у мој стан
Јер је његов тата Паја
На перје алергичан.
Миш Ивица, чувар стана,
Нека му је богом просто –
Једног хладног зимског дана
- Сам је дошо и ту осто.
Јесенас ко прави ловац,
Моја ми је сестра Душка,
Кад сам постао основац,
Поклонила Дугоушка.
Послао ме чика Заре
Да му купим рујна винца,
А ја потроших све паре
На Ђурицу канаринца.
Пужа Јоцу, ретки сан,
Донела ми моја мама
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Ко поклон за рођендан –
Сад ужива и он с нама.
Жабац Васа, вероватно,
Чу глас што је већ кружио
Какво нам је друштво златно
Па се нама придружио.
Добио сам с крила кише
И срдитог бесног ветра
Наду што на сан мирише
И корњачу – овог Петра.
Две порције сладоледа,
Два цедеа, јаје ноја,
Искао ми другар Чеда
За гуштера Радивоја.
Па реците, друзи моји,
Ради мира и спокоја –
Да ли има од вас који
Колекцију као моја?!

ЧУДНА ШУМА
Живели у густој шуми
Штрумф, Штрумфета и два пса.
Штрумф је волео да глуми,
А Штрумфета све да зна.
У тој шуми, као снови,
Становали Том и Џери.
Том је волео да лови,
Џери – да се Тому цери.
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А у другој живе кући,
Попај, Баџа и Олива.
Попај Баџу воли тући,
А Олива – да ужива.
Ту су, исто, без по муке,
Патак Паја и Шрек снажан.
Паја воли несташлуке,
А Шрек – да се прави важан.
Гле Синбад и Ждера журе
Да од света скрију лице.
Синбад воли авантуре,
Пера Жера – пљескавице.
Једну кућу Калимеро
И Брзи Гонзалес граде.
Калимеро воли перо,
А Гонзалес – чоколаде.
Кога још ту стварно има,
Да вам кажем не бих знао,
Јер сам шумским путевима
Једноставно... залутао.
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ЈОВО НИКОЛИЋ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1958. године у Тутњевцу, Општина
Угљевик, у БиХ (ФНРЈ). Дипломирао је на
Педагошкој академији у Тузли, Одсек математика и
физика и Факултету за услужни бизнис у Новом
Саду, Одсек финансијски менаџмент. Објавио је пет
књига афоризама: „Имитација логике”, 1986,
„Ланчана реакција”, 2000, „Отворени прелом”, 2002,
„Застава свих боја”, 2007. и „Дух материје”, 2012.
Приредио је Антологију афоризама Босне и
Херцеговине ,,Протести мождане масе”, 2008. године.
Уврштен је у преко 40 зборника, антологија и
лексикона. Добитник је награде „Вук Глигоријевић”
за најбољи афоризам на „Сатира фесту” у Београду,
двоструки је лауреат Фестивала комичног и
критичног у Бањалуци, награде „Драгиша
Кашиковић”, коју додељује „Српска реч” из
Београда и других. Превођен је на више светских
језика. Члан је Београдског афористичарског круга.
Живи у Угљевику.

АФОРИЗМИ
И ја сам намјеравао да станем уз раме
са великим свјетским писцима,
али су они поклекнули.
У љубави према народу треба бити обазрив.
Може неко да наиђе.
Продао је бубрег да би платио операцију срца.
Има се, може се.
Ми смо живи примјер извршеног геноцида.
Затвор је најстрожи центар града.
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Свако ко покуша да дирне у нашу слободу,
биће у дилеми гдје да пипне.
Ако треба, радићемо и џабе,
али никоме нећемо дозволити
да нас експлоатише.
Постигнуто је јединство мисли и акције.
Нит шта мислимо, нит шта радимо.
Резултати борбе су очигледни.
Гдје год погледаш, потребна је обнова.
О покојницима се прича све најбоље,
а наш вођа је бесмртан.
Ово је постојбина наших дједова.
Млади ће морати да потраже неко друго мјесто.
Мумије ћуте као заливене.
У томе је тајна њихове дуговјечности.
Помози Боже, ако те има!
Ако те нема, реци да се не надамо!
Грађански рат је практична ствар.
Отвориш прозор и браниш отаџбину.
Овдје могу да те убију без икаквог повода.
Постоји хиљаду разлога за то.
Синхронизовали смо тон и слику.
Не можемо више ни да их гледамо,
ни да их слушамо.
Дубоко је загазила у четрдесете.
Скоро петнаест година.
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Судија је поништио убиство,
јер је злочинац пуцао из офсајда.
Ухапшеник је промијенио претходни исказ:
више не пљује режим, већ зубе.
Свједок је заштићен.
Прије главног претреса
прекривен је црном земљом.
Да нам све ово није требало,
видјело се тек кад смо остали без игдје ичега.
Живот мора да иде даље,
јер је задржавање на овим просторима
опасно по живот.
Желите ли да се потпишем
ћирилицом или латиницом
– песницом или лактом?
Бог трипут помаже.
Четврти пут шаље дођавола.
Иза нас нико не стоји,
јер ми никоме не лежимо.
Трошимо оно што немамо.
То је наш главни извор прихода.
Док смо их носили на рукама,
нисмо им могли аплаудирати.
Зато су нам се попели на главу.
Морао је да заврши факултет преко ноћи
да ујутро не би каснио на ново радно мјесто.
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Кад држање за руке пређе у хватање за вратове,
то је знак да је љубав крунисана браком.
Колико на једног радника долази пензионера
– релативна је ствар.
Данас дођу, сутра не дођу.
Сањао сам да сам сува сиротиња.
Пробудио сам се сав мокар.
Кад влада покрене неку фабрику,
нико не зна гдје ће је зауставити.
Рупа у ђевреку је дијетални дио пецива.
Оно што држава уради за мене,
урадићу и ја за њу.
И ником ништа.
Између закона и заклона нема разлике.
Заклон је закон.
Они су школски примјер
докле могу догурати они
који немају школе.
Најбољи афоризми су створени у тишини
– кад ниси смио ни да писнеш.
Да би друштвена имовина била по нашој мјери,
морали смо да је развучемо.
Ова власт још није стала на ноге.
Зато не може да оде.
Кад постанеш нула од човјека,
већ си саставио крај с крајем.
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Није се оженио из љубави, него из мржње:
мрзило га је да кува, пере, пегла...
Кад будемо пресјекли ланац криминала,
моћи ћемо да саставимо крај с крајем.
Некад наша политика није водила ничему.
Данас води.
Приватизација је остварила сан човјека да лети.
Хиљаде људи су одлетјели са радних мјеста.
Није чудо што се из кафане вратио без капута,
кишобрана и ташне.
И пио је да заборави.
Иза неких говорника треба благовремено
повући воду.
Касно је кад се вода повуче.
Ја сам увијек говорио са свима.
Зато је нормално што причам и са самим собом.
Никад још нисам чуо како хрчем.
Увијек заспим прије него што почнем.
У подземљу се не пуца у ваздух.
Ако хоћеш кога да познаш, дај му власт
– и нећеш га познати.
Након свих функција које је обављао,
добио је мјесто амбасадора.
Овдје нема више шта да се украде.
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Голуб мира носи маслинове гранчице,
а голуб-писмоноша
телеграме саучешћа.
Наша медаља нема ниједну страну,
јер наша страна нема ниједну медаљу.
Тешко је побиједити вишак килограма.
Они који су нам на грбачи
не скидају се лако.
Тамо гдје се један пита за све,
одлуке се доносе једногласно.
Нормално је да директор иде кући с посла
прије радника,
јер је прије и саградио кућу.
Морали смо да се продамо,
јер смо били потребнији другима него себи.
Помозите браниоцима!
Не нападајте их!
Датум избора је дан када ви одлучујете
о својој судбини.
Свим осталим данима одлучују други.
Они који су све поставили наглавачке
највише се плаше да нешто не крене наопако.
Пунима као брод не тону лађе.
Наш задатак је да вас дочекамо хљебом и сољу,
а ваш да донесете пун ражањ.
Ја се не бојим никаквог посла
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Не дирам ја њега, не дира он мене.
Да би се приближиле љевица и десница,
треба користити лисице.
Папа мора да буде на висини свог задатка.
Не доликује му да прави кардиналне грешке.
Овакви хероји се нигдје не срећу.
Плаше се екстрадиције.
Браво, угашени!
Били сте сјајни!
Злочинац је лоциран.
Добио је најатрактивнију локацију у граду.
Има и политичара који раде како говоре.
То су они са говорним манама.
Они који грабе ка врху
још више ће грабити кад дођу на циљ.
Не само што ћемо се против агресора борити
свим расположивим средствима
него ћемо, ако загусти,
узети од њега и кредите.
Америка снажно подржава дијалог о миру
– координираном акцијом
с мора, копна и из ваздуха.
Нашао сам стабилну везу.
Зовем себе са мобилног на фиксни
и обрнуто.
Ми смо вијековима живјели на тим просторима.
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Дошло је вријеме да се и други увјере
како нам је било.
Прво сексуално искуство је незаборавно.
Посљедњег не могу да се сјетим.
Родитељи нису имали посебну корист
од његовог рођења.
Заборавили су да се осигурају
од несрећног случаја.
Ако вас ми саставимо,
не само да вам ништа неће фалити
него ћете имати и вишка дијелова.
Стока пије док је жедна,
човјек – док не постане стока.
Тражим те у свакој другој жени,
пошто те у првој већ одавно нема.
Уведите земљишни минимум!
Не може држава да се смањује унедоглед.
Психијатар је преобратио пацијента
који је дигао руку на себе.
Убиједио га је да је спусти.
Ситуација у држави не може се побољшавати,
јер је под контролом.
Читам сопствене књиге и дивим се писцу.
Неко мора и то.
Живјећемо једни поред других,
јер нико никоме не смије да окрене леђа.
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МИЛАН НИКЧЕВИЋ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
– РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1988. године у Требињу, у Босни и
Херцеговини (СФРЈ). Основну и средњу школу
завршио је у Гацку, а Филозофски факултет, смер
историја, у Новом Саду. Објавио је збирку песама
„Неизгорјела луча намучена”. Живи и ради у Гацку.

И НОЋ ТРАЈЕ
И ноћ траје!
И као одмор и као спокој и као сан,
сновиђење лично и подсвјесно... мрак.
Па брига, стријепња и страх,
мрмљање, зијевање и уздах...
Са оне стране јављања, непозната
исповијест умирања, шкрипа и даљина,
човјека са превише жеља, више нема...
А нови дан долази, и траје
макар колико и ноћ!

НЕ УБИЈ!
Не убиј! – тако су нас учили,
а вазда се клали и с другим
и између себе.
Не убиј! – викали нам, а
заборављали крваве освете
и свакакве јаде, срамота
и причати...
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Не убиј! – планином одзвањало,
а само нас је то и одржало,
да нијесмо убијали, не би
нас ни било...
Не убиј! – узалуд звонило,
ко је памтио био злопамтило,
свакаква чуда и наше јаде...

УЈЕДАМО СЕ КОСТИМА
Уједамо се костима
и тако деценијама
оне бијеле
подочњаци црне
Кафана и бина једина
истина и опијело,
њима...
Трагедија од чина до чина.
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МИЛАД ОБРЕНОВИЋ (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1954. године у Рогатици, у БиХ
(ФНРЈ). Основну и средњу школу завршио је у
родном граду, а Економски факултет у Крагујевцу.
Објавио је неколико књига афоризама, поезије и
приповедака. Објављује у новинама и часописима у
БиХ и Србији. Песме и афоризми уврштени су му у
преко стотину зборника и антологија у Србији,
Македонији и Републици Српској. Превођен је на
енглески, француски, арапски, руски, русински,
македонски и словеначки језик. Више пута је
награђиван за афоризме, поезију, здравице, епиграме
и кратке приче. Награђиван је за афоризме и
поезију. Члан је Удружења књижевника Србије.
Живи и ради у Рогатици.

АФОРИЗМИ
Радни стаж ми је неповезана прича.
Док смо дизали два прста, јели смо три пута.
Како смо почели дизати три прста,
једемо једва једном.
Чим почнемо да јој аплаудирамо,
историја нам се врати на „бис”.
Ми имамо толико гладних
да је просто дошло до презасићености.
Срби се одричу шубаре и шајкаче.
Све више их је са шеширом – испред себе.
Потрошачка корпа
није никакво мјерило стандарда.
Нама је мјера казан.
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Прво смо ми Европи испоручили главе,
а онда је она нама поглавља.
Коме је држава узела мјеру,
свуда му је кратко.
Лако се Србима борити
кад су им сви окренули леђа.
Разлика између Јевреја и Срба је у томе
што Јевреји имају Зид плача,
а Срби државу за плакање.
Кртице немају везе с водом,
али кад њих упецају, испливају велике рибе.
Ако ћемо право,
код нас је најбоље ићи криво.
Наша влада има „икс фактор”.
Све непозната до непознате.
Не може ти несрећа покуцати на врата
ако спаваш у парку.
Залуд сунце излази са Истока
кад сви вјетрови дувају са Запада.
Тјерају нас у Европу,
а ми чучимо пред америчком амбасадом.
Пуна нам уста Европе,
а народ гладан, па гладан.
Некад су гориле биле у кавезу,
а сад се кавез прави од горила.
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Бог је од нас дигао руке.
Европо, навали!
Чудан смо ми свијет.
Ми бисмо да уђемо у Европу
а да нам не уђе.
Син ми је генетски модификован производ.
Исти комшија.
Док једни пуне конта,
други празне контејнере.
Није успјело испирање мозга,
па су му га просули.
Најбрже се ослобађамо радних навика.

ЕПИГРАМИ
УЛАЗАК У ЕВРОПУ
Коме закон
лежи у топу,
прво мора у НАТО,
па тек у Европу.
СЕДЛО-САМАР
Ко каже да Европа
не зна српски дамар,
скинули су нам седло,
а ставили самар.
НАТО
Ко зна шта се
ту све ради,
како год да се окренеш,
НАТО ти је позади.
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ЈЕЗИК ИЛИ САБЉА
Да би се добила
било која битка,
или језик или сабља
мора бити бритка.
ВОЈСКА БиХ
Јединствена војска БиХ
само је про форме,
и даље су три војске,
само исте униформе.
РЕФЕРЕНДУМ
У Босни не би
било дум-дум
да није био
референдум.
КОРУПЦИЈА
Нису наше к’о код других
обичне корупције,
код нас су као ВУЛКАН
и стално имају ЕРУПЦИЈЕ.
ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ОКОЛИНЕ
Чувајте ближњег свога,
од срџбе и силине,
то је највећи допринос
заштити човјекове околине.

ЗАЈЕДНИЦА
Ја сад имам двије заједнице
једну брачну и једну европску
у обје ми нешто стално фали
обје воде политику ропску.
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Првој вјерност обећао трајно
и што имам љубави и пара
друга сама намеће правила
и без кума и без матичара.
Кад загужвам с брачном заједницом
ја покуцам на европска врата
кад Европа изврши притисак
а ја жени руке око врата.
Још са брачном сређујем рачуне
увијек цика, галама и вика
а сад ево и без мога знања
с буком добих другог заштитника.
Сад уживам међу двије ватре
одржавам ванредне сједнице
па ми просто око срца топло
мене штите двије заједнице.

ПАРТНЕРСТВО ЗА МИР
Нисам знао да сам тако близу
само корак до Европе своје,
док ме нису стрпали у кризу
пребројали промашаје моје.
Све док душу не ставих на плећа
и искајах прађедовске гријехе,
моје шансе нису биле веће
примаћи се до европске стрехе.
Кад сам очи повадио саме
и утробу ставио на престо,
сједох за сто остарјеле даме
и одмах ми пронађоше мјесто.
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Сад сам партнер и у миру живим
и нико ме попријеко не гледа
сновима се својим виш’ не дивим
мене моја заједница не да.
Неке друге сад ја сањам снове
напусти ме и последњи хир
сад задатке ја рјешавам нове
потписо сам партнерство за мир.

НЕК КОМШИЈИ ЦРКНЕ КРАВА
Нек комшијама поцркају краве,
моја дјеца нек немају млијека,
нек сви умру од најгоре бољке,
нека никад не пронађу лијека.
Што више несреће у комшијском тору,
болести и глади и свих других јада,
у нашем торићу све ће бити боље,
тако се свако у свом тору нада.
Није нам ваљао заједнички тор,
сад сви властите торове имамо,
а велике јасле биле су нам мале,
па у туђе сепете гледамо.
Властити торићи постали нам тијесни,
јасле мале брзо се испразне,
за све нам је неко други кривац,
измишљамо приче разноразне.
Попели се на властито ђубре,
па у туђе гледамо про плота,
заглибили у властито блато,
па нимало није нас срамота.
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Најлакше је онда преко туђег тора,
одрећи се комшија, себе и свога,
по сваку цијену дотјерати своје,
до великог стада европскога.

ЧИСТОЋА ЈЕ ПОЛА ЗДРАВЉА
Чистили нас прије рата,
пролетерска била школа,
чистили нас по задатку,
чистоћа је здравља пола.
Про отока и граница,
чистили нас темељито,
чистоћа је пола здравља,
наређив’о лично Тито.
Чистили нас гдје су стигли,
са Косова, око Дрине,
пола здравља је чистоћа,
несретниче, мој Србине.
Чистили се сад у рату,
чистио ко кога хоће,
али то је онда била
друга страна од чистоће.
Чистили се географски,
чистили од историје,
очистили по државе,
пола здравља чистоћа је.
Исправљали криву Дрину,
никад није била правља,
и чистили све до Дрине,
чистоћа је пола здравља.
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Чистило се после рата,
због партија, лове, славља,
већ смо добро очишћени,
чистоћа је пола здравља.
Чистимо се ево и сад,
одлази нам куд ко хоће,
побјеже нам омладина
због љепоте и чистоће.
Са језиком и лектиром,
декретима, границама,
чисте нас и преко цркве,
странкама и странчицама.
Сад нас чисти ко год стиже,
ал’ нас опет нико неће,
или смо толика ђубрад
или смо без трунке среће.
Сад чистимо прљав новац,
раднике и предузећа,
скоро све смо очистили,
кад ће срећа, кад ће срећа?
Сада кад смо очишћени,
убија нас та самоћа,
доста смећа увозимо,
пола здравља је чистоћа.
Да се, Боже, очистимо,
од гријехова, срама, бола,
Господаре, научи нас,
чистоћа је здравља пола.
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ДИНКО ОСМАНЧЕВИЋ (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1971. године у Бањалуци, у БиХ
(СФРЈ).
Пише сатиру,
научну фантастику,
фантастику и крими-приче. Бави се енигматиком.
Објављује у дневним листовима у Србији и БиХ.
Сарађује с „Књижевним новинама” и другим
књижевним часописима и магазинима. Заступљен је
у Антологији афоризама Босне и Херцеговине
„Побуна мождане масе”, Антологији „Извајане
мисли”, Антологији балканског афоризма, Бисерима
балканског афоризма и зборнику „Ко је ко у
афоризму”. Добио је награде на фестивалу
„Смејада” у Бањалуци. Лауреат је признања
„Позлаћени афоризам” на конкурсу у Мркоњић
Граду. Живи у Бањалуци.

АФОРИЗМИ
Шестог дана Бог је створио човјека.
Свакоме се деси лош дан.
Уздамо се у Бога.
Умјесто фабрика градимо цркве и џамије.
Своје родитеље поштујемо као Бога,
сјетимо их се кад нам је тешко.
Бог је створио човјека у петак.
Био је то први црни петак у историји.
Бог је створио човјека,
а човјек се прави мајмуном.
Не бојимо се смака свијета,
преживјели смо и горе.
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У Босни и Херцеговини постоје четири истине:
српска истина, хрватска истина,
бошњачка истина и – истина!
Звала га је Далматинац.
Био јој је стотину и први!
Моја ташта је као змај,
бљује ватру по мени.
Умјетност тетовирања
увукла ми се под кожу.
Чим је Исус раширио руке
према људима,
приковали су га на крст.
У бирачку кутију,
као и у контејнер,
убацује се свакојако смеће.
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ДРАГИЦА ОХАШИ (ЈАПАН)
Рођена је 1967. године у Хрватској (СФРЈ).
Писањем и цртањем бави се од детињства. Пише
поезију за децу и одрасле, хаику стихове, сатиру,
преводи и илуструје књиге и часописе. Завршила је
школу илустрације у Јапану 2004. године и додатно
се усавршавала. Илустровала је књигу за децу
„Највећи
балон”,
објављену
2010.
године.
Заступљена је у зборницима поезије и кратких
прича. Живи и ствара у Јапану.

ПИТАЊА
Зашто су празни шатори у оазама мира
Кад о миру се стално пева и свира
Не цветају руже у пустињи без воде
Ни мира нема тамо где нема слободе
Желим да зауставим галоп велике брзине
Они би да прелете преко истине
Да ли на небо лете запаљени ормари
Да ли имају душу изгореле ствари
Да ли добију крила песме
Кад у пламену горе свеске
Да ли се прича напише сама
Јер је у рату избрисана
Да ли могу вратити моје крпице
Да их сложим у дрвене полице
Или у шкрињу као моја бака
Са мирисом зелених дуња и бресака
Од тањгане чоје нови хаљетак
Био је мој велики иметак
Златни дукат и бело платно
Нестали су неповратно.
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ЈЕЛЕНА ПАВКОВИЋ (ХРВАТСКА)
Рођена је 1982. године у Смедеревској Паланци,
у Србији (СФРЈ). Бави се писањем и пчеларством.
Писала је за емисије „Облак у бермудама” и „Шта
је спорно” на Радио Београду 202. Афоризми су јој
објављени у збиркама „Афотека”, „Осињак” и
„Србија на бис”. Живи у Сиску, у Хрватској.

АФОРИЗМИ
Кад је тешко у животу треба стиснути зубе.
Не морају сви да осете да једете само лук.
Да ли си на врху или дну,
ствар је личне перспективе.
Потенцијалним жирантима
никад се не јављам на телефон.
Знају да немам кредита.
Узети жени реч из уста је дело равно чуду.
Ко пости, не мрси конце.
Предизборна ћутња –
једино време када политичари говоре истину.
Немам времена да чекам
да се све коцкице сложе.
Одмах поједем чоколаду.
Попадије се депилирају
искључиво освештаним воском.
Ми бисмо имали знатно светлију будућност
да нам се није покварило светло у фрижидеру.
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Жене читаво своје богатство потроше
у салону за улепшавање
и код пластичног хирурга.
Мушкарци само купе добра кола.
У данашње време сви траже
своју другу половину – хлеба.
Да не бисте подмићивали друге,
имајте свог изабраног лекара, адвоката и судију.
Кад год заспим,
имам осећај да ми нису све овце на броју.
Омиљена изрека јесени:
од сутра окрећем нови лист.
Пси се вређају
само по расној основи.
Од свих саобраћајних знакова,
жене највише примећују знак пажње.
Из чупавог времена
извукли смо се за длаку.
Пре брака ми је муж обећавао звезде с неба.
Зато сад гледа летеће тањире.
У политици није толико важно
да ли играш у нападу или у одбрани,
већ да ли си вољан да промениш дрес.
Пензионери воле крем друштво.
Друже се само са докторима.
Особа која зарађује на туђем зноју
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није само ваш шеф,
већ и фитнес-тренер.
Захваљујући мом астрологу и наталној карти,
постала сам веома богата некретнинама.
Имам Марс у другој и Венеру у петој кући.

ТЕРАПИЈА
Човек старости око седамдесет година одлучио је
да оде лекару. После четири сата чекања, најзад уђе у
ординацију и како је сео на столицу, доктор, не
погледавши га, упита:
– На шта се жалите?
– Јутрос сам имао струјни удар, знате то је стање
срца близу инфаркта када дођу радници ЕПС-а да вам
исеку струју… Погледајте колики су ми рачуни,
показивао је петоцифрени дуг.
Доктор и даље није обраћао пажњу:
– Значи, требају вам лекови за притисак. Сестро,
пишите вазотал, лометазид и упут код интернисте. На
шта се још жалите?
– На децу. Завршили школе, нема посла, висе на
Фејсу по цео дан и играју игрице, спремам им доручак,
ручак и вечеру и много се нервирам. Жена ми је умрла
од рака, лекови скупи, пензија мала, данас какво је
време, неће нико да вам позајми.
– Сестро, напишите и бромазепам! На шта се још
жалите?
– На политичаре, стално идемо на изборе, све је
горе и горе, нигде резултата да иде ка бољем. Прошли
пут сте ме због њих послали код неуропсихијатра, али
он ми је рекао да не може да ми помогне, јер његова
странка није више на власти, нисам га баш најбоље
разумео.
– На шта се још жалите?
– На храну, чак ни млеко није здраво, на птичји
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грип, свињски грип, луде краве... Почео сам да постим
и кад није пост. На телевизију, јер приказују риалитије,
затупљују народ. И шта ми друго преостаје, докторе?
– Гледајте Бољи живот, контрола за месец дана.
Следећи, молим…

QUE BABA SERA
Ово је прича о њој, о Баба-Сери која ради у
скупштини. Зове се једноставно – Боса.
Она се за све питала, знала је прва када ће се и
како формирати влада. Неке је чак и трезнила. Прва је
чула политичке говоре и реплике. Политичари су
говорили:
– Кад је прошло код Баба-Сере, проћи ће и код
народа.
Када су је питали у којој је странци, одговарала
је:
– Све су то иста говна.
Њен посао уопште није лак, да се разумемо.
Требало је да почисти иза сваког политичара, да га
посаветује и саслуша. Али, верујте, њих је тешко
слушати. Тако је једном опозиционар срео Баба-Серу и
питао – када ће њега поново изабрати. Баба-Сера му је
са осмехом рекла:
– Обављао си нужде свуда редом, а рупе
заобилазио.
Кроз њене руке су прошли политички говори и
пропагадни материјали за изборе. Никада није
пожелела неку вишу функцију од те. Чувала је тајне,
пажљиво смишљене планове за разна хапшења, прања
новца. Када су је питали како се брани од свих тих ала
и како може мирно да спава, одговорила је:
– Лако, ја само пустим воду.
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ДРАГАНА ПАШИЋ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођена је 1979. године у Бањалуци, у БиХ
(СФРЈ). Дипломирани је правник. Бави се писањем,
цртањем, сликањем и карикатуром. Заступљена је
афоризмима и карикатурама у зборнику „Жена и
афоризам”. Живи у Бањалуци.

АФОРИЗМИ
На мом прагу толеранције
не може свако да обрише ноге.
Некултурно је причати
уста пуних себе.
Афродизијак за политичку моћ
налази се у немоћи народа.
Не смијте се на силу!
Насиље над лицем је кривично дјело.
Памет обично највише просипају они
који се гуше у свом незнању.
Уживам да стварам својим рукама.
Једино ми лактање не иде од руке.
Једина додирна тачка између мене
и неких људи је тачка растојања.
Ограничен човјек најлакше пређе
границу мог стрпљења.
За љубав на први поглед
довољан је тренутак непажње.
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Кад се буде емоције,
памет иде на спавање.
И кад си мањи од маковог зрна,
некоме ћеш запети за зуб.
Посјетила сам јуче доктора.
И добро је доктор.
Данас се мишљење најчешће мијења
за евре.
Кад вам упадну у ријеч,
удавите их причом!
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МИЛУТИН ПЕЈИЋ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1947. године у Алексићима, Општина
Лакташи, БиХ (ФНРЈ). Основну школу завршио је у
Бањалуци, гимназију у Мостару, а Правни факултет у
Сарајеву. Хумором и сатиром бави се од студентских до
пензионерских дана, а радове је објављивао у бројним
штампаним и другим медијима. Објавио је збирку
сатиричних прича „Сатиранија”, збирку сатиричних
песама „Складна слика неприлика”, те збирке
сатиричних, хумористичких и озбиљних сентенци
„Прст на челу” и „Липе, смрче и кактуси”. Живи у
Бањалуци.

ПОРУКА ВОЂИ
Љубићемо твоју слику,
клањати се твоме
лику!
И у граду и на селу
дивити се твоме
дјелу!
Зарад твоје вјечне среће
на олтару палит
свијеће!
Поврх свега, благо нама,
опјевати
у пјесмама...
ал’ нам реци
(бар да знамо) –
то што си нам закухао
до кад ћемо да кусамо!?
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НЕПРИКОСНОВЕНИ
Коначно је, да знаш,
прорадио инат наш
и у гађању смо, на свеопште изненађење,
постигли резултате
невиђене.
Противнике смо довели до очаја!
Више нам нема равних у читавом свијету!
У укупном скору немамо ниједног промашаја –
све пуни погоци у погрешну мету!
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ЉУБИНКА ПЕРИНАЦ СТАНКОВ (РУМУНИЈА)
Рођена је 1969. године у Темишвару, у Румунији. Дипломирала је на Филолошком факултету у
Темишвару, на Одсеку за румунски и руски језик и
књижевност. Главна је уредница недељника „Наша
реч”. Објавила је књиге поезије: „Нигдина”,
„Закарпатско умиљеније”, „Питоми звук”, „Шапат
гонетања”, „Закони илузије”, „Вежбе за посмртно
сунце”, „У једном даху/ Dintr-o rãsuflare” и „Пуно
вршно”. Поезију и књижевне приказе објављује у
часописима у Србији и Румунији. Заступљена је у
српским и румунским антологијама, зборницима и
изборима. Добила је признања: Српска књижевна
награда за 2003. и 2006. годину, Златна значка
Културно – просветне заједнице Србије, Завештање
Милениних извора и Награда за књижевност на
језицима мањина Савеза писаца Румуније. Члан је
Савеза писаца Румуније и Удружења књижевника
Србије. Живи и ради у Темишвару.

ФЕНГШУИ САРМА
Стицајем околности и мог, углавном недовољног
времена за себе и све оно што у овим годинама треба
да знам и применим да бих била здрава и привлачна,
ја и унутрашњи мир најчешће смо на ратној нози.
Секиру затрпавамо ретко и углавном нам примирје
траје неколико дана, па нам досади. Ко ће толико мира
и поднети, па још унутрашњег?
Због таквог стања ствари, највише се живцира
моја пријатељица. Редовно ме грди и обасипа
спасоносним информацијама типа:
– На десну руку ставиш магнетну наруквицу која
регулише притисак и делује благотворно на организам.
Видећеш како стрес нестаје, а живци постају умиљато
маче које питомо преде. Овај фенгшуи привесак ће
окачен изнад врата твом дому донети срећу и
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благостање. На прозор обавезно златну жабу стави. Ево,
ово је жаба новца. Са њом ти новац никад неће фалити.
Слон мора сурлу да има нагоре, јер он доноси свима
напредак. Ове мандаринске патке не одвајај ни по коју
цену, иначе ти следи развод.
– А јел’ има нешто од тог твог зоо-вуду парка да
опере судове или да бар попегла веш уместо мене? Тај
хаос бих некако најпре средила.
– Ааааааа, не! Заборави прање и пеглање! Водим
те на енергетску биорезонантну терапију, па онда
обавезно на програм чајева за избацивање токсина.
Заказала сам масажу егзотичним уљима и вулканским
камењем, попићеш смути од поврћа, затим под хитно
пилинг од кафе, маску од краставаца на лице и женшен
крему са додатком 86 витамина.
– Замисли, 86 витамина. Ни мање ни више... Како
си их само пребројала?
Под таквом канонадом квантне и неквантне
медицине и делотворне надрикозметике, скоро ме је
уверила у препород и буђење из мртвих.
Већ сам саму себе видела како ми над главом сија
ореол продуховљености и благословени осећај потпуне
опуштености, те се инстант претварам у невиђену
лепотицу смиреног и размаженог тела и духа.
Послушно сам са стола покупила магнетну
наруквицу, привеске са звечкама, мандаринске патке,
слона са сурлом и златну жабу крастачу. Све сам
стресла у ташну и из ходника јој довикнула:
– И док се ја космички избалансирам, ти под
хитно подгреј сарму! Ево нам иду момци с фудбала.
Девет летећих звезда на њима сјаји. Васиона цврчи од
глади. Опуштање се отказује. До даљег.

УПУТСТВА О КОМШИЛУКУ ЗА СРБЕ
ПОЧЕТНИКЕ
Јесте ли приметили како смо ми сами себи врло
разумљиви, а потпуно откачени кад то „наше”
покушамо да објаснимо неком странцу.
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Узмите, на пример, потенцијалног Србина почетника и покушајте опис по кратком списку. На пример:
1. Кад кренеш некоме у госте, не питаш за време
и најаву. Чим стигнеш, три пута изљуби укућане, сочно,
да пукне, иначе не важи. Потом крени и завируј по
шерпама и тањирима. То никог не вређа, нити чуди.
Напротив. Увреда ће пасти ако се нећкаш због тек
започете дијете и не пробаш од свега јестивог што се
у том дому налази. Неће ти домаћица поверовати да
више не можеш да једеш ако бар једно дугме не
раскопчаш или каиш не попустиш.
2. Упознај „гугл” комшиницу. Она у набавци
информација још оманула није. Тачно зна и с ким си,
и с ким си био, и с ким би добро било да будеш, и с
ким ћеш бити. Кад би ти она испланирала љубавни
живот, много би шта, напокон, и теби било јасно. Не
знаш ти о себи шта она све зна.
Врста се препознаје по дискретном померању
завесе прозора који гледа на улицу... да, да, чак и у три
ујутру, иако ниси паркирао ауто испред зграде, већ два
блока даље. Осматрачница на спрату ради 24 часа
дневно... „Апдејт” функционише аутоматски.
3. Припази на гњаватора. Њега заобиђи, по
могућности двестаметарно, и прави се да га не видиш,
па скрени трком за угао зграде, иначе ти не гине дуга,
по хиљаду двеста педесет пети пут, препричана прича
из времена кад је Краљевић Марко поткивао Шарца, а
Шарац плак’о к’о мало дете...
4. Утеривачи сервиса за ручавање. Е, то ти је већ
занимање. Размена тањира и послужавника је исто врло
специфична појава у нас. У ближем или даљем
комшилуку увек постоји шаролик избор тањира
пристиглих по туђим кухињским орманима и оставама.
Тамо су доспели, тако што нас је мајка слала за Божић,
Ускрс или кад би пробала нов рецепт, да однесемо
комшиници колаче. По неком само нама рационалном
правилу, тањир се празан назад не шаље, па су,
углавном, домаћице чекале следеће славље да се тањири
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поново распореде по кухињама и сервисима... Изузетак
ће бити ако вас, зна се која комшиница, не подсети да
је то Персин тањир, па га понесе, као згодну прилику
да до сека Персе поново сврати.
Шта кажете, Србину почетнику ће се од овог коса
на глави дићи?
Лакше ћемо га шишати.

БРАМС, ПЕЛЕНЕ, ЛОКНЕ, ЛИЗАЛИЦА
Два сата паралелног универзума, да ми мозак
стане, па да не размишљам о банкарским божанствима
чији су ме службеници три пута ове седмице звали да
ми кажу да су ме убацили на срамну листу неплатиша,
јер им дугујем два евра неког богтепита на који начин
измишљеног комисиона... Два сата нећу ништа да знам
о гомили неиспегланог веша, ни о већ две недеље
планираном одласку код фризера.
Два сата психичког спокоја уз Брамса – савршено
пуњење батерија у Темишварској филхармонији... Моји
накострешени нерви биће после овог мирни као
бубице.
Бар је тако требало да буде. А зашто није?
Зато што се Брамсов концерт одвијао некако
овако:
1. Две маме, са по два детета, највише две-три
године старости, испред мог седишта.
2. Мали Ајнштајни пуних памперса, ни најмање
импресионирани жељом брижних мајки да им набију
музичко образовање и чика Брамса у пелене, ударали су
свој неки ритам трескајући седишта на расклапање, док
су се мајке у скоро сличном ритму сагињале и дизале с
њих, из шушкавих пластичних кеса вадећи флашице
чаја и сока, кесе чипса, кокице и лизалице.
3. За десетак секунди се клепетање седишта
утишало, девојчица у белој чипканој хаљини је нестала
из видокруга. Треск, прх, шшш, фљус... флашице и чипс
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су дотакле под, кесе такође. Обе маме на ногама, вуку
дете. Дете се заглавило. Муком га ишчупаше. Бела
хаљина сада је браонкасто жута. Упила је скоро сав сок
који је само минут раније њен брат просуо на седиште.
4. Из пластичних кеса вадиле су сад прво
картонске кутије са хепи-милом, помфрит, размазани
станиол са остацима чоколаде и, на крају, са самог дна,
салвете. Дете је, логично, почело да плаче, али се маме
нису узнемиравале. Што би излазиле у ходник? Зар да
пропусте најбољи део концерта?
– Ааааааа, чуло се два реда испред нас, кад је
елегантна плавуша цикнула док јој је малиша петљао
по дивним нафризираним локнама, покушавајући да
пластичну мекдоналс-жирафу нахрани лепљивом
лизалицом.
5. Ту се ја загрцнем ваздухом, прецизније удавим
нападом културе и излетим из сале, опуштена као ћурка
кад крене по дворишту да решава кокошје спорове.
6. Коса ми се на глави диже. Идем фризерки под
маказе. Ето ми, кад се у опуштање ни најмање не
разумем.

ОТПРИЛИКЕ
– Kако си? – пита ме јутрос комшија.
– Ето, отприлике – одговарам нејасно.
Каква је то реч – „отприлике?” И шта све у њу
може да стане?
Где год се окренули, све нам је отприлике...
Kућу треба реновирати, свадба је у најави. У
продавници, купујемо – отприлике.
Тачне мере? Ма, забава за почетнике. Шта ће нама
лењири и тишлерски центиметри? Та знамо ми и
колики нам je прозор и колика су врата и колико нам
квадратних метара подних плочица треба и колико
лајсни... Одокативно.
Што после мораш у продавницу да се вратиш и
купиш још коју кутију или који метар, није страшно.
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Нећемо се због ситница једити...
Колико ће се и шта на свадби јести? То се,
отприлике, зна, али се обавезно спрема два пута више.
Да се не осрамотимо. После ћемо се из замрзивача још
два месеца хранити остацима. Е, ал’ бар је кипило...
Отприлике се зна и колико ће гостију бити, али
која столица више, позајмљена у комшилуку, неће
шкодити.
Измерити брашно за колач по рецепту? Па то је
за куварице увреда части. Нисмо ми Секаперсе
почетнице... То се тако ради... Отприлике.
Не секирајте се ако на свадби не будете
препознали пола гостију, то је зато што су вам они,
отприлике, рођаци. Нисте их никад у животу видели,
али јесу... Отприлике. Шира фамилија задужена за
ископавање родословног стабла то поуздано зна.
На весељу ће за микрофоном хит до хита певати
певаљка, кум и стари сват. И то никоме неће сметати,
јер су им гласовне могућности исте... Отприлике.
Онда прође година, добијете унука. Купујете му
прво одело и подигнутом руком продавачици показујете
меру, јер је мали толико висок... Отприлике. Добро ће
доћи да се носи бар за још три генерације. По мери?
Отприлике.
Мало ће једном ногавица бити краћа, другом
рукави мало дужи, а трећем ципеле поприлично уже...
Целог живота један принцип важи – отприлике!
Кад после реновирања пукне цев на радијатору,
мајстор ће је, отприлике, закрпити, отприлике ће и
грејање функционисати, плата ће нам, отприлике,
стизати до првог у месецу, отприлике ни ове године
нећемо на море... А она мала кућa са тремом и
ружичњаком ће, отприлике, мало сачекати. Купићете је,
мало сутра.
Али не брините. Извући ћемо ми и из овог живота
живу главу. Гарантовано... Отприлике.
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РАДОМИР ПУТНИКОВИЋ (ВЕЛИКА БРИТАНИЈА)
Рођен је 1936. године у Београду, у Србији
(Краљевина Југославија). Написао је, поред осталих,
књиге басни „Бува која је путовала у свет”, „Учени
мољац”, „Црв и јабука”, „Басне” и „Миш и слон”.
Афоризме и пословице објавио је у књигама „Горке
мрве” и „Рупа времена”, а сатиричне приче у књизи
„Драги Боже”. Добитник је „Ордена Вук Караџић”
за промоцију српске културе, награде „Радоје
Домановић” за сатиру, књижевне награде „Арсеније
Чарнојевић” и других. Члан је Удружења британских писаца и Удружења књижевника Србије. Од
1970. године живи у Лондону.

АФОРИЗМИ
Ако ми забраните да лајем,
постаћу пас.
Моје ментално здравље
зависи од амнезије.
Човека не треба ломити.
Он се сам савије кад му се додели награда.
Кад ме прислушкују,
говорим гласније.
Кажу да сам тежак...
А чиме ми све не пуне главу!
Пошто два фудбалска тима
нису решила утакмицу у регуларном времену,
оставили су да то одлуче навијачи између себе.
Мој посланик је извалио глупост у скупштини.
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Нисам могао да се уздржим,
а да не поцрвеним.
Влада која се хвали својим достигнућима
има потребу да се правда.
„Шта све папир не трпи”,
жалио се штампарски папир тоалетном.
Две најбоље истрениране животиње
у енглеском друштву јесу –
муж и пас.
Како ствари стоје,
статистичари ће ускоро знати више о мени
него што ја знам о себи.
Мајмун је почео да мисли
када је узео ствар у руке
и загледао се у њу.
Човек је престао да мисли
кад је сео у кола
и узео волан у руке.
Човек је врста фрижидера.
Све што у себи чува,
на крају се поквари.
Човече, насмеши се!
Барем кад си код фотографа.
Ослушкујемо шапат звезда,
а не чујемо крике покрај себе.
Кад сам присиљен да аплаудирам,
чиним то у рукавицама.
Опростио сам им што су слагали.
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Али ми они нису опростили
што сам то приметио.
Не слушајте политичке бајке пре спавања!
Не доносе мирне снове.
У земљи у којој само птице певају,
тужно је.
Лако је било Езопу да говори са животињама.
Требало је да покуша да
разговара с путницима
лондонске подземне железнице
кад се у 17 часова враћају кући с посла.
Не тражим другог бога.
Има их и тако сувише.
Млад човек верује да су жене брескве.
О коштици не мисли.
Мислим како хоћу,
а говорим онако како други желе.
Кад већ морате да говорите у моје име,
потрудите се да нешто паметно кажете!
Сноб социјалиста вози црвени „мерцедес”,
има јахту с црвеним једрима,
хода по црвеном персијском ћилиму
и очекује да оде у бољу будућност.
Знам социјалисте који кад деле правду,
прво поделе себи.
Точак историје понекад се окреће уназад.
Само брже.
323

И звецкање ланцима је нечија
интерпретација музике.
Свет постаје све већи.
Човек све мањи.
Изабрао је од два зла мање.
Да му суди историја,
а не суд.
Није срамота кренути од почетка,
кад бисмо само могли да га пронађемо.
Добили смо оно што смо тражили.
То је зато што нисмо знали шта хоћемо.
„Остајте овде”,
пева Србин у Торонту.
Опробали смо се у многим вештинама.
Још увек нам иду најбоље оне борилачке.

БИБЛИЈА И КАПИТАЛ
Нађу се у библиотеци, једна поред другог, Библија
и Капитал. Капитал се наслони на Библију.
„Шта си легао на мене!?” побуни се Библија.
„Тежак си. Пред читаоцима свако стоји за себе. Исто је
и пред историјом.”
„Разочаран сам животом”, узе да се жали Капитал.
„Нико ме више не чита. Да ме чистачица понекад не
узме у руке кад спрема библиотеку, посивео бих од
прашине и умро од досаде.”
„Ваља веровати у оно што носимо међу
корицама”, примети Библија. „Мене на почетку нико
није читао. Нисам ни постојала као књига. Тек су ме
они у вери најчвршћи и најнадобуднији препричавали
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између себе, преносили ми име и садржај од једне до
друге генерације верника. Затим се неко сетио да све
запише, јер је настала збрка – није се знало где ми је
почетак, а где крај. Преписивали су ме тако, с једног
рукописа на други, неколико стотина година. Свако ме
је тумачио како је знао и умео, додајући и
изостављајући понешто. Право лудило је настало тек
кад су почели да ме штампају и шире као књигу.
Држали су ме у кући да би украсили полицу изнад
камина или стављали на столицу испод деце да би
дохватила тањир са супом... Руку на срце, и за мене је
сад интересовање опало. Читају ме недељом и
празницима, и то не редовно.”
„Доскора, бар би ме неки радознали студент
позајмио из библиотеке. Сад чак ни то” уздахну дубоко
Капитал.
Библија одгурну Капитал од себе.
„Видела сам ја да се неће добро завршити с
тобом”, рече. „Већ после трећег издања почели су да те
повезују у кожу... Али ко зна! Како да предвидиш нешто
кад се о људима ради. Никад не знаш где ћеш с њима
на крају завршити!”

КРАЈ РАТА
У даљини се повремено чују фијук граната и
експлозије бомби.
У унутрашњости разрушене куће, где се изнад
бомбом разваљеног крова стидљиво осмехује пролећно
небо, где на зиду, над давно угашеним огњиштем, висе
комади кухињског посуђа, на поду, наваљен на зид,
седи војник у зеленој униформи. Лева му нога, у
раздртој крвавој ногавици, лежи савијена испод десне.
У рукама грчевито стеже пушку.
Кроз отвор на зиду, тамо где је некад стајао
прозор, упаде војник у црној униформи, уверен да је
сачувао себе. Због рана на десном рамену, спушта се
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низ зид, на задњицу, испод прозора. Пушку држи у
левој руци на готовс, подупире је грудима.
Два војника, напрегнуто, с гримасом између
мржње и тријумфа, гледају један другог. Обојица
подижу оружје, с прстом на орозу.
„Бог је велики”, узвикује војник у зеленој
униформи.
„Христос је Бог”, одврати војник у црној
униформи.
У исти час повлаче обараче на пушкама. Падају
преко свог оружја.

РУЖЕ
Госпођа Лаура пажљиво распакова два букета
ружа и размести их у вазу на столу. Јутрос јој је цвећар
послао црвене као крв.
Гужвајући хартију, помисли, као и обично у
оваквој прилици, да је чисто расипање новца увијати
цвеће у скупоцену хартију само да би стигло од цвећаре
до њених врата. Цвећар јој сигурно наплаћује паковање
кад прави месечни рачун. Колико ли зарачунава за
сребрну хартију по испоруци? Долар, можда чак и
долар и по? За тај новац могла би у самопослузи да
купи за Кикија конзерву најфиније хране за псе!
Кад се врати до стола, примаче лице вази. Мирис
је порази. Из ружа је долазио воњ, мирис зноја и
неопраног људског тела.
Брзо прикупи мисли, па се поново наднесе над
вазу. Из ружа се ширио мирис који је осетила у први
мах. Постоја поред стола, а онда журно оде до
телефона. Окрену број свог цвећара. Он је пажљиво
саслуша. Госпођа Лаура је била једна од његових
најбољих муштерија. Цвећар узе да се правда:
„Мадам, послао сам вам најсвежију и најбољу
робу коју имам. Јутрос рано је стигла авионом.”
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Госпођа Лаура рече цвећару да остане на линији,
а она оде да још једанпут помирише руже. Из њих је
избијао тежак мирис људског зноја. Згади се.
„Фуј!”, искриви лице у гримасу.
„Одакле су вам дошле ове руже?!”, викну љутито
на цвећара, кад је поново узела слушалицу. „Рекосте да
су управо стигле авионом!”
„Из Африке! Оданде долази најбоља роба,
госпођо!”, бранио се цвећар. „И најјефтинија. Тамо
радник ради за један долар на дан. Ја водим рачуна не
само о свом џепу, него и о џепу својих муштерија.”
Госпођа Лаура кратко захвали, па спусти
слушалицу на телефон. Седе покрај стола нетремице
гледајући руже у вази. „То је просто да не верујеш
својим очима”, прошапута.

327

БОЈАН РАЈЕВИЋ (ЦРНА ГОРА)
Рођен је 1988. године на Цетињу, у Црној Гори
(СФРЈ). Дипломирао је на студијском програму за
српски језик и јужнословенске књижевности Филозофског факултета у Никшићу. Коаутор је књиге
„Маратон на кратке стазе”. Објавио је књигу
афоризама „Бродоградња у боци”. Награђиван је за
афористи- чарско стваралаштво. Живи на Цетињу.

АФОРИЗМИ
Моји афоризми су толико добри
да је свака ријеч сувишна.
Град је задесила елементарна непогода.
Стигли су људи из министарства.
Министар није хтио да каже
када ће радницима бити исплаћене
заостале плате.
Одлучио је да то задржи за себе.
Многи политичари имају јахте,
али је доста и грађана који живе на води.
Радници већ двадесети дан штрајкују глађу.
Значи, чули су за изреку стрпљен-спасен.
Грађани слободно могу штрајковати глађу.
Власт не разбија главу због тога.
Бескућници су у предности.
Криза не може да закуца на њихова врата.
НАТО нам обећава пријем у чланство.
Изгледа да ни њима нису све овце на броју.
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Гори нам под ногама,
али нема разлога да падамо у ватру.
Турци су код нас петсто година имали
своје привремене институције.
Први смо међу поробљеним народима
запалили бакљу слободе,
па је код нас прва и догорела.
Све наше очи упрте су
у оне које очима не можемо видјети.
Власт је концентрисана у уским круговима
како се зараза не би ширила.
Ко лаже, тај и краде,
иако закон не одобрава гомилање функција.
Бомбе нису биле уперене против народа
него против ненародног режима,
али није коме је намењено,
већ коме је суђено.
Опет сте преувеличали број жртава.
Одакле ли их само копате?
Не само што се оптужени успјешно
брани са слободе
него је прешао и у офанзиву.
Ми морамо бити за столом
гдје се одлучује о нашој судбини.
Неко мора и да послужује.
У ланцу исхране
народ је карика која недостаје.
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Ако овдје нема истине,
то значи да су је медији већ пренијели.
Она ове године има тридесет и нешто година,
што је на прошлогодишњем нивоу.
Да ли да наставим
да једем оно што се не једе
или да престанем?
Посавјетоваћу се са својим нутриционистом.
Пошто сваког часа могу да умрем за отаџбину,
моја посљедња жеља је да се то не догоди.
Продао сам душу ђаволу.
Рекох и спасох душу своју.
Лако је нормализовати односе
између двије балканске државе.
Нормализујте ви државе!
На Косову расту и божури и трње.
Суживот, дакле, постоји.
Колико смо богато друштво,
знаћемо одмах након донаторске конференције.
Замијењена је сијалица на уличној расвјети.
Пројекат је реализован уз помоћ Европске уније.
Штитићемо своје интересе
и у томе нас неће спријечити
ни то што не знамо који су.
Криминалци се код нас ријетко налазе.
Стога су законом заштићена врста.
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Ко је ушао под кров владајуће партије,
није без крова над главом.
Без мене нема нове парламентарне већине.
Гдје она, ту и ја!
Приведеном су се на саслушању
одузеле и руке и ноге,
али ће му одмах по изласку
из затвора бити враћене.
Објављујемо снимак тортуре.
Без икаквог уљепшавања.
Невини ће морати да причекају на помиловање.
Док нам не падну шака.
Храна коју једемо није безбједна.
Свако може да нам отме залогај из уста.
На сваком кораку таблете и шприцеви.
Неко овдје вриједно ради
на очувању здраве животне средине.
Трошкове за разоноду свели смо на минимум.
Једино се о свом јаду забављамо.
Знам да ништа не знам.
Ускоро више информација...
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ПРЕДРАГ Н. РАШУЛА (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – ДИСТРИКТ БРЧКО)
Рођен је 1965. године у Санском Мосту, у БиХ
(СФРЈ). Пише афоризме, кратке приче и сатиричне
песме. У сарадњи са још три аутора објавио је
књигу афоризама „Четири јахача Србокалипсе 1”
(2013) и сатиричних песама „Четири јахача
Србокалипсе 2” (2014). Освајао је, између осталог, и
следеће награде: Прва награда за сатиричну причу
на XIV Фестивалу црногорског хумора, сатире и
карикатуре Бијели Павле, у Даниловграду, 2013.
године, Прва награда за сатиричну причу на XV
Фестивалу црногорског хумора, сатире и карикатуре
2014. године, најбоља сатирично-хумористичка песма
конкурса „Живојин Павловић - Жикишон 2014”, у
Параћину, прво место за прозу на књижевном
конкурсу „Кочићевим сатиричним пером”, у
Челареву, 2015. године. Од 1995. живи у Брчком.

АФОРИЗМИ
Немам ништа.
И све сам то стекао поштеним радом.
Брак је заједница истомишљеника,
гдје обоје мисле да су могли боље проћи.
Опљачкана банка.
Али прва је почела.
Прошао сам одлично на полиграфу.
Све сам знао.
Провинцијалац је човјек
који дође у велики град
и броји оне који дођу послије њега.
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Партнери с временом почну
да личе једно на друго.
Благо ружнијем.
Хтио сам да смршам, али сам се удебљао.
Добро, важно је учествовати.
Срели се луд и збуњен.
Лудом баш било мило.
Не купујте кинеске кондоме!
Њих је милијарду и триста милиона.
Прича о марихуани је надувана.
Израз стао на луди камен јесте замјена теза.
Камен je био нормалан.
Американци кажу да Русија
не производи ништа.
Док они, у Кини, производе све.
Таблоид пуни осамнаест година.
Знао сам
да онако не може писати
неко ко је пунољетан.
На државном факултету не продају дипломе.
Можете отићи поподне,
када професор ради приватно.
Младост-лудост.
А онда младост прође.
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БАБИН ТЕРЕН
Мали град. Врућина је. Они који још увијек негдје
раде, враћају се кућама.
Двочлана телевизијска екипа из главног града је на
терену. Терен је све оно гдје, због засада неутврђених
разлога, живе људи, а није престоница.
Под крошњом стабла изубаданог мноштвом
сјајних и зарђалих рајснедли од поотпадалих огласа,
склонила се старија жена с плетеном корпом. Бака је
забрађена рупцем. Корпа је празна. Продало се што се
у град донијело.
Дјевојка с чупавим микрофоном у једној и
флашицом воде у другој руци, посматра баку.
Размишља. То је значи тај народ. Баба. Добро. Дај шта
даш. Неће, ваљда, овде да проведе читав дан. Неколико
питања и готово.
– Здраво, бако!
– Добар дан, ћери...
– Подржавате ли, бако, геј бракове?
– Бркове? Синe, подржавам… нема мушкарца без
бркова… ђе брк не ожари…
– Не бркове, бракове, брак, бако...
– А брак? Нисам ја, сине... давно сам ја била у
браку. Ја сам удовица...
– Геј, геј... геј брак, баба.
– Није баш толико лоше... док сам била млађа, па
јесте, падне некад мало мрак на очи, али било посла
вазда, па се заборави... Немаш чоека, па ето ти…
– Добро, шта мислите о паради поноса?
– Па, ради, ради, сине, срећо моја, мора да се
ради… Ево ја сам ти вазда радила и могу ти рећи…
Јесам поносна сам… Видиш ли ти овије’ десет прстију,
све сам ја... Сама, без иђе икога…
– Јеси ли ти, баба, глува?
– А?
– Јеси ли глувааа?
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– Нисам, сине, само се правим не би ли се ти
манула бабе… Све се мислим и ја и ти имамо
паметнија посла.

БИТКА ЗА САЈАМ
Београдски сајам књига. Стотинак метара од
капије, група људи прилазила је огради. Почеше се
провлачити кроз рупе од размакнутих шипки. Погнути,
прелазише пругу, прескачући шине. Једна шина, друга
шина. Један од њих, млад, дијете још, застаде.
– Тата, нема више шина! – гласно рече, са
слушалицама у ушима.
– Тише мало, вади то из ушију да ти ја не бих
вадио! Треба да нам навучеш чуваре на врат! – узврати
човјек који је изгледао као вођа ове мале групе.
– Момче, пруга има двије шине. То је све. Ви
млади... није вам ово... видео-игрица. – добаци комшија
Миле, који је ишао иза вође. Дјечак погледа у мајку,
која му очима показа да ћути.
Јер, да није било комшије Миле, пензионисаног
радника ГСП-а, који је преко своје мреже сарадника
организовао превоз без валидирања карте, питање је да
ли би стигли довде.
Тетак, тетка, прија Зора и једна комшиница која
се тек доселила у зграду, чекали су да вођа групе
подијели задатке. Вођа је двогледом осматрао околину,
не би ли уочио неке неуобичајене активности.
– Овако ћемо – рече. И поче да износи план.
Анонимна комшиница ће двојицу припадника
обезбјеђења код киоска с виршлама запричавати, а у
исто вријеме, остатак групе ће јурнути преко чистине.
– Је л’ то јасно?
Било је јасно. Вођа подијели цедуље исте боје,
исте величине и истог садржаја.
– Ко се пробије до првог штанда, предаће
папирић. Срећно!
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Комшиница је сјајно опонашала типичног
посјетиоца сајма с кесом и у њој: „Исхрана по крвним
групама”, „Љубав и хороскопски знаци” и неколико
књига еротске литературе за домаћице.
Стражари, загризавши мамац, са занимањем су
листали књиге. Група је кренула у силовит јуриш. Али
ко зна одакле, наједном, изронише кратко ошишане
прилике. Обезбјеђење! Ноћна мора свих љубитеља
неформалних улазака на сајмове. Храбра група је
трпјела озбиљне губитке. Вођа иза увета осјети нешто
топло. Био је то дах чувара:
– Карту, молим!
Док му се мутио вид, успио је да викне:
– Не окрећи се, сине!
Син му у трку узврати:
– Владан Десница!
– Какав Десница, бог с тобом, Арсен Диклић!
Немате појма! Ви млади... – било је последње од
комшије Миле, што је јекнуо испод неког рмпалије.
Дјечак, трчећи као у трансу, изби пред прве
киоске. У трку се ослободио једног с гурманском
пљескавицом, са свим додацима. Други, незнанац, с
димљеном вјешалицом, кајмаком и више љутог, уклиза
у празно и остаде да лежи. Конобар с неколико точених
пива гледао је немоћно. Дјечак стиже до хале. Кораци
прогонилаца више се нису чули.
– Изволите, могу ли вам помоћи? – жена за
штандом изговорила је лозинку.
Дјечак, задихан, пружи цедуљу. Жена узе папирић.
Пређе погледом преко реченице исписане читким
рукописом:
„Ништа, ништа. Само разгледам.”
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МИРОСЛАВ РОСИЋ (РУМУНИЈА)
Рођен је 1955. у Варјашу (Румунија). Пише
афоризме и поезију. Завршио је Електротехнички
факултет при Политехничком институту „Трајан
Вуја” у Темишвару 1980. Добитник је више
књижевних награда и признања: Награда листа
„Банатске новине”, Темишвар, 1978, Награда на
Фестивалу студентске уметности, Питешт, 1979,
Награда темишварскога часописа „Orizont” на
Међужупанијском конкурсу „Poesis”, Констанца,
1989, Награда Уметничког удружења „Милутин
Алемпијевић”, Франкфурт на Мајни, 2013.
Заступљен је у више зборника и антологија. Објавио
је збирку песама „Расцветана шака” 2002. године.

АФОРИЗМИ
Под сунцем има места за све нас. У хладовини је
највећа гужва.
Гледамо Европску унију као деца пун излог
слаткиша. Чекамо акцију.
Чудног ли парадокса. Жену бираш сам, а ташту ти
одређује Бог.
Продајемо повољно жито за кољиво. Примамо и
бонове за топли оброк.
Не познајем закон. За какав се злочин одређује
брак као казна?
Пред Богом смо сви једнаки. Неки мало мање, а
други много више.
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Ових дана пред Скупштином отворен је јавни
тоалет. Најзад и нама да процури нешто у јавност.
Пада влада, пада глава. Само што нам још није
јасно где нам је глава, а где дупе.
У лажи су кратке ноге. Зато неки користе ногаре.
Платили су крвави данак. Крвавице су прве
нестале са стола.
Непознате особе ноћас су обиле касу наше фирме.
Сва срећа што је наш директор још прошлог петка
исту касу испразнио.
Тражили су да будемо бржи од метка. Срећом,
постоје ћорци.
Тешко нам је било у прошлости. Тешко нам је и
данас. Немамо никакву будућност, па ће нам бити
лакше.
Пиши као што говориш. Само пази шта пишеш.
Од када сам незапослен, спао сам на ниске гране.
Просјаци ме заобилазе свакога дана.
По директиви Европске заједнице, већ давно сам
окорели наркоман. Сав се тресем кад угледам питу
с маком.
У Скупштини је изгласан нови закон о удруженом
раду. Док нам опозиција соли памет, владајућа
странка нам дере кожу.
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МИХАЈ РУБЕЈ (РУМУНИЈА)
Рођен је 1944. у селу Зориле. Радио је као
наставник. Завршио је Математички факултет
Трого- дишњега педагошког института у Темишвару
1963- 1966. Објављиван је у периодицима „Књижевни живот” и „Наша реч”. Објавио је књиге:
„Сеоске приче” и „Кад се људи шале”. Умро је 2013.
у Кетфељу.

СВАКОЈ ГУСКИ ТАКО ТРЕБА
Пре Другог светског рата, украде један мештанин
гуску, а власник га тужи жандармима. Пошто је
дотични већ био познат органима реда, знало се ко је
осумњичен кад би у селу нестала перната живина. Тако
и сада, није имао времена да сакрије гуску, па га
ухватише. По казни је морао да је носи у наручју и
виче на сав глас не би ли народ видео и чуо шта сваком
лопову следује:
– Ко ради као ја, тако да страда!
Жандарми су пратили лопова са пушкама и
бајонетама упереним у његова леђа. Пошто беху
Мађари и нису разумели наш језик, лопов је викао
сокаком:
– Свакој гуски тако треба, свакој гуски тако
треба...
Људи би излазили испред кућа и тараба и преко
њих гледали шта се збива. Жандарми, озбиљни, нису
ни слутили чему се народ смејао.

ХЕЈ, ВИ МРТВИ, ЗАР ОВДЕ НЕМАТЕ
БИРЦ?
Живела у суседном селу нека Павица. Зна се да је
била „од корена”, са доста земље. Пошто је била
нероткиња и није имала за кога да чува имање, почела
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је да ужива у овоземаљском животу, јер се нико није
вратио са оног света да каже како је тамо.
Тако је почела да пије, у почетку мање, а касније
све више и више, поставши права пијаница. Муж ју је
грдио и застрашивао да ће је живу закопати само да је
се спасе. И ње и срамоте.
Кад је једном дошла пијана кући, легла је и одмах
заспала. Муж ју је однео у шпајз, где је затворио
прозор и врата, да не допире никаква светлост. Бацио
ју је у повелик сандук за брашно, закључао га и
отишао.
Кад је мислио да ће се пробудити, приближио се
вратима да ослушне шта ће жена радити или рећи кад
се отрезни. Није много чекао и чу како она гребе и
удара у даске сандука вичући:
– Хеј, ви мртви, зар овде немате бирц?
Пошто није добила одговор настави:
– Ипак је боље на земљи, бар се можеш ваљано
напити.
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ДАРКО САМАРЏИЋ КОДАР (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1971. године у Зеници, у Босни и
Херцеговини (СФРЈ). Објављивао је у „Енигми”,
„Јежу”, „Борби”, „Илустрованој политици”, „Носорогу”, „Гласу Српске”, „Крајишким новинама”...
Објавио је књиге: ”Ловци на сјенке” (афоризми, са
Миладином Берићем и Живком Вујићем) и ”Дан без
сунца” (роман). Заступљен је у више антологија и
зборника. Добитник је награде за сатиричну причу
у Мркоњић Граду. Ради на Радио-телевизији
Републике Српске у Бањалуци.

АФОРИЗМИ
Пас је наш најбољи пријатељ.
Нема за шта да нас уједе.
Бескућници који спавају под отвореним небом
могу да одахну.
Влада је обећала да долазе боља времена.
Борили су се рударски.
Копали су и рукама и ногама
да остану на власти.
Забрањено је уношење оружја у цркву
да не би дошло до ватреног крштења.
Није образовање спало на најниже гране.
Испод су наука и култура.
Црну траку око руке носио је само капитен.
Он је сахранио цијелу екипу.
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Лопта је побјегла одбрани.
Срећом, голман ју је ухватио у мрежи.
Судија није дозволио да му се укаже помоћ.
Играч није овјерио здравствену књижицу.
У Босни ћемо гледати врхунске утакмице
тек када се договоримо
да ли играмо фудбал или ногомет.
Правда је слијепа.
Видио је то цијели стадион.
Наши нападачи су прешли на њихову половину
и ту им се губи сваки траг.
Лопов је ухваћен.
Узео је злато на сто метара.
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МИЉАН САНДИЋ (ЦРНА ГОРА)
Рођен 1955. године у Бобову, код Пљеваља, у
Црној Гори (ФНРЈ). Радио је у Министарству
унутрашњих послова Црне Горе, а сада је пензионер.
Објављивао је у часописима за децу. Пише песме за
децу, сатиричне и хумористичке чланке, афоризме и
епиграме. Добитник је повеље и захвалнице Удружења
књижевника ,,Бранко Миљковић” из Ниша, платинасте
дипломе Клуба умјетничких душа – Мркоњић Град,
дипломе за прво мјесто на Седмом међународном
књижевном конкурсу за епиграме ,,Здравко Ивковић”.
Заступљен је у Антологији савременог стваралаштва за
децу српских писаца у расејању. Члан је Удружења
књижевника „Горска вила” у Подгорици. Живи у
Пљевљима.

ДИПЛОМА
Некад су ми тукли лук на глави:
,,Учи! Учи! Да будеш човјек прави.”
Било је и биће од вијека,
,,рад је створио човјека”.
Док по дипломи прашина пада,
чудна мисао мноме овлада:
,,Рад је створио човјека”.
То је стара тема,
како човјек да постанем
када посла нема.

МАГИСТРАЛЕ ВРЕМЕНА
Магистралама времена мисли путују у неповрат,
и благородној души пакао се смијеши.
Свеједно да ли ће бити жаба ил’ орао.
Нечујни кораци се чују – сотона анђела тјеши.
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Заборав је једина нада и камен је непамтиша,
губећ самог себе, у тло што тоне све дубље.
Тврдоћа је зло и непотреба – мочвара ужитак.
Завјет није што је био – тињају без плама зубље.
Заблуда је оправдање недужних и неизвјесности.
Надмоћ је низина – сјена јој се високо вије.
Грехови су врлина и добит, моћницима оправдање
дјела.
Што је бољело не смије да боли. Тамне ореоли,
искра се крије.
Пепелом бакље слободе – свастика се потхрањује.
С маслиновом гранчицом, јастријеб преобучен у
јату умиљеном.
Улaгују се ватра и вода, грију се и хладе.
Оде се пјевају неспретним – староставне књиге
окићене паучином.
Изгубљени путеви тамо негдје се укрштају.
Гледаш, вид ти слијеп – куда ћеш, снаго?
Куцнеш се у чело, мозак ти звечи.
О, надо! Ненађено закопано благо.
Презри! Не дај се! И кам ће те можда чути.
Прах предака нека ти буде путоказ правом хтењу.
Задржи постигнуто – не клекни на путу.
Ехо слободе нек ти буде водиља покољењу.
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ЉУБИША СИМИЋ (НЕМАЧКА)
Рођен је 1970. године у Тулару, код Медвеђе, у
Србији (СФРЈ). Објавио је пет књига песама: „Тамо
’вамо” и „Водоскок речи”, за одрасле, „Маче
Наопаче”, „Узбунa” и двојезичну књигу (на српском
и немачком) „Маратон”, за децу. За своја књижевна
остварења добио је више књижевних награда, међу
којима и „Златну значку”, „Златну лиру”, „Златни
Орфеј”, „Кочићево перо”, „Сима Цуцић” и „Михаило Ћуповић”. Члан је Удружења књижевника
Србије, немачког Књижевног друштва Хесен, ПЕН
центра за немачко говорно подручје и председник
Удружења писаца „Седмица” из Франкфурта на
Мајни, у Немачкој. Приредио је (са Александром
Чотрићем) Антологију савременог ствара- лаштва
за децу српских писаца у расејању. Од 1995. године
живи и ради у Франкфурту на Мајни.

ЛЕСКОВАЧКА РОШТИЉИЈАДА
С’г ћу ви испричам једну комендију што се догоди
на прошлогодишњу лесковачку роштиљијаду. Ако несте
били бар једанпут у живот на лесковачку роштиљијаду,
сигурно сте чули за њу. Ако несте чули ни видели, е
онда сте много пропустили.
Тој га нема у свет што га има у Лесковац. Туј се
слегне пола Србије, долазив си и Бугари, Македонци,
Словенци, Грци, а има ги и Кинези. С кола не мож се
улегне у град. Сваки септембар у годину, недељу дана
је прави урнебес, мирис од роштиљ допире ч’к до Ниш.
Цигани трубачи свирив на све стране.
Роштиљџије се надмећу кoј ће да направи
поголему кобасицу, пљескавицу, ћевап...
Гурмани поседали, па се такмичив кoј ће више да
изеде. Скоро увек побеђује Станко Банђур. Тај може да
си изеде силна месишта: кобасице, пљескавице, уштип345

ци, ћуфте, крменадле, шкембићи на жар, и кад си дође
дома, још једанпут си вечера.
Роштиљџија Драги Лудајка се досетија да свако
може бесплатно да изеде онолику пљескавицу кол’ка
му је задњица. Туј се убаво зафркну. Наиђе си Веља
Жмигавац сас жену. Она што си има задњицу Бог да
чува. Када пада киша, дечишта се склањају позади
њума као под стреју. Мучи се Драги Лудајка, мучи,
зноји, утроши све месо што имаде, ал’ не мога да
направи тол’ко голему пљескавицу.
Мој комшија Тика Кривошија за опкладу си изеде
педесет паприке џинке, љуте ки отров. Ја га саветува,
немој, бре, Тико, начисто ће се уредиш, а он вика:
„За опкладу од ’иљаду динара и сто љуте паприке
ћу изедем!”
Суртрадан сабајле, таман си натовари лубенице на
трктор да ги потерам на пијац, кад ете гу Станика
Тикина, запомага и вика:
„Туго, комшијо, помагај, Тика ће заковрне!”
Отрча си брзо до њину кућу, кад там’ има које да
си видим. Тика се издуја да прсне, запенија, па ће мре.
Станика кука углас. Ја гу викам:
„Зови си хитну помоћ, мори!”
„Зва ги, комшијо, ал’ неће ники да дође, лекари из
лесковачку болницу већ три дана штрајкују. Качи га
брзо на твој трактор и вози га што пре у болницу!”
„Како ћу, мори, приколица ми пуна с’с лубенице,
кој ће ги с’г растоварује?”
„Аман комшијоооо, помагај ће испусти душицу!”
Које ћу правим, помери си лубенице малко у
страну, укачимо Тику на приколицу, па с трактор право
до капију од лесковачку болницу. На капију портир ме
питује:
„Куде си навалија ти с’теј лубенице?”
„Не питуј, побратиме, отварај си капију, хитан
случај!”
„Које фали на лубенице?”, зафркава се он.
„Ама несу лубенице у питању, комшију си терам
код лекара, ће ми умре међу лубенице, па које ћу си
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после работим кад се тој рашчује по Лесковац. Неће
ники да ги купи, све ћу ги у Ветерницу фрљим!”
Отвори си он капију, а ја право с’ трактор, па на
хитно. Там´ га, па нико жив нема, сви отишли на
штрајк. Наиђе си једна докторица, ја гу заустави:
„Аман, сестро слатка, помагај!”
„Hе вреди, господине, данас сви хитни сличајеви
иду за Ниш”, одговори си она.
„Дај, напиши барем налог за санитет, па ће си
идемо и за Ниш”, викам си ја. Написа си она налог, ја
с’њега отрча у дежурну службу. Викам там´ на службеника, давај брзо један санитет, имамo си упут за
Ниш!
„Немам возило”, вика си он.
„Како, мори, немаш возило, испред зграду стојив
петнајес санитета?!”
„Шунтав ли си, бре, ти?” питује ме он. „Не
мислиш, ваљда, да ће се неки с’ тија кршеви усуди ч’ к
за Ниш да вози? С њи не сме ники ни овде по град да
се усуди, ако неки и упали на гурање, а камоли на аутопут да излегне. Пре месец дана упутија се Бане
Пушпула, Бог да му душу прости, с’ пацијента с’ један
такав санитет за Ниш. Поиспадали му којекакви делови
по друм, он искочија да ги сабере, налетеја теретњак и
направија пљескавицу од њега. Пацијент с´с искршене
ноге изрипија из санитет у мумуруз те остаде жив”.
„Изем ти срећу”, викам си ја, које ћу работим, па
си кренeм с трактор право за Ниш. Возим по стари пут,
тресе трктор, црева ће ни испадну. Лубенице се
тркаљав по приколицу, ће затрпав Тику. Јадан Тика, ако
не умре од паприку, ће га утепав лубенице. Дођосмо
некако до Ниш, кад одједанпут поче да врне ко из
бокал. Грми, сева, небо се отвори, чувај Боже.
Погледам позади на приколицу, а она се напунила
с´с воду. Леле, Тико, с’г ће се, па још и удавиш.
Заустави трактор да га подигнем из онуј водурину, а он
се као малко освести, па кад поче да си бљује, леле
Бошке и на нос и на уста, целу композицију од
лесковачки воз унатрашке. Не могу се начудим како му
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онолико једење стаде у мешину?! Кад се добро
исповрћа, лакну му малко, те дође к себи. Ја се прекрсти
и зафали се на Бога да Тика остаде жив и викам му:
„Леле, Тико, теде да изгубиш главу за иљаду
динара.”
„Море, неје било у питању ´иљаду динара, ја сам
се кладија више пута у неколико наврата”, узврати он.
Имао је голему срећу кад га туј несам начисто
утепаја. Избаци га из моју приколицу и брже-боље с´с
онеј лубенице право на нишки пијац и све ги продадо.

ВЕСТИ ИЗ ПИРОТ
Од пироћанску обавештајну службу ЦИ-ЦИJA
сазнали смо најновије информације о немирима на
српско-бугарску границу који су избили због ћурку.
Обавештајна служба ЦИ-ЦИJA наводи да је без траг и
глас нестала пре недељу дана једна ћурка баш из
Пирот.
Пироћанци сумњав да су ћурку дрпили Бугари док
је била на пољану близо границу и да су гу уфатили на
зрно мумуруз прикачено на удицу. Чим је ћурка
прогутала мамац, Бугари су гу одвукли преко границу.
Овако голем лоповлук узнемирија је цел пиротски
регион. Организовани су протестни митинзи, а
председник на општину Пирот, Петроније Петронијевић звани Стипса, упутија је протестно писмо на
бугарску владу у Софију, са захтев да се ћурка под
хитно врне на Пироћанци, пре него што избије голем
међународни карамбол, а пошто је ћурка носиља,
захтева да гу врну с´јајца.
Огорчени Пироћанци пошли су наоружани с с
виле, тољаге, будаци и мотике према бугарску границу.
Беше им се придружија и један полу-Пироћанац, што
беше понеја јајца за гађање, али кад то приметише
прави Пироћанци, све га утепаше ко вола у купус због
расипништво и врнуше га дома.
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Интересантно је и тој, како сазнаје ЦИ-ЦИЈА из
своји поуздани извори, да ћурке из пиротски крај често
прелазив бугарску границу и там сносив јајца. Сумња
се да је и онај најголем бугарски ћуран, што лањску
годину освоји прву награду на Ћуранијаду у Ћустендил,
пореклом из Пирот.
Бугарска је на овакве оптужбе веома оштро
одреаговала. Сматра да је тој преседан и голема увреда
и безобразлук и да тој не сме да се толерише. Бугари
тврдив да ћурку несу дрпили, него пошто гу шкрти
Пироћанци несу ранили, она је због глад избегла у
Бугарску. Бугари су изнемоглу и изгладнелу ћурку
прихватили и хитно пребацили прво у Брисел, па онда
у Берлин. Пошто се ћурка осушила као да гу је мраз
испија, а уз то је још и очерупана, сумња се да је
физички малтретирана и злостављана. То је прави
злочин који мора строго да се казни, сматра Бугарска
као равноправна чланица Европске уније и тражи да се
кривци што пре изведу пред Хашки трибунал и да се
Србији одмах уведе ембарго. На државу која такој
нешто толерише неје место у Европу.
Ситуација је много замршена, изгледа, па ће
извучемо дебљи крај, овај пут због ћурку. Из Београд
нам поручују да се гонимо и ми и ћурка у ћораву
страну. Зуцка се да ће да нам пошаљу и стране посматраче, да провере како се опходимо према животињке. Поред тога што нас терете да малтретирамо ћурке,
кокошке и другу живину, прича се, када цугнемо по
неку шљивку, да ритамо кучики и мачке и да
искаљујемо бес и кољемо ко нездрави сироти прасци и
јагањци на нехуман и варварски начин.
Како ће се ова заврзлама с Бугарску заврши и
колико ће дуго да потраје тој једино Бог зна. За ћурку
је понајбоље да што дуже траје, јер њојзи је свеједно
кој ће на крају да гу изеде.
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СРБИ, МОРЕ!
Не кукајте Срби, море,
може бити још и горе!
Како да нам крене боље
ако нема добре воље?
Има наде, има спаса,
дијаспора сме да гласа!
А избори кад су дошли,
како дошли – тако прошли.
Дијаспора наша цела
на изборе није хтела?!
Победише стари знанци
и њихове газде странци,
док се народ буни, јада,
формира се нова влада.
Нова влада стара лица
проверених варалица.
Кажу биће једнакости:
Поделиће свима кости!
Кад уђемо у Европу,
имаћемо бољу клопу.
Не брините, Срби, море,
што нам њиву други оре,
други оре, други жање,
за нас хлеба све је мање.
Нема посла, нема лека,
будућност нас боља чека
у Европу кад нас приме,
неће бити за нас зиме.
Стрпите се, Срби, море!
Освануће лепше зоре.
Поручује нова влада,
не сме да се губи нада.
Биће боље него лане,
имаћете лепше дане
и европско благостање
када прође ово СТАЊЕ.
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ЗОРАН СИМИЋ ЗОКС (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
– РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1959. године. Објавио је пет књига
афоризама. Освајао је награде на конкурсима у
Пожеги, Мркоњић Граду и Житишту. Сарађује у
интернет часописима „Шипак” и „Носорог” и
дневном листу „Вечерње новости”. Заступљен је у
неколико зборника и антологија афоризама. Живи у
Фочи.

АФОРИЗМИ
Некада се по гардеробу ишло у Трст,
а данас у Црвени крст.
Из фотеље министра
најљепше пуца поглед на нашу свијетлу будућност.
Код Србина је све у знаку броја три.
Само је наталитет око нуле.
Изгубљена су породична стабла.
У шуми криминала.
Иза сваке успјешне жене
лежи посрнули мушкарац.
Што свијет гладнији,
Америци све више расту апетити.
Што ти пуница у сну мисли,
то ти жена на јави уради.
Ухљебили смо се.
Од прве до седме коре.
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Са женом водим хладни рат.
За све је крива врућа линија.
Постигао сам савршену линију.
Преживљавањем.
Пензионери су дочекали свој максимум.
Исплаћене су им минималне пензије.
Што су просвјетни радници мање плаћени,
пролазност ученика је све већа.
Од главе смрди.
Срећа наша,
па смо на репу Европе.
Имаш стан.
Врати кућну помоћницу!
Неким криминалцима
посао у државним предузећима дође
као допунско занимање.
Е, кад би се банке угледале на цркву,
да опросте дужницима својим.
Згодна жена је као војна база.
Надгледа је цио комшилук.
Кад сам почео мислити туђом главом,
стао сам на своје ноге.
Упао сам у љубавни троугао.
Ни Питагора ми не може помоћи.
Моја кућа одише „Горским вијенцем”.
Поред жене и пунице
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ја редовно испијам чашу жучи.
Поштеном човјеку остало је само
да краде богу дане.
Кад муж рогоња оде у лов,
на његову жену крене хајка.
Кад у Србији памет стане,
креће ријалити-шоу.
Мужеве који пију да све забораве,
код куће чекају жене које све памте.
Какав секс с ногу, жено?
Ја сам Црногорац.
Све срећне породице личе једна на другу.
А остале живе на Балкану.
Непристојна жена спремна је на све,
за пристојну понуду.
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ВЛАСТИМИР СТАНИСАВЉЕВИЋ
ШАРКАМЕНАЦ (ФРАНЦУСКА)
Рођен је 1941. године у Салашу, код Неготина,
у Србији (Краљевина Југославија). Српски је писац
и композитор. Завршио је Учитељску школу у
Неготину и био учитељ у местима источне Србије.
Студирао је архитектуру у Скопљу и Нишу, а
магистрирао је на Архитектонском факултету
Универзитета у Београду. Објавио је тридесетак
књига поезије и прозе. Сем осталих признања,
добио је и награду ”Иво Андрић”, Академије Иво
Андрић и ”Арсеније Чарнојевић”, Министарства за
дијаспору Републике Србије и Удружења књижевника Србије. Од 1987. живи и ради у Паризу, где се
бави српском књижевношћу и компоновањем.

МОРЕ КАМЕНА
ПОДЛОВЋЕНСКЕ СЛИКЕ – СОНЕТНИ
ТРИПТИХ
1. МАГАРАЦ
У ПРИМОРСКИМ БРДИМА
Кад је магаре гледало човека
у очи како мучи се да носи
дрва у врлет, не хте да пркоси,
но кротко прими терет, и ту нека
Инат-Судбина испуни му срце,
те ђà уз брдо, скоро с два кубика:
смрзнута нејач плаче са ћувика –
решен, престиже и живе и мрце.
И гле, пред кућом истоварише га,
хладне зидове облицом да греју,
док деца, људи радосно се смеју,
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нико жив више не гледа на њега.
Он сузом мудром рече Богу: Ако,
жив без товара, осећам се лако.
Лета Господњега 2014, у Цуцама (Трешњево)
2. ГОЛА БРДА – НЕПЛОДНА?
Земља рађа хлеба, а хлеб опет људе
да сиђу на равно негде покрај мора
и у шаци једва кроз крш голих гора
врате мало земље у виду им груде.
И у мил’јон пута испуне вртачу,
поравнају дољу, ко што с’ душа равни,
баче зрно што зна завет староставни:
да донесе бел-прах за белу погачу.
И веков’ма тако, како знаше ђедо:
што буј’ца однесе да се врати шаком,
па то мало земље дâ се зрну сваком,
боже!, да би неко издао тај кредо!
Па се брда диче због, у њиви, вола,
чини им се, ипак, како „нису гола”.
Лета Господњега 2014, у Цуцама (Трешњево)
3. … И БИ РЕЧ У БОГУ…
Реч, чврсто задата, обећање, завет,
заклетва, оданост – некад постојаху,
данас нам Реч даје смисленост двојаку –
небрига казаног гора је но авет.
У приморско-брдским крајевима мора
млађарију стиже нови смисô Речи:
Реч Дата умире, продолом зајечи,
јер млађ није јела хлеб са девет кора.
Ал’ кад проговориш са једном старином,
чућеш звук свет-Речи, дате ти на поклон,
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још светију трајност која нема отклон
од изворног гласа што с летњом спарином
разби се о брда и отхуја Богу,
завек, ко Реч Прва, штујућ’ с Духом Слогу.
Лета Господњега 2014, у Цуцама (Трешњево)
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ВЛАДИСЛАВ Д. СТАКИЋ (ЈУЖНОАФРИЧКА
РЕПУБЛИКА)
Рођен је 1898. године у Долову, код Панчева, у
Србији (Аустроугарска). Био је доктор наука. Живео
је у Јоханезбургу, у Јужноафричкој Републици.
Аутор је књиге „Монархистичка доктрина Шарла
Мораса”. Умро је 1964. године.

МИСЛИ
Неки верују да режими пролазе и да нације остају.
Не увек. Нације умиру, такође. Историја је, каже се,
гробље народа, а народи са рђавом управом први бивају
сахрањени. А демократска република најбољи је пут да
велике нације пре времена и непотребно изгубе не само
своју величину већ и саму своју егзистенцију.
Постоји и један здрав парламентаризам, који је и
користан и потребан. То је парламентаризам скупштина
аутономних тела и заједница. Те скупштине руководе
професионалним и локалним интересима, а то је у
корист њихових и државних интереса. Држава се
ослобађа једне тешке дужности и дозвољава
удружењима и другим телима да под њеним надзором
сами собом управљају.
Каже се да један краљ или један диктатор могу
бити неморални, рђави, зли. Али и скупштина може
бити исто тако завидљива, неморална, рђава, зла као и
један тиранин, и то утолико лакше што је одговорност
подељена и према томе уништена.
Поред осталих недостатака парламентарни режим
је, сам по себи, и против војске. Владар се рађа војник.
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Сваки треба да се стара за своје село, своју
покрајину, своју малу отаџбину, за свој занат.
Децентрализација, регионализам, корпоративизам, то су
елементи Морасовог система. Али сва та средишта
морају бити груписана у једну хармоничну целину, где
нестају све разноликости, али задржавају, ипак, своје
посебне нијансе. Тај стожер, то је нација, то је
јединство, то је национално јединство. Морас
националном јединству додаје још и мозак, један
стални орган, а то је наследна монархија. Ред, поредак,
то је ред преко нације, чија је судбина поверена
наследној монархији.
Наследна монархија не садржи ниједну од тих
слабости колективне владавине. Ту је краљ, чији су
интереси истоветни са интересима народа. Кад он
постоји, прво место је заузето, он га држи и више него
ико има интереса да га сачува. Нико не може онда да
доминира сем њега.
Идеја краља, замишљеног као инкарнација општег
интереса, даје највише гарантије заједници, коју је
анархистичка демократија жртвовала интересу једног
јединог.
Монархија је, као и наука, стварност. Када се
краљевска установа једном успостави, о њој се тада
може рећи да се одржава својом сопственом тежином
и својом унутрашњом врлином.
Национална монархија значи владу националне
активности. Изборна демократија је режим само оних
народа који су се помирили са пасивном улогом.
Уколико је човек више националиста, утолико се
више оријентише за монархију. Ројалистичка идеја је
само максимум идеје патриотизма.
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Треба се једнако враћати пракси из најбољих
периода монархије, када су се и општине и друштва
сами управљали и када се краљ ограничавао да штити
само највише интересе отаџбине.
Воља народа, јавно мишљење, парламент, све то
није довољно да створи заједничку везу која држи једну
земљу, и стога је неопходан један живи и моћни орган
који би био изнад администрација. И као што су
феудалне снаге могле једино бити подвргнуте врховној
краљевској власти, морају подвргнути и те велике
администрације.
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ЉУБИША СТАНКОВИЋ ТИША (НЕМАЧКА)
Рођен је 1955. године у месту Доња Бела Река, код
Бора, у Србији (ФНРЈ). Објавио је књиге: „Долина
снова”, „На небу траг”, „Зденац успомена” ,,Ластин
лет”, „Кад утихну врбе”, „Јасикова као судбина” и
„Портрет једне љубави”. Члан је Удружења писаца
„Седмица” у Франкфурту. Учествовао је на књижевним
манифестацијама у Франкфурту, Зајечару и Бечу. У
Немачкој је од 1993. године. Живи у Кронбергу, код
Франкфурта.

ЋУ СЕ ВРНЕМ
(Први део)
Немо плачеш,
Ћу се врнем.
Само ако не „заковрнем”.
Ал нећу ја.
Баксуз сам на татка!
А неће гром у коприве,
Рече ономад
Пера Дркља,
Кад се смадрљао
Од бандеру,
Стрефила га струја,
Ал преживео.
Јеби га, кад пао
Директ на плас сена.
Е, да је пуко на плот,
Далеко било,
Плот смо јесенаске поправили,
Куј зна дал би се сето коприве.
А, да.
Немо плачеш!
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Ћу се врнем, богами.
Сам да уфатим неку пару.
Воденак, беда.
Бем ти њино богаство
Ал флаше млого.
Фрљају ги свуда.
Двајес пет центи једна.
Милина.
Да, бре, опет ја
Промаши тему.
Ма ћу се врнем.
Да скупим за афтобус.
А мож и џабе.
Рокнем излог с циглу,
И ете ме там експресно!
Немо плачеш.
Трпи и ћути!
Јао, кад се сетим,
Ти сад јеш качамак,
Седиш на басамак,
А сириње од Леди Гагу.
Тако се, бре, наша коза зове.
Ма ћу се врнем.
Не мог ја овде
Без моје козе.
Љубим ве, обе!

ЋУ СЕ ВРНЕМ
(Други део)
Ћу се врнем.
Ћу се врнем, Свете Петке ми!
Само још лечка,
Па не игра мечка.
Шта теб фали?
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Немаш издаци,
Не смрду ти моје чарапе,
Ники те не малтретира.
А радио ти свира.
Је, сад се сето, јел био поштар?
Немо засереш нешто.
Ћу ве истребим,
Ки коров у кромпир,
Сам ако ве уватим.
Ћу се врнем.
Мож да се деси там, пред зиму.
Ако нешто не искундачим.
Ја, како сам?!
Не питуј и ником не казуј!
Реко ти ономад,
Живим ко гад.
Скупљам те флаше.
Картони исто.
Картони сам реко.
Читај полак, немо мешаш слова!
Е, чим скупим
Прво струју, да не собују
Ови електичари.
Ако дође електичар Јоца,
С њим ћеш лако,
Куј га шкљоца.
Истуруј бутинку,
Ел плећку јуначку.
Ако је мушко ће блене.
А то онда оно циле-миле.
Гиле, пиле,
Ал до границу.
Немо ко с они порезници,
Ономад.
Све су то гамад.
Кад виду женско само.
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Ма, ћу се врнем.
Воденак под мост,
Ладно је не понесо јакну.
Јебига ја дођо у мај.
А тад беше рај.
Сад вуче од Мајну.
А туј гужва.
И Румуни и Бугари,
Пољаци, Индијанци.
Сви се гурау за место.
Да не видиш само,
Поређани ки сердина
Она плава, мала, од Стоју.
Ма ћу се врнем.
Женче, куј ти мој?!
Сам змиздриш.
Ти мислиш мен лако.
Изјутра се разбудим,
Изем мортаделу,
Пола празилук,
И пођем у свет бели.
Никад не знам
Какво ће биде тај дан.
Ћу се врнем, Станојка,
Кеве ми!
Па шта ако умбрела.
И ти ћеш... и ја ћу... после...
Е, да знаш,
На децу сам реко,
А и на комшилук,
У анамет сам им оставо.
Добро, де, аманет.
Прогута слово.
Од глад, Станојка.
Да се врнем на тему.
Оставо сам им то да кад мрем,
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Само крај теб да ме закопау,
Нигде другде.
Јер ту ми је место.
Ето, сад видиш
Да си ти мое злато.
Боже, колико те волим,
Да би сад због теб
За Америку пошо.
Па макар там и опстао.
Ал нећу, не брини.
Куј ће на теб да мисли,
Да те закопа, далеко било.
Леле, десет сати.
Одо ја Станојка.
А ти не брини.
Ћу се врнем.

ЋУ СЕ ВРНЕМ
(Део трећи)
Ћу се врнем,
Де си запела.
Јел си обрала боранију?
Немо мешаш туршију,
Башка паприка,
Башка купус!
Немо мешаш парадајс
Са све дршку,
Као лани!
Знаш оно у пола три
Кад ме протерује,
А ти дремљеш ки бува на сунцу.
Е, тако...
Сам полако.
Јел прокишњава она цреп,
Што напуко од олују?
Мећај већу кофу,
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И воду не врљај,
Него поји стоку.
Јој, Станојка, шта мен стрефи.
Дође ти мен у сан.
Тако лепа, подгојена.
Масна и здрава.
Сам што не пукнеш.
А мен нека милина.
И нека топлина.
Утрнула ми нога од топлине.
Кад погледо,
А ти ме нагазила.
И таман тедо
Нешто лепо да рекнем,
С неку топлу реч
Да те клепнем,
Кад опет топлина нека.
Сад ми топло све до пупка.
Кад се собрнем и очи отворим,
Само што не рипи од бес.
Она Румун, ки земља пијан,
Мочи на мен.
Тедо да викнем, ал реко,
Пијан чоек, па се омакло.
Ионако ћу се сушим,
Кад пођем на посо.
Ал ћу се врнем,
Видиш којо патим ја туј.
Ал мало ја мало ти,
Бем ли га,
Ће скрпимо нешто.
Извини, ћу прекинем.
Не нећу да кинем.
Морам да се олакшам.
Ал ћу се врнем,
Жив ти ја!
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БОБАН СТАНОЈЕВИЋ (АУСТРАЛИЈА)
Рођен је 1951. године у тадашњем Титовом
Ужицу, у Србији (ФНРЈ). Магистар је машинства.
Објавио је три књиге карикатура. Добитник је
награде „Куцурски клип”, у Куцури, код Врбаса, за
карикатуре 2015. године. Живи и ради у Мелбурну,
у Аустралији.

АФОРИЗМИ
Човек је најсавршеније биће,
које свако може да направи.
Кад ми раде иза леђа,
знам да сам испред њих.
У вртлогу конфузије моралних вредности,
само се фуњаре добро сналазе.
Ко због љубави не изгуби памет,
тај је није ни имао.
Искушење да одустанеш,
највеће је када си надомак успеху.
Што пре схватиш да живот није фер,
пре ћеш имати шансу.
Демократија је када лисица, рода и жаба
гласају шта ће бити за вечеру.
Циник за све зна цену,
али не зна вредност.
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Претенциозан човек увек мисли
да је рекао нешто важно,
што други нису знали.
Из сваке несреће
фуњаре се извуку,
а остали ако су имали среће.
Увозимо апарате за притисак,
притисак добијамо гратис.
Највећи проблем са женом из снова је
што нестане чим се пробудиш.
Ако гласно кажеш оно што сви мисле,
оптужиће те за издају.
Кад си глуп, ти не знаш да си глуп,
али други знају.
Сатира је најнеозбиљнији начин
да се каже нешто озбиљно.
Ситуација у свету је таква
да су будале самоуверене,
а паметни неодлучни.
Кују нас у облаке,
стварајући маглу.
Слобода је као кисеоник –
и премало и превише
може бити погубно.
Немој се удавати ради новца!
Увек га можеш јефтиније позајмити!
368

Љубав је као отров,
не знаш да је отрован
све док га не попијеш.
Ухватио сам жену с другим,
први ми је побегао.
Коначно, после тешке борбе,
геније у мени схватио је да је будала.
Ако сте на погрешном животном путу,
свеједно је у ком се правцу крећете.
Будалу не убеђуј да је будала,
испашће паметнији.
Ко ће да ради?
Ми смо поносан народ,
не клечимо и не савијамо се.
Ако желите да избегнете мамурлук,
не трезните се!
Ако позајмљујеш новац,
позајми га од песимисте!
Он ионако не очекује да му га вратиш.
Искрено пријатељство је
када људождер позове човека на ручак.
Када те жена пошаље дођавола,
мислиш готово је.
Међутим, није,
она те и тамо чека.
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СТЕВАН Р. СТЕВИЋ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
ДИСТРИКТ БРЧКО)
Рођен је 1957. године у Трњацима, Општина
Брчко, у БиХ (ФНРЈ). Докторирао је статистичке
науке на Универзитету у Београду. Редовни је
професор статистике на Универзитету у Источном
Сарајеву. Од 1993. године пише афоризме. Објавио је
збирке: Афоризми, Разведравање, Може бити и да не
буде, Више него мало, Има и да нема, У минут до
дванаест, Право на реплику, Живот у лежећем ставу,
Дијељење без остатка, Човјек на снижењу, Кад
празна глава заболи и Кад балван пусти коријен.
Заступљен је у неколико зборника и антологија
афоризма. Објавио је књигу прича „Ухваћени у
раскораку”. Добитник је награде „Умовање здравога
разума” Књижевне заједнице „Васо Пелагић” из
Бањалуке, за 2004. годину.

АФОРИЗМИ
Лако је било Колумбу да открије Америку.
Дошао човјек на погрешно мјесто.
Нема те висине са које наш човјек
не може да падне.
Овдје је знање на високој цијени.
Што више платиш, мислиш да више знаш.
Многи политичари се састају
само онда кад им пријети растанак!
И на овом свијету постоје два свијета.
Ми и свијет.
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Здрава храна је нарочито добра
ако се послужује одмах након главног јела.
Историју пишу побједници,
а изучавају је поражени.
Док нису биле равноправне,
жене су држале само варјачу.
Сад држе и шрафцигер.
Кад им ништа не полази за руком,
мушкарци засучу рукаве,
а жене скрате сукњу!
Здрав болесноме не вјерује.
Зато га води код љекара.
Данашњи ратови кратко трају:
да би сви могли доћи на ред...
Два подигнута прста значе побједу.
Ако се не умијеша трећи.
Пензионери често играју шах!
Једино тако могу нешто да поједу.
Овдје се побједе славе,
а о поразима се пјесме пјевају.
Опрезни људи мисле све што кажу,
а неопрезни кажу све што мисле.
Имати, па немати,
теже је него немати,
па немати.
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Оно што долази из дна душе,
не стаје на врх језика.
Наш развојни пут није имао алтернативу:
зато смо и завршили у јарку!
Не копајте по прошлости!
Тамо су закопани наши снови
о љепшој будућности.
Нисмо ни ми толико глупи
да не знамо колико смо паметни!
Данас се пријатељи не продају за мале паре:
На њима се добро зарађује!
Кадија те тужи, кадија ти суди...
Ако, само нека правда побиједи!
Овдје истину могу да говоре само они
којима је језик бржи од памети.
Ова држава је као отворени универзитет:
ко год дође са стране,
одржи нам понеко предавање.
Све бајке почињу ријечима:
Било једном...
Нажалост, многе се тако
и завршавају.
Боље је бити и глуп
него паметан у погрешно вријеме.
Ноћ је дио дана
кад сунце није на нашој страни.
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Није тешко пронаћи мјесто под сунцем.
За мјесто у хладовини треба се борити.
Отворени смо и према Истоку и према Западу.
Али уби нас промаја!
Успостављена је равнотежа:
нико нам више не даје,
а ми више не можемо...
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ДАНИЛО ТЕШАНОВИЋ (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је у Грачаници 1961. године, у БиХ
(ФНРЈ). Основну школу завршио је у Бољанићу на
Озрену, гимназију у Добоју, а саобраћајну школу у
Сарајеву. Објавио је четири романа: „У ђавољем
троуглу”, „Ђердан од крви”, Доба Јуде” и
„Јеванђеље по робу”. Аутор је сатиричне књиге
„Слово неподобно” и књиге песама „Између
здравице и тужбалице”. Награђиван је на
конкурсима. Заступљен је у десетак збирки и
антологија. Био је уредник сатиричног листа „ОСА”
у Добоју. На страницама регионалног листа
„Видици” имао је своју страницу под називом
„Сатирикон”. Живи у Бољанићу. Ради као
отправник возова на железници.

ЗАБОРАВЉЕНА ПЕСМА
Одакле да почнем? Ничег се не сећам.
За опроштај молим, јер имам проблема.
Ни наслова песме не могу да се сетим,
нити једне риме – убила ме трема!
Ниједна реч на ум ми не пада.
О, где је та срећа да ме ноћас нема!
Не знам је ли сонет, химна или клетва –
ја ноћас не постојим – ја сам ноћас трема!
У мени нема ниједног стиха.
Ни слог да муцнем. Глуп сам, без дилеме!
Више нисам човек, него збуњен случај
У хроничном стању апсолутне треме.
И посвета песме ми је у забораву.
Мртве су стилске фигуре и строфе.
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Ниједног слова немам у сећању –
ја сам ноћас светски првак катастрофе!
Па шта да вам кажем кад ничег се не сећам?
Каква је то песма без садржаја?!
Знам само једно о тој песми –
сећам се само њеног краја!
Увек сам веровао у своје памћење,
а ово са тремом је мала закачка!
Ако ме памћење добро служи,
на крају песме била је – тачка!

ПЕСМА ВИСОКОМ ПРЕДСТАВНИКУ
Ој, високи представниче,
доста нам је твоје приче,
наметања, силе голе
коју Срби баш не воле.
Због те твоје луде страсти
све нам живо упропасти,
сведоци смо тешког стања,
у фази смо крепавања.
И привреда наша мала
због тебе је јадна стала,
због сулудих тих декрета
у нас само расте штета.
Признајем ти, гола сило,
једно ми је само мило:
никад није већа била
утакмица за Гаврила!
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Ко је Гаврил – није битно,
ал` ти кажем неупитно:
побрини се, светска бандо,
да не будеш Фердинандо!

ПРОТЕСТИ
Кад је Босна и Херцеговина призната да је
држава, избили су спонтани протести, а не побачаји.
Они су се претворили у прави, а не криви рат.
Наиме, побуниле су се ријеке.
Диљем те признате не(БиХ) ријеке су устале на
ноге које нису имале. Врбас, Дрина, Усора, Криваја,
Требишњица, Спреча, Сава и остале ријеке по
посљедњем попису ријечног становништва подигле су
ријечне, а не уличне демонстрације.
Иако су до тада живјеле у страховитој комшијској
завади, у тим временима су превазишле све, па и своје
обале. Тих судбоносних дана сложно су се побуниле
против Босне.
Текућом поворком демонстраната пловили су
транспаренти:
– Зашто држави назив Босна?
– Доле мутна Босна!
– Дабогда пресушила!
– Не примам више твоју воду! – Сава.
– Не увирем више у тебе! – Усора.
– Не дам ти ни кап слане воде! – Спреча.
– Иако сам Криваја, ја сам у праву! – Криваја.
– Од срамоте бјежим у земљу! – Требишњица.
– И ја, Врбас, дижем глас!
Иза појединачних транспарената пловили су
општи:
– Доле диктатура Босне! Горе водена слобода!
– Ми смо аутохтоне ријеке!
– Доле водена унитаризација!
Све наведене и ненаведене ријеке подигле су
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највеће водене демонстрације откад постоји водена
цивилизација, историја и памћење.
Протестима ријека придружили су се и поточићи
и рјечице. И бистра врела и суве вододерине. Чак и
чесме и пипе. Па ријеке из дијаспоре.
Сва стајаћа водена цивилизација, у знак подршке,
извршила је масовне демонстрације и митинге. Океани
и мора, језера, па барице и локве. И каде. Чак и лавори
пуни воде.
– Доле Босна! Доле Босна! – био је садржај
телеграма свих водених асоцијација и стајаћих
невладиних удружења.
Сва водена текућина је пуном паром заузела чврст
став.
По хитном поступку је сазвана Свеводена скупштина која је одржана у луксузном кориту вододерине.
У присуству водених посланика из читаве водене
цивилизације, пошто је претходно одслушан хук химне,
предложен је дневни ред са само једном тачком:
„Диктатура Босне као антитеза водених права.”
Приступило се исцрпној анализи новонасталог
стања. Водени говорници су се редали један за другим
испред бурета пуног воде које је само за ту прилику
постављено умјесто говорнице.
Око корита вододерине спонтано окупљене масе
водопада и слапова су хучале: „Доле Босна!”
У знак подршке с неба је бљузнула киша као
васкрсли дио водене цивилизације. Појавила се и роса.
И магла као надахнуће.
Дискутанти су, један за другим, понављали да се
назив Босна ни по коју цијену не смије прихватити. Да
се протести морају наставити до коначне побједе.
Послије дуже паузе која је трајала због ручка, а и
да би засиједали водени посланички клубови, скупштина је наставила рад.
Прије наставка дискусије прочитани су телеграми
подршке који су у међувремену стигли. Тако су
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телеграме подршке послале асоцијације жестоких пића,
па свјетске пивске интернационале, удружења сокова,
међународни вински фонд...
Сви су изражавали опште незадовољство што се
држава зове Босна, те да би остале водене етничке
скупине могле бити асимилиране, а што није у духу
водених конвенција, водократије, водене мултикултуре
и водоплурализма.
Међутим, тек што су прочитани телеграми
подршке Свеводена скупштина је, због хитности
догађања, прекинула рад.
Наиме, сви водени медији су пренијели, као
ударну вијест дана, да су регије изашле на страховите
демонстрације и протесте.
Доиста, све регије су револтирано урлале:
– Зашто држави назив Херцеговина?!
– Смрт Херцеговини! Живјеле братске регије!
Крајина, Мајевица, Посавина, Озрен, Подриње,
Романија... и све остале регије подигле су
демонстрације какве до тада нису виђене.
Брдовите, брежуљкасте, равничарске и остале
макро и микрорегионалне површине и асоцијације
придружиле су се протестима. Били су то снажни
протести који су просто паралисали живот, како у
брдима, тако и у пољима.
На све стране је грмјело:
– Доле Херцеговина!
– Не трпимо мајоризацију!
– Не подносимо инфериорност!
Побуњеним регијама, у знак подршке, пристизали
су меморандуми, петиције и телеграми од континената,
острва, полуострва, планина, пустиња, висоравни...
– Не допустите да изгубите своју аутохтоност!
Држимо вам палчеве!
Те су се реченице понављале у брду телеграма
подршке.
Телеграме подршке слала су удружења клисура,
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котлина, њива, пашњака...
Па асоцијације села, како ушорених тако и раштрканих.
Па урбане асоцијације градова.
Па воћњаци... па камењари...
Па гредице лука.
Па путеви, пруге и козје стазе.
Па земља у саксијама...
Па...
Све се, једном ријечју, побунило против Херцеговине која је себи узела за право да се њеним именом
зову све ове регије и регијице.
Побуњене регије и ситни предјели, страшећи се
инфериорности, губитка брдовитих и равничарских
права, асимилације, робовања, снажно су урлале:
– Доле Херцеговина! Живјела регионална слобода!
Чак су и најситнији предјели устали на ноге, да
према својим могућностима, потпомогну ову историјску
буну.
Скромне телеграме подршке слале су рмотине,
избочине, чоловрнте, бразде, кртичњаци, зрнца
пијеска...
На брзину, због драматичности догађања, сазвана
је Сверегионална скупштина са само двије тачке
дневног реда:
1) Како се одупријети Херцеговини као регионалном тиранину?
2) Увођење санкција Босни због диктатуре над
воденом цивилизацијом.
Скупштина је заказана на једном прекрасном
пропланку, а радном предсједништву је предсједавала
једна љепушкаста алеја.
Кад је интонирана химна и пошто су учесници
положили свечану заклетву, ријеч је узела предсједавајућа:
– Поштоване долине и брегови...
Само што их је тако свеукупно и свеобухватно
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ословила, на пропланак су дотрчали курири са терена.
Донијели су страшне вијести. Ситуација се из
сата у сат усложњава! Из минута у минут погоршава!
Доведена је до усијања! Пријети општи хаос,
катаклизма и пропаст.
Наиме, избиле су страховите рушилачке
демонстрације везника.
– Доле „и”! – урлали су остали везници.
– Зашто између Босна и Херцеговина баш везник
„и”? – постављали су питања. Тражили одговоре.
– Зашто у називу државе везник „и”?
– Доле „и”! Горе ми! – викали су остали везници.
Везници: али, ако, па, те, ни, или, да, кад... и
остали, како дужи, тако и краћи, из дубине душе су
замрзјели везник „и” јер се он (види мангупа!) угурао
у државни назив.
– Доле „и”! Доле „и”! – грмјело је на све стране.
Везницима су се придружили и узвици, речце,
прилози, именице, глаголи и остале врсте ријечи.
Ту су биле и прилошке одредбе.
Па футур први и други, аорист и остала времена.
Телеграме подршке слале су лексика, морфологија, граматика...
Чак су и везници и остале ријечи из страних
језика одржали митинге подршке, а све због
узурпаторског дјеловања везника „и”.
Побуниле су се пјесме, афоризми, романи, књиге...
Побунила се читава литература!
Побунио се читав писмени свијет!
И сви су редом били против везника „и”!
На челу поворке ишао је везник „ни”, који је,
носећи транспарент, викао:
– Хоћу да се држава зове по мени! Хоћу да се зове
Ни Босна Ни Херцеговина!
Већ?
Већ је крај приче.
Али не и протеста!
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САГА О НАМА
Нико нам до овог посљедњег рата није рекао да
смо зли.
Онда нас таквим прогласише неки које не виђаш
сваки дан. Неки странци.
И још рекоше да хоће да дођу ту код нас. Зато
што смо зли.
И стварно једног дана дођоше.
А пошто смо ми радознали, одмах смо их питали:
„Да ли бисте ви дошли да сте чули да смо
добри?”
„Па, можда бисмо и дошли”, кажу они.
Е, сад нам није јасно што би долазили да смо
добри.
И више ни ријеч с њима. Били смо на опрезу.
Строго смо их држали по страни. На завидној
дистанци.
Ми смо веома љути били што су нам рекли да смо
зли. Па још су дошли!
Својски смо их игнорисали. Ни ријеч с њима. Ни
ракију. Јок!
Ма нема те цијене да ми с њима. Знаш нас!
Они су се много мучно осјећали.
Ми смо били задовољни што им шијемо знање.
Нико ни у сну неће да призна да смо зли.
Е, кажу они, какав сте ви херојски народ кад нико
не смије признати да сте зли. Па ви сте, по свој
прилици, кукавице?
Појединци се почеше преиспитивати.
Ма, ко кукавице? Ма, ко? Ма, ми? Зар се њих
бојати, па не признати!?
Појави се један и призна:
„Ми смо зли!”, рече гласно
Странци то задовољно дочекаше. Прогласише да
је добар.
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Ставише му се на располагање. И он њима.
Онда у осталим, видјевши како се тај снашао,
проради инат.
Ма, ко? Ма, он храбар? Ма, он није ни видио
рата! Ооон је кукавица! Ооон да призна?!
Онда још понеки почеше да признају да смо зли.
Па још понеки. Па често понеки.
И огранизоване групице почеше да признају да
смо зли.
Ко год је признао да смо зли, постао је добар.
И неорганизована руља призна. И сређене масе
признаше.
Сви признаше да смо зли! Да бисмо постали
добри.
Признаше сви до једног.
Ствар је до мене!
На крају и ја морам да признам – е, тачно смо
зли!
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СТАНИСЛАВ ТОМИЋ (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1986. године у Тузли, у БиХ (СФРЈ).
Основну и средњу школу завршио је у Зворнику.
Дипломирао је на Филозофском факултету
Универзитета у Источном Сарајеву, на Катедри за
филозофију и социологију. Заступљен је у бројним
антологијама и зборницима афоризама, међу којима
и у Антологији српског афоризма за децу
„Раздељак” и Антологији савременог стваралаштва
за децу српских писаца у расејању. Објавио је две
књиге афоризама: „Зло, наопако и обрнуто” и
„Хватање мисли”. Добитник је „Вибове награде”,
листа „Политика” и награде на Међународном
фестивалу хумора и сатире у Бијељини. Запослен је
као професор у Гимназији и средњој стручној
школи „Петар Кочић” у Зворнику.

АФОРИЗМИ
Играли су као сат.
Ми смо навијали.
На нашим свадбама музика је тако добра
да и метак просвира.
Наша дјеца с пјесмом иду у школу.
Не ваде слушалице из ушију.
Ученик је донио бомбу у школу.
Ко каже да се васпитање не доноси од куће?
Дјецу је некада васпитавала улица.
Сад је и она под видео-надзором.
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Тренутно имамо боље ноћне
него фудбалске клубове.
Нашим фудбалерима треба дати шансу.
Сами не знају да је створе.
Љепота наше земље најбоље се види
из птичје перспективе.
Кад одлетиш одавде.
Цијене расту.
Не можеш их препознати.
Срби су сломили кључ.
Није хтио да се окрене три пута.
Копали смо ровове
да бисмо се докопали власти.
Власт и треба дати згодним женама.
Једино оне могу
да привуку стране инвеститоре.
Политичари само пуцају на гласове.
Зато имамо рањиве друштвене групе.
У коалицију треба ући
само ако је љубав обостраначка.
Зна се на шта ће ово све изаћи.
На изборе.
Турци нас поново муче.
Приковали су нас за екран.
Диоген је некада свијећом тражио човјека.
Данас би могао само да му запали свијећу.
384

Невидљива рука тржишта?
То се некад звало џепарење.
Која је код нас граница сиромаштва?
Државна!
Имамо и ми мост уздаха.
Испод њега пролази канализација.
Некада су људи давали крв за слободу.
Данас је дају за слободан дан.
Јуче сам пјевао.
Данас сам већ боље.
Кад би било што на уму – то на друму,
возио бих „мерцедес”.
Данашње жене све би:
на врат, на нос и на своју руку –
огрлицу, минђушу и прстен.
Човјек је човјеку вук.
Да не би био овца.
У нашој држави нешто се кува.
Раде народне кухиње!
Ако неко окрене слику вође,
биће зло и наопако.
За овакво стање нема изговора.
Ни екавског ни ијекавског.
Катастрофа у Јапану доказ је
да је Србија до Токија.
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Оно што је важно треба добро подвући.
Под тепих.
Добар комад прије ћеш видјети на улици
него у позоришту.
Откад је полиција престала да туче,
немамо пребијене паре.
Изгубио сам памћење.
Моле се поштени налазачи да ме се сјете.
Мој ђед је био партизан.
И главом и брадом.
Истина – то је оно што се утопи,
а ми чекамо да исплива.
Има људи који се моле Богу –
само пред огледалом.
Обећање је на дугом штапу,
а испуњење – на просјачком.
Ауто се пали на кључ,
а жене на ауто.
Отац је глава породице,
а мајка не зна гдје јој је глава.
Био сам толико лош ученик –
да сам се чак и оженио јединицом.
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ДЕЈАН ТОФЧЕВИЋ (ЦРНА ГОРА)
Рођен је 1971. године у тадашњем Титовом
Ужицу, у Србији (СФРЈ). Објавио је књиге „Црно на
бело” и „Предсказање прошлости”. Поред осталих,
добио је и признања: Златна кацига за кратку причу,
Афористичар године на Црногорском фестивалу
хумора и сатире у Даниловграду, Жикишон за
сатиричну поезију, Награда за књигу године на
Црногорском фестивалу хумора и сатире у
Даниловграду, заједно са С. Мартиновићем и В.
Рајковићем, Жикишон за кратку причу, Раде Брка за
кратку причу, Сатиричар године на Црногорском
фестивалу хумора и сатире, Вук Глигоријевић,
награда за најбољи афоризам на Сатира фесту,
Жикишон за најбољу књигу сатире и Најбоља прича
на Сатира фесту. Превођен је на енглески, бугарски,
македонски, фински, италијански, баскијски и руски
језик. Заступљен је у бројним зборницима и
антологијама. Живи у главном граду Црне Горе, у
Подгорици. Ради као контролор летења.

АФОРИЗМИ
Црна Гора је толико мала
да је један човек држи у шаци.
Отоманска империја, Аустроугарска царевина,
Немачка, НАТО!
У нашој групи нема слабих противника.
Када је непријатељ видео шта смо способни
да урадимо себи,
у његовим редовима завладала је паника.
Пребијени је сав натечен.
Изгледа да је алергичан на батине.
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Батина је из раја изашла,
јер је код нас бољи провод.
Убица је покушао да се врати на место злочина,
али су га спречили окупљени обожаваоци.
Дошло му је из дупета у главу.
Празан стомак је убрзао трансфер.
На путевима је обавезна зимска опрема.
У становима није.
Градимо друштво богатих,
тако да овде сиротиња нема чему да се нада.
Узео сам кредит под изузетно повољним условима,
али услови враћања ми не одговарају.
Непријатељ нас је ухватио на спавању,
јер не зна за кућни ред.
Буди се исток и запад, буди се север и југ…
Не могу од нас ока да склопе.
Ратни бубњеви ме изводе из такта.
Дају ритам свему.
Терористи су дошли
до оружја за масовно уништење –
владиног програма за опоравак привреде.
Школски примери корупције могу се научити
на универзитету.
Живот је данас толико јефтин
да плаћене убице једва састављају крај с крајем.
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Судија се држао закона као пијан плота,
а познат је наш однос према алкохолу на послу.
Сви кандидати су једнаки.
Не зна се који је од кога гори.
Када странац види какви смо,
одмах о нама стекне погрешно мишљење.
Наш расадник талената омогућава вам
да живите као биљка.
Не мешам посао и задовољство.
Мрзим да идем на посао.
Наш премијер ће пред
новим сазивом скупштине бити крунисан.
Да му глава не буде увек празна.
Плагијатор пише само на познате теме.
У њима се најбоље сналази.
Он је наш најмаштовитији уметник.
Нема мере док лаже.
Више пута сам се враћао том писцу,
али ми дуг још није вратио.
Ми смо незаобилазан фактор.
Свуда сметамо.
Шалио сам се на шефов рачун,
али сам лично платио.
Србија је велика тајна.
Нико не зна колика је.
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Дно је минимум испод кога нећемо ићи.
Само неколико демонстраната је лакше повређено,
али комплетне податке ћемо имати
када стигне извештај из мртвачнице.
Трпим до одређене границе,
а онда идем у иностранство.
Он се борио за нашу ствар,
још онда када није ни постојала.
Резултати су видљиви,
али их нема.
У нашој јединици није било ратних злочинаца.
Све смо морали сами да завршимо.
Наша култура је у замаху.
Бије кога стигне.
Посао политичара је напоран.
Зато не жели и чињеницама да се оптерећује.
Тек када је оружје проговорило,
ми смо се разумели.
Ово би било колективно лудило
да смо имало организовани.
Сви смо као један,
и то онај најгори.
Он је покварен политичар.
Увек прича исту причу.
Препознао сам правог вођу,
мада су и остали осумњичени
личили на њега.
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Истина је на нашој страни.
Зато морамо да је заобилазимо.
Место несреће је обезбеђено,
само још и она да стигне.
Кувар је књига
која се пробила до најшире публике.
Полиција не сме никога да бије,
али ипак успева да испољава храброст
у неким ситуацијама.
Наш дванаести играч је публика,
али пошто није дошла на утакмицу,
ангажовали смо судију.
Прасе на Божић,
то је духовна храна.
Пса хранимо остатком од ручка,
ако га не поједемо за доручак.
Не могу вам рећи колико сам срећан
јер ми прислушкују телефон.
Био сам на тржишту рада.
Купио сам једно радно место.
Скрибоманија је опасна болест,
од које пати околина оболелог.
Издаје ме памћење,
срећом не располаже
најважнијим информацијама.
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Настављамо игру и после мата.
Вучемо дипломатске потезе.
Код нас би се друга песма певала
да нема полицијске пратње.

КАМЕРА ОПСКУРА
Фотографије кваре слику о нама. Оне нас
приказују онаквим како изгледамо, а не какви смо. Зато
од фотографског апарата нема вајде. Праву слику о нама
даће ти камера опскура. То је једна мрачна соба како јој
и име вели, која на једном зиду има рупицу кроз коју
пролази светлост и на наспрамном пројектује слику
спољашњости. На њој су људи и читав призор
окренути наглавачке, али им шешири остају на главама,
а ситнина, табакере, упаљачи и кључеви не испадају из
џепова, нити џепни сатови висе о сребрним ланцима
поред глава, јер је то само обрнута слика о њима. Али
ни то ти није важно.
Најважније је да имаш довољан број људи које ћеш
првом приликом нагурати у ту собу. Мрачну. Важна су
ти и јака врата која добро дихтују. И рупица на зиду.
Она је можда најважнија. Добро би било и да је
врућина. Када то обезбедиш, спреман си за покус. Прво
нагнаш онај народ у собу! Најбоље је ако неко не може
да стане, јер тада знаш да је соба пуна. За њима затвори
и два пута закључај врата! Одмах стави прст на онај
отвор који је једини извор светлости и ваздуха онима
унутра! Запамти да топлота убрзава процес!
Буде ли онај народ одмах дигао дреку, развалио
врата, растурио читаву мрачну собу и можда ти
одгризао онај прст којим си му узео светло и ваздух –
радуј се! Слика о твом народу излази добра и оштра,
свако да пожели да је види. А деси ли се да се сви
ућуте и чекају на прст, да се сам од себе помери и
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пусти им живот унутра – осврни се! Погледај добро на
све стране, јер неће много проћи, па ћеш и сам видети
где си доспео уз велику помоћ својих најмилијих – у
камеру опскуру, коју сами себи сазидасте изнутра!

НЕПРИЈАТЕЉ
Јутрос нам је непријатељ освануо пред вратима.
Онеспокојени његовим ненаданим појављивањем, а
неспремни, као иначе, били смо неодлучни шта и како
ћемо. Неки кажу да га треба ушицама секире одмах,
други да причекамо, па топузом или хаубицом. Било је
предлога да пошаљемо јединицу специјалних намена
или да га опколимо тенковском бригадом, а штаб је
тврдио да је најбоље све то заједно, али га уништити
координисаном акцијом са копна, мора и из ваздуха. А
непријатељ уопште не хаје. Он ужива у сунцу, само му
понекада затрепери лист или латица под налетом
лахора и спрема се на најгоре – да још једном процвета.

ЧЕКАЊЕ
Узалуд чекаш,
нема судбине.
Море је
онолико дубоко
колико ти можеш
да загазиш.
Зато се изувај,
скидај панталоне.
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Није ти ово
Црвено море,
па да се повуче
испред тебе.
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Ово је живот!

ЛАКШЕ ЈЕ...
Пут у Европу,
Рупа до рупе,
Све се распада
Јер тресе јако,
До врха су пуне
Прљаве воде
Преко њих идемо
Лакше је тако.
Лакат на лакат
Кривине се нижу
Нећемо пречицом,
Нећемо лако
Боље је
Када нас желудац мучи
Повраћамо
Лакше је тако.
Трње нам боде
Кожу и очи
А крв се слива,
Рањен је свако
Нећемо ливадом
Туда не ваља
Макију крчи
Лакше је тако.
Около немој,
У понор скачи
Само зажмури
И скочи јако
Више ће нас
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Тако стићи
Не бој се смрти
Лакше је тако.
А када будемо
На крају пута,
Завидеће нама свако
што стижемо на циљ последњи
А кренусмо први
Јер треба тако.
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МИЛАН М. ТРИВУНЧИЋ (БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА – РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1962. године у Шипову, у Босни и
Херцеговини (ФНРЈ). Завршио је Средњу економску
школу. Објавио је збирке песама „Мој свијет”,
„Пјесме о корони”, „Жаока”, ”Српске духовне
пјесме”, „Дамјан и Лазија”, „Слава Богу”,
„Молитвена зрнца”, „Извор православни” и
„Крвава врба”. Аутор је збирке афоризама
„Отворене очи”. Песме су му објављиване у
зборницима „Галерија од стиха”, „Приједорски
књижевни караван”, „Панонски бисери”, „Мостови
љубави”, „Видовдански зборник” итд. За свој
књижевни рад добио је бројне плакете и дипломе.
Живи и ради у Шипову.

АФОРИЗМИ
Сваки човек има неки хоби.
Наш начелник сакупља станове.
Сви ме сматрају будалом,
осим пензијске комисије.
Од свих пријатеља,
још ме једино није издао пас.
Откако сумњам у самог себе,
више никоме не верујем.
Стварно нисмо постали од мајмуна.
И они су нас се одрекли.
Од Србије ће на крају остати
само београдски пашалук.
Чак и онда Брисел ће нам бирати пашу.
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Срби поштују речи:
„Љубите непријатеље своје”,
па зато и хоће у Европску унију.
Велика је сличност између Јевреја и Срба.
Јевреји су се клањали „златном телету”,
а Срби печеном прасету.
О небеском царству највише причају
они који уживају у земаљском.
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ЈЕЛЕНА М. ЋИРИЋ (ЧЕШКА)
Рођена је 1973. године у Пожаревцу, у Србији
(СФРЈ). У Београду је завршила студије права.
Објавила је књиге поезије „Жар” и „Наискап”.
Њена поезија је уврштена у многе зборнике, а
добитник је више домаћих и међународних
признања, међу којима су и награда на Европском
Фејсбук
песничком
фестивалу, награда
на
Књижевним сусретима у Смедеревској Паланци,
Међународној ликовној и песничкој колонији
Крчедин, песничка награда „Поет” за дебитантску
збирку песама „Жар”, годишња награда уметничке
групе АРТЕ за најбољу књигу поезије, награда
публике на Књижевним сусретима у Смедеревској
Паланци. Живи у Прагу, у Чешкој.

О ПАДУ
Пада киша
пада влада
пада долар
и снег пада.
Пада рампа
шта ћеш – кочи,
пада црни
мрак на очи.
Пада магла,
пада ноћ,
куд ћеш ми
по ноћи доћ?
Пада шећер
и притисак,
пада штамбиљ
у отисак.
Пада кинта
и договор,
кратак увод
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и поговор.
На колена
пада раја,
господару
кез до јаја.
Пада млада
вештом просцу,
милог лица
незнабошцу.
Пада клапна
и пресуда,
по жалби
код Вишег суда.
Неком падне
кад не треба,
неком падне
баш све с неба.
Ти, драги,
не губи наду,
не веруј
у мит о паду,
већ због мене
расти, клијај,
кад порастеш,
пашћу и ја.

УШИ
Мама ми често каже
да на ушима седим,
ал’ ја тај израз не схватам,
па се и не једим.
Онда ме као подсети
да уши боље оперем.
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Кажем јој: „Нисам те чуоoo!”
и све на шалу окренем.
Додаје: „Боље их очисти сам
него да их прочачкам ја!”
Ма баш ме занима кад је савладала
вештину чачкања?!
Нешто се мислим, а можда би ваљало
да су ми уши веће...’
И ту моја тактична одбрана
што личи на напад креће:
„Кад си ме с татом осмишљавала,
зашто сте штедели?
Како да се за веће уши
нико не определи?!
Да имам опрему савремену,
не би било проблема.
Овако – како човек да чује
кад основни алат нема?!”
И тако у том надмудривању
реско ми добаци она:
„Сигурно би ме боље чуо
да сам родила слона.”

KO JE
Нисам вам прич’о, нисам вам рек’о –
данас на врата покуца неко...
Трефило се – ост’о сам сам.
„Не отварај ником!” – ’Знааааам, мама, знам...’
400

Ал’ знатижеља врти, бургија.
Чврста је савест, ал’ не дам се ни ја!
Вратима приђох, на прстима, лако,
тек врхом носа кваку сам так’о.
Кроз кључаоницу вирим к’о жбир.
„Ко је?”, упитах. Савршен мир...
Тек што „незнанцу” леђа окренух –
опет загуди... Опет се пренух!
Гвирнух кроз прозор – ко ли је, где је?!
Само се сунце зубато смеје.
Сетих се јарића и гладног вука,
баци ме брука на триста мука.
Зграбих офингер „Ма ти ћеш мени...
Наоружан сам! Хајде сад, крени!”
Усред јуриша славног хајдука
укључи ТВ нечија рука.
Деда кашљуцну, уз пећ се смести,
чује се шпица, почињу вести:
„Драги гледаоци, добар дан свима.
На врата нам јутроc покуцала зима.”
Покуњише се вуци, хајдуци,
оста офингер у мојој руци.
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ЗОРА ЧАБРИЛО (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА –
ФЕДЕРАЦИЈА БиХ)
Рођена је 1966. године у Мостару, БиХ (СФРЈ).
По занимају је хемијски техничар-технолог.
Афоризме објављује на сатиричним порталима.
Заступљена је у зборнику „Жена и афоризам”. Живи
и ради у Мостару.

АФОРИЗМИ
Једино право богатство
стечено преко ноћи јесу – дјеца!
Што се тиче правде, агностик сам.
Можда и постоји, али још нема доказа за то.
Не паничите кад неко прогута слово.
Прогутају људи свакакве приче,
па остану живи.
Некоме је море слано.
Мени је папрено.
Не вјеруј жени
која каже све што мисли!
Није она ни пола рекла.
Кад бих ја покренула бизнис,
то би био шоу!
Неке дипломе се стекну
док кажеш кеш!
Ситне лопове бије полиција.
Оне највеће бије само глас!
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Сиромаштво духа,
жене покривају откривањем тијела.
Мушкарци,
отварањем новчаника.
Зрно по зрно, погача.
Жирант по жирант, палача.
Будала је палиндром.
Са које год стране да јој приђеш
исто се чита!
Гдје највише излазе политичари?
На лош глас!
Бермудски троугао је
највећа мистерија нестанка.
Наше поднебље је
највећа мистерија опстанка.
Гаранција нам је истекла.
Сад се морамо поправљати сами.
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АЛЕКСАНДАР ЏУНИЋ (АУСТРАЛИЈА)
Рођен је 1958. године у Београду, у Србији
(ФНРЈ). Дипломирао је геофизику. Објавио је књигу
афоризама „Резервни снови”. Живи и ради у Перту,
у Аустралији.

АФОРИЗМИ
Велике пријатеље препознајемо у великој,
а мале у малој нужди.
Тиме се и објашњава
огромно разочарање у велике пријатеље
кад нас увале у одговарајућу нужду.
Ваше проблеме нико не може решити
до вас самих.
Схватите ли то,
онда вам свако може помоћи.
Да обичан свет не воли
да забада нос у туђе ствари,
писци не би имали од чега да живе.
Докле ће у мој мед
падати туђе секире?
Да нема будала,
паметни би морали да уче на својим грешкама.
Ђубре које се годинама скупља у души
најчешће се избацује на уста.
Жена је под заклетвом признала мужу
да ничег није било…
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Муж је био веома задовољан,
али не и жена.
Институционализована себичност
зове се самопоштовање.
Једни се изговарају неспоразумима,
други се не споразумевају изговарањем,
док се трећи споразумевају неизговарањем.
Ко се тек сад сетио шта је заборавио,
можда је, ипак, боље
да одмах заборави оно чега се сетио.
Када бисте поштовали то што разумете,
много шта бисте више разумели.
Мењам чисту савест за мирну.
Неки људи се бројањем до десет
уздржавају од псовања.
За разлику од њих,
други се упорно
псовањем уздржавају од бројања.
Све што је за паре,
има једно позитивно својство.
Увек знате колико ће трајати.
Сваки афоризам је, заправо,
наслов једног ненаписаног романа.
Цео живот проводимо
у упознавању непознатог,
па како онда да не будемо грешни?
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Немојте се одрећи свих порока,
јер ћете довести свог доктора у ситуацију
да вам уопште више не може помоћи.
Мушкарци мисле да знају целу причу,
али само жене знају целу истину.
Мудрост без куражи је импотентна,
а кураж без мудрости препотентна.
Пошто сте се коначно уверили
да нисте у стању да се промените,
време је да почнете да избегавате оне
којима сте то и обећали.
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ВЕЛИБОР ШИПОВАЦ (БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
– РЕПУБЛИКА СРПСКА)
Рођен је 1976. године у Коњицу, у БиХ (СФРЈ).
Дипломирани је инжењер за производњу и
менаџмент и магистар економије. Oбјавио је
наслове: „Херцеговина - обичаји и вјеровања” 2011.
и 2015, „Братство Шиповац – историја и
генеалогија”, 2011, „Стихови моје младости”, збирка
песама, 2011, „На граници”, роман, 2012,
„Протојереј-ставрофор Ратко Шиповац”, 2013, „Твоје
име”, збирка песама, 2013, „Сјај у оку анђела”,
збирка песама, 2014, „Седам крстова”, роман, 2015,
приређивач књиге: „Да се не заборави – Невесињци
и вијек од Великог рата”, прво издање 2014, друго
издање 2015, „Стихови срца”, изабране и нове песме,
2015. Живи у Требињу.

ЖИВОТ У ТРЕНДУ
Ако те неко жели што питати,
зашто ћеш му одговарати,
јер најбоље га игнорисати.
Бићеш фаца и много важан,
врло битан и посве снажан.
А тек загонетан мораш бити,
ал’ као прво, дај га искулирати!
Не размишљај да ли то вриједи,
само га ти поштено обезвриједи.
Данас се мора у тренду живјети,
зајебеш неког и тако ћеш успјети.
Блесав мораш обавезно бити,
у тренду то не смијеш изоставити.
Супер је сада живјети овако,
осјећам се моћно, лудо и јако!
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ДАЛИБОРКА ШИШМАНОВИЋ КЕПЧИЈА
(ШВАЈЦАРСКА)
Рођена је 1974. године у Београду, у Србији
(СФРЈ). Дипломирани економиста за маркетинг и
трговину. Афоризме објављује на интернет сајту
„Лига духовитих”, у електронским новинама
„еСпона” и „Шипак”, у емисији Радио Београда 202
„Облак у бермудама”, магазину „МаксМинус”,
дневним листовима „Политика” и „Новости”.
Заступљена је у алманасима афористичара: „Афотека 2'’ (2013) и „Осињак” (2015), и у зборнику
еротског афоризма „На врвот од вулканот” (На врху
вулкана) (2015), на македонском језику. Објавила је
књигу афоризама „Представа о животу” (2015).
Живи и ради у Цириху, у Швајцарској.

АФОРИЗМИ
Прекрајају нам историју
да би нам пришили и оно за шта нисмо криви.
Не лежи проблем у компјутеру,
него седи испред њега.
Данас пси живе много боље него људи.
Вековно полтронство је уродило плодом.
Рат не почиње зато што је једна страна у праву,
а друга није,
него зато што обе мисле да су у праву.
Пола света се дигло,
а пола спава.
Док се Европа пробуди,
исток ће већ да почивати на западу.
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Свако изборно место је од историјског значаја.
Ту се бирачи и демократија заједно
сахрањују у гласачкој кутији.
Следи смена политичке гарнитуре.
Са функције на функцију.
Народ строго води рачуна да не прича о политици.
У знак протеста не престаје да ћути.
Лако је волети отаџбину.
Тешко је живети у њој.
Људи се зачас промене.
Поготово када стану иза говорнице.
Нисмо ми глуп народ,
него је процес спознаје дуг.
Ко каже да влада не ради ништа?
Ради шта хоће!
Остављена жена је неутешна.
Можда би јој лакше било
да је пре корпе добила ташну.
Жртва је у нераскидивој вези са омчом.
Висе заједно.
Џабе продајемо памет.
Нико неће то да купи.
Људско тело је фасцинантно.
Функционише и без мозга.
Сама не могу да променим ништа.
Исто то каже пола планете.
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Не могу да вам откријем тајну свог успеха.
Не желим да се мучите као ја.
Живот је стварно кратак.
Дуго ми је требало да то схватим.
Живећу вечно,
јер ја никада не завршавам започето.
Пет сати спавања је довољно да схватите
да су вам потребна још три.
Могућ је живот без стреса.
Само ако сте у коми.
Много је начина да упропастите живот.
Али не морате све да знате,
један је довољан.
Економија једног домаћинства базира се
на буџету који обезбеђује муж
и обавезама које жена финансира из буџета.
Узела му је све.
Само је презиме вратила.
Жене дуже остају младе,
јер се код њих отегну тридесете.
Прича се да су Срби добри љубавници.
Тачно, имају добру причу.
Добар судија се никад не двоуми.
Тачно зна у којој коверти има више.
Немамо претензије на туђе територије.
Једва успевамо да одржимо
и постојеће границе.
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Опанак је преласком у ципелу
доживео урбану револуцију.
Ено, од среће се ваља у блату!
О укусима је беспотребно расправљати,
неукус је преузео примат.
Пензионер је човек са прошлошћу
које се слабо сећа,
али користи сваку прилику да прича о њој.
Не зна се да ли је горе бити у дуговима
или имати дужнике.
У оба случаја може се раздужити главом.
Новац не чини човека срећним,
али када оде, поведе и срећу са собом.
Не претерујте са каријером!
За те податке ионако нема места
на надгробној плочи.
Прилагодите вожњу стању на путевима!
Паркирајте аутомобил у гаражу.
Ко каже да смо запоставили уметност?
Поседујемо највећу галерију лопова.
Народ еуфорично ишчекује државни препород.
Негодују само они
код којих лоботомија није успела.
Нема дилеме да је Србија међу шљивама,
али како наћи ону под којом је сабирно место?!
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НИКОЛА ШУИЦА (ФРАНЦУСКА)
Рођен је 1939. године у Београду, у Србији
(Краљевина Југославија). Дипломирао је на
Архитектонском факултету у Београду. Члан је
групе Српски песници Париског круга и Удружења
„Седмица” из Франкфурта. Објавио је књиге:
„Милосрдни анђели” (сатира), „Ода радости”
(хумореске), „Црвено небо над Европом” (сатиричне
приче), „Печалбар” (песме и поеме), „Париз –
Београд” (песме) и „Драги мој, Алекса” (роман).
Живи и ради у Паризу од 1965. године.

МАЧИЈА ДЕБАТА
Десило се у сумраку на једном имању
На крову уз олук скупиле се мачке
Дебата се води о друштвеном стању
Подигла се граја већ код прве тачке
Како то мачори
Увек да су главни
Нови поредак нек буде,
Грађански и правни
Јер мачор је прави мачо,
За мачкицу прави баук
Зашто увек да мачори
Воде главни мјаук
Бориле се женке
За грађанска права
Забринули се мачори
Промене су – страва
Није шала нит играчка
Цео свет их своди
На име под Мачка
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Ко ферма мачора, па мачка је главна
А сад и реч њина биће меродавна
Па рекоше углас:
„Ко јаче мјауче, правну власт имаће!”
Тад се дигла таква грозна граја
Да дотрча љута баба Каја
Па потегне метлом по дебати
Конференција се о’ма скрати
Јер док Каја по олуку чисти
Поредак ће да остане исти
Те вечери, па и да се плати
Нико није хтео
На дебату и на олук
Да се опет врати
Ето краја басне, али краја није
Кад не би уследило – наравоученије:
Драге моје мачкице
Па и ви мачори
Ко ће од вас да се бори
Против метле баба Каје
За дебате, само метла
дозволе издаје.
Ту ди прође метла, ту не ниче трава
Демократске игре нит грађанска права!
Од те приче дижи шапе и шапице
Остави по страни пропагандне трице
Не мјаучи пуно гласно
Да не буде после касно!
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ОГОВАРАЊА
Кад немамо друга посла
па шта да се ради,
сваки живи створ – као твор
око себе кади!
Наше „слатке” речи лепе се за уши,
неки кажу, после, теже им на души!
Где је меда – ту је пчела,
а где пчела – и жаока врела!
Ал’ мало горчине,
како Његош рече,
није нам наодмет
тамо где мед тече.
Кад је много сладуњаво
тако стоје ствари,
тешко се то вари.
Од подсмеха немам зорт!
Исмевати ближњег свога
то је стари српски спорт!
То је наша српска слога
јер то нам је дар од бога!
Може се у свему томе
видети и добра страна
ако превише жестока
није жаока ил’ рана.
Код масаже, кад се лупка
и умилно гњечи кожа,
крв прокључа, ал’ не цури
ако нема убод ножа.
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Моје мане припадају
целом људском роду,
самог себе кад исмевам
мање ће да друге боду.
Па нек свако себе
пронађе у смеху!
Спрдајмо се са самима собом
јер делимо своје мане
с целим људским родом!
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О ПРИРЕЂИВАЧУ
Александар Чотрић рођен је 1966. године у
Лозници, у Србији, (СФРЈ).
Завршио је Правни факултет.
Од 1984. године објављује афоризме и приче у
новинама и часописима.
Објавио је књиге афоризама „Даћемо ми вама
демократију”, „Пета колона”, „Недозвољене мисли”,
„Кратки резови”, „Гола истина”, „Померање памети” и
„Тешке мисли” (сатирични афоризми), „Играње главом”
(афоризми о спорту), „Својеглава књига”, „Дечја посла”
и „О љубави с љубављу” (са Светланом Матић),
(афоризми за децу), „Добре вибрације” (афоризми о
женама и мушкарцима), књиге сатиричних прича
„Обележене
приче”,
„Приче
пред
буђење”,
„Причињавање” и „Друге приче” и књигу прича за децу
„Озбиљно смешна књига”.
Књиге афоризама и прича објављене су му у
Румунији, Македонији, Словенији, Пољској, Мађарској,
Бугарској и Русији. Приредио је антологију српског
афоризма за децу „Раздељак”, зборник афоризама о
спорту „Дриблингдуха”, Антологију савременог стваралаштва за децусрпских писаца у расејању (с Љубишом
Симићем) и Антологију савремене руске афористике
„Велико у малом”.
Заступљен је у зборницима и антологијама које су
објављене у САД, Русији, Немачкој, Босни и
Херцеговини, Шпанији, Италији, Аустрији, Бугарској,
Македонији, Пољској, Румунији, Словенији, Шведској,
Либану и другим државама.
Александар Чотрић добитник је, између осталог, и
признања: „Златна кацига”, „Радоје Домановић”,
„Владимир Булатовић Виб”, „Јован Хаџи-Костић”,
„Драгиша Кашиковић”, „Стеван Сремац”, „Ђорђе
Фишер”, „Златна значка”, „Златни беочуг”, „Браћа
Ормаи”, „Велемајстор сатире”, „Витезово пролеће”,
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„Доситејево перо” (награда ученика београдских школа)
и Београдског афористичарског круга за најбољу књигу
афоризама. Лауреат је и књижевних награда у Бугарској,
Румунији, Македонији, Црној Гори, БиХ и Либану.
Приче и афоризми Александра Чотрића превођени
су на енглески, пољски, немачки, француски,
словеначки, мађарски, румунски, шпански, македонски,
руски, белоруски, албански, словачки, чешки, шведски,
грчки, бугарски, русински, италијански, португалски,
јерменски, каталонски, баскијски, турски и арапски
језик.
Преводи са словеначког и руског језика.
Члан је Удружења књижевника Србије и
Београдског афористичарског круга.
Био је председник Управног одбора Студија Б,
члан Градске владе Београда заменик министра за
дијаспору у Влади Србије и председник скупштинског
Одбора за дијаспору и Србе у региону. Седам пута је
биран за народног посланика у Народној скупштини
Србије. Председник је скупштинске делегације у
Интерпарламентарној скупштини православља.
Живи и ради у Београду.
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ПОГОВОР

СКУПИ БРКЕ, ВРЕДИ ПУТОВАТИ
Бележећи благо нашега народа, Вук Стефановић
(и још Караџић) оставио нам је ниску од бисера. Од
песама и шаљивих (и поучних) приповедака до
загонетака, пословица, бројаница, брзалица.
Толико је ту мудрости и лепоте, сатире (и смешне
стране живота и света) и ведрине да се не можемо
отети утиску: српски афоризам и сатира стари су
колико и српски језик.
Александар Чотрић нам овом јединственом
књигом српског расејања – Срба ван себе (!) – потврђује
све ове врлине нашег рода.
У том несвакидашњем/свагдашњем смеху/плачу
пролазили су нам векови, а Србин је остао, диљем свих
континената, оштроум, шерет, прзница пчелињег убода.
Еро са оног и овог света.
У огледалу ове књиге, које је Александар Чотрић,
један од најзначајнијих сатиричара данас, са много
умећа, љубави и поштовања (и пажње према сваком
аутору) изгланцао, видимо се какви јесмо.
У инат себи и целом свету. Скупи, зато, брке,
вреди путовати.
Др Славомир Гвозденовић
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