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Афоризам је као мини сукња: 
ако није довољно кратак 
не држи пажњу публике.

Афоризам је ограда између човека 
и свих глупости света.

Афоризам је син пословице.

Афоризам је најближи ћутању.

Добар афоризам је смешан до бола.
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Надахнуће за писање афоризама 
долази без најаве.

Баш као за секс у позним годинама.

Пишем афоризме неуједначеног квалитета.
Не зна се који је од ког бољи.

Пишем дневно-актуелне афоризме.
Актуелни су било ког дана.

Не покушавајте да ме прочитате.
Ја пишем невиђене афоризме.

Не упадајте ми у реч ако вам је живот мио!
Моја реч има дубину.
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Писао бих боље афоризме 
да сам паметнији.

Пардон, уопште их не бих писао.

Средио сам мисли.
Сад ми је свака реченица афоризам.

Ово је свадбарски афоризам.
Дуго се киселио у мени.

Мој живот је огледало мојих афоризама.

Оно што је мининалац у економији, 
то је афоризам у књижевности.

Можеш да се јебеш са њим!
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Пишите афоризме!
Имаћете више времена за своју породицу.

Златно време сатире је доба када се ћути.

Најбољи афоризам о Србима је 
написао Тесла:

„Енергија је свуда око нас”.

Живот пише романе.
Оно што пише афоризме, 

не може се звати животом.

Не живи се од приче.
Зато пишем роман.
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Пишите лоше афоризме!
Нека се и плагијатори брукају.

Мозак је много активнији 
током процеса умирања.

Отуда оволики број афоризама у Србији.

Све је већ речено, али ово, вала, није:
Змануи ђарбав коџурин!

Он је наш најбољи сатиричар.
Свима се замерио.

Српски сатиричари су најгори.
Ништа не успевају да промене.
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У политици сте популарнији 
ако се ником не замерате.

У сатири је обрнуто.

Смех је заразна болест која се преноси 
са здравих на болесне.

Није тачно да паметан пише, 
а будала памти.

Има и будала које пишу.

Писци су као избори.
Моћници одлучују да ли ће се одржати 

ако се распишу.

Ко преживи нека пише!
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Пиши као што говориш.
Мисли пре него што почнеш да пишеш.

Правило за неписмене: 
Пиши као што је написано, 

читај као што говориш.

Пишите!
Немојте дозволити да плата доушника, 

или баба сере зависи од вас.

Да бисте живели од писане речи, 
исте морају бити штампане.

Многи пишу са историјске дистанце.
Биће актуелни тек кад се историја понови.
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Једна ласта не чини пролеће, 
као што ни љупки талентић не чини муда!

Све што је написао је 
на граници криминалног.

Није ни чудо што се бави политиком.

Цео живот пише, 
али се мени ништа од тога не свиђа.

Сад вам је ваљда јасно 
која сам ја величина?

Не пише ми се добро.
Немам инспирацију.

Свима ће бити боље 
кад престанем да пишем!
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Пишем између редова…
И тако у бесконачност.

Нисам члан ниједног 
удружења књижевника.
Политика ме не занима.

Књижевни круг је затворен скуп 
сердара и војвода на једнаком растојању 

од центра моћи.

Читајте између редова и убрзаћете читање 
за један ред по страни!

Неке књиге тешко варим, 
а неке просто прогутам.

Све зависи колико сам гладан.
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Све је мање слободе.
Није ни чудо што оволико мудрујемо.

Једино будале имају право да заступају 
одређена мишљења без ометања.

Њима је слобода говора загарантована.

Ограничени смо.
Нама слобода говора не значи ништа.

Србија је елементарна честица атома.
Нема унутрашњу структуру.

Немамо границе.
Зато је Србија велика!
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Живети у Србији је уметност 
коју мало ко разуме.

Вратиће се роде.
Неће дуго издржати у Србији.

Ништа не угрожава стабилност Србије.
Она је никад и није имала.

Органи се другачије понашају.
Да није Србија трудна?

Србија је све ужа.
Широко.
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Средићемо Србију под конац.
Биће то права марионетска држава.

Упознај Србију да би је више волео!
Док још имаш шта.

Даће Бог, да Србија поново 
постане Краљевина!

Тада ће нам све будале бити на двору.

Научи српски!
Неће ти круна пасти са главе.

Срби не воле пијанице које опија успех.
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Срби су луд народ.
Сви који су напустили земљу више то нису.

Срби су народ најстарији.
Све знају, али их нико ништа не пита.

Срби су млад народ.
Верују у свакакве глупости.

Србин ћути док се не наљути.
Српкиња се наљути чим се роди.

Сетио сам се дефиниције!
Срби су народ најстарији!
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Чујте, Срби!
Лакше ћете поднети него да гледате.

Само Срби поседују моћ 
да преко ноћи постану Муслимани, 

Црногорци, Американци…

Тежак смо народ.
Не варимо их.

Говори српски да те цео свет разуме.
Јаучи!

Није српски ћутати.
Није, а још мање је на српском!
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Добро је што ћемо завршити под шљивом.
Бар ће нам сва администрација бити 

на једном месту.

Немогуће да смо народ без визије?!
Па, сваки дан гледамо у пасуљ!

Знам одакле ветар дува, 
али не знам одакле им толики пасуљ?

Југо дува!

Док сам пишао, 
чуо сам да има и горих од нас…

Е, сад ми је лакше.
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Није страшно што не видите 
светло на крају тунела.

Помрачење је у току.

Помрачење Србије дуго траје.
Отуда оволики број слепаца.

Каква, бре, помрачења?
Ја на послу не видим ни Сунца, ни Месеца!

Пале су нам ролетне.
Кривци за то су помрачени умови.

Помрачење Србије - 
чист оксиморон!
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Каква светлост, какав неутрино.
Код нас је мрак најбржи.

Електрони су, као и сиромашни, 
негативно наелектрисани, 

а имају и малу масу.

Хоће атомска централа да погреши једном, 
али не сто пута!

Атом је одвратан.
Не могу очима да га видим.

Неутрино је будућност!
Јуче.
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Људи су скоро као атоми.
Бескрајни по мноштву 
и празни по величини.

Чујте и почујте: 
Одзвонило нам је!

Тешка времена, пријатељу мој.
Аорист, плусквамперфекат, имперфекат…

Можда да покушамо из празног у шупље?
Овако више не иде.

Овако више не може!
Е, Овако, баш си сероња.
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Прошли смо сито и решето.
Сада смо мањи од маковог зрна.

Прошли смо сито и решето.
Пре ће бити гладно.

Променили смо глумце, 
али је трагедија остала иста.

Разбијамо главе, 
а после просипамо памет.

Добро је што не знамо где су нам границе.
Свако ново отимање територије нам 

лакше падне.
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Не затварамо очи пред реалношћу, 
него нема сврхе гледати у мраку.

Да не жмуримо сигурно бисмо 
пронашли себе.

Немамо пријатеље.
Ништа нам не треба.

Нисмо ни за шта.
Имамо све.

Нисмо као други.
Ми смо последњи.
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Стегли смо каиш.
Измакните столицу.

Глумимо лудило.
Збуњеност се не исплати.

Побегли смо од мотике.
Сада копамо ногама и рукама.

На кога ли смо овакви 
кад свак’ сваком нешто дође?

Земља нам још није разваљена.
То што видите је провалија.
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Улите мало оптимизма.
Нисмо сигурни је ли чаша 
полупразна или полупуна.

Нисмо ми луд народ!
Само су нам руке везане.

Ограничени смо.
Од колевке па до гроба.

Не окрећу нам се преци у гробу.
То нас живе сахрањују.

Вртимо се у круг.
У месту.
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Здрави смо као дрен, румени као руже, 
слатки као јагоде…

Речју, биљке!

Голи смо као пиштољ.
Једном ћемо пући.

Успели смо у борби за голи живот.
Голи смо и боси.

Голи смо и боси.
Лакше ће нас носити на души.

Имамо времена.
Још се свира на нашем Титанику.
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Неће нам брод потонути.
Ми га и немамо.

Зашто бисмо пристали?
Већ смо се насукали.

Висимо на концу.
Не можемо ни да се обесимо као људи.

Дотакли смо дно.
Ништа од вешања.

Несагледиве последице су узроци 
свих наших проблема!
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Убијају нас непланирани трошкови!
Ко да нас планирани не убијају?!

Смањили смо сиромаштво.
Поставили смо подземне контејнере.

Гулимо пасуљ уместо банана.
Ми смо посебна врста мајмуна.

Савладали смо мултитаскинг.
Усрали смо мотку пишајући уз ветар.

Имамо став.
Пузећи.
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Нико нас ништа не пита.
Оцене су закључене одавно.

У машини смо.
Приликом испирања мозга 

додаће и омекшивач.

Код нас се не зна ко кога.
Коме, шта, с ким, где, се као зна? Ој!

Неки су прешли на органску храну.
Поједоше нам џигерицу!

Све држимо у шаци… јада.
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Пуцамо на високо.
У пределу леђа.

Лутрија је да ли ћемо се извући.

У говнима смо до гуше.
Ми од тог модног крика не одустајемо!

Били бисмо у великим говнима 
да не тапкамо у месту.

Ако не скренемо, 
вратићемо се одакле смо и пошли.
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Ако изгубимо своје корене 
нећемо имати шта да једемо.

Пустили смо корене.
Зато смо небески народ.

Небески народ сахрањују на Земљи.

Како да будемо свесни тренутка 
у коме се налазимо када смо у нокдауну?

Ако је труло у Данској, 
зашто се овде распада?
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И даље смо земља сељака…
Данас живимо у глобалном селу.

Појео вук магарца!
Овце, можете да одахнете.

Код нас се и овце јашу!

Подигли смо ноге.
Сада су нам кораци већи.

Продаја ће бити настављена 
после пописа!
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Не треба нам реклама.
Продајемо се и без ње.

Кад устане кука и мотика 
биће минут до дванаест.

Стиче се утисак да је то једино 
што смо стекли.

Једемо три пута дневно…
Очима.

Посисали смо.
Сада једемо на кашичицу.
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Једемо колач уместо хлеба.
Још га развлачимо од славе.

Ако смо гладни, нисмо жедни!
Пијемо лекове!

Гојимо се геометријском прогресијом.
Једемо се из дана у дан.

Не бисмо били гладни 
да нисмо оволико жилав народ.

Дошло нам је из дупета у главу.
Ништа друго и не једемо.
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Преокренули смо се.
Сада не знамо где нам је дупе, 

а где глава.

Вратили смо се коренима.
Ево нас на грани.

Дрво наших живота је огољено.
Остало нам је корење.

О својој судбини одлучујемо хладне главе.
Мртви смо.

Наша земља је отворена.
Проветравамо од смрадова.
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Код нас ће доћи страни капитал 
када оду домаћи феудалци.

Заиграла мечка и пред нашим вратима.
Коначно да неко игра 

онако како ми свирамо.

Нове генерације све брже израстају 
и све спорије одрастају.

Не причајте нам бајке.
Давно смо заспали.

Спавају мирно.
Пробудили су се на време.
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Генерације које долазе нам одлазе!

Код нас нема шале, 
јер где су млади ту је и шала.

Код нас се не зна ко кога.
Знало би се да нису отишли паметни.

Паметни бирају друштво.
Зато их је све мање у Србији.

Збогом памети - 
каже се сваком ко иде из Србије, 

или се у њу враћа.
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Имао је дивно детињство.
Провео га је ван Србије.

Остали бисмо овде, 
али смо већ отишли са живцима.

Извозимо памет.
Немамо паметнија посла.

Јебе луд збуњеног.
Паметан је одавно побегао.

Послали бисмо лепшу слику о нама у свет 
да памет и лепота иду заједно.
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У Србији је све мање паметних.
Опет ће владати једноумље.

Гледајте на беду са ведрије стране.
Изађите из Србије!

Ко последњи изађе нека угаси светло.
Наравно, ако га види у мраку.

Бог нас је погледао 
чим смо изашли из земље.

Ове године је мање људи у земљи 
него прошле.

Ипак нам је наталитет већи 
од морталитета.
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Остајте овде!
Док се не сетим зашто.

Остајте овде!
Примедба на месту.

Памет и лепота не иду заједно.
Остале су у Србији!

Пишите, да не мислимо!
Нисмо ми глупи, 

него бринемо за вас у дијаспори.

Спољни дуг ће нас уништити.
Дијаспоро - обуздај се!
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Коначно смо живнули.
Дошли наши из иностранства!

Историја се понавља док је кројач жив.

Историја се понавља.
Учите ли турски?

Историја се понавља.
Историја, историја, историја…

Историја се понавља за време распродаје.
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Историја болести је учитељица смрти.

Историчари су људи без маште.

Живимо у прошлости.
Остало је историја.

Копамо по прошлости.
Земљу смо одавно изгубили.

Садашњост је пасторка прошлости 
и маћеха будућности.
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Оживљавање прошлости 
обично није добра идеја.

То наравно не важи за садашњост.

Не мењајте се!
Остаћете без прошлости и будућности!

Будућност је пред вратима.
Уделите јој.

Будућност је на прагу.
Чудно име за мечку.

Не жудите за лепшом будућношћу.
У њој ћете сигурно бити ружнији.
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Ушли смо у светлију будућност.
Тек сад ништа не видимо.

Морамо да градимо будућност 
на новим темељима.

Ваљда ће нам остати нешто земље 
за тај подухват?

Биће боље.
Оне горе су већ премлатили.

Долазе боља времена!
Склоните вино и жито и све што је живо!

Све што можете да урадите данас боље 
оставите за боље сутра.
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Ако вас занима, чека нас дивна будућност.
Могу о томе да вам причам до сутра.

Власт квари људе.
Превентиве ради, 

ми увек бирамо мајмуне!

Свака власт је од Бога.
Да јој снагу, а узме памет.

Немате оправдање!
Смањена вам је оцена из владања!

У програму било које странке 
не пише ништа о предаји власти.
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И у криминалу има власти.

Имамо Владу какву свет није видео.
Који су то слепци.

Нова Влада је преузела врућ кромпир, 
а ми ни хлеб немамо!

Некада нам је Влада била 
на Крфу и у Ници.

Ова данас као да дејствује са Марса!

Неке батерије су 
као политичари у Владама: 
пуне се док се не формирају.
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Сјаши Курта да сахранимо коња.

Сјаши Курта.
Ми кичму одавно немамо.

Коњу је доста и Курте и Мурте.
Њему треба кобила!

Политичари су генијалци.
Много су нас задужили.

Политичари се гоје 
да бисмо их прескакали, 

или заобилазили у широком луку.
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Постао је политичар 
и незаобилазни фактор.

Угојио се као свиња.

Политичари су као улошци.
Требало би их чешће мењати 

пре него што се напуне.

Политички прваци нису за други разред.

Можда нас и добро водите, 
али никако да вам видимо леђа.

Ови ће нас направити на слепце.
Живи били па видели.
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Створили су слепце од нас.
Сад нам је сваки пут добар.

Не деле остатке ни са остатком.

Соле нам памет.
Опет се нешто кува.

Није мени што нам продају 
муда за бубреге, 

већ што смо њихове сталне муштерије.

Не обрађујемо сировине.
Сировине обрађују нас.
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Напустила нас је памет, 
напустило нас је срце, 

а органи су још ту?!

Држава штити медведе.
Посланичким имунитетом.

Те ваше доње лаге певајте неком другом!

Не свирајте!
Испали смо из такта.

Имају инструменте власти.
То је сад банда!
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Одсвирали сте своје.
Оставите инструменте власти.

Не можемо да вам аплаудирамо.
Држимо вас за реч.

Усраћемо се од среће 
ако се ослободимо ових гована!

Гладном се сере од њих.

Можда су неки политичари 
и вредни помена, али у интересу истраге 

нећемо да саопштимо њихова имена.
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Како да их похапсимо кад нико не долази 
на скупштинско заседање?

Празна реч скупштинска врата отвара.

Нису сви у политици лоши људи.
Има ту и мајмуна.

Мајмуни окружени горилама су 
реална опасност за сваку банана државу.

Џабе дркате.
Ваша политика је политика 

свршеног чина.
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Имате ли представу шта глуматате?
Довели сте нас пред свршен чин!

Прости сте као пасуљ.
Сере ми се од вас!

Много сте смешни.
Одлазите да не пукнемо.

Они голи, а ми моћни.
Како да не злоупотребимо околности?

Живеће овај народ… 
кад ми будемо хтели.
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Не падајте у ватру!
Још вас гулимо.

Спустите се доле и знаћете шта хоћемо.

Док је нас нико неће бити го и бос.
Све ћемо вас завити у црно.

Пали смо на дно.
Да бисмо остали горе, 

мораћемо да покопамо народ.

Кола су нам кренула низбрдо!
Зовите народ да нас придржи одоздоле!
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Између два зла изабраћемо оно 
које ће нам осигурати останак на власти.

Шта се буните?
Ништа вам нисмо учинили.

Савест им је етнички чиста.

Они на положају, 
а само ми пуцамо?!

Можда се не зна зашто политичари 
у кампањама обилазе народ, 

али се добро зна ко је ту болестан.
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Време је за промене!
Прелазим у другу странку.

Мењам странку.
Надам се да ћу издржати тих седам дана.

И ви обећавате бољи живот?
Па, ми смо срећни људи!

Само ви обећавајте.
Боље него да ишта учините за нас.

Ситуација је сложена.
Имамо просту већину.
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Ред је да и ми нешто 
обећамо политичарима.

Ми то сигурно нећемо заборавити.

Лудом је збуњен веће радовање 
од обећања.

Заборавили су све шта су лагали.
Сада узалудно говоре истину 

онима који то нису.

Бираћемо вас поново 
докле год не испуните обећања!

Избори су најбољи подсетник 
да смо луд народ.
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Ако су на списку, 
само на изборима можемо 

да бирамо родитеље.

Када бисмо на изборима гласали за себе, 
опет би победиле двоструке личности.

Комшији је цркла крава.
Од сад ће се предизборни спотови 

снимати код мене!

За њега не бих гласао ни мртав!

Дође тако предизборна тишина, 
кад паметан заћути, будала проговори, 

а фукара се обогати.
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Повратио се из мртвих.
Морао је да гласа.

Морамо да живимо боље!
Гласајте за нас!

Једном ће бити боље!
Дајте му свој глас!

Обећавају нам брда и долине.
Знају да смо овце.

Бусају се у груди.
Мајмунска посла.
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Победићемо и на следећим изборима.
Паметни се неће вратити.

Наместили смо изборе, па се чешите.
Ми смо пицајзле.

- Хоћеш ли да изађемо?
- Да, видимо се на изборима.

Постизборном математиком се обављају 
прорачуни у трговини људима.

Довели смо га на престо.
Ваљда ће слепац знати куда даље?
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Све је у рукама човека…
Једног!

Чврста рука свраб не чеше.

Време ради за гробара.

Земља нам је све мања.
Да сам гробар, забринуо бих се за посао.

Све смо препустили случају.
Тешком случају.
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Мајмун на највишој грани 
никада не поставља виши циљ пред собом.

Он је човек од речи… говно.

Он је први међу једнакима.
Остали су његови клонови.

Јак ми је он фактор.
За светлу будућност нам треба јачи!

Игра своју игру.
Један корак напред, два корака назад.



Горан Радосављевић

64

Он је крив.
Исправите ме ако грешим.

Крив је да то није нормално.

Имамо ђубре.
Сада гајимо култ личности.

Вођа нам је скренуо.
Добро је, није слеп.

Вођа нам је слепац, 
ал’ је пун као око!
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Скренуо је чим смо му ушли у траг.

Тешко ћемо успоставити везу са вођом.
Није у домету.

Био је недодирљив.
Морао сам да узмем мотку.

Пробао је да промени историју, 
али је запео код акузатива.

Још једна паљевина.
Угасићемо!
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Не гледај у вођу, 
већ гледај куда идеш!

Окренули смо му леђа.
Сад нас јаше унатрашке.

Како да вођа остави траг за собом 
кад га народ гази?

Вођо, ако не кренеш напред 
бићемо у великим говнима!

Дигли су му споменик.
Експлозива је било довољно.
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Како да постанем човек 
када сам окружен горилама?

Морамо се ослободити магарца.
Тако ћемо свету угодити.

Лопови рачунају на прсте.

Лопови имају најразвијенију 
еколошку свест.

Чисте све пред собом.

Не мућкамо лекове.
Мућкамо лековима.
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Поставили смо праве људе на права места.
Сад крадемо без проблема.

Ако победе узеће злато.

Светло на крају тунела!
Коначно ћемо да видимо 

шта смо све украли.

Ми смо сређено друштво.
Све лопов до лопова.

Није све тако црно.
Узеће нам црно испод нокта.
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Нико не зна шта носе дању, 
а шта ноћу.

Не може све да се уради преко ноћи.
Зато се краде и дању.

Лопови су ружни зато што се сређују 
на брзу руку.

Претходна власт нам је у наслеђе 
оставила пустош.

Немамо шта да украдемо.

Вечерња школа је школа за лопове.
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Ослоните се на нас.
Држимо вам лоповске.

И лопов је добар ако зна да разликује 
добро од лошег.

Нема ништа од нас.
Већ нам је узео све.

Прешли су све границе.
Сада су на сигурном.

Криминал цвета.
То не мирише на добро.
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Нема потребе да се ограђујемо 
од криминалаца.

Они су већ подигли високе зидове.

Нећу да се спуштам на ваш ниво.
Подземље ми се никад није свиђало.

Није тешко да уђете у подземље.
Довољно је да вас живе сахране.

У подземљу се гази преко лешева.

У подземљу се зна одакле ветар дува.
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Задали смо последњи ударац 
криминалу и корупцији.

Пустили смо све из затвора.

Време је да одговорни одговарају!

Коначно су иза решетака.
Молимо посетиоце да не хране животиње.

Не примамо мито.
На паузи смо.

Побркали смо лончиће 
иако немамо судове.
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Оптужени није крив.
Судија му је сам тражио паре.

Живот је све јефтинији.
Доктори ће вас спасити за мале паре.

Коначно сам дошао до пара!
Одох да изаберем докторку.

Не брините, докторка ће вас примити 
ако сте заказали.

Није лако иследнику.
Не зна где удара.
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Много је научио од иследника.
Добио је батине за памћење.

Од раније је познат полицији.
Чварци су му били одлични.

Од раније су познати полицији.
И пре него што су ушли у Скупштину.

Што више полицајаца у цивилу, 
мање цивила у полицији.

Прете нам батинама.
Коначно ћемо видети свога Бога!
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Убили су Бога у мени.
Ипак, многи се крсте кад ме виде.

Девојку је оптерећивала невиност.
Предала се полицији.

Све је више незапослених.
Изгледа да је то исплативије?

Послодавци, биће секса 
ако не стимулишете раднике!

Посао је као жена: 
не може да чека.
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Имамо посао.
Пакујемо кофере.

Много је запослених на папиру.
Још је више оних на белом хлебу.

Ко каже да ништа не радимо?
Пунимо батерије.

Радимо од пет до дванаест, 
тј. у пет до дванаест.

Од првог до последњег живимо 
од првог до првог.
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Убијем се од алкохола чим добијем плату.
Жив нисам до следеће.

Радим за државу.
Плати ме, па све узме.

Радим за двојицу, 
али ме само први плаћа.

Ако ускоро не избије рат, 
заборавићемо све обичаје ратовања.

Закопали смо ратне секире.
Сад нам се и мртви убијају.
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Оружје није дете да се радујеш 
када проговори.

Пуцамо од здравља!
Ипак, више пуцају будале.

Док је хероина биће и хероја!

Чим смо схватили 
да споменици улепшавају земљу, 

започели смо још један рат.

Дигли су револуцију, 
а после и све остало.
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Тешко нама са нама.
Непријатељу је много лакше.

Завршили смо са ратом.
Сада играмо жмурке.

Пустили смо голубове мира.
Нека се бар они спасу.

Прогласите још једну победу.
Стање је неиздрживо.

Ми смо моћни ратници!
Пуцамо и без муниције.
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Војска нам је невидљива, 
а и ми смо мањи од маковог зрна.

Имамо измишљене непријатеље.
Зато нам је војска невидљива.

Јединице су нам слабе.

Злочин не застарева.
Увек је у моди.

Серијски убица се не враћа 
на место злочина.
Када би се враћао, 

не би имао времена за убијање.
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Он је серијски убица.
Експерт је за турске.

Бити злочинац је једино решење 
да живиш слободно, 

а не будеш Србин.

Ми бисмо, и тиме бисмо да завршимо, 
да уђемо у ЕУ!

ЕУ је на страни Косова.
Па да уђемо онда у ЕУ са те стране?

И Европа и Косово!
Где је ту Србија?
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Српски народ је најбоље показао себе 
у време робовања.

Једва чекам да уђемо у ЕУ!

Јуче смо били Европа у малом.
Данас смо мало сутра у Европи.

Ми смо у Европи.
Упалите светло и видећете нас.

Врата Европе су нам затворена.
Улазимо чим искључе аларм.

Српска децо постаните бабе.
Морамо ићи у корак са старом дамом.
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Постаћемо део Старе даме.
Трговина органима у току…

Ако овом брзином наставимо са 
реформама, врло брзо ћемо достићи и 

дупле стандарде Европске уније.

Стара дама је умрла.
Распадање је у току.

Морамо очувати национално биће!
Време је да нас Турци поново поробе.

Психијатар ме разуме.
И он је научио турски гледајући серије.
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Можемо да хранимо пола Европе.
Да имамо зубе, не би нам остајала 

толика храна.

Путеви би нам били прави 
када бисмо поравнали све што штрчи.

Друмови ће пожељет Турака 
и њихових концесија.

Градите путеве до села.
Они којим смо побегли су одавно зарасли.

Поставили смо балване.
Зато и немамо путеве.
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Сви путеви нас обилазе.
Ускоро ћемо постати 

туристичка атракција.

Саградили смо кућу на сред пута.
Више пута.

Договорили смо се.
Саградили смо кућу на сред пута.

Кућа нам је на сред пута.
Земљу су нам отели.

Ово куда идемо не води никуда.
Бар ће дуго да траје.
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Можда смо на правом путу, 
али ко ће га знати у овом мраку?

На правом смо путу.
Овде има контејнера колико хоћеш.

Ми имамо петљу.
Мостарску.

На почетку беше реч, 
а на крају и она доби реп.

Да није њега да нас храни, 
нестали бисмо као народ.

Живео језик!
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Уби ме прејака реч, 
рече мртво слово на папиру.

Хладна трајна је тренутак 
кад бесмртница умре.

Да немамо стомак језик би нам био 
бржи од памети.

Да имамо море, 
све би нам плаже биле нудистичке.

Ми смо тешка гологузија.

Што је вама добро.
Мора да сте много глупи?
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Благо лудима.
Они бар имају кошуљу.

Не бих ја вређао лудаке 
који су испред свог времена.

Ипак су то наше звезде водиље.

Збунио си ме, јебем те луда!

То мајка више не рађа.
Умрла је на порођају.

И од горег има горе.
То је оно што је најгоре.
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Не премештајте нам споменике ни коске.
Ми се ионако преврћемо у гробу.

О покојнику све најлепше.
Ружне су ћутале.

За онога ко не зна да свира, 
последња рупа на свирали 

може да буде и прва.

Макроекономска политика је начин 
на који макро економише са курвом.

Говно од човека је говно људождера.
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Преживео је!
Давали су му 40 дана.

Када у фудбалу одиграш руком, то је енац.
Прстом - прстенац.

На почетку смо препустили средину терена 
противнику и ту нам је био крај.

Од анонимног извора путићи воде 
на све стране.

Народ каже да закон није писан за будале.
Вероватно зато што су га будале и писале?
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Подстицајне мере за повећање наталитета: 
90-60-90.

Меридијани спајају полове.

Зиду, ко ти шмиргла уши?

Премијерна публика је најхладнија.
Све су то пријатељи актера представе.

Гледам слике мог друштва пре пар година 
и са радошћу констатујем 

да се уопште нисмо променили! 
Чак носимо и исту одећу…
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Седи на ушима свако ко је послушао савет:
Сеци уши, крпи дупе.

Повероваћу вам да је пасуљ добар 
када чујем и другу страну.

Кад год им се укаже прилика, 
они је не пропуштају.

Такви су бахати возачи.

Црни сине, 
па ти си премазан свим бојама!

Код нас пси једу коске.
Као и увек, идентификују се 

са својим господарима.
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Што више упознајем људе, 
све више волим животиње.

Ја нисам ни за какав компромис.

Риба од главе смрди, 
јер су јој се уста усмрдела од ћутања.

Умиљато јагње две овце сиса, 
а пијано - четири!

Молим животиње да оснују друштво 
за заштиту људи!

Тражио је празан сендвич…
Рекоше му да је нескроман 

и да тражи преко хлеба погаче.
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Прилагођавајући се природи, 
од мајмуна је настао човек.

Прилагођавајући природу себи, 
од човека ће настати мајмун.

Рођени сте без кривице.
Касније вам већ нешто нађу.

Он је подељена личност.
Речју, Југословен.

Његов успех је добио на тежини.
Попишао се на диплому.

Он је проклети геније.
Његово незадовољство нико не разуме.
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Вук длаку мења, 
али ћуд је женска смијешна работа.

За сваког има оправдање.
Данас нико не мора да иде у школу.

Промена исхране помаже у борби 
против депресије.

Данас браон, сутра црвено, 
прекосутра, је ли, жуто!

А сада, да чујем и другу страну, 
рече зид.

Земљо, отвори се!
Дај неку кинту!
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Новцем се срећа не купује!
Њиме можете да купите кућу, кола, 

посао, људе и остале глупости.

Једва чекамо да комшији цркне крава.
Усмрдела је целу зграду!

Хороскоп је инструмент 
за посматрање хорова.

Није му круна пала са главе.
Још му је глава на раменима.

Јоване Златоусти, 
ћутање је злато!
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Тројане, не брини за уши.
Неће ти пасти круна са главе.

Опијум за масе: молитвени доручак, 
боговски ручак, тајна вечера.

Гладни не серу.

Први слушалац који се јави 
на наш телефон 

биће први који је стигао до нас.

Ах, колико би било хуманије 
када појединци не би учествовали 

на хуманитарним манифестацијама.
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Наркоман на танком леду је 
двоструко навучен.

Све би било другачије да су Индијанци 
досељеницима уместо ћурке дали патку.

Незгодне су болести које долазе од ногу.
Нарочито кад се рашире.

Жути жутују, а црвени путују.
Наранџасти жутују путујући!

Нада ће нас сахранити.
Она умире последња.
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Време је новац.
Ради за нас.

Време је новац.
Лечи све ране.

Можда би нас песма и одржала, 
али ми певамо па растурамо!

Песма нас је одржала, 
али изгледа да ћемо је ускоро отпевати?

Све је више протестних нота у песми 
која нас одржава.



Горан Радосављевић

100

Моја сигурна кућица, 
моја слободица!

Признајем само суд своје деце!

Откако сам изгубио медијски рат од деце, 
гледам само цртане филмове.

Много допуштате себи 
ако много допуштате својој деци.

Најбоље смо се проводили 
када ништа нисмо планирали.

Ни децу нисмо планирали, 
па сада од провода нема ништа.
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Надање мајмуна и родитеља за своје дете 
да ће од њега постати човек је исто.

Искористите још ово мало лепог времена.
Одведите децу код родитеља.

Ако имате децу, 
а још не разумете своје родитеље, 

проверите да ли су деца ваша.

Пребаците сав терет на децу.
Шта зна дете шта је 200 кила?

Боље је имати више деце.
Неко ће вам већ рећи хвала.
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Лако је децу извести на прави пут.
Сви наши семафори дуго држе 

црвено светло.

Да би им порасле, вуците деци уши 
и кад им није рођендан.

Требаће им касније за крпачину дупета.

Децо, једите воће и поврће!
То вам је оно незапаковано.

Она је женска и по.
Ја сам њена јача трочетвртина.

Кад ми дође, одем до ње!
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Не могу без слабије половине.
То је јаче од мене.

Она је моја слабост.
Никако да је се решим.

Она је моја слаба тачка.
Дао сам јој нешто да поједе.

Од ње не могу да дишем.
Увукла ми се под кожу.

Џабе сам одлепио.
Дупликат је.
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Удала се млада.
Заљубила се до зуба.

Двојка си.
Већ сам сам себи довољан.

Злато моје, скини ми се с врата!

Друштвена је.
Нико је не поштује.

Пукла је.
Брука.
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Не лажем!
Вуче ме за нос.

Питање је да ли ми одговара.

Дала ми је своје срце.
Другима све остало.

Променила је пол.
Јужни јој је досадио.

Добро је што нам се границе скупљају.
Срешћу је…
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Волим своју супругу 
јер има оно што друге немају.

Мене!

Супруга ми је највећи пријатељ.
Уз мене је од кад сам направио 

највећу грешку у животу и оженио се.

Осећам се младо поред своје супруге.
Још немам право гласа.

Жена је асесоар мушкарца.

Жена му је најбољи пријатељ.
Променила је пол.
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Кувам одличну кафу.
Супруга каже да могу да се женим.

Жена и ја упражњавамо сигуран секс.
Ја редовно одлазим на службени пут.

Жена ме грди што се не купам…
Жене су да зборе, а људи да творе.

Жене знају шта хоће, 
али некад није ни место, 

ни време за то.

Жене су болест која се преноси 
преко прага.
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Жене се не питају за године.
Оне се питају годинама.

Жене дуже живе, јер немају жену.
Зато је све више педера.

Жене често остану без текста.
Искомбинују све речи.

Ако си изгубио памет због жене, 
онда је никад ниси ни имао…

Мислим, жену, а не памет.

Жене су натприродна појава.
Уопште их не разумем.
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Жени и целом свету можеш бити добар 
само онда када је жена цео твој свет.

Ако је жена стуб куће, 
онда она зна где јој је место.

Кад жена има доброг мужа, 
то јој се види на лицу.
Исто важи и за лошег.

Има људи, а нарочито жена, 
чији језик докучи даље од мисли.

Бесмислено је клонирати жене.
Све су исте.



Горан Радосављевић

110

На путу до женског срца ћете сигурно 
налетети на рупу.

Где почиње пут који преко стомака 
води до мушког срца?

Мушкарац је добростојећи 
све док му не падне!

Он је њена јача десетина.
Дели га са још четири жене.

Прва љубав заборава нема!
Последња… шта последња?
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Љубав је временски период 
од кад се двоје упознају, 

до кад се упознају.

Љубав је болест за коју нема лека.
Ту ни смех не помаже.

Тврдња да се од љубави не живи 
не мора да важи за канибале.

Модни креатор влада својом женом.

Венчање је помрачење љубави.
Тада улазите у сенку свекрве или таште.
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Некада је довољно да изговорите 
само два слова и да свима докажете 

да сте глупи!

Венчаница је бела застава слабијег пола.

Брак је временски период после љубави, 
а пре развода брака.

Ако сте у брачним водама, 
знајте да се налазите на броду лудака.

Ништа пре брака!
После изгубиш све.
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Ја сам господин човек, али не и у браку.
Ту сам брачни друг.

Доживео сам брачни бродолом.
Бар сам се решио пацова.

Помера се граница уласка у брак 
јер је више оних који из њега излазе.

У браку је најважније поверење.
Увек поверујте у то што вам партнер прича.

Имам стабилан брак.
Ту је увек неко трећи.
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Да бисмо успели као друштво, 
морамо да извршимо хитне промене, 

првенствено у породици.
За почетак, а зарад општег добра, 

размислите о промени мужа, или жене.

Споразумни развод је последица 
неразумног брака.

Тишти ме ташта!

Таштина таштина вређа моју таштину!

Таштина господари светом.
За женину је још рано.
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Човек је човеку вук, 
а женина мајка ташта.

Водио бих двоструки живот, 
али се плашим могућности 

да имам две таште.

Никако да остаримо.
Луде године још трају.

Ако се сети, питаће те старост 
где ти је била младост.

Младост - лудост, 
старост - збуњеност.
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Што смо старији, све више смо деца.
Предигре нам све дуже трају.

Стари пријатељи нам више не долазе.
И да хоће, не могу.

Кад уситниш, ништа од жвака.

Био је дечко који обећава.
Сада је пензионисани политичар.

Пензија убија пензионере.
Сваког првог.
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Пензионерима је она ствар као застава.
Кад се дигне, то је за њих празник.

Дајте ми корицу хлеба!
Ничу ми трећи зуби!

Сексуална револуција јебе своју децу.

И у сексуалној револуцији 
страдају невини.

Ока је мера за масу, 
а ђока за дасу!
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Алфа мужјак воли пи.

Кари на пици?
Зар не иде обрнуто?

Девојке су као тапете: 
брже се скидају када су влажне!

Месечни циклус је период 
кад она ствар има оне дане.

Два љубавна троугла 
чине љубав на квадрат!
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Сви имамо исти фетиш.
Привлачи нас Земља!

То што голи стежемо каиш 
није бесмислица.

То је новитет у нашој сиротињској забави.

Највише жена промене хирурзи.

Само спонзорушу плата покрива до првог!

Проституткама примања зависе 
од примања.
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Његови родитељи и деца су доказ 
да је и он нечије дете.

Какав је то потенцијал био.
Чак је и у Скупштини имао већину.

Пет је до дванаест.
Каже да је могао још.

Учврстили су положај.
Стегла га је ногама.

Пожурио је.
Сад јој касни.
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Лепо села лепа горе.

Нисам те варао и није како изгледа!
Ружнија је без шминке.

Драги, није то што мислиш.
Други мисле зе тебе.

Затекао га је са женом у кревету.
Са обе!

Једном ко ниједном, 
па је морала и другом.
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Данас јеси, сутра ниси.
Ја сам јуче.

Напунио сам 18.
Деветнаеста се није дала!

Тражио сам жену док је нисам нашао.
Када сам је нашао онда сам тражио.

Спавам цео дан.
Дању са љубавницом, а ноћу са женом.

Изгледам млађе него што јесам.
Тако ми кажу и оне које нисам.
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Сви путеви воде у Рим, 
а мени, сељачини, љубавница 

из Калуђерице.

Убацио сам из прве у другу!

Тешко ми пада када пијем лекове 
за потенцију.

Не занима ме седмица.
Чекам да водитељка извуче петице.

Погледао је доле 
да види колико се дигао.
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Није мала ствар 
кад ти је она ствар велика.

Чоколада подиже расположење.
Бром га спушта.

Узбуђен сам.
Дирнут сам наградом.

Не верујем у идоле, 
а све мање и у овог доле.

Дао сам отказ!
Уморио сам се од секса.
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Сексуалне односе сам свео на минимум.
Сад подјебавам само себе.

Моја је последња!
Ти изабери коју хоћеш.

Писем као сто говојим.

Пиšiте ćирилиcом!

Еурека!
Брод који тоне бива лакши за онолико 

колико износи тежина побеглих пацова!
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Пиче за све!
Саввадао сам свово Р!

Певам за Џ.
Кум ће да сачека.

Ево ти К ако си планирао 
да држиш слово!

Не замерте шо гтам слва.
Глдан сам!

!екчапоан олунерк еј им евС
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Два и два су девет…
Јесте, заљубљен сам.

Два и два су четири.
Без мита!

Два и два су два.
Да си добио четири, то би било три.

Два и два су четири.
Док се другачије не нареди.

Два и два је педесет осам до три.
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Два и два су две двојке 
као што су сто и сто два стола.

Два и два су нула.
Mатематика злочина.

Кликераши не раде за кликере.

Можда је то срамота, 
али ја још имам кликере.

Ако имате мали кликер, 
мале су шансе да вас погоде.
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Бог чува Србе.
Продаће их кад постигну бољу цену.

И Бог правде види све, 
па је јасно зашто правде нема.

Бог није писац.
Све зна.

Бог је прво себи браду створио.
То није довољан доказ да је мушко.

Бог је створио свет за шест дана, 
а ја написао само један афоризам.
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Бог чува Србе.
Пре него што заврши са послом, 

ђаво дође по своје.

Питај Бога?
Ђаво ће га знати?

Ђаво не спава.
Сади тикве.

Ког ђавола тражите у овом паклу?
И он нас је одавно напустио.

Отишли смо до ђавола.
Послао нас је у божију матер.
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Ко са ђаволом покондирене тикве 
без корена сади о тикву му се обијају.

Ништа не почиње од мене.
Нисам ја мајмун.

Рођен сам на погрешном месту.
Видео сам то чим сам прогледао.

Од почетка сам знао 
да је мој крај одвратна средина.

Прогутао сам у себи 
оно што сам хтео да кажем.

Умало се не удавих.
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Постао сам човек!
Боже, какав сам ја мајмун био.

Себи сам највећи непријатељ.
Било би другачије да сам богат.

Ја сам шопингхоличар.
Кренем у шопинг, али завршим у кафани.

Кад хоћу да се одузмем од алкохола, 
не делим га са другима!

Љубим ближњег свог.
Чак сам му и краву пољубио.
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Све има своје, 
а ја немам ништа.

Имаш оно што знаш…
А колико ја знам - немам ништа!

Постаћу оптимиста 
кад затвори буду полупуни.

Право да вам кажем, 
данас сам накриво насађен!

Добио сам плату!
Свако чудо за три дана.
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Нисам више слепац.
Одећа ми је прогледала.

Пошао бих ја од себе, 
али не знам где се налазим.

Ни сам не знам где сам.
Мислиће супруга да је варам.

Не могу да пронађем себе.
Ја сам изгубљен случај.

Не могу да дођем себи.
Отишао сам предалеко.
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Био бих ја левичар, 
али не знам где је лево.

Све што је људски није ми страно.
Све што је страно углавном није људски.

Ударен сам мокром чарапом.
Ствари су се отеле контроли.

Кажу да сам отишао у аут?
Челенџ!

Узео сам рекет.
Сад га гулим по затворима.
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Променио сам плочу.
Замало да ми падне на главу.

Богат сам!
Маштом.

Слава удара у главу.
Без њега не улазим у фрку.

Понестало ми је маште.
Не могу да их смислим.

Себи.
То се само по себи разуме.
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Нисам дволичан.
Ти си пијан.

Ја сам мајстор за жене.
Долазак не наплаћујем.

Убијам време.
Звати у јутарњим часовима.

Изгледа да ће пасти киша.
Заболе ме она ствар.

Никад не сређујем стан.
Време ће ставити ствари на своје место.
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Једва сам обрао млеко.
Крава ми се попела на дрво.

Имам опаке мишиће!
Сигурнији сам са њима него са шлауфом.

Нисам сав свој.
Јача половина ми је њена.

Нисам онај стари… 
а и немам Јованку.

Пуно је мајмуна 
на мом породичном стаблу.
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Свака ми је ка’ Његошева.
Други тип девојака ми се не свиђа.

Створио сам од ње краљицу.
Који сам ја краљ.

Уклапам се у свако друштво.
Сам не могу да се саставим.

Не могу да побегнем од себе.
Много сам брз.

Ја сам магнет за будале.
Лепе ме на фрижидер.
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Не прекидајте ме!
Разговарам сам са собом.

Коначно сам упознао себе.
Никако да се испричамо.

Упознао сам самога себе.
Признајем да је то за мене била 

велика част.

Ја сам остварена личност.
Усредсредио сам се на себе.

Дајте ми лепак да одлепим!
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Држим до себе.
Нисам луд да ми украду новчаник.

Одавно не мешам бабе и жабе.
Бабе су ми умрле.

Са моје тачке гледишта 
не видим исто што и ви и тачка!

Немам циљ.
Мораћу да продам снајпер.

Имам опасне идеје, 
али ми се не иде у затвор.
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Мени никада није врућина.
Кроз моју главу кошава дува.

Да ли сам глуп?
Не знам, нисам паметан.

Да сам паметан не бих радио на себи 
сваки дан.

Изгубио сам памет.
Молим поштену интелигенцију 

да ми је врати.

Много сам брбљив, 
али немам боре да то и докажем.
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Коцкам се јер хоћу да се повратим…
Гадим се сам себи!

Најбоље се осећам кад ме заболе.

Накривићу капу, 
да бар једним оком видим.

Жедан сам, 
јер не пијем на празан стомак.

Таблете морам.

Апетит ми се побољшао!
После народне кухиње скокнем 

и до контејнера.
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Крче ми црева.
Ништа од везе.

Паметнији сам кад ћутим, 
али не могу више да издржим:

Гладан сам!!!

Ови што ме прате су увек на три ћошка.

Ја сам домаћин човек!
Откако сам убацио контејнер у кућу, 

код мене нема шта нема.

Несхваћен сам.
Још немам унуче.
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Не ласкајте ми!
Покварићете ме пре истека рока, 

да не кажем попа.

Живим, а не живим.
Мора да сам постао бесмртан?

Серем за медаљу!
Рио, видимо се!

Тражиш проблем?
Нема проблема.

Доста расизма!
Тргујте и црним робљем.



Горан Радосављевић

146

Када ме неко изнервира бројим до десет.
Ако се и после тога не смирим, 

бијем га до пола једанаест!

Прихватите реалност.
Сироче је.

Пронађите рупу на саксији!
Земља нам очигледно нестаје.

Не откривајте топлу воду.
Прехладиће се.

Сиђите међу људе.
Убрзаћете еволуцију.
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Не играјте се са државом!
На издисају је.

И пре него што завршите школу, 
схватићете да вам се друштво распада.

Укинимо демократију!
Мајмуни и без ње знају 

ко је од њих највећи.

Баците бућке!
Сомови су испливали на површину.

Кад се једе, не прича се!
Нисте ваљда луди да причате да сте јели?!
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Урадите нешто корисно за своју средину!
Наједите се.

Смршајте!
Лакше ћете проћи сито и решето.

Радите на себи.
Сировина коју поседујете је неистрошива.

Ако пустите голуба, 
само ћете у цревима осетити мир.

Боље да ћутимо.
Блејање би нас одало.
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Не дозволите да вас збуни 
то што у овој лудници 

нико не примећује да сте луди.

Не дозволите да вам узму меру.
Скројиће вам судбину!

Не мораш да будеш паметан 
да би дефинисао масу.

Довољно је да идеш у теретану.

Не скидајте љагу са себе.
Видеће да сте голи.

Покрите се ушима ако вас открију.
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Не вређајте људе.
Помислиће да су славни.

Можда ћете стићи до циља 
ако се испалите у старту.

Не износи прљав веш 
ако имаш три чисте!

Не окрећи се, сине!
То више ниси ти.

Повуците линију… на длану.
Променићете судбину.
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Идите на Исток.
Бићете испред свог времена.

Кад се давите, хватајте се за сламку.
Хватање за ону ствар вам неће помоћи.

Само истомишљенике можеш да убедиш 
да си паметан.

Проветрите главу.
Изнесите све своје ставове.

Престаните да рекламирате храну!
Појешћу телевизор.
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Ако вам је зинуло дупе уместо уста, 
знајте да више нисте гладни.

Обогатите свој речник.
Измислите по коју реч.

Лако ћете сакрити и љубав и кашаљ.
Довољно је да престанете са пушењем.

Није важно ако народ, 
као најбољи судија, нема пишу.
Много је важније да има муда!

Сликајте се ако све мора да вам се црта.



Подесите сатове.
Минут је до дванаест.
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Понављање је мајка знања, 
понављање је мајка знања…

Ко на брдо, ак’ и мало, стоји
брже-боље силази у град.

Ко високо лети, или другоме јаму копа, 
нема времена да се замлаћује 

са пословицама.

Сир гладном не верује.

Ко тебе каменом, ти њега замоли 
да ти донесе поморанџе у болницу.
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Кад Беда закуца на врата, 
Љуба искаче кроз прозор.

Мислим, дакле, још нисам свестан 
да други мисле за мене.

Мислим, дакле, постојим, 
захваљујући родитељима.

Каменчићем ћу те, 
хлепчићем ћеш ме.

Паметнији попушта.
Усраће се!
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Ко призна пола му се прашта.
Ето како се дели правда.

Правда побеђује на крају.
Срећом, крај је близу.

Рад је створио човека.
Раднички Обреновац?

Никаква корист од рада.
Довољан доказ је то 

што је створио човека.

Добар глас твора најдаље се чује.



ТАШТИНА ТАШТИНА

157

За добрим коњем прашина се диже.
За добром кобилом коњу и прашина.

Два добра не иду заједно.
Увек је један од тих педера лош.

Пола пије, пола Шарцу даје.
У се и у своје кљусе.

Бити или не бити…
Хамлете, пређи на бајте!

Грешити је људски, али и мајмунски.
Еволуција то најбоље доказује.
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Прљав веш се не разврстава.
Он је увек црн.

Машта чини свашта.
За то ти не треба знање.

Живот нам је као песма.
Пише романе.

Живот није на цени.
Изашао је из моде.

Ми, бре, знамо да живимо.
Само, не знамо од чега.
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Живот нам је онакав какве су нам мисли, 
а док ми мислимо живот прође.

Живот има онакав смисао 
какав му ми дајемо.

Зато - дајте му га по животу!

Живот је смртна казна.

Уживајте у животу као у вину.
Само, водите рачуна да се не олешите!

Једном се живи.
Да ми је знати ко је тај?
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Људски живот је највреднији, 
али и та роба нађе свог купца.

Много је неоправдано одсутних 
у школи живота.

Живимо брзо.
Спавамо двадесет сати.

Живимо као сав нормалан свет.
Не верујем да ћемо се враћати у Србију.

Ставили смо живот на коцку.
Коначно живимо нормално.
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Преживећемо, 
али живот нећемо.

Човек може да преживи 
седам дана без хране 

под условом да је пре тога нешто јео.

Истина је једна.
Као мајка.

Истина не може да се сакрије.
Жмури.

И трун упада у очи.
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Кад је дно на врху, 
истина не исплива на површину.

Никако да нас припреме 
да нам саопште истину.
Много смо жилав народ.

Изнесите истину!
Усмрдеће се на столу.

Ћутање је паметна дијета.

У лажи су кратке ноге.
Зато је углавном стабилна.
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Ко би то рекао да је ћутање злато?

Више пута поновите Гебелсову мисао: 
„Више пута поновљена лаж постаје истина” 

и схватићете шта је истина.

Зини да ти кажем…
Лажеш!

Због равнотеже са добрим, 
од два зла увек изаберемо веће.

Добар, бољи, најмање зло.
Лош, гори, највеће добро.
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Све тече.
То стоји.

Човек је последњи у ланцу исхране.

Губитници су најдуже у трци.

Бистри муте!

Високе личности прве дотакну дно.
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Лоше време се не памти 
по лошем времену.

Лакоморални најбрже испливају.

Празноглави лакше пливају.

Тежи брже падају.

Ситне душе ништа не погађа.
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Ласкање је храна сујете.

Када се разбију на леду, 
тела се на хладноћи скупљају.

Гребање зида пара уши.

Боље бацити пеглу него кашику.

Шкрта земља не да човеку 
да на њој остане.
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Која кап вина је кап истине?

У мору камење, 
а на обали ситан песак и још ситнији људи.

Црњи је онај који је Сунцу ближи.

Знање је луксуз на који се не плаћа порез.

Ако сваку реч ставиш на своје место, 
ниједна ти неће бити последња.
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ЂАВО КОЈИ НЕ СПАВА

Реактивирањем Лиге духовитих дошло је до 
праве инвазије младих сатиричара, али и оних који-
ма раније није пружана прилика да се афирмишу. 
Аутор књиге, која је пред нама, Таштина таштина, 
Горан Радосављевић, само је један од бројних. Ње-
гово стваралаштво, гледано кроз тематику, сеже у 
давне 90-те. Толико је требало да дочека својих пет 
минута, али и да испече занат. Сада, када је све про-
шло, и када отвори своју књигу, све прашта и све за-
боравља.

Српска сатира је, иначе, релативно млада. Прва 
књига Мали буквар за велику децу, Михаила Мак-
симовића, штампана је 1792. године. У Европи куди-
камо раније, док зачетак афоризма, ретроактивно 
гледано, залази дубоко у историју старе ере. После 
појаве већ поменуте прве књиге приређивача Сте-
фана Новаковића, српска сатира је ишла узлазном 
путањом и у таласима. Најснажнији је данашњи 
„Београдски афористичарски круг”, док пређашњу 
тројку (Душана Радовића, Владимира Булатовића 
Виба и Брану Црнчевића), многи и данас сматрају 
најуспешнијима. На површину најразорнијег тала-
са испловио је он, наш Горан Радосављевић, аутор 
ове књиге, који као већ искусни капетан, брзином 
од седам миља, плови нашим деценијама узбурка-
ним водама. Поред својих изузетних организацио-
них способности, он је, не први пут, испољио и своју 
стваралачку способност. Да је тако, сведочи и његова 
штампана књига Хлеба и цигара 2011. године. Уз то, 



169

његови бисери из области афористике, већ давно су 
нашли места у бројним проантологијским књигама. 
Не изостају ни награде, али поменимо да је он и сам 
приређивач или коаутор неколицине запажених 
књига. Оно што би још било вредно помена, илуст-
рације ради, је понеки од његових хумористичко-
сатиричних бисера. У том смислу ваља истаћи да 
су многи од њих већ давно напустили корице или 
рукописе будућих књига и кренули светом...

Не падајте у ватру!
Још вас гулимо.

Прецизно миксована креација духа и сатире, а 
снага овог разорног афоризма сеже до кости. Ана-
лизама нигде краја. Колико би само страница тре-
бало да се све каже што овај бисер заслужује. Пре 
свега о његовој дубокој иронији, коју садржи у себи. 
Међу бројним афоризмима често наилазимо и на 
афоризме самокритичке природе:

Он је крив.
Исправите ме ако грешим.

Оно што краси овакву врсту његових афориза-
ма, свакако је суптилност, тек наговештена сумња, 
што би се могло сматрати посебно вредним. А што 
се тиче самокритике, могуће је још да жели прво на 
себи, а касније и на бројним друштвеним појавама 
да испољи сву своју сатиричну жестину. Један од та-
квих његових афоризама свакако је:

Имамо времена.
Још се свира на нашем Титанику.
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Код афоризма:

Ђаво не спава.
Сади тикве.

исказан је наш вечити скептицизам због свега 
вековима преживљаваног. Међу бројним новоотво-
реним темама, које дају свежину књизи, обрађене 
су и неке, назовимо виђене:

Много је научио од иследника.
Добио је батине за памћење.

што свакако не може да поквари, иначе, добру 
садржину књиге. Али и понеке од дневно-актуел-
них:

Нико не зна шта носе дању, а шта ноћу.

Иако дневно-актуелни, овај афоризам може да 
траје заувек. Крађи, криминалу и корупцији, никад 
краја...

Горану још много овакве инспирације, а чита-
оцима пријатно дружење са овом надасве садржај-
ном књигом.

Коста Павловић
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