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Радислав Раша Папеш
рођен је 1947. године у Београду, на Чубури.
Дипломирао је на Стоматолошком факултету.
Пише кратке приче и афоризме. Заступљен је у више домаћих и
страних антологија сатире. Превођен је на енглески, руски,
немачки, пољски, бугарски, румунски и македонски језик.
Објавио је две књиге афоризама Маске ликују и Фундаментално
дно, и обе су добиле књижевну награду „Радоје Домановић”.
Објавио је и књигу сатиричних прича Кинеска креда.
Двоструки је освајач „Златне кациге” на међународном фестивалу
хумора и сатире у Крушевцу. Добитник је годишње награде
Вечерњих Новости „Јован Хаџи–Костић” за новинску сатиру.
Добитник је награде „Радоје Домановић” за најбољу сатиричну
књигу. Освајао и многе друге награде.
Живи и ради као стоматолог у Крагујевцу.
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{ Прва награда за афоризме „Јежевог хумора” 1988.

{

 Не судите о нама на први
поглед. Ми смо за једно
дуже посматрање.

 За истину не треба
бити паметан.
Треба бити довољно јак.

 Деда не схвата видео игре.
	Он је пуцао у живо.

 Високо сте догурали.
	Видим вас као црну тачку.

 Политички наркомани
уживају поверење.

 Не говори он без везе он тако
и мисли.

 Истина ће кад-тад изаћи на
видело а ту се пуца без
опомене.

 Борили су се раме уз раме. На
главе нису смели да се ослоне.
 Не бринем за наше јединство.

 Ако је тај торањ у Пизи
стварно крив, треба да
падне.

 Нас је и када се бијемо
тешко раздвојити.

 Назвали су народ масом.
Лакше је за калупљење.

 Колико смо зуба избили
тражећи заједнички језик.

 Увек смо бирали најбоље.
Ни јаме нам нису други
копали.

 Збунио је и најверније
следбенике.
Не могу да му уђу у траг.

{ „Црне Мисли” – специјална награда за црни хумор – Вогошће 1988.
 Прихватили смо да нам
гори под ногама.
	Тако нам је наложено!

 Србија има опасне пејзаже.
Чим видик запуца ми одмах
полегамо.

 Када ми ставе пиштољ на
потиљак ја почињем да
кубурим са главом!

 Ко хоће боље широко му
минско поље!
 Жив се појео!
	Ако, бар није умро од глади!

 Пријатно! – Рече јело
људождеру.

 Гиљотинирани је сам са
собом на извесном растојању.

 Некрофил не јебе живу силу!
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 Преживели смо ми и горе,
али као ово нисмо!

 Политички слепци не виде да
не виде.

 Упомоћ! – Мој животни
позив.

 Сахрана је одложена јер је
самртник баш сада нашао
да се иживљава.

 Тако ти је у животу брате!
	Има да гинеш да би живео!

 Мирно гледам како ми џелат
потпаљује ломачу.
Знам да за мене нема зиме.

 Каква сахрана!
	То треба доживети!

 Бомба у кући! Мир у кући!

 Тенк је сустигао
демонстранта који је том
приликом био комплетно
импресиониран.

 При набијању на колац лако
се могло утврдити ко се и
раније истицао.

 Да је наш противник иоле за
сарадњу он би већ дигао
руку на себе!

 Мене кремирајте!
Ситуација у земљи је тешка!
 Није тај за џелата.
Не уме тај са људима!

 Представа о нама на овом
свету одлаже се на онај свет!

 Инфаркт, какав је такав је,
од срца је!

 Прави патриота брани
отаџбину увек ма где она била.

 Ко ово преживи тај ће бити
мртав.

 Интелигенција нам је
лудило!

 Костур је сиже од човека.

 Крик је врста говора
са посебним нагласком!

 У овој земљи живе још само
они који су ван земље.

 Идентификација је прилика
да вам се пријатељи нађу у
невољи.

 Понудили смо главу мира!
	Рука је била мало!

{ Награда Радио Београда 1989. и 2003.
 Ускоро ће стићи нова
гарнитура политичара из
епрувете јер то мајка није
смела да рађа.

 Тренутци су толико
преломни да нам је
готово немогуће
саставити дан.

 Каин је одабрао Авеља јер то
је било у интересу даљег
јачања међусобне сарадње.

 Код нас је и даље актуелан
извоз мозгова.
То у свету иде као лудо.
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 Ко се још увек држи нашег
пута тај мора да је скренуо.

 Новине које не уједају добре
су за завијање.

 Систем необјективног
информисања био би још
успешнији да га не квари
објективна стварност.

 Од Лабудове песме
направисмо шлагер сезоне.
 Омлатише ме да бих сазрео.
 Ево човека из главе!
Сишао је с ума!

Афоризам 1989.

	Од неких говорника
очекујемо да буду кратки,
а од неких да неће дуго.

 Овај зид плача није мокар
од суза,овде се неко
упишао од среће.

 Биће скоро пропаст света!
	Велике силе су спремне да
ставе све на једну карту.

Афоризам 2003.

 Газио је кога је стигао.
	Волео је да се креће међу
људима.

 Слика о нама се битно
поправља у свету. Тамо смо
већ толико лепи да нас је овде
тешко препознати.

 Закопавање је ограђивање
одозго.

 О,како је отац направио
нацију! Ни рођена је мајка
не може препознати на
идентификацији!

 Ко се нада најгорем, нада га
никада не напушта.
 Два прста!
	Довољно за петинг!

 Ако влада тврди да ћемо још
дуго тешко живети, треба јој
веровати. Она зна шта је за
нас најбоље!

 Жеља сваке власти је
народ по мери.
	А и гробару је лакше!

 Наш пут је прав и ту излаза
нема.

 Ко се још увек држи
нашег пута тај мора да је
скренуо!

 Еурека! Овде нема ништа!

{ Пети ЈУ фестивал хумора Сарајево 1991. трећа награда за афоризме
 Наш пут је прав и то се више
не може исправити.

 Све су започели
симпатизери, а доцније је
и цео народ заведен.

 И када се одричу свега,
политичарима је народ на пр
вом месту.

 Боље сутра ће можда већ
бити касно.
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 Да би револуција и 
даље текла треба омогућити
народу да заради барем
за воду.

 Када смо видели колико нам
отимају дали смо све од себе.
 Тако дебели досије имају
само грађани у развијеној
демократији.

 Мале земље супер-силују!
 Што га више вадимо дубљи
му је траг.

 Народ не може да се мери
са својим руководиоцима.
	Они немају мере.

 Победника су попели на
победничко постоље
да би видео шта је
изгубио.

 Гладним свашта стављају у
уста.
 Оптимисти у ово уносе још
више лудила.

 Сваки извор информације
потајно се нада да ће
постати ток догађаја.

 Наше време које долази је већ
истекло.

{ Награда „Чкаља”, Крушевац 1993.
 Голоруки су браћа по оружију.

 Када се друштво раскравило
волови су дошли до изражаја.

 Овде потпишите да сте
дали реч.

 Тако ми свега немам ништа.

 Нико не зна да ли му је то
Да или Не, али у сваком
случају је историско.

 Лудога бар не зезају у здрав
мозак.
 Свакодневним стављањем
маске сачувасмо образ.

 На подмлаћима свет остаје.

 Мува која је избегла длановима
мисли да су јој тапшали.

 Млатећи празну сламу
уништили смо сламку спаса.

 Пас ми је оставио део коске.
Ми смо хумано друштво.

 У доба сумњивих књига треба
проверавати садржај читалаца.

{ Прва награда за афоризам 1994, Крушевац – „Црна кутија”
 Живе нас сахрањују толико
смо ми један виталан народ.

 Биће преслушана црна кутија.
Нека се чује и глас народа.

 Идентификација жртава
није неопходна јер то може
бити свако од нас.

 Најгоре је што све видимо
црно чиме је наш оптимизам
за нијансу умањен!
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 Престанак непријатељстава
преживљавамо врло тешко.
Никада се не зна одакле ће
пријатељи припуцати.
 Жртве су пажљиво одабиране,
нема свако главу за бацање !
 Оптужени није пружао
отпор чиме је омогућио
истражним органима да
прекораче овлашћења.
 Изгубљена глава узда се у
интервенцију трупа!

 Ризик живљења могао је да
буде и мањи да влада није
решила да иде на сигурно.
 Како народ излази на крај
показаће обдукција.
 Ово је њихово најплодније
доба, а ми баш сада нашли
да јебемо але.
 Добро је што нам се
интелигенција разбежала по
свету. Тиме нам је памет
сведена на разумну меру.

{ Домановићева награда за најбољу сатиричну прозу у 1995. години
Тренутак
У току годишњег реновирања скупштинских просторија померен
је један огроман сат са клатном. Вероватно неопрезношћу радника,
мада и планирану диверзију не би требало искључити, отворила су
се увек закључана врата ормана у којем је поменути сат почивао.
Истог момента испао је један тренутак.
У овом случају треба још узети у обзир и чисту случајност јер време истиче кад год може, тј. чим му се за то укаже прилика.
Чак и вишемандатни прастановници овог простора, које с правом
називају скупштинским домороцима, не могу се са сигурношћу присетити да ли је дотични сат икада показивао тачно, односно, званично време, што говорида се се представници народа вешто орјентисали
према неким другим параметрима зависно од актуелне ситуације.
Такође, нико не зна да ли су сказаљке касниле те је сат показивао садаш њост као мрску прошлост, или су исте пожуриле претстављајући лажно светлу будућност као мукотрпну садашњост, мутећи јој обећани сјај мрзовољом и неспокојем грађана.
Тек, може се констатовати да се необичне ствари и свакојака чуда,
која овде нису ретка, не догађају случајно него увек у право време
без обзира колико су битна или неважна за живот грађана.
Узимајући у обзир само место догађаја може се закључити да је
испали тренутак понајпре политички, што глобално подразумева
да је то тренутак деконцентрације, слабости, лоше процене, исхитрености, непажње, чак и извесне растројености. У том трену променило се све што је до тада изгледало лако што указује да тај тренутак има одређену специфичну тежину.
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Сведоци овог необичног догађаја тврде да је ова радња пропраћена
континуираним крицима и кукањем. – Невероватна гњаважа! – прокоментарисали су. И то је био необорив доказ да се управо радило о
тешком политичком тренутку који је био, јесте и никако да прође.
Необично је то да поменути тренутак има способност да се продужи у минут, сат, недељу, месец, годину, деценију, а управо се проучава најекспанзивнија варијанта, да потраје заувек.
{][}
Правила среће
Сви молери одлазе у кладионице и уплаћују своје прогнозе.
Углавном их неће али, неће срећа поштеног човека.
Сви пекари купују бинго тикете, па онда трче кући, седају пред
телевизоре да би присуствовали извлачењу срећних бројева и тако
се лично уверили да их срећа неће.
Све уседелице секу из новина оне купоне награднох игара
сањајући да ће једном добити пут у неку егзотичну земљу где ће
срести свог принца из бајке. Ипак, оне добро знају да је срећа лепа
само кад се чека.
Сви аутолимари играју лото у нади да ће им једном срећа бити
наклоњена. Наравно, без успеха али, с обзиром на премију, вредело
је покушати.
Сви поштари купују лозове државне лутрије рачунајући да ће једнога дана срећа два пута зазвонити на њихова врата.
Сви пензионери купују кришом гребу и притаје се у најближем
улазу где покушавају да огребу неку премију уверени да је срећа
најслађа на крају. А тек у продужецима!
Сви педери играју спортску прогнозу и много се не секирају када
им срећа окрене леђа. Тако треба да буде, говоре.
Сви политичари обавезно играју на срећу народа и редовно добијају. Не толико што их хоће или им та ствар иде од руке, него због
тога што иду на сигурно. Срећан народ не постоји.
{][}
Посматрач дарова
– Ово је мени од пса! – рече Барсич заврнувши ногавицу.
– А погледајте овде! То ми је од ножа. И рата! – истиче Прмпеч
поносно.
У тај час улицу прелази Дбурчер храмајући. То је њему од саобраћајке.
А ту наилази баба Жљутка теглећи цегер са пијаце савијена до
асфалта. Да нема штап носом би запарала тротоар. Онда се нагло
окреће ка посматрачу па, као да је на позорници, каже: – Ово је мени,шинко, одшифота!
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Ево и пијаног Тзеца, готово да се поклонио до земље, па замумла:
– Ово је мени од пића, хик! И од туге!
Па се затетура у окрету и оде низ улицу да ухвати равнотежу.
Госпојица Збебка је ономад изјавила да има белег од хирурга, али
није за показивање, а Страјко нема три прста – то је њему од пресе.
Ту се задеси Чбор који одмах подиже мајицу и показа предео сувих
ребара: – Ово је мени од глади!
Тада протрча онајшашави Брезак са једномповећомкартонскомкутијому наручју. Лакоћа којомје њоме баратао наведе посматрача
на закључак да је иста празна.
– А ко ти је то поклонио? – пита га уз смешак провокативно.
– То је мени од среће! – узвикну и рашири осмех око главе, а из
уста му провирује онај једини зуб. Још окрену ту кутију која је заиста била без садржаја.
Тада се посматрач расплака као киша и прошапта јецајући:
– Једино мени нико никада ништа није поклонио!
{][}
Поклони
Тај голуб ми је донео само батине. Признајем, као свако дете,
најпре сам се много обрадовао када ми га је деда поклонио за рођендан. Лепе округле окице, бело перје, симпатичан кљун.
– Ово је голуб мира – рекла ми је баба.
– А шта му је ово у кљуну? – питао сам.
– То ти је, синко, гранчица маслине која је симбол мира – прискочио је деда да разјасни.
– Не волим маслине. Одвратне су ми! – почео сам да кмечим и шаком сам одгурнуо голуба. Истога часа он је хитро испустио ону гранчицу и кљуцнуо ме у образ. Заурлао сам и треснуо га да се откотрљао пар
метара. Ни дан данас ми није јасно зашто се та птичурина није винула
у облаке и збрисала негде, како обично чини у таквим ситуацијама
када је испусте. Не, овај глупи голуб мира ми је зачас дошао до ногу.
У бесу нисам могао да одолим. Шутно сам га и поново га одбацио метар-два. Тада се нарогушио и накострешио. А деда ме је онда ухватио
за уво и уврнуо га два-три пута као да навија будилник. И баба ме је
пљуснулашаком по туру. Ипак, успео сам да се отмем и потрчим ка
голубу. Ни он није нешто узмицао. Летело је перје, али су и моје ноге
биле изгребане од његових канџи. Опасно ме је разљутила та његова
упорност и борбеност, али почео је у мени да се буди неки чудан осећај.
Помало сам му се дивио и постајао ми је све симпатичнији.
И баш тада је стигао отац са пригодно увијеним поклоном. У ствари, био је то комплет пластичног оружја.
– Срећан рођендан сине! – рекао је, и ја сам истога часа заборавио
ону ратоборну птицу и зачас сам се окитио пушком, пиштољем, ножем, кашикаром.Срећи мојој није било краја.
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– Није баш био добар! – кренула је баба да ме тужака.
– Како је само агресиван! – констатовао је деда.
– Никакво чудо! – рекао је отац мирно – Па, он је дете рата!
{][}
Европска прича
Данас сам поранио и са дрвета О-132 убрао 48 ораха и однео их
право у регистрациони центар да то пријавим. Уписан сам у књигу
под редним бројем 713, па су ме упутили у продавницу Е-112 где ћу
сутра моћи да купим моје орахе по одређеној цени са попустом за
произвођаче.
После сам тркнуо у шталу Ц3 да помузем краве – Елизабету КЛ
и Гертруду ЦД што раније Белка и Шаруља беху. Млеко сам предао
у сабирној стамици Еуро М сакупљачу Н-О7 и на реверс бр.50 сам
подигао литар млека за потребе домаћинства.
Па сам се вратио у Ц3 да истимарим бика Бафала класе Турбо, а
који је у целом селу познат као Мудоња. Добро,што он баш тако да
се зове по том инкриминисаном делу, када је исти међу Србима потпуно ишчезао. Тренутно се излежавао на италијанским плочицама
и повремено бацао поглед на телевизор. Нарочито интересовање је
показивао за скупштинске преносе који га психички релаксирају и
утичу позитивно на његову приплодну способност.
Доцније ће деца да превезу овце (Група АУС-ОП) до пашњака Г-9,
да се не би премарале. Од европске банке за развој добили смо кредит и направили пут са дуплим тракама и сигнализацијом, као и
одмориште са тремом под којим је смештен мини сточни ресторан
са специјалним обогаћеним сеном и најсвежијом травом. Ма, не
може хуманије да буде!
А наш свињац Ц7 су сликали они из ББЦа. Читав цивилизовани свет је уживао гледајући ЈОРК одељак са нашим мезимицама.
Сијају неони, бљеште стоне лампе и пластични под, а оне чисте и
све миришу ко да живе у парфимерији. Из Ц7 право на тартан стазу
излазе. Милина једна!
А овај мој комшија Камилче упорно се опире неизбежним променама. Обере рођене шљиве, пече ракију у сопственом казану и ником ништа.Још кад мало попије, одмах се натакари на плот и све нас
провоцира. – Еј, Јабланко! Јебла те Европа! – урла. Па пусти свиње
по каљузи, а неке пређу код нас и прљају нам амбијент. Краве су му
штрокаве и блатњаве до очију. Куче никада није вакцинисао, а пола
села је изуједало. Ништа код њега није прописно, све је без регистрационог броја, огрлице, прстена и сличних облика идентификације.
Ма, децу своју бије, жену за косу вуче!
И тај ће са мном у Европу! Е, неће богами! Треба Европа да се
огради, мора да има неку границу. А овде ће, сигуран сам, граница
бити наша тараба!
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Филм
Господин Симат се никада није разумео у филмску индустрију.
Онније знао називе култних филмова, имена овоземаљских звезда и највећих светских режисера. И због тога се опасно разболео.
Најпре је почео чудно да се понаша. Свуда је причао да ће нам сванути, да нам не гине боља будућност, да ће нам преливати од благостања, да смо пред процватом… Ова своја привиђења поткрепљивао је у свакој ситуацији чињеницама да ћемо ући у Европу и да ће
нас свет најзад прихватити.
Стање његовог здравља надаље се урушавало. Прилазио је људима
који су чепркали по контејнерима опомињући их да пазе шта раде,
да се спремају, да су у предворју пред самим вратима. Комшије и
случајне пролазнике подсећао је да упишу акције, да изађу обавезно на изборе и одаберу најбоље и најпоштеније. Још када је домаћицама, препродавцима, шибицарима и шверцерима на пијаци објаснио да њихово време тек долази било је јасно да му је заиста лоше.
Код куће је његово понашање указивало на прогресију неизлечивог
оптимизма. Господин Симат је сматрао да је то овде глобално обољење,
нака врста епидемије, а наводио је примере да се ради о престижном
обољењу. Често је извлачио свог усуканог мачора испод кревета и шапутао му: – Ускоро ћеш јести само пилећу џигерицу. А фрижидеру је
обећао: – Само је питање дана када ћеш бити крцат! Па је сам себе обавезао да ће најпре позвати мајсторе да му прикључе струју и телефон.
Још је отворио буџелар, који је зјапио празан и дрекнуо у њ узбуђено:
– Кол’ко сутра бићеш пун ко брод! Баш је држао тај новчаник када је
неко зазвонио на врата и он их је са осмехом отворио. Тада су му два
младића, који му се нису представили, одмах отели дотични шлајпик
и збрисали низ степенице. Из овога је господин Симат закључио да је
процес приватизације стигао до краја. – Узимају и празно! Да им се
нађе! – помислио је схвативш и да у овим транспарентним прелазним
временима нико више није сигуран. Људи су постали нестрпљиви.
Залудели су од великих очекивања и изгубили меру.
Због тога је отишао на бувљак и од неке протуве купио пиштољ за
све паре. И без њега више нигде није ишао. Стављао је цев на чело и
тако се кретао чак и по своме стану. А господин Симат није ништа
знао о филму, и колико је танка и фатална та чаробна целулоидна
трака. И да нико није са сигурношћу могао тачно да одреди када ће
њему да пукне филм.
{][}
Сигнали
Ма, сад ће ми они кажу! Ја онолико арлаукао, лупао у шерпе, пенио да ми очи испадале, а сада закључили да то није довољно. Као,
треба још!
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Још сам и намигивао, на једно па на друго око. И то је неки знак.
Не би мени жена ономад направила онолику чворугу на глави оклагијом да није тако. А сада то није ништа!
Па сам на славама, весељима и свадбама вадио онај очев трофејни пиштољ. Напуним га, па трас! У ваздух, у земљу, у воду. Тим поводом, а чим мало попијем, сви су бежали од мене. Само глуви и
слепи то могу да занемаре.
А умео сам да и да запалим. Ту недавно играла наша фудбалска
репрезентација а ја заглабао цигарету. Ма, не због нервозе него да не
заспим. Ипак, превари ме сан, падне жар на крпару, растиња се све. Ја
таман сањам како лежим на плажи и пролази глисер па , пљас!
Поли ме скроз кад, ђавола, ватрогасци. – Излази кретену, вичу, кремирао си четри бараке. Стварно, дим се дигао до космоса. Они њихови
димни сигнали су обична ништарија за овај мој. И то није довољно!
Могли су бар да запазе колико сам се променио. Са женом се
не свађам да ми не побегне у ону јавну сигурну кућу, са комшијама сам пре био на ратној нози, а сада се пазимо. Они од мене, ја
од њих, али наклонимо се у пролазу.Мачке и кучиће не таманим.
Ма, мишеве и остале штеточине не униш тавам да не испаднем
примитивац. Немам посла с криминалцима, хуманитарним организацијама, зликовцима, војним савезима. Остао сам без посла
да бих помогао приватизацију државе, усукао сам се начисто, а
то што кажу да причам сам са собом, ја се то само преиспитујем.
Делујем можда растројено али сасвим демократски. Не буним се,
једноставно, нисам то више ја. Зар сви ти моји симптоми нису
очигледни?
И сад ће ови из европске да ми кажу како им нисам послао сигнал!Ко да ја могу да потрефим шта је то њима позитиван знак. Ипак
десило се да сам носио крстачу мом деди, а они то снимили из сателита па ми пратили поруку да је то заиста неочекивано позитиван
знак. И да сам ја овде пример за пример. Чим се та ствар омасови
ето нас у европској заједници.
{][}
Aнализе фотографије
Посматрајући једну врло необичну фотографију у еминентном
илустрованом недељнику човек стиче утисак да сусрети високих по
литичких моћника, који одлучују о нашој судбини, и обичних људи
доводе, код ових других, до високог степена узбуђења и изгредних
психичких реакција које се тешко могу контролисати и објаснити.
Очито је рука превише инспирисаног фотографа задрхтала у од
лучујућем тренутку, дах није прописно застао, а ноге издајнички
заклецале. Тако је на фотографији у колору приказан већи број екс
клузивних ципела, квалитетних штофова и кошуља уз адекватно
одабране кравате. Али, гле чуда, горња ивица фотоса сурово завр
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шава у висини вратова наших високих државника, дакле руковод
ство је непромишљеним актом аутора остали без глава.
Мада је фотографија веома јасна, ствар не може бити мутнија. Скри
вена намера је случајна и све наводи да се ради о грешци коју је тешко
оправдати. То је нешто попут оних силних погрешних слика о нама које
су створене да круже светом жељног лажи. Ако је тако како јесте, онда
пажљивом педантном посматрачу не може промаћи да и овако велике
и неопростиве омашке могу бити невероватно објективне и верне.
{][}
Преговори
Преговори су почели у четри ока. Но, убрзо су настављени у три
ока. Нешто касније жестоко се разговарало у два ока. Мало потом
остало је само једно око које се осећало врло усамљено између два
преговарача. Али већ у следећем трену ока више није било.
То уопште није утицало на преговоре који су надаље текли у че
три извађена ока. Слепи преговарачи су уочили своје грешке и са
гледали нове могућности које отварају широке видике.
Кажу да су два слепца, након свега, чврсто стегли један другоме
руку и да је сваки отишао на своју страну. Чистачица је изјавила да
је покупила сва четири ока и уредно их одложила у за то намењен
фишек. Њу је, међутим, јако изненадило што је испод стола прона
шла две откинуте руке.
{ Друга награда за афоризме Крушевац 1997. година
 Нећу да будем гласник новог
времена. Нисам ја мутав!
 Нигде нас нема али ми смо
свесни својих недостатака.
 Коме се не свиђа овај
лавиринт без излаза може
слободно да оде.
 Свуда исти портрет.
Лаже кад тврди да је стекао
погрешну слику.
 Што га дуже чувају, чуварима
је лик све непознатији.
 Убили су Бога у људима!
Ђаволски добар посао!

 Ма какав проблем
људских права! Тога код
нас нема!
 У нашим бајкама сваки
крај је могућ јер и Црвенкапа
је гладна као вук.
 Не дамо да нас газе они
који су скренули са
нашег пута.
 Он је прави син.
	Исти испљувани лист.
 Цвећка је природно ђубре.
 Када се мир врати, ала ће
Рат да побесни.
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{ Домановићева награда за најбољу књигу афоризама
„Маске ликују”, 1998.
 Ни педаљ из земље недамо!
Нека све пропадне!

 Поводом његовог стотог
рођендана продужићемо
му век.

 А онда је економија
сведена на трампу и ствари су
почекле да се мењају.
 Када се живи споменик срушио
мислили смо да се шали.
 Полиција је пресрела групу
криминалаца. Био је то сусрет
од обостране користи.
 Да сам јуче умро баш
бих погрешио. Данас су ми
шансе много веће.
 Вођа је напипао нешто.
	Он на то тако гледа.
 Портрет величине која расте
даје реалним оквирима
сасвим другу димензију.
 Довољно је било да такав
ауторитет поручи гладнима
да мање једу, па да се
добије на тежини.
 Председник је и овако
презаузет, те нема времена да
ужива симпатије грађана.
 Ако треба да оде нек оде што
пре, јер нама је сваки човек
потребан!
 Рехабилитовали смо покојника.
Од данас га морамо сматрати
бесмртним.
 Има грађана који немају
досије. Они су за нас мртви.

 Плаши ме и помисао
да би он могао да одајаше
у легенду. То би и коња убило!
 На месту наших највећих
промашаја већ је никло
неколико знајних циљева.
 Константно легитимисање
грађана враћа наду да они
нису без изгеда.
 Јесмо ми дужни да вас
штитимо, али и ви морате да
нас се чувате!
 Народ који стално
кука преозбиљно је схватио
демократију.
 У току информативног
разговора ћелија је прерасла
у информативни простор.
 Грешком су уместо књиге
спалили писца.
Нехотице су изабрали
трајније решење.
 Вести о потопу су тачне.
Свет нам је најзад пљунуо
под прозор.
 Патриотске снаге
тријумфују где стигну.
	Ту ће се касније формирати
отаџбина.
 Непотребно проливање
крви регулисано је законом о
народној одбрани.
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 Мој отац је пао за отаџбину и
остао без пласмана.
 Тријумфална капија је частан
излаз. Ми нећемо ићи испод тога.

 А онда су стигли
ослободиоци и поправили
демографски састав.

 Победа је могла да буде и већа
да смо сачували живе главе.

 Колико сам само
цивилног становништва
уштедео, а то ми је сада
мртав капитал.

 Примирје је рођено!
	Ваља га пољуљати!

 Ја у школу идем и, ако положим
оружије, бићу добар ђак.

{ Трећа награда Чивијада, Шабац, 2000.
 Ручао сам о трошку државе.
 Грађани су или срећни
Жив сам се појео!
што живе у овој средини или
нису срећни. Ту средине нема!
 Такву прецизност у
промашајима могу постићи
 Каква обећања дају народу!
само они којима је то
Па, они ће изборе добити из
једини циљ.
чисте зајебанције!
 Код нас се све ради јавно
а дискреција је загарантована.

 Ми смо мали народ.
Нама је сваки пораз у коме
неко преживи раван победи.

 Нема шта нам не фали,
али влада успешно
изналази нове могућности.

 У сваку породицу увукло
се неповерење.
Кога год по хлеб пошаљемо
до куће га поједе!

 Мајсторе, отвори историју!
Има излаз!

 Будућност нам је светла и
сјајна! Више нам не треба!

 То што нама пада на памет
њега би убило!
 Празан народни казан је
једна врста коначног суда.

 Још само да доживим да
преживим, па после могу
и да умрем!

 Да вам је данас добро
уверићете се већ сутра када
вам буде још горе!

 Када грађани сазању ко је
добио већину на изборима, ве
ћина схвати да је у мањини.

{ Прва награда за сатиричну причу Крушевац Златна Кацига 2000.
Бицикл
Као мали имао сам тротинет али сам већ тада решио да једнога да
на, када порастем, купим себи бицикл. Због тога сам радио годинама,
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мукотрпно штедео сваки динар, белог дана нисам видео, одрицао се
свега и, ево, већ после деценију – две купио сам га. Па, када дође ви
кенд ја га снесем са двадесетдругог спрата, јер лифт не ради, седнем
на сиц и ставим ногу на педалу. А срце ми пуно, мислим да ћу да по
летим. Дође ми да запалим цигарету али никада нисам пушио, јер да
сам пушио ђавола бих ја купио бицикл.
Пролазе џипови, пролећу она разна турбо кола са затамњеним стакли
ма, али ја слушам шта прича свет. – Ено га онај са бициклом, шапућу. Кад,
ето и деце! – Чико, може ли један круг? – питају. – Пењите се! – кажем им
весело и, наравно, с извесним поносом. Деца су дивна. Она су наша бу
дућност. Лепо је имати будућност када је ту и бицикл да ти се нађе.
А ево и комшија! – Мајсторе, можемо ли и ми? – питају ме пензи
онери. – Ајде, комшије, смештајте се! – одобравам им. Вредни су то
људи. Сачекали поштара, купили хлеб, уграбили млеко, уље, били
код лекара, набавили лекове. Нека се старост мало релаксира јер то
је будућност сваке младости. Заслужили су, а и избори нису далеко.
Нека им се главе мало разбистре.
Кад, ево и мајки, а ту су и очеви! – Комшија, ако бисмо... – Како
да не, ајде, ускачите! Има ту и другог света. Пекара, столара, руда
ра, обућара, професора, а и понеки доктор наука стидљиво се пење.
Свима је викенд драг и желе да се лепо проведу!
– Јесмо ли сви ту? – питам гласно да надјачам дечију галаму. – Јесмо! –
одговарају громко. – Онда полазимо! И покрећем педале. Још кад пустим
транзистор! Жеље, честитке и поздрави само пиче! Слуша народ народ
њаке са омиљене новокомпоноване станице! Слуша народ, пева у хору
весео и раздраган. Гледа около плаво небо, зелене ливаде, испред наш
пут прав и јасан, лево-десно поточићи што се негде напред у реку ули
вају која ка мору хрли. Природа је дивна и смерна, поштује своје законе.
– Чико, ми смо гладни! – кажу ми деца – Води нас у народну! – До
бро децо, договорено! – обећавам им. А тамо је један казан. Сви куса
ју, пензионери су презадовољни, деца мљацкају замазаних образа,
пролетери ускачу на упражњена места, професори и доктори журе
да узму репшете. Напунисмо стомаке, па нас ухватила нека дремка
и топлинка. И враћамо се.
– Хвала комшија, било је дивно! – кажу пензионери. Деца се уз пи
ску растрчаше кућама. Ја бицикл на раме, па уз степенице на два
десетдруги спрат. Јест да просто летим од задовољства, али много би
ми лепше било када би поправили лифт!
{ Златна кацига Прва награда за сатиричну причу Крушевац 2003.
Демократски случај
На некој предратној олимпијади најгоре је прошао руски четверац
у саставу Сребров, Чакадзе, Лученко и Гусов, који је био трећи и осво
јио бронзану медаљу. По повратку у замљу падају у немилост и дефи
нитивно нестају са спортске сцене, а и шире.
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Олег Иванков, прави фудбалски мајстор, није искористио једана
естерац који је досуђен у корист репрезентације СССР-а и тиме про
коцкао своју животну шансу. Наиме, после те утакмице о његовој суд
бини се ништа не зна.
А Игор Лавов је на олимпијади у Лондону хитнуо копље тако очајно
да је то било далеко од његовог најбољег резултата. Свима је у његовој
отаџбини било јасно да тај резултат треба што пре заборавити. И заи
ста, када се вратио кући никон га више није видео.
Па, онај Јегор Соломин, у Хелсинкију, изгубио од једног препумпа
ног црнца а, што је најгоре, америчког спринтера. По повратку у до
мовину губи му се сваки траг.
И Владимир Погоренко је био неопрезан те је при самом крају
друге рунде добио један изненадан и снажан ударац у сам врх бра
де од кога је остао да се излежава на поду ринга. После као да га је
појео мрак.
Било је још оваквих спортских случајева мистериозних неста
нака угледних спортиста, светских рекордера, којима није дозво
љено да погреше или направе и најмањи кикс. Нити им је то пра
штано. Државна штампа о томе није информисала јавност. Тада
су на првим страницама објављиване фотографије друга Пред
седника који, окружен олимпијским шампионима, задовољно су
че бркове и испија шампањац на пријему приређеном у њихову
част.
А види ти ово данас! Онај Коља Фомин глат је промашио слободна
бацања у последњим секундама кошаркашког финала, чиме је руској
репрезентацији обезбедио чист пораз. И, пази, шта се сада дешава! Тај
несретни Коља прилази клупи за играче, седа и безбрижно отвара сво
ју кока-колу. Још и сасвим мирно отпија гутљаје!
Шта ти је демократија, мој човече!
{ Награда „Јован Хаџи – Костић” 2008. година
БАЛКАНСКИ ПРИРУЧНИК
Ништа од свега
Ништа је тотална несташица
свега. Зато је чудно што нас по
литичари свакодневно упорно
уверавају да то није све.
Ризици сатиричног
сагледавања
Неопрезно је исмејавати вла
ду и резултате њене борбе про
тив криминала када се зна да са
криминалцима нема шале.

Технологија технолошког
вишка
Увођењем појма технолошког
вишка научили смо да се може
пословати и са добитком отказа,
на пример!
Ментални електро однос
Ко мисли да ће грађани успе
вати да плаћају струју по нови
јим ценама тај је начисто побле
савио. Тај је луд као струја.
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Из одбране сатиричара
Ако државни тужилац тврди да
ја мислим оно што он мисли да ја
мислим, онда би он због тог свог
мишљења које има о моме мишље
њу морао да одговори на закон!
Правило употребе силе
Избегавајте да ствари реша-
вате искључиво на силу. На пример, никада је не користите ако
сте слабији.
Креација експресног грбављења
Да одмах испаднеш грбав, до
вољно је само да се исправиш на
погрешну страну.
Утицај опсерваторних сметњи
Нешто са вашим запажањем
није у реду. Бољу будућност су
вам обећали јуче, а ви данас ни
шта нисте приметили.
О синовима и синовима
Обични синови све што једу по
једу да би нам порасли, а синови
народа најпре израсту у величине
неслућених размера да би могли
после све да нам поједу.
Највиши степен
сопственог јединства
Сваки грађанин има право на
гла
ву, труп, две ру
ке и две но
ге.
Користећи ово неприкосновено
право он тако манифестује најви
ши степен сопственог јединства.

Правило лојалног стања
Ако је све како треба, нема по
требе да буде како јесте.
Офталмолошка вештина
сагледавања
Пред чињеницама умем да за
жмуриум. У таквим ситуацијама
се може контактирати да ја не
видим од очију.
Поштеније
од најпоштенијег
Остварио нам се сан – победи
ла је демократија, оно, ако ћемо
поштено, нисмо ми ни сањали
да ће ово да нам се догоди.
Ако ћемо поштеније, ни ово за
демократију нисмо сигурни.
Правило трпног стања
Ћути и трпи! Ко не зна да трпи
тај не уме да ублажи своје невоље!
Нешто између
Слепи вођа стоји крај прозора.
Прозор гледа на улицу у којој
се ваља маса демонстраната.
Улица је слепа.
Детаљчић из мини анкете
Јесте ли сумњали да ће они то
да ураде? Јесте!
Јесу ли они нешто урадили?
Нису!
По чему онда они нису испу
нили наша очекивања?

Просто правило истраге
Кога нема, мора да га има. А ка
да га буде, боље да га не буде.

Аператива за наредни оброк
Чим народ добије батине отво
ри му се апетит када је спреман
свашта да прогута.

Закон концентричних кругова
Око руке лоше обаештеног да
вљеника шире се добро обаве
штени кругови.

Општа квантитативна
теорија
Ако тога не буде превише, он
да нам неће бити довољно!
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Догађај са јужну пругу
Дуж целу јужну пругу демон
странти гађају полицајци с’ па
дежи.

Физички добитак масе
При примени силе одређеног
интензитета, маса обавезно до
бија батине.

Несрећа у срећи у
несрећи
Са вашом несрећом ја бих био
сасвим задовољан, а ви моју сре
ћу у несрећи сигурно не бисте
преживели!

Визија менталне
равнотеже
Не знам докле ће паметни да
попуштају али сам сигуран да
ће, када и последњи од њих по
пусти, међу будалама доћи до
дубоког узајамног разумевања.

{ Награда „Радоје Домановић” за најбољу сатиричну књигу 2009.
КЕШ
Имају они на Западу много тих супер и мега маркета. Па тамо
може свако да пазари све и свашта, од игле до локомотиве. Ваше је
само да паркирате негде на огромном паркингу, стигнете до улаза,
узмете колица и трпате у њих до врха као да је џабе.
Нисам могао да одолим искушењу, мада ми је куповна моћ била
на опасној низбрдици. Мора се признати, ретко се човеку са ових
наших простора пружа оваква прилика чак и када је свестан да су
му шансе минималне.
Признајем, од шаренила свакојаке робе одмах ми се завртело у
глави. Ипак, најпре ми је у очи упало једно картонско паковање
среће. Мало даље у исплетеним корпицама продавала се нада. Ситнозрнасту веру и љубав могао сам купити директно из некаквог апарата попут онога за кокице. Све је то мени било изузетно привлачно,
али нисам баш био финансијски препариран за такав подухват.
На крају, узео сам себи мало слободе у пластичној амбалажи. Тиме
би моја куповина била завршена да у једном тренутку нисам опазио
овећу кесу земље са врло уочљивим словима. СРБИЈА писало је на поменутој амбалажи. Боже, да нас нису упаковали, па нас сада крчме буд
зашто по светy, помислио сам. Но, моју сумњу преовладало је осећање
среће, јер лепо је срести своју отаџбину у далеком свету, а у врхунској
амбалажи. Све је то културно, цивилизовано и много паметно.
Убацио сам у колица три кесе и кренуо ка излазу. Нек ми се нађу.
У најгорем случају није лоше да ми буде при руци мало отаџбине,
да имам где да се вратим. А пријатељи, који су ме овде пратили,
питали су ме у чуду зашто сам баш то узео јер ти се производи овде
врло ретко купују. Као, нема потребе, кажу ми, да стварам залихе
тог типа. Једва сам успео да им објасним да се за те ствари тамо, код
нас, ратује и да се оне плаћају искључиво главом. У кешу!
{][}
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ТРИК
Видите, тај шешир стоји на тргу данима и нико се не усуђује да
га подигне. А некада је он био на глави оног чувеног мађионичара
Дмарића. Годинама је тај извлачио зечеве, голубове, свеће, карте и
разноразне дрангулије из шешира пред нашим зачуђеним очима и
ми смо веровали да нема те ствари коју он не може да створи.
Али једнога дана, била је недеља и било је много људи на тргу,
Дмарић је у току своје тачке ставио шешир на главу и изговорио
чаробне речи. И лепо смо видели како му је шешир најпре поклопио читаву главу, па рамена и мало-помало Дмарић је нестао
испод шешира. Била је то сасвим нова тачка и нема тога ко није од
срца запљескао великом магу. Али након минут-два Дмарић се није
појављивао. Маса је поново запљескала, али овај није излазио ни на
бис. Потрајало тако неких петнаестак минута и народ се узмувао,
где је Дмарић, што не излази, изађи Дмарићу, ако Бога знаш, мани
се шале, али ништа.
И први је шеширу пришао Ђовић, оно варошко њушкало, погледало је опрезно око шешира па га полако придигао и завирио унутра
и – цап, нестаде и он! Гледа то публика, не верује сопственим очима.
Где сад и Ђовић нестаде?! И наста опет граја.
Тада она дебела удовица Барсићка, што је у свакој чорби била мирођија, приђе шеширу и храбро га подиже и, цап, прогута је шешир
са све оним њеним дебелим гузовима. После прискочише двојица-тројица одважних, што никада нису веровали у те глупости које је
Дмарић изводио и нестадоше и они као да их никада није било.
Ах, ох, ју... зајечао је народ у страху, не знајући више шта да мисли,
а они с децом почеше да склањају што даље – кад стиже милиција.
Један, два три... пет аутомобила! Размакао се народ, а шешир се нашао,
богами, баш у јаком окружењу. У том стигоше општинари и градоначелник Зборић лично са обезбеђењем. Настаде одмах мук међу људима, а они што управо дођоше нешто се мало договорише па дунуше у
пиштаљке, повадише пиштоље и јурнуше на шешир, најпре милиција,
па општинари, па иза њих градоначелник, а иза њега обезбеђење.
И да видиш чуда, док дланом о длан, нестаде и милиција и општинари, а градоначелника Зборића шчепао шешир за главу. Но, она
двојица из обезбеђења, снажни, јаки, као од брега одваљени, ухватили Зборића за ноге и не пуштају га! Дигла се силна прашина, повуци-потегни, а Зборић трпео то натезање, трпео, трпео и онда пуче
нешто у њему. Алал вера оној двојици, извукоше градоначелника!
Но када се све слегло лепо се видело да Зборић нема главу!
Ма, нема везе за главу, која корист од главе, главно је да је врат
на рамену, да си ти нама жив и здрав – тешили су га преживели
општинари. Ту нису заборавили да помену да му је лице било рошаво, да је имао нос ко кључ од луднице, да се решио бар обавеза да
фарба оно пар длака на ћелавој глави и шта му још не рекоше да га
утеше, чак и да се то код њега уопште неће примећивати.
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И смири се Зборић, а од силне популарности што га је запљуснула
остаде на месту градоначелника доживотно. А шешир је у оној гужви одлетео и пао тачно на ово место где је и данас, и нико га више
није дирао, нити ће га дирати док се не стекну реални услови да се
тај случај научно разјасни.
{][}
ТЕКСТ
Генадиј Ждрнко је код куће репетирао текст. Мислим оно, блабла-бла-бла, пауза, бла-бла-бла-бла. И то је било то уцело, ништа
компликата. Просто, сине, ко пасуљчерос, схваташ. Свака блеса која
нам приступи уме да га издекламује спонтано напамет к’о да га је у
буквару грувала.
Али Генадиј Ждрнко се тешко изражавао, а тежио је савршенству.
Примерице, каже реч-две као: „Еј, ви...”, па ућути. Не може да се опсети, факат! Онда крене изнова да се повади, па укиксира. Страшно,
брате! Катастрофично! Омашивати и шкртарити толико у најобичнијој пословној конверзацији! Свакоме је одмах постајало јасно да
је најпаметнији био када ћути.
Ето, зато му је дошло да се увежбава, да нас не брука, да буде спремен када дође време да се ствар упраксира. И, заиста, куцнуо је час
да Генадиј приступи месту радње. Гргеч пошао са њим, а ми у колима чекали. Као, није штос да сви улазимо онако непозвани и правимо фрку, а обична је паша у питању, на малом простору.
И дође Генадиј Ждрнко до шалтера, наслони се лактом на мраморни кам. као на шанк. „Ово је, мислим, оружана пљачка!” – каже
и окреће се са утоком у руци. А Гргеч таман да га опомене због лоше
дикције, кад, нађе се челом пред цевком.
Усро се јадник од страха, па изједном залегао на под, јер онај је запретио да нема мрдања. Такав је у послу био Генадиј Ждрнко. Рођену кеву не би бреновао, знаш.
И онда се поново окренуо ка шалтеру, а тамо једна дуууугокоооса
црнка, к’о са филма, сине, лепота до неба.
Избечила му се у лице и трепери окицама, а он ни да бекне! Пресекао се, брате, на пола, па још једном на пола, а блам га откида,
разумеш. Затрескало се ђубре на први ждрак, помислио би сваки од
нас или ће можда буде да је дебилуша пала на његову фацу. Ма, јок!
Подбочио се Генадиј у „ф”, гледа горе, гледа доле, а Гргеч би да му
шапне, ал’ фрка му, знаш. Најзад, он промрмља нешто оној рибетини, окрете се, крене ка вратима, па изађе. А иза њега остао Гргеч на
поду без пуце. Мал га баба сера није арестирала метлом!
А ми га после у колима питамо: „Ша је било, Гене?” И оно најважније: „Гди је, бре, лова?” Тада он поче да се удара песницама у
главу, па заурла као рањена звер: „Заборавио сам, бре, текст!”
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Српски газ
Деда је причао да је на овом месту потонула лађа пуна терета и да
су том приликом стотинак људи окончали своје животе у набујалој
реци. Сигурно да је биле претоварена преко сваке мере.
Посматрајући данас, са завидне временске дистанце, а са истог
тог места на обали, реку која сасвим питомо и невино протиче, тај
догађај ми изгледа потпуно немогућ.
Па, размишљам даље, док вода ту клопара и шушти, шта све
нисмо преживели протеклих деценија. Они цивилизовани народи,
међу којима бисмо да нађемо место, би од свега тога што нас је задесило гарантовано поцркали. И све ми се чини тачнијом помисао
да народ који не зна да трпи не уме да умањи своје невоље.
Ипак, мишљења сам да људи који су у оваквим нежељеним ситуацијама, мора да имају неку граничну црту издржљивости, поготово
што ни једна мука не траје вечно, већ се окончава на овај или онај
начин .
Због тога сам сигуран да постоји негде избаждарена тачка српског стрпљења која је смештена искључиво преко главе, што је и нормално. Такав је српски газ!
{][}
СВИТАЊЕ У ИСТРАЖНОЈ РАДЊИ
Игром случаја свитање ме затекло усред истражне радње. Сам ме
је ђаво натерао да у њу уђем, но, сад шта је ту је.
Читаву ноћ проведосмо моје колеге и ја, а никако да се договоримо. Знају они добро откад смо то ми колеге и око чега се нагађасмо,
али много од мене траже. Они као да немају душу, па ваљда и ја
треба да живим!
Онда моји сарадници крену на грубљу игру.
– Сарадник сам, тим се дичим! –кажем, јер обавезно покушавам да
спречим најгоре. – Ви без мене ни леба не бисте зарадили! Поштено!
Е, када они то чују просто полуде. Не воле да чују истину, вероватно да их сви лажу. И одмах крену да ме засипају разним питањима,
да сам сасвим озбиљно помислио како сам се то неком грешком нашао на квизу. Ипак, разлике су драстичне. Они те, када погрешиш,
отерају кући, а ови те не пуштају, а још те и млате чиме стигну. Не
гледају ни где бију, а и ја жмурим те су сва изненађења могућа.
Повремено прекидају да запале. Онда ми дуну дим у лице.
– Хоћеш ли можда цигарету? Само реци оно што нас интересује!
– предлажу и маме ме. Ја бечим очи, тело ми подрхтава, руке ми се
тресу, зној само цури. Ни сам не знам одакле мени то. Мора да је од
драмске секције остало јер ја уопште не пушим. Нисам шашав да се
трујем као ови. Треба неко и паметан да преживи, али где сада то да
им кажем. Огулили би ме скроз.
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После прође интермецо, па наставе да ме трескају по образима,
уврћу нос, уши, вуку за језик и шта им све не пада на памет. Хоће
од тога да хвата несвест, да боли глава или зуји у ушима, док очи
искачу. Но, има и симпатичних појава из домена физикалне медицине. Скачу ти по кичми, заврћу руке и ноге, масирају те приручним средствима по леђима и стомаку, а од тога ничег бољег нема за
периферну циркулацију. Незгодно је само што су унутрашње компликације врло могуће. На пример, страдају бубрези, повређују се
неки органи, настају крварења, душевни бол и физичка патња, а о
угроженој части и образу да не говорим.
– Хоћеш ли мало воде? – питају ме у новој краткој станки.
– Воде, воде... – шапућем као да су ме управо пронашли усред Сахаре, а у ствари боли ме дупе за то. Ја се увек натанкујем пре него
што ме доведу овде јер знам да ће инсистирати на зависности.
Онда наставе. Изубијају ме, одморе, чворуге ми искочиле свуда,
па крену да засипају чињеницама. Да, голе чињенице умеју да буду
јако сурове. Аргумент, факат је, може зачас да убије човека!
Признајем, на крају ми је било јако непријатно да признам. Не
толико што је глава у питању, него што ценим да би ми се тело само
тешко сналазило. Истога часа прекинуше да ме бију и уперише ми
светло у лице. Свануло ми је.
{][}
Бубице
Госпођа Барсићка се поверила комшијама да јој је муж пронашао
бубицу у кифли.
– Боже, комшинице, па нисте ваљда очекивали да у кифли откријете Америку! Бар је овде тако нешто сасвим нормално! – убеђивала је госпођа Симат, као да је о овом случају имала некаква тајна
сазнања.
– А знате ли ви, госпођо Барсић, колика је цена најобичније кифле са било каквим месом? – покушала је госпођица Мреза да буде
духовита из неког само њој знаног разлога.
– И шта сте онда радили? – питао је нестрпљиво господин Тзец
манифестујући изузетну радозналост по овом питању.
– Ништа. Мој муж је лепо узео шрафцигер и пинцету, те је издвојио
бубицу из масе и онда ју је детаљно анализирао. Још ми је пар пута
рекао оно његово чувено – Види, види, опет! И поново је почео да
тврди да ту има нека жица, а да је испод крила пронашао шрафиће.
И питао је шта је ово, а ја сам му рекла: Црни човече, можда нас снимају јер је та ствар мени много личила на некакву микрокамеру. А
он је на то само промрмљао да не верује, па је све то вратио у тањир
и појео – завршила је госпођа Барсићка своје излагање.
– И... – промуцао је господин Тзец уносећи јој се у лице као да од
ње лично очекује неко дефинитивно објашњење.
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– Шта и? И ништа! Знали смо да ако позовемо инспекцију стићи ће
полиција и ко зна како бисмо после прошли – контала је Барсићка.
– Видите, комшинице, ја сам имао готово исто искуство! – отворио
је најзад душу господин Тзец. – Једино што ништа нисам приметио
те сам све то појео у сласт. И отада вучем велики проблем који ми
не дозвољава да се опустим. Наиме, ја имам једну лошу навику због
које бринем. Причам из стомака.
{][}
ДЕБИТАНТ
Тек стасали политичар Гд.Ђњ. изузетно је био задовољан и срећан
када је изабран за посланика. Амбициозно али дебитантски неопрезно одмах је кренуо у народ и почео да обећава ово и оно. Мора се
напоменути да је то чинио најискреније и са извесном дозом умерености верујући да ће заиста помоћи грађанима у многим стварима који им живот значе.
Но, врло је брзо запазио да га народ хладно прима. Није да људи
нису слушали оно што им је говорио, али некако су га увек гледали
испод ока, чак и попреко, а било је и оних који су га визирали као
смрдљив сир.
Покушао је млађанин Гд. Ђњ. да поради на себи. Избацио је сако
и кравату и облачио се спортски јер је ово спортска нација, а све у
циљу да се приближи грађанима. Такође је говор прилагодио, да
му речи буду уверљиве разумљиве и блиске обичном, најмањем
човеку, али успех је ипак изостао. Грађани су га и даље прихватали врло резервисано и са очитом неверицом. Лица су им била
вазда иста, намргођена и забринута. У очима ни тренутка наде и
радости.
Мора се признати да је млађани посланик био збуњен и изненађен и свој политички деби је самокритички веома лоше оцењивао. Какав је ово народ, питао се. Помишљао је он и на лоша искуства које је становништво имало са претходним властима, те да је
неко од његових претходника толико дебело упрскао ствар да је свако уливено поверење истога часа исцурело из подметнуте посуде.
И сигурно би неискусни Гд.Ђњ. пао у депресију, што би га, евентулано, коштало политичке каријере, да га случај није намерио на
групу маторих колега који су весело ћаскали у скупштинском холу
– Шта је колега? Нешто си се снуждио! – упитао је најстарији од
њих видевши га забринутог.
– Ма, брука, колеге! Имам огроман проблем – отворио је душу
Гд.Ђњ. пред њима. Наш је народ врло незгодан за тимски рад, неповерљив је и тешко је са њим остварити било какву сарадњу!
– Није то ништа, младо момче! Главу горе! Пред тобом је тек каријера – саветовао га је други из те гомиле политичких лисаца,
бивших комуниста, социјалиста па демократа, а по потреби поли27
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тичког тренутка и врсних прелетача. – Тек си се винуо у седло и зато
не куди коња кога ниси јахао!
{][}
ДЕВОЈКЕ У СМЕТОВИМА
Млади, снажни, стасити, упорни спасиоци пробијали су се уз надчовечанске напоре кроз снежне наносе који су на појединим местима достизали висину по неколико метара. Најзад, успели су и нису
крили своје огромно задовољство.
Лепе згодне девојке, које су у сметовима провеле неколико дана,
више нису биле девојке.
Оне су сада сасвим добро. Чак се радосно смешкају и, гле чуда,
одлично се осећају!
{][}
ОПАСНА ЖЕНА
Опасна жена се винула на коња и онда је у пуном галопу стигла до ломаче. Посекла је тешким мачем џелата и два стражара и
вештим потезом извукла човека свог живота из пламена. Овај сиромашак уопште није схватао шта га је снашло. Затим је одјахала у
непознатом правцу, док се он сав пушио, те је иза њих остајао траг
густог дима.
Ова одлучна, способна жена је уствари сама донела одлуку и одвела га право пред олтар. Ту га је први пут неко нешто питао и он је
рекао ДА, мада је још увек био психотрауматизован и није схватао о
чему се ради. Због тога је само промрмљао – ШТА...
– Нико те више ништа не пита! – дрекнула је опасна жена и опет је
пребацила свог новопеченог мужа преко коња као да је врећа пшенице у питању. Па га је привела у једну кућицу од прућа у винограду
на крају града, где је над њим извршила прву брачну ноћ.
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Милета Мића Милорадовић
рођен је 1948. године у Крагујевцу.
Карикатуром се бави од 1966, објављивао у ФАКК-у,
Светлости, Младости, Омладинским новинама, Борби,
Политици, Нину, Вечерњим новостима, Јежу...
Учествовао на преко 500 колективних изложби,
како у земљи тако и у иностранству. Самостално излагао у
Пољској, Скопљу, Аранђеловцу, Новом Саду, Крагујевцу
(више пута), Београду (пет пута), Румунији итд.
Освојио преко 100 награда и то у Болоњи, Анкари, Хавани,
Крагујевцу, Соко бањи, Анкони, Легници, Кијеву, Сиднеју,
Скопљу, Крушевцу, Љубљани, Толентину, Тенерифама у Кини,
Сирији, Кореји, Бразилу, Португалу, Румунији, Новом Зеланду,
Шапцу, Рашкој, Новом Пазару, Љубовији... Графички реализовао
преко 30 политичких, позоришних, спортских и музичких плаката.
Опремио и илустровао неколико десетина књига, међу њима и
Сликовница за одрасле Душка М. Петровића, Земља Радојева
Васка Ивановића, Од версах мештри Драгомира Брајковића,
Узбуна Светозара Ђuрђевића, Тајна безакоња Рајице
Марковића, Вођа други пут Драгана Рајичића, Трећа страна
Драгана Рајичића, Дупло голо Драгана Рајичића,
Је ли иког стид Дuшка М. Петровића и друге.
Објавио књигу Ненаручене приче – анегдоте о
познатим Крагујевчанима.
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Драган Рајичић
је рођен 1960. године у Крагујевцу. Пише афоризме,
сатиричне приче и коментаре. Аутор је неколико књига.
За свој рад добио је, поред осталих, и ове награде:
Златну кацигу два пута, на међународном фестивалу хумора и
сатире у Крушевцу, „Вуко Безаревић” два пута, на југословенском
конкурсу за сатиричну причу, „Радоје Домановић” за књигу
сатиричних прича Вођа - други пут, „Драгиша Кашиковић”
за књигу афоризама Своји на своме, „Јован Хаџи-Костић” за
новинску сатиру. Двоструки је победник шабачке Чивијаде,
био је најуспешнији учесник на фестивалима хумора и сатире који
су се одржавали у Сарајеву до распада државе,
а добитник је и Повеље за допринос слободи мисли српског
народа коју му је доделио лист Слобода из Чикага.
Превођен на више језика.
Живи у Крагујевцу, од данас до сутра.
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Слепооки

Цело племе Слепооких скупило се те вечери око ватре. На днев
ном реду било је разматрање актуелне политичке ситуације и тра
сирање пута за будућност. Поглавица Црни Медвед који је уједно
био и Велики Врач, први и последњи пут узе реч, џарајући зашиље
ним штапом по пепелу.
– Бледолики и Тамнолики нас мрзе само зато што смо Слепооки!
Мрзе нас што имамо овако способног поглавицу и Великог Врача.
Смета им што ја уз помоћ водених топова могу да призовем кишу
кад год ми се прохте, што могу све да вас завијем у маглу или да
пронађем нафту тамо где нема ни воде. Непријатељ је бацио око на
моје бушотине! – закључи уводно излагање Црни Медвед.
Слепооки су се отворених уста тискали око свог поглавице и Вели
ког Врача, ударајући повремено у знак одобравања у своје бубњеве.
– Зато нам ваља трпети! – изнесе у наставку излагања своју визију
будућности Црни Медвед.
–Његова идеја до које је дошао након дуготрајног џарања по пе
пелу, наиђе на опште одобравање Слепооких. Ову одлуку славили су
до дубоко у ноћ, ударајући све јаче по бубњевима.
– Ја се нећу сагињати, макар никад не стао на своје ноге! – обећао
је Црном Медведу Хитри Зец. – Ја никада нећу пристати на понижа
вајући положај у коме се налазим! – заклињао се поглавивци Стари
Вук. – А мени ће и узимање хране бити испод националне части! –
уверавао је Великог Врача Црвени Месец.
Од тада прође прилично времена. Племе Слепооких притискоше
тешкоће. Деца су почела да побољевају. Није било прашкова против
ваши. Старци су умирали од зиме. Нафта коју је пронашао Велики
Врач није била довољна да покрене тестере. Млађе је захватила не
ка нова опака полна болест. Појачани секс је био последица изглад
нелости, јер су им гаће често саме спадале.
Увидевши да му је племе десетковано, Црни Медвед сазва но
ви састанак поред ватре. Пребирајући поново по пепелу одлучи да
проговори:
– Никакав компромис са Бледоликима не долази у обзир и зато
ћемо пристати на све! – рече кратко.
Слепооки су га гледали немо. Веће стараца се потом повуче у
шатор да припреми саопштење за ширу јавност. У саопштењу је
истакнуто да Бледолики треба да захвале Богу што ово више не
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могу да издрже, иначе они под њиховим притисцима никад не би
попустили!
Даља судбина овог племена није ми позната. О њој ће можда не
што више сазнати наша деца као директни потомци Слепооких.
{][}
Радојев свет
Чим сам чуо да се Домановић поново врати међу нас, потражио сам
га у првој кафани. Седео је за својим омиљеним столом, испијао на
мештај и гледао замишљено кроз прозор. Поздравио сам га с дужним
поштовањем, напомињући да сам и ја кренуо његовим стопама.
– Сатиричар, значи? – обрадова се мом друштву, испијајући још
једну на екс. – Сатиричар! – похвалих се. – Па, нападаш ли их? –
интересовао се стари добри Домановић. – Нападам колико могу и
умем – био сам искрен.
– Е, видиш, ако хоћеш да идеш мојим стопама, мораш на том пла
ну да надмашиш своје могућности.
Његов савет са захвалношћу сам примио к знању, решен да већ од
сутра удвостручим своје напоре. – Него, не рече ми – желео је Радоје
да зна – колико пута те хапсише до сада? – Нећеш ми веровати, али
још ниједном – одговорио сам му, видно поцрвеневши. – Ето видиш
– саопшти ми гласом у коме се осећао благи прекор – још си млад
и још мораш од мене много да учиш. – Али Радоје, ти дуго ниси
био овде – покушао сам ипак да мало ублажим ствар – и вероватно
не знаш колико је наша демократија у међувремену напредовала.
– Ма немој! – љутну се он, онако домановићевски – демократије је
било и у мојој Страдији, чим сам о њој могао да пишем то што сам
писао. Него, пре ће бити, јуначе мој, да си ти још увек само почетник
који тек треба да испече занат.
– Може бити, драги Радоје – прихватих помирљиво – а ти кад си
већ ту, реци шта ми даље ваља чинити.
– Слушај младићу – поче он полако да ме уводи у тајне наше умет
ности – ја сам данас мало прошетао по овој земљи и видео сам шта
ти ваља урадити. Седи за машину и одмах напиши једну сатиру о
народу који сам пристаје да га власт жигоше врелим гвожђем и који
при том тој власти одаје захвалност. Ту сатиру ћеш да назовеш Дан
га. Затим ћеш да опишеш једног слепог Вођу коме народ највише
верује иак
 о га Вођа води у провалију. Најбоље би било да ти се та са
тира зове Вођа. Кад то завршиш, прошетај мало и ти по својој земљи
и то што будеш видео, стави на папир. Будеш ли пажљиво гледао,
само ће ти се казати да ову сатиру треба да назовеш Страдија.
– Али, Радоје – нисам могао да сакријем своју збуњеност – па
ти си већ све то сам написао?! – Па шта! Ако се народ није про
менио и ако су Вође остале исте, што и ти не би писао исто што и
ја! – одговори Радоје, испи последње пиће и оде поново у легенду,
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остављајући ме у великој недоумици. Јер, ако послушам његов са
вет, власт би могла да ме оптужи за плагирање уметничког дела.
А ако га, пак, не послушам, испустићу шансу да постанем нови
Домановић!
(Изабрани текстови су из књиге Вођа – други пут. Књига је
проглашена за најбољу књигу сатире у 1996. и Удружење
књижевника Србије доделило јој је награду Радоје Домановић)

{][}
Камата
Како није постојао други начин да народу покажем шта све знам и
могу, одлучио сам да од владајуће партије узмем власт на зајам са оба
везом да јој након сто уобичајених дана вратим уз пристојну камату.
Први радни дан на власти провео сам у упознавању резултата ко
је је партија на власти остварила пре мог доласка. Обилазио сам по
лако све рушевине, дивећи се њиховој монументалности. Оно што
власт није стигла да поруши било је, наравно, склоно паду. Да ја ни
сам овако изненада дошао, нема сумње, претходна власт би и ту да
ла свој историјски допринос, тј. не би дозволила да нешто што још
може да клима не буде срушено.
Како није било времена за губљење, другог дана кренуо сам у ак
цију. Најпре сам узео да подупирем оно што је највише било склоно
паду. Учврстио сам темеље и ојачао зидове. Док сам то чинио при
метио сам да ме мој народ гледа са чуђењем. Један фини господин,
средњих година, отворено је негодовао, показујући ми признаницу
о опклади. Кладио се да ће се грађевина срушити пре Божића.
Напустио сам ту грађевину и кренуо у рашчишћавање рушевина.
Одвајао сам шут од здравог материјала. Када сам с тим послом већ био
поодмакао видео сам љутите погледе свог народа. Најекстремнији по
јединци су ми оштро замерили што се мешам у њихов посао. За поме
нути материјал они су на црној берзи већ били постигли одличну цену.
Дигао сам руке од рушевина и, већ трећег дана, узео да затежем
шрафове тамо где је било лабаво. Али, таман када сам се овом послу
сасвим предао, испред мене се поново нађе мој народ. Најстарији
представник поче да маше једним дотрајалим штапом изнад моје
главе, оптужујући ме за велеиздају. Боље је, по њему, да нам буде
лабаво него да у своју државу уграђујемо шрафове које нам је не
пријатељ поклонио само зато да би нас читаве купио.
Нисам имао куд, бацио сам алат и латио се подмазивања тамо где
је највише шкрипало и где је претило да зариба. Како сам ја махао
руком сипајући уље, тако је, међутим, мој народ огорчено вртео гла
вом. – Шкрипа је наша национална музика! – урлали су најнезадо
вољнији, држећи у рукама напуњене двоцевке.
Одустао сам и од помазивања и решио да још једином покушам
да спасем што се још спасти могло. Мој народ ме је, сад већ погађа
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те, тек ту чекао, само сад још боље наоружан. – Ако нас сада изба
виш – орило се масама – свет никада неће сазнати шта ми још све
можемо да издржимо!
Тад ми је већ било свега доста, па сам, већ петог дана, покупио
власт и вратио је у загрљај вечно владајућој партији.
Како због необављеног посла нисам био у прилици да јој при том
још исплатим и обећану камату, обавештавам свој народ да је сад он
у обавези да исту намири уместо мене!
(Друга награда за причу на југословенском Фестивалу хумора и сатире
у Крушевцу, 1994. године)

{][}
Нови човек
На основу мог описа архитекти наше будућности урадили су про
јекат Новог Човека који се ослањао на највећа достигнућа светске
науке и цивилизације уопште. Наш Нови Човек требало је да има до
сада најмодернији дизајн.
Онда је почела његова изградња. У овај пројекат ускоро су се укљу
чиле и све остале структуре. Од инжењерије до грађевинских опера
тиваца. Свако од њих требало је да овом капиталном подухвату да
свој пуни допринос. Наш Нови Човек, то је свима одмах било јасно,
обележиће епоху у којој смо живели.
Радило се даноноћно. Тешка механизација није се гасила. Нико
није знао ни за суботу, ни за недељу, ни за годишњи одмор. Али, зато
је наш Нови Човек почео полако да ниче и да добија своје обрисе.
Кад су му вредни градитељи изградили прву ногу, направио сам
у њихову част мали коктел. – Има ли каквих проблема? – питао сам
их при том. – Нема! – одговорили су ми не скривајући задовољство.
Изградња је одмах настављена. Градитељи су почели да улажу још
веће напоре, што није остало без резултата. Наш Нови Човек ускоро
је добио и другу ногу.
Одлучио сам да неимарима дам још један мали предах и руково
диоце градилишта позовем на нови коктел. – Има ли каквих про
блема? – питао сам их поново. – Нема! – одговорили су ми видно
расположени.
Радило се даље. Нико није забушавао нити штрајковао. Наш Нови
Човек дошао је и до трупа.
На новом коктелу највреднијим појединцима поделио сам и сво
је прво ордење. – Има ли каквих проблема? – интересовао сам се и
даље. – Нема! – одговорили су ми, а са њихових груди бљештало је
златно знамење.
Изградња је ушла у следећу фазу. Партија на власти почела је
лично да диктира темпо рада и да врши непосредну контролу, како
не би дошло до одступања од пројекта. Није прошло много времена,
а наш Нови Човек имао је и руке.
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Време је за нови коктел, приметио сам. У госте сам овог пута по
звао и један део обичних радника. Њима сам одао специјално при
знање и сипао им дупло пиће. – Има ли каквих проблема? – питао
сам, наравно, и њих. – Нема! – одговорили су ми у глас, а са лица им
није силазио онај познати стваралачки ентузијазам.
Тако је на ред дошла последња, али и најважнија етапа. Активи
рани су последњи ресурси и уложени последњи атоми снаге. Тада
се, међутим, појавио проблем. Шеф градилишта ми је, наиме, једног
дана усплахирено саопштио да им недостаје једино материјал за
очи нашег Новог Човека. Проблем сам брзо решио.
– Нека онда буде слеп! – објаснио сам му.
Коначно, могли смо сви да одахнемо. На Новом Човеку стајала је
и глава. Изградња је била успешно завршена.
Преостало ми је још да извршим свечано отварање нашег Новог
Човека. На свечаност је дошао цеокупан народ. Осећао сам велико
узбуђење док сам нашег Новог Човека пуштао у промет.
– Ово је ре
мек-де
ло мо
је вла
да
ви
не! – ис
та
као сам без ла
жне
скормности.
Пред нама је стајао наш Нови Човек у свој својој лепоти и вели
чини. Народ није крио дивљење све док неко није уочио да Он нема
очи. – Па он је слеп! – брзо се шапатом пронесе вест и до оних нају
даљенијих посматрача.
Видео сам да народ није разумео величину посла који смо оба
вили.
– Највећа предност нашег Новог Човека је у томе – морао сам да
им објасним – што он више неће моћи да погреши пут. Јер, пошто
нема очи, он ће увек слепо ићи за мном. А на вама је само да од са
да следите нашег Новог Човека.
Моје објашњење у народу је изазвало видно олакшање. Људи су
почели да затварају очи и да се мирно разилазе.
(Прва награда за причу и Златна кацига на југословенском
Фестивалу хумора и сатире у Крушевцу, 1995. године)
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Ужасан догађај
Тачно у осам сати увече десио се тај ужасан догађај у скромном
стану господина Симића, иначе вредног радника на вишегоди
шњем плаћеном одсуству.
Док је он о чивилук качио своје једине панталоне и спремао се за
починак, претходно истресавши из њих све глогиње и друго здраво
воће које је тог дана сакупио, из малог џепа, који је по свему судећи
био поцепам, искотрљао се један динар и зауставио негде испод стола.
Тада се догодила та ужасна несрећа о коојој ће овде бити речи.
Његово двогодишње дете, наиме, успело је да, за длаку, прво угра
би тај понос нашег новог економског програма и да га муњевито
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стрпа у уста. Истом брзином неодговорно дете прогутало је тај наш
понос, мислећи да он вреди бар колико и једна чоколада.
Какав је само то шок био за сироте родитеље!
Господин Симић је од ужаса одмах оседео, а његова госпођа је још
брже појела сопствене нокте.
– Шта ће сада бити са нама? – јаукнула је толико снажно да се и
до бога чуло.
Уместо одговора, отац ове наше, тако типичне породице, чим се ма
ло прибрао, зграбио је дете за ноге и окренуо га наглавачке, лупкајући
га руком по стражњици. Али, као за инат, динар овог пута није хтео да
падне доле, што је родитеље натерало да предузму нове кораке.
Најпре је отац покушао да искористи своје мајсторско умеће, на
правивши од жице једну кукицу помоћу које је покушао да свој му
ком стечени динар врати у свој џеп.
Како, међутим, ни то није помогло, мајка је предложила да ку
хињским ножем на детету направе једну малу рупу, таман толику
да кроз њу прође тај динар.
Од ове идеје су убрзо такође одустали јер су им се од узбуђења
руке толико тресле да је постојала опасност да ножем направе већу
штету од вајде.
Тада су схватили да им нема друге него да дете одведу лекару. Док
тор, фини човек, схватајући шта их је снашло, настојао је да их бар ко
лико толико умири. – За дете нема никакве опасности – саопштио им
је – и за неколико дана оно ће кроз столицу само избацити ваш динар.
Треба ли рећи да су тих неколико дана за породицу Симић били ду
ги као вечност! Од свог детета нису се одвајали ни тренутка, потурају
ћи под њега ношу на сваких десет минута. А дете, као за инат, незаин
тересовано седне на ношу и почне да буљи у родитеље као да су они
њега довели у ту ситуацију, а не оно њих. У тим тренуцима, гледајући
у празну ношу, господину Симићу коса је већ почела и да опада, а ње
гова госпођа једва се уздржавала да не скочи са петог спрата.
Ипак, петог дана, негде око подне, коначно се све срећно завршило.
У ноши је, у пуном сјају и очигледно сасвим употребљив, поново
заблистао динар господина Симића.
А какво је то тек олакћање изазвало у њима! Госпођа, којој су се
сузе радоснице сливале низ образе, бришући чистом крпом ово дра
гоцено парче метала, у једном даху саопштила је свом мужу:
– А сада трчи за хлеб, док га још има!
(Прва награда за причу на Чивијади 1996. године)

{][}
Дневник одговорног бирача
Недеља: „Данас сам имао успешан дан. Прво сам успео да про
нађем полубели хлеб, а затим сам на пијаци купио два јаја. Деца су
сакупила коприве, тако да смо за ручак имали вариво.
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После сам гледао неку утакмицу. Наши су се добро држали. У по
лувремену жена ми рече да ће опет бити неки избори.
Заспао сам лако, јер смо због стабилизације укинули вечеру”.
ПОНЕДЕЉАК: „Данас сам опет морао да радим. Обрнуо сам неко
лико боксева, што је било довољно да полицајцима дам рекет и да
опет купим полубели хлеб. Кажу да је и он здрав.
Увече сам гледао ТВ Дневник. Имали смо одличну сетву, а изгледа
да ће се и избори стварно одржати. Још не знам за кога ћу гласати”.
УТОРАК: „Јутрос ми је мафија отела мој полубели хлеб. У полици
ји су ми рекли да им је већ преко главе таквих случајева.
Нисам ни код куће боље прошао. Комуналци су ми искључили во
ду и струју због неплаћених рачуна. Ни телевизију нисам могао да
гледам. Комшија који је гледао Дневник рече ми да се опозиција
само бори за власт”.
СРЕДА: „Избори су се опасно приближили. Почео сам озбиљно да
размишљам коме да дам свој глас. Консултовао сам неколико пен
зионера. Њих, старе и прекаљене гласаче, рачунао сам, нико не мо
же преварити. Препоручили су ми оне који су нас довели довде јер
су они све учинили да до овога не дође, али се ја још двоум
 им.
Прича се да ће сутра бити исплата трећег дела јануарске пензије”.
ЧЕТВРТАК: „Налазим се у болници. Доктори тврде да сам имао ср
чани удар, али не могу да ми помогну док не оправе апарат за ме
рење притиска. Жена ми је од куће донела постељину и храну јер је
уверена да ћу тако можда преживети. Обећала је да ће ми донети и
лекове чим прими прошлогодишњу плату.
Ја се сада осећам много боље и све више размишљам о изборима.
Не желим само да мој глас оде у погрешне руке”.
ПЕТАК: „Данас сам напустио болницу на свој захтев јер ме умало
није убио малтер са плафона. Кажу да сам имао много среће јер је
петоро мојих претходника из истог разлога заувек остало у кревету
на коме сам лежао.
Сутра су избори. Прича се да ће бити поштенији него икад. То ми
се свиђа, али моја дилема је већа него икад. Мораћу још мало да
размислим. Дугачка је ноћ.
СУБОТА: „Данас су избори, а ја целу ноћ нисам ока склопио. Не
желим да се истрчим пре него што све добро одмерим. Гласање тра
је цео дан. Имам времена до вечерас да се одлучим. Размишљање
ми помало отежава однедавна рестрикција свежег ваздуха. Данас
рестрикција качи баш моју рупу. Пет минута га имамо, па га пет
минута немамо.
Није лако, кажем, бити одговоран бирач.
Да је у овој земљи нешто наопако, лако бих се одлучио. Али, овако...”
(Награда Вуко Безаревић за најбољу сатиричну причу на
југословнексом конкурсу у Пљевљима 1997. године)

{][}
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[ Оде Милошевић, дође европеизација...
ИЗ КЊИГЕ СВОЈ НА СВОМЕ
Марсовци
У НАСИ су били запањени последњим снимцима које им је њихов
робот послао са Марса. На њима се јасно видела једна, рекло би се,
људска лобања и пар других костију.
– Имамо необорив доказ да је тамо некад било живота! – узвикнуо
је узбуђено шеф овог истраживачког пројекта, а његове речи про
праћене су френетичним аплаузом. Отворен је и најскупљи шампа
њац у част великог научног открића.
Истог часа сонди је издат налог да прекопа околни терен и да по
том пошаље нове снимке.
Нови докази били су још фасцинантнији. Научници готово да ни
су могли да поверују својим очима. Робот је ископао осам лобања,
још костију, али и неке писане документе. Наређено му је да све то
скупи у кофер и да се одмах врати кући.
Потом су се истраживачи дали на анализу прикупљеног матери
јала. После темељног рада у коме су учествовали врхунски експер
ти, резултати нису изостали. Сви документи били су писани ћири
лицом, а у заглављу су имали крст са четири оцила. Заједно са ло
бањама пред собом су имали и неколико чудесно очуваних капа за
које су утврдили да апсолутно личе на шајкаче.
НАСОВЦИ су опет били запањени: – Па, тамо су некад живели Ср
би! – закључили су недвосмислено.
Документи, који су одмах преведени и на енглески, говорили су,
углавном, о томе како су се Срби договарали око поделе власти. Је
дан од њих, на пример, датиран на 21. век по марсовском времену,
бележио је како су четири највеће партије покушавале да направе
владу. Једни су били за дубинску, други за четвртасту, трећи за окру
глу, а четврти за било коју владу. Тако по петнаест марсовских дана.
Потом су они који су се залагали за четвртасту почели да инсисти
рају на округлој влади, и обрнуто.
Докле је то трајало није сасвим познато јер је документ делом
оштећен при ископавању, али из онога што је сачувано произила
зи да су се на крају једино договорили да се преговарачи слабијег
здравља сахрањују у заједничку гробницу, на коју је, уосталом, и на
басала њихова сонда.
Истраживачи су били посебно импресионирани биографијама
српских политичара из тог доба које су пронашли, а у којима су сви
одреда, својеручним потписима, потврђивали да им је њихов мар
совски народ прва, последња и највећа љубав. Његова изборна воља
за њих је такође била највећа светиња и ње су се држали све док не
преброје гласове. У томе се посебно истицао један од њих, тако што
је пре избора давао једну реч, а после гласања узимао две.
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Наравно, и то се видело из прикупљеног материјала, док су се они
договарали како да саставе владу и како да, уопште, на Марсу из
граде благостање, њихов народ је пасао траву и глодао корење.
То откриће НАСОВЦЕ је дефинитивно уверило да је на Марсу некада
било воде, којом су, разуме се, Срби заливали поменуте оброке.
– Сад тек све разумем – саопштио је шеф пројекта својим сарадницима – потпуну причу. Оно Срба што својевремено није изумрло
на Марсу, пало је на земљу. А онда су њихови потомци наставили
да се договарају око тога како да поделе власт и то је ово што данас
имамо.
– Али зашто се они толико дуго договарају око тога? – питао је
најнеупућенији.
– Па – објаснио је шеф – зато што кажу да само слога Србина спасава!
{][}
Партија будућности
– Даме и господо, сазвао сам ову конференцију за штампу под
овим импровизованим шатором да бих вас обавестио да смо Миле
Клошар, Панта Убоги и ја, Сима Цвоњак, јуче основали своју поли
тичку партију. А, руку на срце, било је и време да се и ми активни
је укључимо у наш политички живот. Струка из које ми долазимо
одавно вапи за својим представницима у нашем јавном животу. На
ма из бранше савршено је јасно да смо ми најперспективнији део
овог друштва и ако да Бог да се ништа не промени по питању вла
сти, усуђујем се рећи да смо управо ми и наша будућност.
Зато смо нас тројица јуче сели поред једног контејнера, основали
ову партију, донели њен статут, и изабрали се у њено руководство.
Мени се посрећило да будем председник, а Панти Убогом је припа
ло место мог првог заменика. Овде сам, међутим, пре свега да бих
вас упознао са нашим програмом који је промишљен и, рекао бих,
веома конзистентан. Он има два аспекта: економски и политички.
У еконосмском смислу залагаћемо се за тржишну привреду и, на
равно, као и до сада борићемо се буквално за сваки динар. У реали
зацији наших економских циљева водићемо интензивну маркетин
шку кампању. Биће нас у свакој улици, на сваком тргу, а ако запне,
ићи ћемо и од врата до врата. Нисмо против фискалних каса, под
условом да нам их држава инсталира на нашим радним местима
о свом трошку, јер је нама вишак средстава којима тренутно распо
лажемо неопходан за набавку хлеба и половних качкета. При том
рачунамо да је ово озбиљна и поштена држава и да ћемо порез пла
ћати у складу са оствареном добити.
У политичком погледу, пак, залагаћемо се да актуелна власт изгу
ра цео мандат, а ако је могуће да добије бар још један. Без ње наша
будућност не би била тако сјајна као што је то сада. Све њене законе,
акције и друге мере унапред поздрављамо као нови допринос јача
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њу наше бранше и учвршћавању нашег статуса у друштву. Питање
је дана када ћемо постати не само најбројнија популација у којој
ће се наћи и младо и старо, и чистачице и академици, него и најце
њенији политички фактор који ће уједно по својој економској сна
зи бити испред свих осталих. Отпуштени радници, пропали средњи
сталеж или, рецимо, офуцани пензионери у нама ће препознавати
своје нове идоле.
У том смислу, уз подршку коју јој већ максимално дајемо, слобод
но смо се актуелној власти сместа ставити на додатно располага
ње. Она нас од овог тренутка може сматрати и за свог коалиционог
партнера који ће уз њу бити и у добру и у злу, тј. и на редовним и на
евентуалним ванредним изборима. Такође, овом приликом позива
мо све поштене и честите грађане који још увек живе од свог рада
да се учлане у нашу паритију, како бисмо сласт какве бачене коске
или бајатог хлеба из контејнера заједно поделили.
Такође, обавештавамо све заинтересоване да је наше седиште у
оном напуштеном вагону на железничкој станици на коме пише
„Демократска партија организованих просјака”!
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Психоза
Тај догађај, пун стрепње и неизвесности, нећу никада заборави
ти. Иако се збио пре неколико недеља и сада ме спопадне нека тиха
језа када на њега помислим. Све је, у ствари, почело мојом непро
мишљеном жељом да једном и сам демонстрирам своју економску
моћ. Покажи се, макар пред собом, као да ми је говорио неки глас,
док сам слушао вести о великим успесима наше народне власти ко
ја само што нас није увела у Европу. Но, да бисте разумели кроз ка
кву трауму сам прошао, ево шта се заправо збило...
Извесну нелагодност осетио сам већ по уласку у главну улицу
кроз коју сам морао проћи. Велику кесу у којој се у том тренутку
налазило читаво моје богатство чврсто сам стезао, трудећи се исто
времено да будем што лежернији. Само да неким непромишљеним
гестом не скренем пажњу на себе, пролазило ми је кроз главу. Знао
сам, наиме, да се данас у свакој улици мувају разни пробисвети
спремни на све.
Како сам улицом одмицао у мени је, међутим, растао страх. Грашке
хладног зноја почеле су полако да се котрљају са мог чела, а уочио
сам и да ми прсти благо подрхтавају. Мало сам успорио корак, поку
шавајући да се приберем. – Смири се, не паничи, понашај се као да
си и данас обичан грађанин – шапутао сам себи, не схватајући да би
ме баш то могло одати јер смо ушли у еру у којој сви прислушкују све.
Негде на пола улице где је и гужва била највећа морао сам са
жаљењем да констатујем да моја стратегија не даје резултате јер је
и срце почело да ми лупа као помахнитало. Покушао сам да кесу
63

A
[

A
[

сакријем под капут али ни то није ишло. Капут који сам купио пре
двадесет година био ми је превише тесан.
На сву муку и црне мисли почеле су неконтролисано да ми на
виру. – Ево, из сваког контејнера може неко да искочи, нечим ме
млатне по глави, отме ми кесу и потом заувек нестане у непознатом
правцу... Зашто нисам своје благо ставио у неку тамну торбу, а не у
ову кесетину, која се чак и помало провиди... И зашто сам уопште
дуплирао уобичајену количину која пролазницима не би толико бо
ла очи... – пролазило ми је кроз главу.
Али, морао сам! Дошло ми просто да у једном тренутку на улици,
у овом граду и у овој земљи будем моћнији од готово свих који туда
иду пешке... Да са оволиком кесом у руци пред собом демонстри
рам своју супериорност... Да уверим себе да је у овој држави и мени
кренуло...
При крају улице поново сам, међутим, упао у кризу и то најве
ћу. Осећао сам да насталу психозу нећу моћи да савладам. Страх од
пљачке толико ме је опхрвао да сам при помисли на могућност да
се пред својим потомством појавим празних руку почео да губим
ваздух. Почеле су и ноге да ми клецају, поглед да ми се мрачи и зад
ње, чега се сећам то је изузетно плаво небо...
Пробудио сам се у болници, одакле сам отпуштен после неколи
ко дана, наводно, опорављен. А шта је било с оном кесом и мојим
богатством, вероватно се питате? Ех, шта! Однели је душмани да се
њоме негде сладе. Мени је, међутим, остао наук да у кесу никада
не трпам више од једне векне хлеба. Што да ризикујем главу, зарад
оног глупог осећаја надмоћи над осталим обичним светом!
{][}
Ја – на тендеру
Протеклих недеља мало сам дуже стајао испред огледала и посма
трао скромне остатке своје личности. Оно што сам видео налагало
ми је да и сам предузмем извесне реформске кораке. Жени, која ме
је забринуто посматрала, само сам кратко саопштио: – Ако мислиш
да преживимо, морам и ја да се реструктуирам и декомпонујем!
Стварно, овако даље није ишло. Ја, као целина, представљао сам
једну доказано промашену инвестицију која само прави губитке.
Ствар је дотле дошла да, иак
 о сам се преполовио, нисам чак у ста
њу да зарадим ни за оно што поједем. Данас је, међутим, тржиште
толико осетљиво, пролазило ми је кроз главу док сам се суочавао с
том горком истином, и тражи само здраве целине. О стратешким
партнерима да и не говорим. Ко ће мене да купи овако предимен
зионираног!
Пре него што сам ступио у акцију, наравно да сам проуч
 ио оно
што се дешавало на нашем захукталом реформском путу. Чак сам
обишао и неколико фирми које су у томе најдаље отишле. Кад сам
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темељно ушао у ту материју, својим укућанима сам, за сваки случај,
оставио писмо о намерама у коме је, опет кратко, стајало да од сутра
почињем са својим декомпоновањем.
Ствар је кренула прилично глатко. Расписао сам тендер за све сво
је парне органе. Није прошло ни два дана, а бизнисмени навалили
код мене као мутави. Углавном наши. Неко хоће уво, неко око, неко
ово, неко оно. Да резервишу, веле, јер ће им можда затребати ако на
улици буду радили завршни рачун.
Највећи пословни успех постигао сам ипак са једним бубрегом
који је постигао чак пет пута већу цену од почетне. Бацио на њега
око један фини момак који је на аукцију стигао у блиндираном ау
дију. Заборавио сам само из чијег рече да је клана.
Моја стратегија је, дакле, дала одличне резултате и овако деком
понован већ сам почео да стајем на своје ноге. Тачније, на једну од
њих, пошто ми је она друга такође отишла на тендер. Штавише, о ве
ликом препороду који је захватио мене, а преко мене и моју фами
лију, већ се надалеко чуло. Ево, управо су ми у госте долазили неки
страни стручњаци који су били импресионирани резултатима које
сам остварио. Том приликом су ми уручили и једну вредну донацију
у облику протезе за доње екстремитете, обећавши још конкретнију
помоћ кад ме буде још мање, тј. кад се сасвим реструктуирам.
Све ово, наравно, улива ми нову снагу да наставим са реформским
курсом. Осећај препорода који ме је захватио по свим деловима тела
који су ми претекли, не може се готово ни описати. Растерећено суви
шних подсистема који су му пили крв, моје срце, на пример, сада је
толико ојачало да с лакоћом изгура и свих триста откуцаја у минуту.
Ако овако настави, пашће ми нека пара и од Гиниса.
Е, то ћу, пошто ми је ово с тендера отишло на струју и храну, да по
клоним жени која ми се баш истрошила. Откако сам ја кренуо с ре
формским курсом, она у кућу само довлачи неку погребну опрему
и црнину. Баксуз један, као да нешто слути!
(Награда Вуко Безаревић за најбољу сатиричну причу на
југословенском конкурсу у Пљевљима 2003. године. Аутор је
до данас једини двоструки добитник овог признања.)

{][}
Будући шампион
Чим сам чуо за вашу Златну кацигу, решио сам да вам се јавим
овим, надам се довољно духовитим дописом, како бисте на време
почели да прикупљате новац за награду која ће ми, евентуално,
припасти.
Но, поштована господо, да вам се најпре представим. Ја сам не
ко ко ће вас наредне године много обрадовати. Уз вашу потпору и
мало среће из Атине ћу вам донети неколико олимпијских златних
одличја. Јавља вам се, дакле, будући велики олимпијски шампион
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на сто метара, у скоку у даљ, у маратону и штафети четири пута сто
метара. Све квалификационе норме сам већ испунио или сам на
најбољем путу да то учиним.
Ја, међутим, осећам то, могу много више. Четири злата су моја ре
ална мера и без медаља могу остати само у случају, далеко било, да
ме ви оставите без ваше вредне награде.
Драга господо, нека вас не буни то што имам педесет и две године.
То је за сваког правог мушкарца златно доба, а уз то, ја већ више од
једне деценије вежбам до изнемоглости борбу за голи живот и отуда
сам пун неопходног такмичарског самопоуздања.
На сто метара нема ми равна. Толико мој подрум у коме живим
дели од најближе продавнице. Треба ме само изјутра видети како
јурим по најјефтинији хлеб. Поменуто растојање трчим за одличних
десетак секунди, али при том две губим расправљјући успут са ком
шијом, који такође трчи ову дисциплину, око тога кога треба изгла
сати на следећим изборима. Тога на олимпијади неће бити и зато је
на сто метара злато моје.
Феноменално скачем и у даљ! Ову дисциплину сам почео интен
зивно да вежбам кад сам приметио да се моје спортско тело прете
жно састоји од ушију. Њима је, изгледа, једино погодовао амбијент
у коме сам провео претходних пола века. Скачем, дакле, уз помоћ
ушију којима хватам ваздух и тако омогућавам себи рекорде. Мо
гуће је, чак, да овако лаган и неухрањен тамо прескочим и читав
стадион, али сумњам да би ми тај резултат био признат због недо
звољеног ветра.
У маратону ми такође нема премца. Од када знам за себе, трчим
за бољом будућношћу, те ми маратон дође само као лакши тренинг.
Јесте ми измакла за неколико деценија, ако не и век-два, али и ја
сам прави олимпијац који се никада не предаје. Ако поживим још
оволико, верујем да ћу је свакако стићи.
Мало стрепим једино за штафету четири пута сто метара. Ако
наступим последњи, већ нас видим на победничком постољу. Као
учесник многих демонстрација против власти, тада само треба да
замислим да ми је за петама полицајац с пендреком. И – фију! Али
ако не будем последњи, могли бисмо у њој и да оманемо. Још, наи
ме, не знам из којих су партија преостала тројица са којима ћу трча
ти. Ако се испостави да нису из моје, ништа од медеље. Таквима бих
у руке пре предао бомбу кашикару него штафету. Фуј!
И то вам је, господо, то. Из наведеног вам је јасно колики олимпиј
ски потенцијал чучи у мени. Потпуни успех, понављам, може изо
стати само уколико ме оставите без ваше награде. Она би ми пре
судно помогла да се прехраним до почетка Олимпијаде и да приба
вим патике и једну тренерку. Прича се, наиме, да голи и боси тамо
још увек немају право наступа.
Уједно вас молим, уз новчану награду, пошаљите ми и тачан на
зив наше домовине коју ћу заступати, да се не обрукам кад будем
давао победничке интервјуе. А ја ћу вам се одужити вишеструко –
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с четири златне медаље. Рачунам да је од мене то довољно, јер више
нису могли ни Џеси Овенс ни Карл Луис, иак
 о су јели сваког дана.
Господо, сад сте ви на потезу. Уколико вам није стало да се из Атине
вратим окићен толиким медаљама и тако обрадујем наш напаћени
народ, ви Златну кацигу слободно доделите неком другом. Можете је
дати чак и неком аутсајдеру, али ће у том случају грех ићи на вашу
душу. Ја сам се, уосталом, на ваш конкурс ионако јавио вођен искљу
чиво старом олимпијском максимом – да је важно учествовати!

(Друга награда на Међународном фестивалу хумора и сатире
у Крушевцу 2003. године.)

{][}
Провокација
Господине председниче Владе,
Обраћам Вам се овим путем у нади да ћете предуз ети све што је
у Вашој моћи како бисмо сузбили једну опасну појаву која озбиљно
нарушава стабилност нашег свеукупног система.
Ево о чему је реч. С времена на време и у нашем граду отвори се
понеки нови објекат. И шта се онда дешава? Објаснићу Вам то на
примеру једне управо отворене месаре. Власници дотичне су, зами
слите провокације, јавно обећали да ће на дан отварања свог објек
та првим муштеријама уручити пригодан поклон. У конкретном
случају ради се о две виршле.
И шта, сад, даље бива? Ех, шта! Општи хаос и изгинуће, г. преми
јеру наш! Пола насеља устало је пре зоре да би стало у ред испред
месаре. Први инциденти избили су још пре сванућа када су два пен
зионера својим штаповима покушали да разјасне ко је пре стигао до
улаза. За епилог свега рачунам да сте можда и сами чули. Неколико
полупаних глава, десетак поломљених руку и ребара и два ишчаше
ња скочног зглоба. Права је срећа да међу повређенима и прегаже
нима није било деце и трудница.
Зато вас молим да овом питању посветите приоритетну пажњу.
Знам да у вашој влади имате јаке коалиционе партнере са којима сте
нас, уосталом, повели у Европу, те испослујте тамо да се убудуће за
брани бесплатна подела народу било чега. Ако вам је до нас читавих
стварно стало, не дајте нам ништа гратис јер ће нам то најпре доћи
главе. Још би нам се душмани подсмевали опаском да смо преживе
ли бомбардовање, а да су нас дотукле две пилеће виршле. Боље је да
нас у Европу, којој сви толико тежите, уведете и гладне него да због
поменутих провокација тамо стигнемо без ока, ува или неког још ви
талнијег органа. Предузмите хитно нешто у том правцу пре него што
дође до масовног изгинућа, а тада ће, дабоме, за све бити касно.
И још нешто, г. председниче Владе, али да то остане међу нама. И
ја сам био у реду за оне две виршле, али су ми оне за длаку изма
кле. Уграбио их један чича травестит прерушен у изнемоглу бабу.
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Иако без видљивих повреда, тада сам заправо схватио сву тежину
ових провокација које прете да омету наш јуриш у Европу. Оне те
шко подривају и наш правни поредак јер сам се ја без оне две вир
шле осећао као грађанин другог реда, односно као сасвим обичан
грађанин што му данас дође на исто.
Задо поново апелујем, испослујте забрану бесплатне деобе вир
шли и других сличних ђаконија. А касније, кад учврстите лични и
коалициони ауторитет, можете комотно и да на све месаре ставите
катанац. Ког ће нам врага па оне, ако тамо улазимо само приликом
њиховог свечаног отварања!
{][}
Српска протетичка прича
Што каже она народна, у свакој несрећи има и неке среће. Но, о
томе ћу на крају. Пре тога да вам објасним мој случај.
Тридесет и неку година радио сам као службеник у једној великој
друштвеној фирми. За свој рад више пута сам јавно похваљиван и
награђиван. Ручни часовник који носим лично ми је за двадесето
годишњицу рада уручио генерални директор. Радио сам и преко
времено, и суботом и недељом кад је требало извршити пописе или
саставити годишњи завршни рачун. На боловоању, никад.
Недавно, међутим, моја фирма је отишла на добош. Тачније, при
ватизовао је неки бизнисмен који је хале у којима смо некад про
изводили резервне делове за аутомобиле преуредио у стриптиз ба
рове. Пре него што је нашу фирму купио испословао је, наравно, да
готово сви запослени попијемо отказе. Ми више нисмо са себе има
ли шта да скидамо, а тако голи и боси нисмо били употребљиви у
његовом еротском програму.
И сад ме ево где седим на овој столици, са главом дубоко заба
ченом уназад. Моја незапослена ћерка, дипломирани стоматолог
иначе, упире светло батеријске лампе у моја широм отоврена, да не
кажем, разјапљена уста. Шта се заправо догађа? Па, управо пробам
вештачке зубе. Тачније, испробавам обе протезе.
– Горња ме мало жуља – кажем забринуто својој ћерки, којој је
управо протетика специјалност, али ме она смирује речима да ће и
она брзо доћи на своје. При том готово тријумфално, рекао бих, кон
статује да је генетика чудо, а значај тих њених речи и вама ће бити
јасан кад овај свој тужан случај приведем крају.
Како сам остао без својих зуба посебна је прича. У најкраћем, јед
ну половину ми однео каријес, а другу сам изгубио на демонстраци
јама против бившег режима. Остала у прашини испод чизама поли
цајаца којима је командавао данашњи заменик једног министра. И
онда и сада стисла нас тешка времена, а протеза скупа. Плате мале,
инфлација огромна. После дошле демократске промене, плата мало
скочила, али је препишали струја, порези, партиципације...
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Углавном, нисам имао ни за хлеб, а камоли за зубе. Поготову кад
ми је и жена остала без посла. Фабрику текстила у којој је она радила
нови власник је претворио у јавну кућу и сад води преговоре са мојом
бившом фирмом о јачању пословне сарадње. Ономад, међутим, и у
несрећи која ме снашла, срећа ми се осмехнујла. Мој отац, Бог да му
душу прости, у дубокој старости отпутовао на онај свет. Што оно кажу,
и наживео се. Осамдесет и нека банка – пуна капа. Сахранисмо га ка
ко доликује, уз присуство родбине, пријатеља и комшилука.
Два дана после сахране моја деца, међутим, приметише да им је
дедина протеза остала у чаши у којој ју је држао последњих дана
свог живота. Заборависмо, дакле, како обичај налаже, да му протезу
ставимо у сандук.
И то је та срећа у несрећи, с почетка текста. Остао сам без остаре
лог оца, али сам напокон дошао до тако недостајућих ми зуба. И то
у правом тренутку, кад захваљујући мудрој и вештој политици наше
власти у Европу тек што нисмо банули. Само још мало да их разжва
ћем и, захваљујући генетици, сви ће ускоро бити у пуној функцији.
А дотле ће ваљда и држава да отвори још неку народну кухињу!
{][}
Протест телевизијама
Господо уредници с великих телевизија,
Као грађанин и као народни посланик наше највеће политичке
партије приморан сам да овим путем јавно изразим свој оштар про
тест вашом уређивачком политиком. Међу вама више готово да и
нема разлике, а својим накарадним и непатриотским односом пре
ма својојој професији и свом народу нанели сте велику штету не
само мени, мојој породици, мојој партији ,којој рејтинг иначе неза
држиво расте, него и широј друштвеној заједници.
О чему се ради? Па, о томе да мене јуче цео дан није било ни на
једној од ваших великих телевизија. Још не могу да верујем да сте
ми то урадили! Не само да се мој у народу омиљени лик није поја
вио целих 24 сата у информативном програму, него ме није било ни
у забавним, ни у спортским, па чак ни у научним емисијама. Такав
скандал није забележен ни у оно најцрње време кад сам ја био на
власти. Посебно је неприхватљиво што сте ме из својих програма
избацили баш јуче кад ни Скупштина није радила тако да сам остао
и без својих уобичајених 10 сати за говорницом.
Последице ваше тако неодговорне уређивачке политике су несагле
диве. Прво, узнемирили сте моју децу која нису могла да заспу јер ме
није било ни на једном програму. – Наш тата је умро! – почела су да
запомажу око пола ноћи кад су с даљинцем завршила потеру за мном.
Узалуд сам покушавао да им објасним да сам жив и да управо се
дим поред њих. – Ако си наш тата, где ти је микрофон? – одбрусила
су ми с неповерењем.
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Шта на то да им одговорим?! Заспала су тек пред зору кад им је
моја супруга која ме је такође гледала као да ме први пут види ужи
во препричала мој последњи наступ за скупштинском говорницом.
О штети коју сте нанели мојој партији да и не говорим. Управо
јуче сам био расположенији него икад да пред камерама браним
наше националне интересе јер сам два пута ручао. Частио сам себе
за оне наплаћене милионе за путне трошкове које сам као народни
посланик нарихтао. Био сам, чак, спреман да у некој вашој емисији
певам уз гусле, или да, евентуално, нешто одрецитујем, али само из
области родољубиве поезије. Да народ види како се воли отаџбина
кад се ми дочепамо микрофона. А кад већ плаћа претплату да не
жали због тога.
Коначно, и мене сте довели у тешку ситуацију. Како ћу и одакле ја
да цитирам себе ако то што сам рекао није ни на једној телевизији
објављено?! Могу ли ја уопште да знам шта о нечему мислим ако то
претходно не кажем пред вашим камерама?
Надам се, господо, да сад разумете какав сте скандал направили.
Ову недопустиву ситуацију, међутим, можете донекле да поправите
већ сутра ако ме позовете да будем гост у неком од ваших јутарњих
програма. Није важно која ће бити тема, ја ћу ионако говорити шта
ми падне на памет јер се у то најбоље разумем. У складу са нашим
националним интересима, наравно.
А ако тему ту не завршимо, није важно. Сутра Скупштина наставља
са радом, па ћу је за оном говорницом, рачунам, завршити до поноћи.
Најважније је да ме буде на екрану кад ми деца задремају јер, сложићете се и сами, ваљда и она имају право на нормалан сан!
{][}
Последња нада
Емисија „Хајде да се лажемо” емитује се сваког уторка на нацио
налној телевизији у ударном вечерњем термину. Вечерас у њој го
стују премијер и сви министри из његовог кабинета. Узимам чашу
заслађене воде и полако се спуштам на кауч, пазећи да ми нека ње
гова опруга не истера око.
Већ после десетак минута од њиховог наступа осећам се знатно
боље. Тотално пољуљани оптимизам полако почиње да ме испуња
ва. Премијер и његови министри говоре лепо, течно, без застоја. На
сва питања помало узбуђеног водитеља имају спремне одговоре.
Подижу производњу и збрињавају незапослене.
После пола сата ја сам скоро други човек. Позитивна енергија
потпуно ме обузела. Сипам себи још једну чашу воде коју, узгред
речено, плаћам скоро сваке године. Премијер и његови министри
такође не показују знаке слабости. Говоре као да и сами верују у оно
што им излази из уста. Успут испијају неки сок чију боју не могу да
одредим јер ми је телевизор још увек у црно-белој техници.
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Време лети и који минут касније уважни гости са екрана су већ
помало поднадули од обећања којима нас засипају. На њиховим
лицима појављују се и први знаци умора. Није лако, разуме се, по
стићи толика добра у само једној емисији. Језик их, међутим, пер
фектно служи, а нарочито им иде добро на плану нашег свеопштег
препорода.
У тој њиховој фази ја сам на неки начин већ препорођен. Нада у
боље сутра потпуно ми се повратила и осећам је у сваком свом да
мару. При помисли на сву лепоту живота који ме чека ако ствари
крену повољно, иста она заслађена вода почиње да ми иде на уста.
Не дозвољавам да ми изузетно добро расположење које ме је за
хватило поквари ни рођена жена, која ми из кухиње у којој подгре
ва попару стално добацује једну исту реченицу: - Како то можеш да
гледаш?!
Покушавам да да јој објасним како се у мени управо повратио
онај тако неопходни животни оптимизам, али не вреди. Чињеница
да годину дана није била код фризера њу је толико убила у појам да
сад само резигнирано констатује како сам ја једна невиђена будала.
Одустајем од расправе са њом и подсећам је да не заборави да по
соли попару као што јој се то јуче десило. Она ми одговара да није
заборавила, него јуче нисмо имали ни зрно соли. - А је л’ сад има
мо? - питам је испијајући преосталу воду на екс. - Сад имамо, пошто
сам позајмила две кашике од моје мајке док нам не стигне нека
плата или хуманитарна помоћ. - Добро - кажем помирљиво и поно
во се окрећем свом телевизору.
На екрану се појављује одјавна шпица, премијер и његови мини
стри марамицом бришу зној са чела после свих напора које су уло
жили за наше добро, а ја сам, осећам то јасно, сад потпуно у трансу.
Толику наду у бољу будућност имао сам једино након доласка де
мократије и у нашу земљу. Тада сам помислио да су најзад наши
дошли на власт.
А како да вечерас не будем толики оптимиста кад у џепу имам
чак три лото листића са бројевима које ми је издиктирала једна вра
чара! Кришом од жене продао сам венчни прстен да бих исте упла
тио, али не жалим, јер, ево, већ читав сат осећам како ме дрма изгу
бљена нада.
Преостаје ми још само да променим канал, јер извлачење само
што није почело!
{][}
Посета
Био ми пре неки дан у гостима један пријатељ из Европе. Име му
је мало компликовано, али ја га зовем, онако по нашки, Батке.Чове
ка је највише интересовало докле смо стигли са нашом европеиза
цијом. – Батке, гурамо ко шашави! – саопштио сам му с поносом. По
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том сам га повео да му покажем нека достигнућа наше демократске
власти која је од Европе можда једино себи више посвећена.
– Ове пелене и, уопште, све што је новорођенчадима потребно код
нас је скупље неколико пута него код вас. Ту смо вас баш препиша
ли – нагласио сам са истим оним поносом.
Иако је очигледно био постиђен том чињеницом, Баткета је зани
мало како на тај феномен гледају потенцијални родитељи.
– Врло позитивно – објаснио сам му. Секс им све ређе пада на па
мет, а кад им и падне онда строго воде рачуна о контрацепцији.
Батке је био веома изненађен и када сам му показао наше трго
винске марже које су биле знато веће од оних у његовој земљи. – Па
ово је врх, братеее! – било је све што је могао да каже и то на течном
српском.
Код цена хлеба и млека сам се ја осећао мало нелагодно, ту смо
мало заостајали за Европом, али сам му објаснио да наша демо
кратска власт то неће још дуго трпети, а народ ће усмерити на ал
тернативне правце исхране. То су они који воде ка контејнеру, који,
богу хвала, још није сасвим празан.
Посебно ми је било непријатно због цене струје која је такође лец
ка заостајала за европском, али, уверио сам га, да ће и она ускоро
бити дигнута у још већа небеса, да се више не брукамо пред светом.
- Најважније је да имамо власт која нас је одлучно повела у Европу, а
што све већи број грађана због дугова за струју завршава у мраку ни
је проблем. Управо смо обезбедили страног инвеститора за изградњу
највеће фабрике свећа на нашем континенту. Биће то посао столећа!
Затим сам му на улици показао једног просечног грађанина који
је у руци носио кесу са два кромпира и пола векне хлебе. Имао сам
мало потешкоћа да му објасним да је та кеса, заправо, наша потро
шачка корпа. – Дно, братеее! – узвикнуо је пре него што сам стигао
да му шире објасним и тај феномен. Али кад сам му објаснио да
преко заједничких казана уносимо у свој организам све неопходне
намирнице сем меса, воћа и колача, расположење му се повратило.
Баткета су интересовале наше плате.
– Око хиљаду и по евра у просеку! – казао сам му податак из по
следње статистике. Нисам му, додуше, рекао да нам је то годишња
плата, да се поред онако ниске цене струје додатно не брукамо пред
Европом.
– А какви су ово редови? – питао ме је док смо пролазили поред
једног уплатног места за лутрију.
– Овде народ уплаћује лото. Ко извуче премију може да плати
струју и друге дажбине, плус да му нешто остане за црне дане, тј. за
оно сутра.
Није Баткету, чини ми се, било баш јасно зашто се са тако добрим
платама уздамо још и у игре на срећу, па сам то пребацио на терен
менталитета објашњавајући да нама Србима пара никад доста, по
готово кад их не сакупљамо за ’леба.
Било је време да му објасним и ситуацију са Косовом.
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– Издајници су за то да Косово бранимо свим средствима сем
оружјем, а патриоте су спремне да га бране и оружјем ако га неко
други уместо њих узме у руке. Капираш?
Слабо скапирао Батке! А и почело да му се жури кући. Доста је,
вели, видео, сад само да потрефи гранични прелаз.
И оде, а да не стигох да му предочим и друга наша достигнућа. Да
види, на пример, за шта неки народни посланици примају плате.
Хм, нисам знао да ти Европљани мање могу да поднесу, него што ми
имамо да им покажемо!
{][}
Наш пут
– Идемо и ми у Европу! – закључили смо једногласно.
У част те одлуке бацили смо неколико волова на ражањ и орга
низовали још један велики турнир у брзом испијању препеченице.
Славље је трајало недељу дана, а велики народни уметник, гуслар
Радојко, добио је специјални задатак да се на нашем будућем путу у
Европу не одваја од нас и да сваки наш корак најпре опева уживо, а
да потом све то пребаци на ЦД.
Недељу дана касније, пошто смо испразнили кацу са расолом,
настао је, међутим, први проблем. Ваљало нам је изабрати пут за
Европу. Једни су били за то да идемо оним ужим преко брда, а дру
ги да се држимо ширег пута који се пружао поред потока. Проблем
смо решили компромисно, тако што смо се договорили да пре подне
идемо преко брда, а поподне низ поток.
У првих пет километара све се одвијало да боље не може бити,
али онда, таман кад смо избили на пола брда, наше транспортно
возило остало је без горива. Они сујеверни су то разумели као лош
знак, те су већ тада одустали од нашег пута. Ми остали, иако смо
даље морали пешице, утеху смо нашли у чињеници да би мотор
убрзо ионако зарибао јер је главни мајстор, како нам је касније
сам признао, заборавио да у њега долије уље. А све због расола јер
га након оног величанственог славља није попио у довољним ко
личинама.
После неколико дана, док смо на паузи за једини оброк таманили
и бели лук против урока, неко је пронео вест да се у Европи једе чак
три пута дневно. То је поколебало још неке од нас.
- Ми на то нисмо навикли. Попуцаће нам црева! Или ћемо добити
упалу желуца! - говорили су преплашено.
Исте вечери кришом су напустили наш логор упутивши се назад,
на стари добри Балкан.
Ни наредни дани нису нам били наклоњени. Не само зато што
смо се у међусобним расправама о актуелном политичком тренут
ку готово преполовили, него и што је, вероватно исти онај смутљи
вац, овог пута пронео вест да се у Европи сви проблеми решавају
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цивилизовано, демократским изборима, тачним бројањем гласова,
чак и без могућности да се у парламенту нешто фалсификује.
То је поколебало чак и оне најодлучније. - Шта ћемо онда тамо!
- повикали су у глас, да би нас само који минут касније они напу
стили усред бела дана.
Понајвише нас је међутим дотукло сазнање до кога смо дошли
надомак саме границе са Европом. Одатле смо лепо могли и својим
очима да видимо да се у Европи ради од јутра па до мрака.
- Они нису нормални! - закључио је наш најискуснији члан, који
је иначе последње две деценије на принудном одмору.
Након тога дошло је до највећег осипања наше групе. Огромна ве
ћина је дефинитивно дигла руке од Европе, а на путу ка њој настави
ло је да истрајава само нас неколико. Конкретно, Радојко гуслар и ја.
И сад нас, хвала Богу, ево пред вратима Европе. Аналитичари твр
де да ћемо тамо бити примљени већ за десетак година. Рачунају да
ћемо дотле Радојко и ја успети да се договоримо и око тога ко на
врата Европе треба први да покуца. Ја, међутим, нисам баш толики
оптимиста јер, као што можда и сами претпостављате, нас двојица
нисмо из исте партије!
(Друга награда ма Међународном фестивалу хумора и сатире
у Крушевцу, 2006. године.)

[ Прва награда и Златна кацига за афоризме на Међународном
фестивалу хумора и сатире у Крушевцу 2008. године.
 Куд плови овај брод сазнаћемо
кад стигнемо на дно.

 Покажите нам границе
београдског пашалука и сви
ћемо изаћи на прву линију
одбране Србије.

 Морталитет нам је већи од
наталитета јер је живот у
Србији штетан по здравље.
 Треба дозволити еутаназију.
Ред је да се и ми Срби
одморимо од оваквог живота.

 Нормално је да народни
посланици за скупштинском
говорницом говоре шта им
падне на памет. Они се у то
најбоље разумеју.

 Србија се сагињати неће,
мада јој мало фискултуре
не би шкодило!

 Ко тебе каменом, ти њега
хлебом. Само му не причај у
ком контејнеру си га нашао.

 Нашим политичким странкама
народ је непресушни извор
инспирације. Могуће је
преварити га на сто начина!

 Од нас је и Бог дигао руке,
али вратићемо ми и њега на
прави пут.

 Ја сам за отаџбину дао и прадеду,
и деду и оца. Од мене доста!

 Изгледа да ми је психијатар
најзад погодио терапију. Почео
сам и ја да верујум у боље сутра!
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 Достојанство Скупштине је
лако сачувати. Треба само све
посланике најурити тамо
одакле су дошли!
 Био сам на месту несреће
и тако упознао сваки кутак
отаџбине.
 Наш коалициони споразум је
чврст као стена јер почива на
здравом компромису. Сви смо
појели по оно што се не једе!
 Сад би ваљало да ступите у
коалицију са нама, док нас
ерекција још служи!
 Нашу будућност је лако
сагледати. Треба само за коју
деценију вратити филм уназад.
 Народ је на изборима
рекао своје. Сад је на
политичарима да се
договоре ко је ту победио!
 И ја сам мислио да мој глас
на изборима нешто вреди, све
док га нисам поклонио вама.

 Наши политичари више
воле коалицију од брачног
кревета. Тамо има више секса!
 Па шта ако нас Европа и свет
неће?! Наћи ћемо ми себи
боље друштво!
 Први међу једнакима?
	Је л’ то онај што се свима
попео на главу?
 Као грађанин и бирач према
вама не осећам ништа, али ме
зато ваша политика веома
привлачи као афористичара.
 Даћемо народу још једну
шансу. Ако хоће да га неко
усрећи, нека опет гласа
за нас.
 Моја предизборна кампања
ће бити позитивна. Говорићу о
себи само у суперлативу!
 Наша економска политика даје
резултате. Да народу нисмо
укинули два оброка, цела плата
би му ишла на храну!

[ Прва награда за афоризме на Чивијади 2008. године.
 Комуникација између
народних посланика ће бити
подигнута на виши ниво. Сад
ће једни другима да псују
мајку и преко лап–топа!
 Они који тврде да треба јести
три пута дневно воде
антисрпску пропаганду!
 Јуче се један Србин убио
од рада. Истрагом је
утврђено да је у питању био
несрећан случај.

 Ми Срби имамо добру
нарав, али умемо да будемо
веома незгодни према
онима који у то не верују.
 Размишљам да у служби
задржим још само хиљаду
телохранитеља. Ипак сам
ја један од омиљених
српских лидера.
 Ми Срби смо као и сви
други народи, само што смо
мимо света.
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 Самоубица је за нијансу
променио план. Неће се
убити него ће наставити да
живи у Србији.

 Код нас је свако луд на свој
начин. У томе је наша
специфичност.

 Ми Срби смо луд народ, а то
обавезује!

 Како да знамо куда све ово
води кад се већ деценијама
нисмо померили с места!

 Говори српски да ти цео свет
јебе матер!

 Пуна су им уста демократије.
И то ће да нам поједу!

 Мало смо претерали са оним
нашим чувеним гостоприм
ством. Данас се у Србији и агре
сори осећају као код своје куће.

 Нисам узалуд свој глас убацио
у бирачку кутију. Сад му се
бар зна гробно место!

 Говорио сам ја да ово никуда
не води. И ево, стигосмо!
 Ко може да више воли
отаџбину, тај уопште није
нормалан. Ето колики сам ја
патриота!

 Није српски ћутати, мада смо
тада најпаметнији.
 Глобална финансијска криза
се пренела и код нас.
Већина Срба јутрос није
успела да по контејнерима
пронађе своје парче хлеба!

Ментално здравље
Чим су избори били расписани, знао сам шта ми је чинити. Обу
као сам зимску гардеробу, ставио качкет на главу и кренуо у седишта
свих великих политичких странака које су се пријавиле за још једну
изборну трку. Тамо сам им објаснио да сам њихов велики симпатизер,
да слике њихових лидера у кући држим уместо иконе св. Николе и св.
Архангела, и да сам расположен да у овом изборном турнусу за њих
лепим плакате, постере и други изборни материјал. Кад сам им по
нудио да све то одрадим по дупло јефтинијој тарифи од свих осталих
активиста, разуме се да је моја иницијатива оберучке прихваћена.
Зашто сам пристао да један тако значајан посао одрадим упола
цене, могао би се упитати неко. Па, ја сам скроман човек, већ сам
научио да од своје бедне и нередовне плате некако састављам крај с
крајем, те ми новац у овој причи и није био у првом плану. Мој од
лучујући мотив да се око избора овако ангажујем био је здравствене
природе. Схватио сам да ми лепљење плаката и постера оних који
већ годинама, ако не и деценијама, покушавају да нас усреће мо
же највише помоћи да сачувам своје ментално здравље, које су ми,
исти ти, у претходним изборним циклусима и потоњим постизбор
ним дешавањима озбиљно нарушили. Тај ментални аспект биће,
надам се, и вама сасвим јасан кад ову причу приведем крају.
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Дакле, бацим се ја на посао. На једна ручна колица која сам позај
мио у комшилуку натоварим пропагандни материјал свих странака
и онда кренем са лепљењем. Кандидате и лидера странке А лепим у
јутарњим сатима и то искључиво по зидовима стамбених објеката,
гаража и мостова. Кандидате и лидера странке Б качим до подне по
бандерама и трафикама. Материјал странке Ц смештам по дрвећу и
контејнерима у поподневним сатима, а у вечерњим сатима канди
дате и шефове осталих странака лепим по тротоару. Ноћу, па, идем
у контролу и поправљам оно што се одлепило или што је конкурен
ција поцепала. Спавам пред зору сат-два колико ми је потребно да
прикупим неопходну енергију за наредни дан.
Цео посао сам, у ствари, обавио у рекордном року, за само неко
лико дана, на чему су ми и руководиоци свих странака одали при
знање приликом исплате припадајућег ми хонорара. Те паре сам,
наравно, одмах однео у цркву да ми их поп освешта како ме због
њих не би био малер, потом сам један део дао у добротворне сврхе, а
за остатак сам накуповао десетак векни хлеба и њима напунио за
мрзивач за случај да и после ових избора нешто пође наопако.
Но, како већ рекох, мени је у целом овом послу у првом плану било
моје ментално здравље, а не новац. И, заиста, кад сам завршио са ле
пљењем, осећао сам се боље него икад. Психички сам поново био јак
и стабилан, чак и више од тога, као у оно време пре него што су наши
кандидати и њихови шефови ступили на политичку сцену. Како сам
у томе успео? Па, ево како. За наведену операцију нисам користио ле
пак или неку другу шкодљиву синтетику од које бих још могао да на
вучем зависност, па да после дувам и након избора, сачувај ме Боже.
Ја сам, дакле, у ту сврху, браћо моја, користио искључиво своју
пљувачку. Пљунем на изборни материјал, па залепим! Али, пљунем
са обе стране! И посао је заиста брзо одмицао, а ја, као што видите,
из те приче изађох психички здравији него икад!
{][}
Изгинуће
У својој дугогодишњој пракси полицијског инспектора нисам на
ишао на стравичнији призор. Свуда око контејнера лежала су бе
животна тела, углавном старијих грађана, а оне који су још мрдали
кола хитне помоћи одвозила су пут болнице.
Један господин који нас је, како нам је сам рекао, позвао мобилним
телефоном да изађемо на лице места, толико је био шокиран оним
што се догодило, да нам је у почетној фази истраге био од слабе по
моћи. А да ствар буде гора, он је био и једини очевидац овог немилог
догађаја. – Док се он мало не прибере, дајте да видимо шта имамо –
саопштио сам својим сарадницима који су такође били у шоку.
Пар минута касније ствари су овако стајале: шесторо мртвих, три
наест теже и осморо лакше повређених. Сви повређени, срећом, ка
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ко нам је јављено из клиничког центра били су ван животне опа
сности.
– Гнусни терористички чин! – закључио сам гласно, после првих
прелиминарних информацијама којима смо располагали.
– Видите да ли можемо да утвдимо о ком експлозиву је реч – саоп
штио сам поново мојим оперативцима. Истовремено, приметио сам
да је наш једини сведок почео полако да долази себи.
Након десетак минута темељне претраге моји момци су пред ме
не изашли са новим шокантним сазнањем. – Нема ни трага од било
каквог експлозива. Уосталом – објаснили су ми – саслушали смо и
све оближње станаре и нико није чуо никакву експлозију.
– Гнусни терористички чин добија још мистериозније димензије!
– било је све што сам у том тренутку умео да им кажем. Па да, кон
тејнер, иако преврнут, био је потпуно цео. Како ми је само то прома
кло, помислих разочарано у себи.
Није ми било друге него да се у решавању настале ситуације осло
ним само на нашег јединог сведока. За дивно чудо, он је таман из
гледао нормално.
– Знате ли ко је ово направио? – прешао сам одмах на ствар.
– Знам – потврдио је скрушено. – Видео сам га кад је ТО убацио у
контејнер.
Видео је терористу! – Прође ми кроз главу с олакшањем.
– А да ли бисте могли да га идентификујете? – испитивао сам га
даље.
– Наравно – потврдио је сведок, сасвим самоуверено – то је наш
комшија Симић с првог улаза.
Иако сам имао све коцкице у рукама, нешто ми се ипак није укла
пало.
– Моји сарадници су утврдили да никаквог експлозива није било,
а ти тврдиш да си видео тог Симића како у њега нешто баца. Лажно
сведочење је – упозорио сам га – такође тешко кривично дело.
– Знам – сложио се – али комшија Симић није у контејнер бацио
експлозив него једну целу векну хлеба. Јуче славио, па му ваљда
претекло. Бацио ту векну, сео у кола и отишао на посао... И онда је
дошло до крвопролића!
Управо разјашњена мистерија налагала ме је да са својим сарад
ницима делујем брзо. – Проверите ко данас слави – наредио сам им
– а сутра код истих све вишкове хлеба одузмите на лицу места! Овај
ужас се више не сме поновити!
{][}
Потрошачка грозница
Ономад је био много важан дан. Светски дан потрошача!Нисам
одмах знао значај тог тренутка, али су по телевизијама витлали кај
рони и специјални прилози који су на то подсећали. Њихова порука
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могла је да се сажме у неколико речи: Потрошачи, данас је ваш дан
и зато уживајте у куповини!
Када сам разабрао каква радост ме је снашла, почео сам, нормал
но, уобичајене али и додатне припреме за одлазак у ту свету миси
ју, тј. у куповину. Прво сам све неплаћене рачуне за струју, воду и
грејање заврљачио у канту за ћубре да ме не ометају у планираној
потрошњи. Од њиховог збира у неком другом тренутку вероватно
би ми се дигла коса на глави, али сада када је потрошачка грозница
почела да ме хвата, само сам им ноншаланто показао средњи прст.
Потом сам узео да све своје панталоне, тј. оба пара, окренем нагла
вачке. Ако ми се посрећи, пролазило ми је кроз главу, да из њихових
џепова испадне неки динар, и тржишни центри, које нам је наша пре
добра власт подигла на сваком кораку, имаће свој дан. Опа! Двадесето
динарка! На њу сам био заборавио, а баш јуче сам је нашао на улици.
Охрабрен добрим почетком, наставио сам припреме за лични
допринос достојном обележавању овог великог дана. Конкретно,
обратио сам се деци за малу финансијску подршку. Скоро им би
ли рођендани, деде и бабе им нешто одвојиле од својих цркавица,
па... Претекло им по сто динара! Остало су потрошили на додатак
сопственој исхрани, кажу. Ако, мислим се пак ја, ако тако наставе
можда ускоро и изађу из анорексије. Обећам да ћу им паре вратити
чим изађемо из ове кризе, а старији син, незгодан мали, подсети ме
при том да сам код њих већ одавно пао у дужничко ропство.
Од незапослене жене на овај свети дан није, наравно, било ника
кве користи, те сам стога отишао до своје тајне шпаркасе на којој је
писало „Црквено и мртвено”. Одатле сам узео десет евра након чега
је ова кутија почела да зврји празно. Онда сам, ради сваке сигурно
сти, измерио притисак како бих знао да ли да пожурим у куповину
или да оне евре вратим назад у шпаркасу. Како је притисак био иде
алан, ово је дефинитивно био мој дан. Обукао сам капут, ставио ше
шир на главу из куће изашао као Господин Потрошач, лично.
Веома брзо ствари су, међутим, почеле да ми у неку руку изми
чу контроли. Кад сам онако пун као брод наишао на прву пекару,
потрошачка грозница ме је толико обузела да уопште нисам могао
да јој се супроставим. Било је још рано јутро, а у пекари све свеже
и топло. Мирис ’леба хвата право за гушу, а са рафа као да ми још и
говори: –Господине Потрошачу, ово је твој дан. Покажи шта знаш и
колико можеш!
Стежем грчевито у џепу сву своју обртну имовину, али из уста по
чиње да ми цури вода која, пак, говори ово: – Купуј сироти Срби
славе, купуј док има! Видиш како је леп и ако буде нека распродаја
чварака, можеш и са њима да га једеш!
И ту ме потрошачка грозница потпуно савлада. Од ’леба више ни
сам могао очи да одвојим. Толико сам био њиме импресиониран да
нисам приметио ни то да је љубазна продавачица тог јутра имала
нешто дубљи деколте него иначе. Гласом у коме се осећала потро
шачка супериорност њој сам само саопштио да ми најпре спакује
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десет белих хлебова, а за остатак новца полубело благо. Биће и за
попару и за прженице и за маст. А кад је бал, нек је бал!
Док сам се враћао кући натоварен толиким ’лебом, осећао сам за
видне погледе грађана са којима сам се мимоилазио. Они или нису
знали да је данас Дан потрошача или су им „мртвене” шпаркасе већ
биле празне.
{][}
Тестамент
Драга моја децо,
Ја, ваша мајка Србија, данас сам одлучила да саставим овај теста
мент. Откако су ме они НАТО зликовци гађали паметним бомбама,
стално ме боли глава, а сад кад су ми ишчупали и срце, тј. моје Косо
во, осећам се још горе. Страх ме је да нећу још дуго, стеже ме нешто
у грудима, гуши ме ова свеопшта криза, клецају ми колена. Зато је,
рачунам, децо моја мила, време да вам оставим овај тестамент, да
сутра, кад мене не буде, знате на чему сте. Тестамент сам, одмах да
вам и то кажем, саставила у присуству два сведока, да би и форма
била у потпуности задовољена. Поред мене су, као и увек, били и уј
ка Сем и чика Солана. Они су највише водили рачуна о томе да вам
не оставим нешто више него што вам припада.
Дакле, дечице моја, прво ћу вам поређати основне ресурсе којима
још располажем, а у другом делу тестамента изразићу своју вољу и
по питању шта конкретно коме остављам. Најпре, саопштавам да
иза мене остаје између 58 и 92 хиљаде квадратних километара те
риторије. Тачну цифру вам не могу рећи, јер ни ја сама још не знам
тачно које су ми границе. Могућа грешка, међутим, није велика јер
се креће тек око 15 одсто. Око тог процента се, уосталом, још судим,
само што не знам да ли ћу за живота дочекати пресуду.
Посебно сам поносна што сам успела да вам сачувам све реке и пла
нине на овој територији око које се не судим. Могла сам, додуше, и њих
да приватизујем, али сам то оставила, што се оно каже за не дај , боже.
Такође вам остављам, и то у неограниченим количинама, све типове
ваздуха и планински и равничарски, и урбани и рурални. Ту и тамо је
мало загађен и затрован, али га можете без бриге користити у неогра
ниченим количинама јер сте у оно време кад смо били бомбардовани
осиромашеним уранијумом стекли неопходни имунитет.
И то би вам, српчићи моји, било то. Остале некретнине, попут фа
брика, банака и трговина, су отишле на добош. Нешто сам дала буд
зашто, а нешто за џабе. А шта ћу када сам морала. И сами знате ка
кав је био ваш први отац. Кавгаџија који није знао да ради, па се још
тиме хвалио, него је само знао да се бије, што са комшилуком, што
са целим светом. За њим је остајао само хаос, лом и крш. Ни остали
очеви нису вам били мого бољи. Оно што ми је од преостале имови
не претекло они су додатно разбуцали. Ни сама не знам како. Још
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су по свету добијали и силну бесплатну помоћ, али куд се то дело,
кажем, још нисам успела да похватам, а време ми, ево, измиче.
Сад, једини моји, прелазим, при чистој свести, на оно најважни
је, шта коме остављам поред река, планина и овог огромног ваздуха.
То, разуме се, остављам свима вама. Али, иако сте сви ви моја деца
и иако вас све једнако волим, из даље деобе морам да искључим све
оне који су у протеклих неколико деценија били на власти. Они су се
свакојако збринули и њима овај мој тестамент практично и не треба.
Својој преосталој и најбројнијој деци, пак, остављам као своју зао
ставштину следеће: пуне бисаге оптимизма! Толики оптимизам сам
стекла системом елиминације. Кад сам, наиме, поређала све оне ко
ји су са мном управљали, испоставило се да гори од њих више и не
могу да дођу на власт, што ће рећи – лепо вам се пише!
Остављам вам такође и моју дугорочну прогнозу која вели да ће
те, кад мени будете давали педесетогодишњи парастос, сви бити у
Европској унији или ћете тада за њу бити озбиљнији кандидати него
икад. Ако којим случајем тамо стигнете нешто раније, утолико бо
ље. То ће уједно бити, Богу хвала, најсигурнији знак да сте се бацили
на мене, а не на ваше очеве.
Но, знам децо, да вас највише интересује кеш. Сад ћу и о томе. Оба
дуката која сам некако успела да сакријем и сачувам од оних који су до
сада бринули о мени, остављам искључиво вама. Њих и ви да чувате
као очи у глави, али ако ипак западнете у неку још већу невољу од ове
у којој сте сада, са њима овако да урадите. Однесите их оба својој браћи
која тада буду на власти и предајте им их у руке. Они ће један да задр
же за себе као уобичајену провизију, а онај други ће да тутну тамо где
треба, да се ваш проблем реши. То вам је, чељади моја, најсигурнија
инвестиција, јер ја, да вам и то на крају кажем, још нисам родила ни
једног Србина кога власт није успела да поквари!
Воли вас много ваша мајка Србија, децо моја, сирочићи моји...
(Награда Кочићево сатирично перо за 2009. годину)

{][}
Европски сан
Пет је сати изјутра. Чујем будилник. Зврчи некако чудно, неујед
начено. Мора да му је попустила нека опруга. То ћу да средим чим
уђемо у Европу, пролази ми кроз поспану главу. Ипак, будим се пун
оптимизма. Сањао сам неку добру храну, породично летовање и но
ве ципеле. Добар, такорећи европски сан. Поготову због ципела, јер
ове које носим поред воде, пропуштају и сунце тамо где су прогле
дале. Боље бих се осећао без њих, али не иде да бос брукам оне који
оволико брину о нама.
Да видимо шта има данас, кажем себи отварајући прозор који та
кође пропушта воду. И њега ћу да поправим, али тек пошто заме
ним ону опругу на будилнику. Не може све одједном. Ако све буде
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по плану, 2018. можда га и префарбам. Која оно беше боја Европске
уније, питам се док свеж ваздух допире до мојих плућа.
Ваздуха, дакле, има довољно. Мудром и брижном политиком на
ши коалиционари нам га сачували у целости. Има за сваког, без об
зира на политичку припадност. Пред њима су сви грађани једнаки.
И сав тај толики ваздух за сада потпуно бесплатан. Прича се, доду
ше, да ће за оне који га троше прекомерно бити уведен неки порез,
али мене се то не тиче. Ја дишем сасвим умерено.
Има и воде! Баш супер да ми је још нису искључили! Таман кад
сам скупио паре да им платим дуг, разболе се матори. Све што сам
уштедео оде на лекове. Да ствар буде гора, матори се не извуче. Или
му није било лека или ја нисам имао паре и за докторе. За сахрану
сам се позајмио код кума и родбине. Ту сам се затрчао јер је много
боље било да сам га закопао у авлији, под оном старом крушком.
Видим да паметни сада тако раде. А мој матори је имао добру нарав
и не верујем да би се много превртао по гробу.
Умивам се брзо јер је наша вода најскупља. Можда бих могао по
некад и да се истуширам, али нећу толико да ризикујем. И са овим
дуговањем ми се не пише добро.
Главом случајно закачим прекидач за струју. Хм, сијалица жмури.
Да није цркла? Ух, присећам се, док гледам у њу, струју су ми још оно
мад искључили. Хтео сам и њима све да поштено платим, али пођоше
деца у школу. Лично сам писао министру просвете да се почетак школ
ске године мало одложи, док се жена и ја поново негде не запослимо,
али џаба. Добио сам од њега само одговор да је школовање бесплатно.
Отварам замрзивач да видим шта ми ради кокошка. Не смрзнута
него она жива. Кад су ми искључили струју у њега сам сместио ко
кошку да ту носи јаја. Хм, само једно! И то носи сваки други дан. И
она ме саботира, иако сам је једном већ нахранио. Ако овако наста
ви завршиће у супи. Скуваћу је на „смедеревцу” чим по оближњим
шумарцима сакупим довољно дрва.
Ножем под гркљан стављам кокошки до знања да се узме у памет,
а потом узимам да прелиставам пропагандни материјал тржних
центара који сам синоћ покупио из поштанског сандучета. Гледам
пажљиво, али нигде неке акције за јефтин ’леба! Изем им такав мар
кетинг. Да ми је бар нека народна кухиња успут, можда бих и про
шетао до тих метроа и меркатора. Колико да ми тур види пут, а сто
мак кутлачу купуса. Овако...
Поново широм отварам прозор и још енергичније уживам у бла
годетима свежег ваздуха. Негде у даљини, у јутарњој измаглици
назирем Европу. Истовремено, извесни миомириси почињу да ме
штипају за нос, подсећајући ме зашто сам ја јутрос устао овако рано.
Да, да, ваља ми пожурити до првог контејнера док није гужва. Назу
вам све што ми је преостало од обуће и пун оптимизма крећем на
задатак. Ако ме мој ноћашњи европски сан не превари, преда мном
је успешан дан!
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Александар Крња Димитријевић
рођен је 29. маја 1949. године у Крагујевцу.
Осим те чињенице, у свом животу ништа друго не сматра
важним. Ипак... Оновну школу и Гимназију завршио у родном
граду. Студирао историју уметности на Филозофском факултету у
Београду. Са карикатураом се „сударио” некако с пролећа 1958,
а први цртеж је објавио у септембру 1963. године.
Објављивао је своје радове у Фудбалу, Еху, Борби, Политици,
Експрес политици, Младости, НОН-у, Јутарњим новинама, ФАКК-у,
Јежу, Ослобођењу, Светлости, Темпу... Био је учесник на неколико
стотина колективних изложби широм света. У пољском граду
Бјалско Бјала имао зајеничку изложбу са Мићом Милорадовићем.
Самостално је излагао десетак пута, нaјвише у Крагујевцу.
Освајач је више домаћих и интернационалних признања.
Објавио књигу карикатура Ћутање руке у издању
„Светлости” 1983. године.
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Душко М. Петровић
Са или без пете карте?
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Књига награђених радова Милорадовића, Рајичића, Димитријевића и Папеша је дело које ће већ по томе како је замишљено
изазвати посебно интересовање културне јавности, не само града
Крагујевца и државе Србије, него и на целом простору где се овим
језиком мисли и говори, где се оваквим или баш много сличним
очима гледа и све виђено прима и разуме. Књигу Четри аса, а ваљда се једино тако и могла назвати збирка успеха у духовитости и
сатиричарској убојитости, видим као место где се награђени радови
двојице карикатуриста и двојице сатиричара у добри час сусрећу и
где ће се порукама које емитују непрестано допуњавати, па и нове,
заједничке, стварати и дуго, дуго, док је год књиге и радозналости,
умножавати оплемењујући нас намером да се оно што не ваља поправи, ако је то икако и ичим могуће, или да се заувек одбаци, уклони из живота у којем не престајемо да верујемо како заслужујемо и
боље и од тог бољег боље.
Милорадовић је аутор за кога је (још пре четврт века!) Бећковић
написао да је „најуочљивије и најбујније име новинске карикатуре“ наглашавајући тиме његову, Милорадовићеву, спремност и
способност да сваког дана на најбољи начин регује на такође свакодневне изазове политичарске глупости, привредничке грамзивости, културтрегерске некултуре... Милорадовићево криво огледало исправљало је и исправља, не само учињена, него и само
намеравана хватања кривине и то, наравно, није могло остати незапажено, како код нас, тако и у свету; Мића М, обилато окићен наградама, не смирује се, него још жешће кидише као да је четрдесет
година само хватао залет.
Рајичић је приповедачким даром какав се ретко виђа код аутора чија је књижевност превасходно сатирична успео да многе тајне
приче учини јавним, да лукаво продавање приче о демократији, поштењу, напретку, доброчинству... истргне из ланца трговине народним и државним интересима и, постављајући сваког на место које
му по правди припада, гради приповести у које тим више верујемо
што су више јеретичке, што су даље, што са веће удаљености гледају
на лажи и обмане власника власти. Награде су, омеђене језиком
на ком су написане, учиниле да се на његово виђење стварности тј.
на приче му и афоризме (згуснуте приче?) сврати пажња јавности,
ама, ни приближно онолико колико заслужују.
Димитријевићеве карикатуре имају у себи нешто од оног што човека затеченог пред неправдом, безобзирном пљачком, отимачином или тек глупошћу у служби народа и државе, нагони на брзоплето истрчавање, али се – тим пре и јасније – показује и колико
је овај аутор вешт борац за истину, слободу и правду, јер је застао,
одмерио и онда сигурном линијом и правилним односом тамних и
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светлих површина створио слику пред којом гледалац, који је као и
он скоро увек спреман на неку брзоплету акцију, нашао одговор, не
онај који разумева и смирује, него онај који изазива гађење над бахатим објектом Димитријевићеве хумористичке графике. Награде,
што домаће, што стране, нису увек погађале баш оно најбоље што је
овај аутор дао.
Папеш је и причама, а нарочито афоризмима успео да нас доведе
до тога да видимо колико се смањила ралика између оног тобоже
храброг “показати зубе злом, бахатом властодршцу“ и оног обичног
„показати зубе зубару“; властодршци су се толико осилили и у сили
раскомотили да на свако зубатање гледају као на осмехе подршке,
те их једино озбиљно палацање сатиричног језика са оштром убодницом хумора може макар за тренутак избацити из седла, а управо таква је сатира овог нашег аутора. Лепо је што је награђен признањем у чијем је називу прво име савремене српске сатире.
У покер партији погрешне политике и на њу упућене писане и
цртане сатире Четири аса ће сигурно извојевати победу и то баш
тамо где је најважније, код рода и народа, при чему је апсолутно
свеједно која им је карта пета, али није тако и у пословима издавања и штампања ове вредне књиге – не да није свеједно, него је од
кључног значаја да у тим пословима пета карта буде карта подршке,
да буде адут којим друштво показује колико му је стало до истине,
слободе и правде. А тек што би се народ радовао!
Београд, Врачар, 5. октобра 2010.
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