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„Нашите пријатели“

ВОВЕД
Работејќи на Нашите пријатели ниту можев да
насетам колкав интерес ќе предизвика овој проект меѓу
моите колеги афористичари, како од балканските, така и
домашните простори. Иако книгата беше печатена во
прикладен тираж, целокупната количина беше подарена на
гостите од фестивалите на кои настапував или пратена на
домашна адреса, кај авторите кои беа застапени во книгата.
Година дена после тоа, се случија многу пријатни
настани за сатирата во Македонија, и веќе се насетуваат
првите знаци на заживување на македонската сатирична
сцена. Неколку весници почнаа одвреме-навреме да
користат афористичарски материјали, се појави подлисток
за хумот и сатира Костен, се појави Антологијата на
македонскиот афоризам (двојазична), неколку автори
најавија нови книги, се најавува заживувањето на Остен, а
со тоа и на Светската галерија на карикатури. Одржана е
Вечер на српскиот сатиричен афоризам. Реакцијата на
публиката беше над сите очекувања, а Баљак и Чотриќ, ја
демонстрираа силата на сатиричниот збор. Значи: дел од
најавените проекти во Нашите пријатели, заживеаја. На
повидок е и Антологија на балканскиот афоризам, како
што најавив во претходната книга – од македонски автор,
т.e. од мене и мојата скромност.
Како автор, доживеав неочекувано претставување и
вон нашата земја. Незаборавни (за мене) се моите настапи
во Плевља, Шабац, Белград... а наградите во Пожаревац и
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Параќин ја зголемија мојата верба дека можеме да
работиме без граници. На крајот на годината бев награден
и со највисоката награда за сатира на Балканот – Радоје
Домановиќ, за особен допринос во светската сатира.
Моите афоризми се појавија и на сајтот на Џејм Гери,
составувачот на Светската антологија на афоризмот.
Но најважно од сè е дека се збогатив со огромен
број на колеги афористичари, со кои соработувам и на
Антологијата на балканскиот афоризам, која е во
завршна фаза. Средбите со Чотриќ, Баљак, Закиќ, Симиќ,
Несторовиќ, Оташевиќ, Бештиќ, Теофиловиќ, Средановиќ,
Рајковиќ, Николиќ, Бериќ, Влаховиќ Тофчевиќ, Пуача,
Млаѓеновиќ, Лазиќ, Драгичевиќ, Лазаревиќ, Мартиновиќ,
Вучетиќ, Каначки... ми остануваат во трајно сеќавање. А
побратимувањето со Раде Ѓерговиќ и Грујо Леро дава нова
димензија на нашето творење – приближување и како луѓе
за идни контакти. Останав сиромашен за многу средби кои
ги посакував, и тоа со луѓе со кои соработувам, па си дадов
завет во иднина да се сретнам и со Денчиќ, Илија
Марковиќ, Мазос, Младеновиќ, Роберт Мариќ, Бојан
Швентнер, Маја Давид, Волариќ, Фридауер, Веселин
Зидаров, Горан Мракиќ, Тумариќ... и сите оние кои
моментно ги имам во моето сеќавање и негувам искрена
почит кон нивните творби.
Нивните дела ги красат витрините во мојот скромен
дом, и со нескриена радост ги читам нивните посвети и се
гордеам дека ги имам нивните дела, кои пред појавата на
Нашите пријатели, не ни сонував дека ќе ги имам. Има
многу малку афористичари од кои немам ниту една книга.
Но информатичката технологија ми ги даде на увид
нивните творби, кои немилосрдно ги користам во своите
Антологии и книги. Сè со една цел – афирмација на
афоризмот и забрзан развој на македонската сатира.
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Се надевам дека моите напори нема да останат без
резултат. А веќе почнаа да се гледаат и резултати.
Ја користам приликата да се заблагодарам на сите
мои пријатели – афористичари кои ми праќаа свои
ракописи за да ја направам оваа книга. Мораше да го види
светлото на денот, бидејќи во првата верзија, моите знаења
беа во презентираниот домен. Сега, со заедничка
соработка, афористичарскиот хоризонт ми е исклучително
проширен. На располагање ми беа и десетина aнтологии од
Теофиловиќ, Баљак, Симиќ, Павловиќ, Душко Петровиќ,
Млаѓеновиќ, а пред се Оташевиќ и Божовиќ, како и
прекрасната ЕТНА на мојата пријателка Весна Денчиќ. А
Носорог на Горан Кљаиќ и Сатир на Зоран Матиќ ја
надополнуваа секоја моја празнина со широката лепеза на
застапени автори. Затоа ваквиот голем број на
афористичари кои ги застапив во Нашите пријатели 2 не
смее да биде изненадување.
Можеби има одредени пропусти, ќе има автори
незадоволни од мојот третман кон нив... Но, за сите една
порака од срце – колку и да грешам, во следниот проект,
грешката ќе ја намалам. А дотогаш – ќе следам што
работат моите (нашите) пријатели, на моја радост и на
радост на читателите и љубителите на убавиот афоризам.
Составувачот
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АФОРИСТИЧАРИ ОД БОСНА
И ХЕРЦЕГОВИНА
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МИЛE БАСАЛО
1944 – Лакташи

Времето единствено не ја прегази нашата сиромаштија.
Автентична е со она од минатиот век.
Кога работникот ќе ги подмири сите давачки,
за живот му останува здравственото осигурување.
Додека нашиот народ го обвинувааат и понатака
дека држи нож во забите, тој остана и без заби.
Веќе шест века ја славиме изгубената битка на Косово.
А колку ќе го славиме грабнатото Косово?
Србија на исток а нејзиниот народ на Запад.
Албанците бараат независност а Србите само струја.
Ако изборите се организираат секоја година,
до сега сите улици и патишта ќе беа асфалтирани.
Два века Србите се бараа себе си,
а ги пронајдоа Албанците и Бошњаците.
Живееме толку лошо што половината народ
крена раце од себе.
Имаме една држава, два ентитети, три народи
и многу сирачиња.
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Кога се раѓаше нашата држава, имаше многу бабици.
Затоа слабо напредува, а нема ни дата на раѓање.
Најтешко е кога поединец ги крши
колективните човекови права.
Ние сме интелигентен народ,
ама што ни вреди кога другите се мудри.
Ја продадоа државата.
Понудата беше таква што не можеше да се одбие.
Заради мир во куќата, јазиците треба да се делат
на кратки и долги.
Секоја ќелија е основа на животот, освен онаа во Хаг.
Претходница на секој ентитетски компромис е
европско солење памет.
На ред дојдоа грбовите и знамињата.
А кога ќе дојдат стаповите?
Толку ги сакаа своите бивши соседи
што нивните куќи си ги задржаа за спомен.
Писателите на афоризми најпрвин се приведувани
па потоа преведувани.
Паметот во главата најбргу ни стигнува
преку високиот претставник.
После дожд растат печурки, а после суша цени.
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Кога ќе поскапи лебот,
пензионерите паѓаат во искушение дали да го јадат или не.
Кога во самиот човек ќе дојде до судир на интереси,
тогаш и истражните органи имаат работа.
Нашиот народ треба со помош на транзицијата
државните крадци да ги донесе на општинско ниво.
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МИЛАДИН БЕРИЌ
1962 – Бања Лука

Неговата партија би се поделила на два дела,
ама нема толку членови.
Оние политичари кои лесно го менуваат дресот,
исклучително лесно се дресираат.
Поедини добитници на Нобеловата награда,
повеќе заслужија динамит отколку награда.
Не е проблем што знам дека ништо не знам,
туку што тоа го знаат и другите.
Лесно им е на нив своите водачи да ги овековечат
како коњаници. Нив не ги водеше коњ.
Нам воената слава, ним териториите!
Домановиќ, врати ни го оној слепиот!
Не е ни чудо што државата ни личи на мочуриште.
Каде и да се свртиш полноглавци.
Некако ја преживеавме војната.
Уште, некако, да го преживееме мирот.
Лесно ни е сами себе да си скокаме в` уста.
Немаме заби.
14
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На договори сите одат со студена глава.
Единствено ние на договори одиме со празна глава.
Афоризмот е игра со глава во држава која е во офсајд.
Десетте Божји заповеди се стар завет.
Денес кога ќе фатиш рипка,
пред да ти ги исполни трите желби, сака да стане златна.
Кога топовите го напаѓаат кралот,
некогаш е шах а некогаш револуција.
Крајно време е земјата на Србите да се вика Србија
додека има што и кој.
Нашето пропаѓање може лесно да се опише.
Најпрвин Маркс а потоа Енгелс.
Тука циглите имаат уши, а ѕидовите прислушни апарати.
Нашата полиција води сметка за демонстрантите.
После онакво свирење ги дочека со водени топови.
Неверноста на шахистите потекнува од тоа
што секогаш мислат на друга дама.
Поминаа низ триумфалната порта.
Ги носеа нашите глави на копје.
Решивме да го уништиме криминалот.
Ја укинавме полицијата.
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Васил Толевски

Решив да престанам да мислам.
Само така можам да се вклопам во средината.
Војувавме пет години за да покажеме
дека можеме да живееме заедно.
Секое утро го креваме знамето. На пола копје.
За разлика од политичарите,
курвите некогаш знаат да работат и бесплатно.
Омиленоста на функционерот е обратно пропорционална
спрема бројот на горилите кои го чуваат.
Само на овие меридијани претседателите од власт
се симнуваат водоравно.
Само на сатиричарите и порно-глумиците
јазикот им е најсилно оружје.
Го жртвувавме најголемиот меѓу нас.
Нека помислат дека жртвата ни беше голема.

16

„Нашите пријатели“

НЕДЕЉКО БЛАЖИЌ
1963 – Јајце

Кај нас луѓето даваат сè од себе
само кога копаат јама на друг.
Сонот за подобро утре кај нас се сонува на работно место.
Чевларскиот занает е занает на иднината.
Сè повеќе ги има оние на кои образот им е ѓон.
Едни фаќаат правец, други кривини,
ама сепак најмногу се оние кои се фаќаат за глава.
Некогаш да не климавме, денес не ќе вртевме со главата.
Кај нас секој си ја знае работата. Никој ништо не работи.
Во првите редови најмногу се оние со задни намери.
Подобро би било некои да мислат со мевот.
Тој им е секогаш полн.
Се лажете ако мислите дека устата ни е полна.
Тоа ние го држиме јазикот за заби.
Наивните паѓаат на грб, а мудрите на колена.
Никогаш не бевме безвредни.
Отсекогаш добро заработуваа на нас.
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Со празни ветувања се полни главата на сметка на мевот.
Паметта е скапа. Затоа ни продаваат глупости.
Фризерскиот занает ќе одумре.
Дојде време самите себе да си ја корнеме косата.
Ние сме хендикепирана нација.
Политичарите глуви, а народот слеп.
Конечно сите сме под едно знаме. Белото.
Покрај толку органи, вработени им се само
внатрешните – полицијата и желудникот.
На почетокот на кариерата народот е до политичарот.
После тие места ги пополнуваат телохранители.
Судбината на политичарите ја одредува гласачката кутија,
а судбината на народот контејнерите.
Колку им се мандатите подолги,
животниот век ни е пократок.
Двата прста ни се државен непријател број еден.
Америка ни бара влакна во јајцата. Затоа е вака влакнесто.
Со Американците сме рамо до рамо. И сè така до Хаг.
Ние пукаме на големо. Војуваме со пола свет.
Богатењето не е ништо друго туку осакатување на духот.
18

„Нашите пријатели“

Внимателниот сопруг никогаш на време не си доаѓа дома.
Имаме променлива среќа.
Час не бомбардираат непријателите, час сојузниците.
Ни ветија дека ќе бидеме Хонг-Конг.
За почеток наседнавме како жолти.
Кој бара правда, си го бара ѓаволот.
Кој го бара ѓаволот, ќе го стигне правдата.
До паметниот тешко да се дојде,
а од будалиот тешко да се побегне.
Од длабок џеб раката побавно се вади.
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БОЈАН БОГДАНОВИЌ
1951- Пожега

Некои радикални елементи се закануваат
да не затрујат со осиромашен (к)уран.
Да можат, пензионерите жив би го изеле премиерот.
Нека не го јадат она што не се јаде!
Со нив не може да се преговара затоа
што се глуви и слепи. А и мртви.
На пензионерите морам сè да им нацртам.
Еве, вака изгледа млекото, а вака лебот.
Животот е полн со чесни и паметни луѓе, ама јас не ги
сретнувам, бидејќи по цел ден работам во Собранието.
Срамота ми е да го дадам животот за татковината.
Тоа е најефтиното што го имам.
Нашата трагедија има весел крај. Цел свет ни се смее.
Полицијат ги затвора очите пред проблемите.
Ете како ја добив модринката на окото пред Собранието.
Владата ќе ве турка? Значи, најлошото е позади нас.
Крадењето е сведено на разумна мера. Будалите не крадат?
Министру, немате право на реплика.
20
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Ви ја спомнаа мајката.
Го идржав поминатиот пат
бидејќи често ги менував чорапите. На главата.
Ќе ги испорачаме злосторниците
штом ќе им истечи мандатот.
Барањата на пензионерите се неразбирливи
бидејќи во контејнерите има слаба акустиката.
Нашите претставници го однесоа она најдоброто од базата.
Ни ги зедоа душите!
Колата ќе ни тргне, дури кога стоката ќе се напаси.
Контејнерите се полни со владини ветувања.
Барем нешто исполнија.
Не може попис на жителите да врши оној
кому не му се сите овци на број.
До висока положба не се доаѓа на јуриш.
Со ползење е многу полесно.
Реката на проблеми може да ја минеме
само во Собранието. Таму е најплитко.
Министрите немаат време за театар,
бидејќи имаат обврски во циркусот.
На оние во Собранието многу им е тешко.
Нив им капе од секаде, а мене само од покривот.
21
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Со испитување на масовните гробници утврдено е дека
жртвите подлегнаа на ветувањата.
Народот е сит од сè бидејќи на изборите ги изеде лајната.
Зошто не сум во Собранието? Не ми беше судено.
Еден полицаец влезе во кругот на богатите инвеститори.
За да им каже дека е завршена прошетката по дворот.
Нема повеќе ветување планини и долини.
Сега има тендери.
Не да се фалиме, ама нема полоши од нас.
Овој народ е вистинско богатство,
ми вели вчера министерот за сточарство.
Најтешко е да се сочува присуството на увото!рече Ван Гог.
На кладилницата ги погодив сите членови на
Претседателството, така што типував само на нули.
Пропаднавме! Политиката ни пропадна во жив песок!
Полицијата се фати во костец со крадците,
ама кореографијата многу личи на козарачко оро?!
Да не знам дека сте крадец, ќе помислив дека престанавте
да се занимавате со политика.
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Тешко е да го сочуваш грбот
ако секој ден трпиш подметнувања.
Демократијата сеуште не е закопана.
Дури сега ја спроведуваме.
Тука владее слобода на зборувањето и затоа
не треба да се пишува сешто, ми порачуваат.
Премиерот е на пат. Владата функционира без грешка.
Патриотот е онаа врста на луѓе кај кои стапот од едната
страна секогаш е резервиран за знамето.
Ви раскажуваат бајки за да можат да спијат мирно.
Нивата ми е деминирана така што
повеќе не отскокнувам од своите комшии.
Доказ дека нашиот коњ не е сенатор е тоа што пуши трева.
Таман работа да купиме учебници по историја
од нашите соседи. За нас тоа би било рамно на пораз.
Новата власт ќе ни трае сè додека не се потрошиме.
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ЕРНЕСТ БУЧИНСКИ
1978 – Бања Лука

Човекот ја губи невиноста дури
кога ќе почне да се занимава со политика.
Државата ни е тоталитарна –
со неа владеат тотални будали.
Молчењето е злато ако ти смрди устата.
Не се предадовме – дури и кога бегавме.
Вие можеби сте овчари, но ние не сме овци.
Ние не би убивале да немавме што да убиваме.
Жртвите доаѓаа како нарачани.
Предлагам после работата, парламентарците да се сместат
во новиот трговски центар, затоа што се однесуваат како
да се на пазарче.
Не е чудо што Исток и Запад не не разбираат.
Допирна точка им е на Балканот.
Од каде смрди рибата најмногу? Од Косово.
Кога на Србинот ќе му дојде умот?
Кога ќе ја изгуби главата.
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Зошто муџахедините дојдоа на нашите простори?
Им здодеа да копаа нафта, па дојдоа да ни ги копаат очите.
Беше бистар, ловеше во матно.
Нашите попови не се за ништо виновни. Кога ги осветуваа
пушките, мислеа дека со нив ќе ја копаме пченката.
Не се предававме – дури и кога бегавме.
Човекот ја губи невиноста
дури кога ќе почне да се занимава со политика.
Наместо да го береме несобраното грозје,
ние го обравме бостаннот.
Не влегуваме ниту во Балкан, а сакаме во Европа.
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ЖИВКО ВУЈИЌ

1947 – Љубатовци
Демократијата би можела да заживее
ако водачот сака како што не сака.
Не ќе имаше граѓанска војна ако Србите не се бранеа!
Новата влада е подобра од старата.
Работат исто ама на поинаков начин.
Дојдовме до ивицата на провалијата.
Можеме ние и понатаму!
Премногу сме гостопримливи.
Малку-малку , па ете ни го високиот претставник.
Сизифе, не оди горе! На врвот смрди!
Предлог за нов грб: наместо троглав орел да ги ставиме
трите врапчиња од Претседателството.
Сизифе помагај! Не сме камен , а не туркаат надолу.
Во идната граѓанска војна
знамето нема да се врзува во јазол.
Ќе биде заедничко.
Во Босна и Херцеговина сè е нормално, освен Србите,
Хрватите, Бошњаците и високиот преставник.
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И кај нас профит е странски збор,
ама потеклото му е народно.
Уште еден доказ дек сме исклучителна држава:
Многумина живеат подолго од државата во која се родени.
Народот бара да го нахраниме со леб
а дури потоа со демократија.
Нема да останеме непознати.
Нашите промашувања се историски.
Ако вака не прогонуваат и ако наталитетот ни опаѓа,
наскоро ќе има повеќе врби отколку Срби.
И кога би имале заедничка химна,
партиите би продолжиле да свират по свое.
Животот е партија шах. Секогаш некако завршува.
На овие простори војната е бесмислена,
бидејќи секогаш некој преживува за да сведочи лажно.
Мора под итно да се донесе нов грб и химна за да може
подготвено да се дочека новата граѓанска војна.
Тупкавме во место, а тогаш дојде високиот претставник
за да ни помогне во талкањето.
Не сме ние промашен народ. Војната не погоди.
Толкава суша, а ние и понатаму во кал!
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Во Босна е како на шаховска табла. Не може без коњи.
Задолжително ги мијам рацете пред јадење.
Значи секој втор ден.
Сè што е убаво, трае кратко. На пример, ручок со месо.
Нивната крајна цел е демократија без народ.
Нашите цели не се јасни,
ама промашувањата се очигледни.
Ме загрижуваат вашите ветувања. Како да ги исполнам.
Малку, малку, па послевоен период!
Мене кучето не сака да ме касне. Живеам кучешки живот.
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ЖИВКО ЃУЗА

1953 – Подрашница
Не се дораснати на функциите кои ги извршуваат.
Не е страшно, иднинната е пред нив.
Не е сè паднато кај нас. Подигнати се бројни обвиненија.
Конечно го пронајдов својот мир. Во предизборниот молк.
Не тераат да ја избереме иднината, која веќе ни ја одредија.
Кумот е светиња. Особено во подземјето.
Не се исцрпени сите можности за преговори,
само преговарачите се исцрпени.
Велат дека сите Срби се виновни.
За среќа, не може секој виновник да е Србин.
Времето работи за нас.
Заради тоа кренавме раце од работа.
Дури сега ми е јасно зошто хуморот е во криза.
Ѓаволот ја однесе шегата.
Не доведоа во состојба на гладување
за да имаме подобар апетит.
Некогаш кај нас е формирано првото движење на отпорот
во Европа. Сега ни е неопходен отпор кон Европа.
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Од кога меѓународните фактори ни фрлаат прав во очите,
се плашам дека правот е радиоактивен.
Песната не одржа. Награбусија оние кои пропеаја.
Таман помисливме дека дојде крајот на нашите талкања,
избивме на европскиот пат.
Со скок во пропаст сеуште држиме светски рекорд.
Народот е шворц. Нема ниту време да купи.
Не знаев дека парите се лековити,
ама во денешно време без нив не можеш да се лечиш.
На почеток на мандатот се, ама од сигурни извори знам
дека им е минат рокот на траење.
На грешки се учи.
Не е ни чудо што со нив ги наполнивме учебниците.
Пример за метеорски успон во кариерата е
кога си капаче на секое тенџере.
Вистинска штета е што многу бајки што ни ги кажаа
политичарите останаа нрзабележани.
Тие како да не можат без пороци. Ни го пијат мозокот.
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СЛОБОДАН ЈАНКОВИЌ
1935 – Врбљани

Имам добро иформирано куче. Не само што лае на оние
кои се на власт, туку и 'ржи на идните кандидати.
На гаќите им е сеедно
дали ние се помочавме од смеа или од страв.
Бевме осудени на победа, ама наредбата на Врховната
команда не спаси во последниот момент.
Што почесто ја отворате устата, поголема е можноста дека
ѓаволот полесно ќе ве повлече за јазикот.
Светот ни извезува своја демократија.
Мора да и е поминат рокот на употреба.
Се храниме еднолично.
Од ден во ден, од година во година – исти ветувања.
Официјално не штрајкував со глад,
но како се хранам – како да сум.
Направивме коренити промени.
Ги искорнавме нивните,
а ги посадивме своите корења.
Кога кај нас, не дај Боже, би проработил вулкан,
владата и тоа ќе си го препише како своја заслуга.
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Тешко е да поверува дека толкава будала
поминала сито и решето.
Кај нас мандатот би можел да трае и две години.
Ние крадеме брзо.
Стигнаа подобри времиња. Ги видов кога ги растоваруваа.
Крадците се одлично иформирани,
уште ниту еден нема
обиено празна државна каса.
Честите војни ги заменивме со чести избори.
Не ни се дава мирно да живееме.
Поднесе оставка од лично достоинство
и цела ноќ не заспа од страв дека ќе му ја прифатат.
Зошто владата би дала оставка,
кога безвластие е и со неа и без неа.
Состанокот беше толку затворен
што никој од учесниците не знаеше за што се расправаше.
На кој не му смрди кога ќе му прдне шефот,
далеку ќе дотурка.
Знаев дека ќе биде голем политичар.
И како дете какаше на сред двор и не гледаше во очи.
Човекот не се менува многу.
Кога ќе се роди не знае ништо и кога ќе умре
не знае ништо повеќе.
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Не е проблем што Србите секому му го кажуваат она што
го мислат. Проблем е што пред тоа не промислуваат.
Се работи однапред.
И војните ги завршуваме за идниот милениум.
Братство и единство постои онаму
каде војната сеуште не е престаната.
Стрпете се, на некој некогаш, некаде ќе му биде подобро!
Од убава, мирна слива направија бесна ракија.
Полицијата не можеше да го фати, а го фати ишијас.
Зборуваше гласно, долго и неразбирливо, што го спаси!
И животот се вплетка во политиката.
Ветува ситни задоволства и создава големи грижи.
Вината е тука, доказите само би ја искомплицирале.
Кога би знаела вагата да лаже,
би имала симпатизери и меѓу дебелите.
Модерен израз за неписмени е: усмени луѓе.
Во црно го завитка, ама да не грешам душа,
на свој трошок.
И сомнежот се покаја што се вовлече во него
покрај толку добри луѓе.
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Добар пријател му е, го бојодисува,
а не наплатува ниту рака ниту материјал.
Фрлаше по мене со дрва и камења.
За дрвата благодарам, а за камењата нека дојде кога сака.
Тоа куче потекнува од угледна фамилија.
Го касна претседателот за газот
уште кога беше сеуште малечок.
Го прашаа шепотот од што е толку зарипнат.
Се разболе па повика доктор.
Како да е докторот виновен што е болен.
Кога црвот на сомнежот ќе се вовлече во јаболкото,
тогаш на првиот попис се изјаснува како круша.
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ДАНИЛО КАРАПЕТРОВИЌ
1941 – Градишка

Народот не сака да се врати на огништата, сака станови.
Ако го сметате Хаг, ние одамна сме во Европа.
Кој знае да чита помеѓу редови, тој е писмен.
На кого му е судено да биде сексан, гаќите сами му паѓаат.
На село нема кој да работи, во град нема што да се работи.
На пензионерите им даваат со лажиче,
а за себе земаат колку што им треба.
Мајмуните добро се разбираат со човекот.
Имаат толку заеднички работи.
Преку ноќ научив да зборувам четири светски јазици:
српски, хрватски, босански и црногорски.
Крадците се на годишен одмор,
па полицијата не сака да ги вознемирува.
На младите светот останува а на старите земјата.
Пеесет години рушевме капитализам,
пеесет години рушевме социјализам,
а потоа ќе видиме што ќе работиме понатака.
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ГОРАН КЉАЈИЌ
1955 – Чапљина

Согласувајќи се со правилата, вие сте веќе во партијата!
Во основа на секое, па и меѓународно ракетирање –
стои рекетирање!
Народот е тесто од кое моќните си прават колачиња.
Малите народи сакаат големи агресивни земји.
Тоа е полесно отколку да им се спротивстават.
Кај нас ротацијата се извршува во место.
Не се луѓето лица без придружба. Секој си има свој ѓавол.
Подвлечете линија – и потоа продолжете под неа!
Кога се пресметуваат полицијата и мафијашите,
парите се делат пола-пола!
Полиција – организација за заштита
на криминалците на власт.
На многумина им работи телевизорот, бидејќи не им
работи паметот!
Жените во политиката! Свои на свое!
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Судиите крадат во името на законот!
Анѓелски ѓавол!
Ако Господ го создал човекот,
го направил тоа од осаменост.
Кој пее, зло не мисли! Особено ако пее националистички,
шовинистички и расистички песни!
Да не бранеше нас како што се брани себеси,
можеби ќе беше нешто и од нас и од него.
Ќе убиеш еден, убиец си.
Ќе убиеш милиони, и ете историска личност.
Да нема добар апетит, темницата немаше да биде толкава.
Новинарите ја сакаат вистината.
Свират како ќе рече стопанот!
Убијците ги осудуваат на смрт, затоа што никој не смее
да убива освен државата.
Нашето законодавство е многу прецизно:
може да биде и вака и онака.
Подобро е вие да ја држите ситуацијата во рака
отколку тaа вас во шака.
Паметниот попушта – затоа владеат најлошите.
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Државните писатели се софистицирана варијанта
на дворските шутови!
Одејќи кон врвот – неморалот е секогаш поголем!
Среќа на грами а несреќа на тони – тоа се вика живот!
Политичарите не лажат –
тие само не ја зборуваат вистината!
Само ние можеме да добиеме слобода,
а да ја дадеме државата!
Глупавиот би сакал сè да сведе на своја мерка!
Законот е секогаш – сила преточена во параграфи!
Во граѓанската војна, сите страни се бранат!
Блазе на ситните души – тие ја хранат сатирата!
Јазикот е добар прибор, ама и лошо оружје!
Од сите мртовци најлоши се живите!
Царот е гол ама ни поданиците не носат одела!
Волјата на народот, рече колонијалниот владател!
На беговите не ги интересира граѓанската држава,
туку христијанските гробишта.
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СУНО КОВАЧЕВИЌ
1958 – Мижновичима

Само големите народи пишуваат историја.
Искривена може секој да создаде.
Го молев Господ да ја сочуваме државата.
Сега го молам Господ мене да ме сочува од државата.
Чест и обврска е да се брани државата. Од самите себе.
Градиме со трошна граѓа
а богати сме со сировини во секој поглед.
Кој ја сакаше оваа држава остана без ништо.
Љубовта скапо се плаќа.
И кога не ги сакаме сограѓаните
ние си ја сакаме татковината.
Отидоа од Босна во иднината
а нас не оставија во минатото.
Корупцијата ја сведовме на поединечни случаи
позади која стои политичка подобност.
За време на својот мандат
нашите политичари заслужуваат да си одат.
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Им дадовме доверба поради подобра иднина која си ја
остварија за себе.
Ако неволјата ги зближува луѓето,
да воведеме вонредна состојба.
Имаме експертска влада за личен имот.
За време на нивниот мандат видовме колку е часот.
Само ги изнесува проблемите, а платен е да ги решава.
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РАНКО ЛАЛОВИЌ
1941 – Кијево

Кој е на грбот на народот – тој ја гледа својата иднина.
Песната ќе не одржеше да знаевме да пееме.
Даде крв за својата земја: се степа со комшијата за меѓата.
Подобро е да се има поголем коефициент на плата
отколку на интелигенција.
Ако е историјата учителка на животот
зошто нешто не не научи?
Кога ќе ја помине пеесеттата година човекот станува
мнозински сопственик на својот живот.
Кога мојот сосед ќе купи поскап автомобил, јас веднаш
купувам поскап леб. Не се давам ниту јас така лесно.
Ако е живот со две жени бигамија,
тогаш живот со една жена е – монотонија.
Сонувавме за комунизам, а се разбудивме во капитализам.
Ако си во море од проблеми тогаш не ти е до море.
Ни помеѓу Србите во дијаспората нема единство
– едни се фалат, а други се жалат.
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Парите го расипуваат човекот! Зависи од количината.
Потрошувачката кошничка ми е празна.
Тоа што го имав го дадов за потрошувачка кошничка.
Шахот и политиката се слични.
За пионите многу малку се води сметка.
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ЃОРЃЕ ЛАТИНОВИЌ
1961 – Босанска Крупа

Цела среќа што диктаторот не е масовна појава.
Проблемот може да се реши со минимални жртви.
Ние сме здрава нација. Притисокот ни е нормален.
Полицијата на цивилизиран начин претепа група цивили.
Војна водеа историјата и географијата а настрада
биологијата.
Народот трпи до одредена граница.
А потоа оди во странство.
Минутата молчење е директно продолжување на
полицискиот час.
Водачот е обвинет за криминал.
Власта ги расипува и најдобрите припадници на народот.
Диктаторот работи напорно. Тоа е кравава работа!
Среќата ги следи будалите,
а умните државната безбедност.
Информативниот разговор беше и едукативен.
Инспекторот ме научи на памет.
Од врвот на пирамидата се гледа колкава е пустината.
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Татковинната би застанала на нозе
кога и водачот би паднал за неа.
Гинеа за идеали затоа што немаше готовина.
Додека се водачите на работ на умот,
народот е на работ на егзистенција.
Гуските го спасија Рим,
а и ние се надеваме на некое животно.
Законот на посилниот најслаб е од сите.
Косово е внатрешна работа на Србија.
Поточно кажано, на МВР.
Државата ни е млада.
Се однесува како малолетнички деликвент!
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ГРУЈО ЛЕРО
1949 – Високо

Некогаш го стегавме коланот заради линијата,
а сега – да не ни паднат панталоните.
Додека бевме во канали, оние од површината не – закопаа.
Кога се повлекуваа, изби на чело.
Како да се остане со студена глава
кога во рацете ќе ти утрапат врел компир?
Имам излез, ама – решетките се тесни.
Отиде далеку, па остана – неповикан.
Да не беше добар како леб, не ќе се најдеше во сос.
Кога ќе падне темница, на крадците – им се разденува.
Оние кои работат за туѓа сметка, имаат своја сметка.
Да не се држеше секогаш исправено,
немаше да му падне главата.
На шефот не му беше до колена. Ползеше пред него.
Додека бесцелно шеташе по улиците,
стана цел на снајперистот.
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И кога не е бегалец, професорот е расеано лице.
Тој во клин – јас под плоча.
Дезертерите војната ја решија – по мирен пат.
Не ни помина времето. Поминавме ние.
Кога најдоа друго решение, се решија од него.
Се устоличи во фотељата.
Леонардо да Винчи јавно ја сликаше Тајната вечера.
Непливачите најбргу ја заматуваат водата.
Кај нас физичкат работа слабо е платена,
а паметот нема цена.
Шефот толку добро ги дресираше,
што без нив не би одел ни во лов.
Баба за дедо – и остана репката без корен.
Ако сум бел – не сум овца.
Блазе ним: не мора да ја закопуваат воената секира
која им падна во мед.
Српот доби чекан – по глава.
Селаните од прв ред направија од нас граѓани од втор ред.
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Кого помага Америка и Англија – ќе биде земја
пролетерска.
Блазе на будалите – не мора да учат пливање.
Во Сибир сите секогаш се во – минус.
Изгубија војна ама добија држава.
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ГОЈКО МАНДИЌ
1958 – Здена

Работата го создаде човекот
и го прати во бирото за вработување.
Работам како црнец. На црно.
На говорницата немојте да носите вода
туку тоалетно казанче.
Живеам како бубрег. Под дијализа.
Не сум Диоген, ама живеам во буре полно со барут.
Кукавиците во мир креваат една рака, во војна двете.
Подобро полициски час отколку полициско куче.
За пеачките не е важен текстот туку тексилот.
Како дете бев луд по стрипови.
Сега сум луд по стриптизети.
Коцката е фрлена – во филџанот за кафе.
Во кинескиот хороскоп сум куче, па имам право
да р'жам на режимот.
Признавам, ми фали даска... Отскочна.
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БОЖО МАРИЌ

1952 – Бања Лука
Овој народ не заслужи оваква влада,
па таа мораше со сила да се наметнува.
Народ кој има толку споменици
заслужува подобро минато!
Мојот народ е мал. Никако да порасне.
Народот е неблагодарен.
Единствено го интересира како да преживее.
Се состанаа Хитлер, Сталин и Тито.
Во личноста на нашиот претседател.
Блазе на државата во која народот се грижи
да не се крене востание.
Ние не бевме за војна.
Во првите редови ги истуривме
пацифистите и дезертерите.
Предвоените избори не ги следеше неизвесност.
Покрај имињата на кандидатите цртавме крстчиња.
Толку очекувавме од него,
а тој заврши онака како што започна.
В' затвор.
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Ние не можеме да се споредуваме со Афганистан.
Таму после бомбардирањето следеа копнени операции.
Не постои антисрпски заговор.
Неистомислениците, едноставно се мнозинство.
Роден сум под несреќна ѕвезда. Под петокрака.
Опозицијата крена глава. Сечи!
Другата страна на медалот се прави од непробоен челик.
Шпионот е човек од збор до збор.
Ако ослободителите не влегоа во градот,
граѓаните не ќе знаеја дека се окупирани.
Човекот е нашето најголемо богатство.
Други извори немаме.
Кај нас никому не му се суди поради вербален деликт.
Се стрела на лице место.
Човекот е најслободен и највозвишен во војната,
на првата борбена линија. Полицијата тука нема што да
бара.
Сите жртви не беа наивни.
Некои од нив знаеја добро што ги чека.
Народот е доведен пред свршен чин.
Барем превозот беше обезбеден.
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За воените сирачиња водиме посебна грижа
затоа што децата не се виновни
што им ги убивме родителите.
Ми се чини дека станувам Бог.
Сè гледам, сè слушам, а ништо не правам.
Одвреме-навреме се убиваме,
за да им покажеме што на нив би им правеле.
Кај нас владее слобода, мир и прогрес.
Тоа мора да се знае и кога полицијата
ќе те разбуди среде ноќ.
И ја вратија насмевката на Србија. Уште кога би дишеле.
И на Запад несреќата ги зближува луѓето,
ама тие од тоа не правеа систем.
Ние сме јуначки народ.
За водачи ги избираме оние од кои најмногу се плашиме.
Воведовме повеќепартиски систем. Покрај партијата
на Големиот брат имаме и неколку сестрински партии.
Војната е неправедна.
Од кукавици и слабаци за час прави херои.
Кај нас проблемите во врвот
се решаваат во подземјето и обратно.
Денес го убив мојот сосед.
Што се однесува до мене, војната може да заврши.
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За што се бориме? Ќе видиме кога ќе се тргне чадот.
Ќе се бориме до последниот човек
а потоа ќе дојдат Американците и ќе снимаат филм!
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ЕКРЕМ МАЦИЌ
1966 – Коњиц

Подобро е да се мрднeш од патот отколку од умот.
Ме радува иднината. И уште некои пороци.
Не наседнувајте на гладот. Контејнерите се полни.
Ми се чини дека наскоро ќе има нови избори.
Опозицијата е заинтересирана за моите афоризми.
Сè минува само подобрата иднина оди понатаму.
Во Босна луѓето ги знаат имињата на секој политичар,
a често не знаат ни сопственото да си го напишат.
Интересите ни се различни, а разликите интересни.
Народот е злопамтило. Секоj пат гласа за истите.
Кога извршивме колективно самоубиство,
некои станаа како ништо да не се случило.
Не може да се зборува за сексот,
а да не се допре и политиката.
Останавме свои. Никој не не сака.
Моите родители се сиромашни.
Затоа се чесни, а боледуваат и од други болести.
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Светлите ликови се во сенка на другите.
Да знаеја дека е бесмртен немаше да го убијат.
Во парализирано стопанство
кадрите се ортопедски помагала.
Босански нудизам. Од нивните ветувања, останавме голи.
Конечно заклучивме дека
заедничкиот јазик е причина за несогласувањето.
Најголем патриот е оној кој мисли дека сите би изгинале за
него.
Ги застапувам ставовите на малцинството.
Повеќето, и онака, грешат.
Најдобро се разбираат оние кои не мислат со својата глава.
Највисок врв во Србија. Косово Поле.
Злосторствата не застаруваат. Напротив, се подмладуваат.
Се заштити од крадење. Се продаде.
Запали му ја на комшијата куќата ако не можеш свеќата.
Немаш отворено досие. Па што имаш?!
Постои можност да ја добиеме биткта.
Ги завземавме нивните ставови.
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Заслужи да одлежи. Крадеше напорно.
Крадците ја завршија реформата пред полицијта.
Ги облекоа нивните униформи.
Помина времето на братство и единство.
Сè помалку се мразиме.
И денес ќе ги усогласуваме ставовите.
Има уште од оние кои не разбираат.
Ние сме мнозински народ. Ние сме сиромашни.
Едни чекаат златни лажици, другите лижат прсти.
Кучињата на војната го измочаа дрвото на мирот.
Митот за братството и единството
потекнува од заедничкиот казан.
Партија на истомисленици. Сите слушаат.
Прво српско востание, Второ српско востание, Трето
српско востание... Седи Србину.
Тешко на вратоврската на исушен политичар.
Каде чизмата мисли, 'рбетот парадира.
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БОРИСЛАВ МИТРОВИЌ
1950 – Нова Топола

Во мене се борат гладтта и патриотизмот.
Во секој случај ќе го дадам животот за татковината.
Политичката сапуница е црна серија!
Целиот народ е во притвор,
а се споменуваат и нови апсења!
После рушење на темницата на народот,
нашето ропство доби нови димензии!
Нашата влада судбината ја дели само во свечени пригоди!
Не е лошо што ѓаволот живее како Бог,
туку што има толку верници!
Приказната за голоракиот народ се обистини!
Сè е во рацете на поединците.
Каква шведска маса!
Кај нас собирањето околу казанот има долга традиција.
На голите и босите дозволен им е само првиот грев.
Ова е земја на соништата. Ноќните мори станаа стварност.
Ги губиме политичките натпревари
затоа што играчите не излегуваат од казнениот простор!
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За апстрактните мисли секогаш ќе има слобода на говор.
Идеал на бирократот: човек од хартија.
Секоја лоза има по некоја тиква.
Политичката температура зависи
од бројот на болни на власт.
Нема повеќе неизвесност. И животот е наместен!
Подвитканата опашка е најцврста потпора!
На врвот најлесно се доаѓа одозгора.
Ако на врвот се качуваш како мајмун,
барем симнувај се како човек!
Површината најмногу се разбранува
кога ќе исплива вистината!
Политичките фосили прават сè за да не умртват!
Има премногу татковци за вака мали народи!
Што тече понатака, животот е сè позагаден.
За да не ги валкаат рацете, некои својот леб
го замесуваат со јазикот!
Не можат сите лаги да се соберат во гласачките кутии!
Од јавните работи во тек е закопот на државата!
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Народно верување:
ако падне дожд или власта, ќе биде родна годината!
Испраќањето на оној свет
понекогаш е повесело од животот!
На мртовецот секоја чест.
На закопот никој не остана гладен!
Имаме широка душа. Никако да ја испуштиме!
Државното знаме е мало,
за да ја сокрие голотијата на народот!
Внимание!
На патот за Европа, голем одрон од балкански политичари!
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КЕМАЛ МАХМУТЕФЕНДИЌ
1942 – Сарајево

Ако ти смрди, откажи се од својот нос.
Големата риба ја јаде малата риба; а двете завршуваат во
тава.
Додека е човекот жив – рано е; а кога ќе умре – доцна е.
Ете какви се тоа луѓе: на колената им никнаа стапала.
Живите напред, останатите застанете!
Единствен кој позади себе остава светол траг е полжавот.
Кој сака да влезе во трага на човекот,
тој потполно ќе заталка.
На многумина од здрава храна
им останува само да голтаат – воздух.
Нема поголеми лаги од историските вистини.
Ниту ѓаволот не сака ништо да работи без хонорар.
Оваа демократија ќе не одведе до слобода
во која сите ќе станеме робови.
Пази се од друга нација,
а ни својата бога ми не ја запоставувај!
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Писателот е куќно милениче
кое залајува во празниот ходник.
Толку си добар што ми е жал што си се родил!
И молчејќи правеше граматички грешки.
Како да се санкционира вербалниот деликт на молчење?!
Ако не си секој ден поинаков, ќе те нема.
Во молчењето е златото.
Што ќе правиш со толкаво богатство?
Никако не дозволувај да ти се скараат џебот и главата.
Сонува за времето кога секој сатиричен афоризам
би бил бесмислен.
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НЕНАД НЕСТОРОВИЌ
1953 – Брчко

Не е точно дека тие не ограбуваат.
Тие работат на собирање на народното богатство.
Го кренавме високо за да ни покаже колку сме малечки.
Тајната вечера прослави двајца-тројца сликари,
а тајните вечери стотина политичари.
Криминалот е во нагло паѓање.
Старите криминалци паѓаат пред новите.
Не е опасно кога новата глупост ќе ја потисне старата.
Опасно е кога се натрупуваат.
Ќе не имаше уште помалку ако не му направивме ловишта.
Откога се отворивме кон светот не уби провев.
И бомбардирањето има свои предности.
Збогатени сме со осиромашен уранијум.
Рускиот јазик го учевме
за да на Русите му го кажеме историското – не.
Голема е разликата помеѓу оние кои постат
и оние што гладуваат.
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Додека ја имате својата сенка позади себе,
не викајте никого. Кога ќе ја снема, сите ќе дојдат.
Дајте слобода на човекот, па ќе видите колку е ограничен.
Колку е лотаријата злобна. Се грижи само за среќните.
Кога ќе им кажат да го намалат наоружувањето,
тие само ја кратат цевката.
Војните секогаш некој ги води.
Не дај Боже, сами да тргнат!
Крадецот не е битен. Важно е дека се сложува сумата која
ја објавија медиумите со состојбата на теренот.
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ЈОВО НИКОЛИЌ
1958 – Тутњевац

Помогни Господе, ако те има.
Ако те нема, кажи да не се надеваме.
Го почитувам социјализмот,
ама не сум за пропаст на светот.
Нашата памет ги надмина сопствените рамки.
Мозокот на главата и стана надворешен соработник.
Сега кога мозокот ослободи простор,
создадени се услови да ни дојде од газот во главата.
Кој плука во височина,
најбргу добивa повратна иннформација.
Владата која не превзема ништо,
решителна е да истрае во своите намери.
Земјата нека ви биде над сè!
- рече водачот закопувајќи го својот народ.
Водачот не мора да го сака секој поединец,
за да не се расфрлува љубовта кон народот.
Никогаш нема да го прежалиме.
Вечно ќе плачеме затоа што го имавме.
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Се отворивме кон светот.
Со спуштени гаќи чекаме донации.
Во времето додека не бевме браќа,
се водеше студена војна.
Преставување во вистинското светло траеше сè до зори.
Во лудницата дојде до смена.
Стражарите ги заменија цариници и граничари.
Гласај за најдобрите. Биди подготвен за најлошото.
Врвот е скршен. Сега е афтокефален.
Лесно му е на раководителот да се богати
кога кај нас секоја грешка се плаќа.
Ги извршивме своите меѓународните обврски.
Капитулиравме.
Дека капиталот влегува во земјата,
доказ е сè побогатото подземје.
Дигнавме раце од себе во знак на подршка
на политичкото раководство.
Не сакаа да им бидеме коска в' грло.
Затоа и не фрлија на кучињата.
Сведокот е заштитен.
Пред главниот претрес покриен е со црна земја.
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Ова што го имаме денес, нема цена.
Големината на штетата е државна тајна.
За овој систем мислам сè најдобро.
Никогаш не сум сакал да се правам паметен.
За да ја вратат насмевката на лицето на народот,
од државата направија циркус.
Одбегнувај брза храна. Паси пополека!
Земјата доживува очигледни промени.
Гробовите ја менуваат конфигурацијата на теренот.
Оваа земја нема да се наведнува.
Вековно определба и е да се исправи.
Ова е земја без која не можеме да живееме.
Да не е таа, каде ќе одиме со толку мртовци.
Моравме да го допреме дното бидејќи врвот е недопирлив.
Можеби гробиштата ги запустивме,
ама на мртовците работиме интензивно.
За да се продава поубаво,
државното знаме се изработува во сите бои.
После вековниот сон,
нормално е народот да биде гладен и жеден.
Немаме достојни противници.
Сите се неспоредливо посилни.
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До општо лудило не можеше да дојде порано.
Не бевме психички подготвени.
На агресорите им порачуваме да не ги праќаат синовите
во нашата земја. Тука и нашите едвам преживуваат.
Сето ова не ни го даде борбата.
Некои граѓани и природата ги нагрди.
Нашиот брод влегува во помирни води.
Таласите на дното се послаби отколку на површината.
Ниту една наша светиња нема да биде заборавена.
Тука се псуе сè по список.
Моравме посмртно да го одликуваме.
Не успеа за време на животот да се докаже.
Нормално е што сте поцрн денес отколку вчера.
Скапувањето е природен процес.
Оние кои се кренаа од пепелта, ја нарушија компактноста
на целината.
Штом живнавме, ни порасна долгот кон татковината.
Сите кои насетија дека полицијата ќе пука во масата
застанаа позади народот.
Народ кој веќе добил ѓотек, нема што да бара на улица.
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Уапсениот го маваа со нозе,
сè додека не го стигна раката на правдата.
Расипаните имаат неограничен рок на траење.
Сите кои тврдат дека недостасува храна,
често забораваат дека кај нас ретко се јаде.
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БРАНИСЛАВ РИБАР
1952 – Бреза

Откако се населив во рамницата, колата не ми оди надолу.
Кога е волкот сит и овците на број, страдаат козите.
Не е политички мудро да се ветува
поубаво време на истек на летото.
Нудам докази дека на Марс има живот.
Оние кои паднаа одозгора.
Што сè пренесувавме од колено на колено,
не е ни чудо што ни откажаа нозете.
Дури откако направив тетоважа,
станав забележителен човек.
Си поставив превисоки цели. Затоа сега лебдам во облаци.
Можеби сум старомоден, ама сепак
повеќе ги сакам жените отколку мажите.
Подобро е да се биде наемен работник отколку роб.
Поубаво звучи.
Бегајќи од волците, станавме овци.
Не знам што направија. Само слушнав дека го
имплементираа.
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За нив влечев како коњ а ме направија магаре.
Не заборавете дека постојаното мудрување
многу лисици го платија со сопствената кожа.
Рече дека најпрвин ќе зборува како политичар,
а потоа како човек. И сам знае да прави разлика.
Оние да не не ослободија тогаш,
овие не ќе не окупираа сега.
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ИСМЕТ САЛИХБЕГОВИЌ
1945 – Сарајево

Нам ништо не ни паѓа на ум,
додека не не удри убаво по главата.
Убаво пишува. Штета што е неписмен.
Кој знае каде би ни бил крајот да не заталкавме на време.
Обично памет делат оние кои најмалку ја имаат.
Прво се опаријапа потоа испарија.
Добро што некако успеваме, како што сме криво насадени.
Не знам дали работата го создаде човекот,
ама знам дека на работните акции се правени деца.
На гладните не им треба портпарол, имаат црева.
Благодарејќи на власта, нам секој ден ни е подобро
отколку што ќе биде утре.
Визионери: со конститутивната
одржаа и комеморативна седница.
Одговорноста се зголеми. Се трупа ли трупа.
Избирачите нема од што да се срамат, ама има од кого.
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Местото на воловите им е во шталата,
ама никој не се осмелува да им го каже тоа.
Оние што ги менуваат дресовите, помалку се потат.
Останавме со кратки ракави, а гласавме во зимски палта.
Какви сè лоши типови даде историјата,
со тоа не може да се пофали ниту зоологијата
Последиците се несогледиви, ама многу добро се гледаат.
Исти татко. На ништо не личи.
Не е важно кој е на власта, кај нас секогаш владее тага.
Какви готови производи! Кај нас сировините се на цена.
Сиромаштијата се намалува.
Сиромасите имаат сè помалку.
Демонстрантите не ги растера никој.
Напротив, ним им е забрането доаѓањето.
Порано за умрениот се прашуваше од што умре,
а денес од што живееше.
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ХИМЗО СКОРУПАН
1940 – Нови Сад

Во некои држави пожарникарите гаснат
само демонстранти.
Во војната беше знаменосец. Носеше бело знаме.
Имаше такво помнење што го помнеше и она
што никогаш не го слушна.
Во недостаток на докази осуден е на живот.
На многумина сите огледала им се смешни.
Двајцата живееме. Само еден во заблуда.
За некои книги, повеќе од читателите,
се интересираат собирачите на стара хартија.
Жените не пишуваат афоризми,
затоа што немаат што да кажат така кратко.
Полесно е да се скрши чашата отколку тагата.
Среќни се оние кои не знаат дека среќата постои.
Најдобар лек против ќелавоста е добра капа.
Снобот и за тоалет шољата мисли дека е амфора.
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Животот е лотарија во која главната добивка е смрт.
И каде нема ветерници има Дон Кихоти.
Народот зема сè во свои раце. Освен мотиката.
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САМИЈА СЛАТИНА
1942 – Забрњица

Богатиот доби мозочен удар, му удрија парите во глава.
Ние го извезуваме најдоброто што го имаме,
тоа се нашите деца.
Бев патриот од уверување, верував дека ќе имам корист.
Не се слуша пукање. Изгледа дека нема преживеани.
Работниците работат со полна пареа,
а директорите се полни со пара.
Ако сакате да знаете за некој сè,
ставете го на раководна положба.
Ако е времето пари, тогаш немам време за губење.
Ако за раководители ги избереме најдобрите, тогаш кој ќе
работи?
Иднината бавно доаѓа, а ние бргу си одиме.
Вратете ни го еднопартискиот систем,
со браќата сакам да живеам во слога.
Владата мисли на нас.
Редовно ни праќа даночни инспектори и полиција.
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Бракот е како новоизбрана власт.
Дали е добра или лоша ќе дознаеш кога ќе биде доцна.
Се бореше за светла иднина а на крајот го голтна темница.
Ако му ја соопштиш тајната на пријателот,
да знаеш дека и тој има пријател.
Доброволците се слободни борци,
тие убиваат што ќе стигнат.
Го жалат сите кога умре. На сите им остана должен.
Ние сме борбен народ, затоа се напаѓаме меѓусебно.
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СТЕВАН Р. СТЕВИЌ
1957 – Трњаци

Оние кои гинеа за татковината,
не ни помислуваа дека во неа ќе се умира од глад...
Конечно стигнавме до крајот.
На многумина тоа им беше цел.
Ние сме горделив и достоинствен народ.
И не се срамиме што сме голи и боси...
И кај нас мајките да раѓаат синови-единци,
никогаш не би удрил брат на брат...
Откога е нашиот петел во лонецот,
никако не знаеме кога ќе ни се раздени!
На функции воглавном се доаѓа,
а од функција најчесто се лета!
Ни кај нас повеќе не се кради. Се врши приватизација...
Ја нема таа височина
од која нашиот човек не може да падне!
Тука одењето е исто што и бегањето.
Разликата е само во големината на чекорити.
Убаво е кога луѓето мислат дека сте паметни.
Проблем е ако тоа морате и да го докажувате!
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И овие избори ќе бидат успешни. Добро ги наместија...
Порано државите траеја, а режимите пропаѓаа.
Сега државите пропаѓаат, а режимите остануваат.
Тука знаењето е на висока цена.
Што повеќе ќе платиш, мислиш дека повеќе знаеш...
Главата горе, рацете доле! И ете ти излез.
Само во лудниците понудата на смеа
е поголема од побарувачката...
Некогаш беа наоружани до заби. Сега носат само протези...
Нешто се знае, а нешто не се знае.
Сето останато е политика.
Воведена е строга цензура: Повеќе не смее да се објавува
она што го знаат сите.
Долго бараа црно на бело. Сега така им се пишува.
И тоа е дијалектика.
Да немаше војни ќе немаше ни миротворци.
Постигнат е полн погодок.
Единствено не се знае што беше мета!
Да си го држеа јазикот за заби, ниту оружјето немаше да
проговори.
Немојте да не држите за збор. И онака останавме без текст.
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Барајќи непријатели ги изгуби и она малку пријатели!
Учете географија. Заради неа и историјата се повторува.
Улогите одамна се поделени. Сега се делат лекциите.
Во борбата за власт се дадоа себеси.
Затоа сега други владеат со нив.
Најдобро им е на оние кои веќе се на дното:
никогаш повеќе не можат да паднат.
Како да фатиме чекор, кога не сопнаа веднаш на стартот!?
Сиромавиот зборува за богатство
како што болниот зборува за здравје.
Глупоста е многу посилна од паметта!
Можеби затоа паметните попуштаат?
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АБДУРАХМАН ХАЛИЛОВИЌ – АХИЛ
1958
Сè му оди како по лој – знае каде треба да подмачка.
И тие ќе ги изнесат своите ставови
кога ќе завземат положба.
И покрај толку часовници премиерот не знае
дека на народот одамна му е пет до дванаесет.
Ние сме под контрола поради работите
кои побегнаа од контрола.
Ги искористија слепците за своите ќорави работи.
Залудно танцуваше на политичката сцена
– не можеше да фати ритам.
Колку сме големи, кога ќе влеземе во Европа
нема да не видат.
Оставете ги меѓите – обработувајте ги полињата!
Во самиот политички врв имаме толку доктори
што би морале да водат многу поздрава политика.
Долго мозгаа за да донесат одлука надвор од паметот.
Во политиката најпрвопразните глави доаѓаат до врвот.

79

Васил Толевски

Заради некои отворени прашања сега е в' затвор.
Низ празни ветувања им се протегна
четиригодишниот мандат.
Стана тежок случај – олесни повеќе банки.
Кога ќе влеземе во Европа
стандардно ќе пропаѓаме европски.
Пред вратат на Европа не фати провев.
Лесно му е на министерот за поскапување на месото
– каде и да оди му напикуваат парче.
Поделбите на овие простори можат да траат до
соединувањето.
Под светлоста на денот на преговорите падна темница.
Индустријата за месо го меле народот со цените на месото.
Уште многу наши клучни прашања се заклучени
во меѓународната заедница.
Без месо ќе се сушиме како суви коски.
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СЕНАД ХОНИЌ – ХОНА
1962 – Нови Пазар

Би се вратил јас на село кога би можел да ја ставам
мотиката на уво.
Беа истомисленици. Молчеа за исти работи.
Автобиографијата потполно го измени.
Тате, народот не е добар. Ништо не јаде.
Спонтаното излегување на народот на улица,
одлично е организирано .
Хуманитарната помош стигна во вистинскиот момент.
Народот е убиен најаден.
Давеникот одлично се чувствува. Мавта со рака.
Човекот се сврте кон природата. Стана sверка.
Ние се храниме правилно. Ја ставаме храната во устата.
Не е точно дека живееме како растение.
За тоа е потребна земја.
Не е точно дека народот нема што да јаде.
Микроскопските истражувања покажаа спротивно.
Го изгуби помнењето.
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Тоа е единственото на што се сеќава.
За среќата треба да се бори, ама народот одби да гине.
Ние ѕверски се бориме за живот достоен на човекот.
Би имал и јас што да кажам, ама сум убаво воспитан човек.
Не спасија научниците.
Пронајдоа дека гладувањето е здраво.
Кучето е најдобар пријател на човекот,
затоа што двајцата живеат ист живот.
Не би сакал на комшијата да му цркне кравата.
Може да умрам од среќа.
Волкот е ослободен од обвинението.
Сепак тоа беа само овци.
Ни посакаа долг живот, а имаше и други видови на
провокација.
Го расипав стомакот. На контејнерот му мина рокот на
траење!
Коњите влечат вистински потези. Ги жртвуваат пионите!
Дека крвта не е вода се виде на секој чекор.
Иднината е пред нив. И така со векови.
Кај мас нема коцкање. Бомбата е фрлена.
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АЛИЈА ХОЏИЌ
1943

Ако љубовта не познава граници, од каде толку илегалци.
Ако средините се различни, да се обидеме со стапот.
Тој има два краја.
Се вивна високо, а го срушија само со два прста.
Градевме нов човек, а тогаш снема материјал.
Додека извикуваше пароли– другите се снајдоа.
Државата – тоа сум јас! Одумирам.
Заклетва на еден делегат: Жими двата прста.
Клечењето е предуслов за добар старт.
Нека не ве вознемирува кркорењето на цревата,
тоа се само внатрешни превирања.
Некои оратори не заработуваат ниту за кисела вода.
Некој ниту да мрднат од подоброто утре.
Од каде дува ветрот,
најдобро знаат оние што имаат едрилици.
83

Васил Толевски

Се чувствувам како глумец, секогаш ми суфлираат.
Останав без збор, ми го зедоа од уста.
Беше тоа отворена дискусија позади затворена врата.
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АФОРИСТИЧАРИ ОД СРБИЈА
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ПАВЛЕ АЃАНСКИ

1934 – Сремска Митровица
Ако се цени по навредите, тогаш пратениците го зборуваат
она што го зборува народот.
Афористичари кои пишуваат за проблеми,
ги имаат дури после тоа.
И сознанието дека си живеел во заблуда
може да биде погрешно мислење.
Благодарение на пепелот со жар,
и во контејнерот може да се најде топол оброк.
Совеста ми е чиста како жиро сметката.
Србија е надвор од Голема Србија.
Избирачкото тело нема глава.
Србија е ветена земја за предизборни ветувања.
Сит сум од оние што не им веруват на гладните.
По уставот забрането е да се клонира човечко суштество,
ама не и политичар.
Едвам чекам да распишат избори па пак да не гласам.
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Обвинетиот за воени злосторства не е осуден
поради недостаток на живи сведоци.
Оние што зборуваат сешто, ништо не кажуваат.
Србите и Црногорците ќе живеат како браќа
ама не и како луѓе.
Во Србија сеуште ги перат мозоците за да се збогатат.
Власта го реформира човекот.
Оние кои се заложуваат за транспарентност
се возат во автомобили со затемнети стакла.
Во легендата за Сизиф нема податоци
дека има пишувано афоризми.
Горд сум што Србија знае што е најдобро за неа.
Човек кој мисли дека знае сè,
му останува само да го смени своето мислење.
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АЛЕКСАНДАР БАЉАК
1954 – Црвенка

На сите кои извлекоа жива глава им честитаме,
а на останатите им посакуваме повеќе среќа
во наредните извлекувања.
Мојот живот многу се оддалечи од мене.
Се плашам да не се изгуби.
Не се лутиме што сојузниците не бомбардираа.
Помеѓу пријатели дозволено е сè.
Не мораа стoпати да му кажат дека е будала.
На паметниот и еднаш му е доста.
Тука животот лесно може да се изгуби.
Србија е голема!
Овцата е инспираторот на злосторството.
Да не беше така слатка, волкот не ќе ја изедеше.
Војната не затекна неспремни. Сред војна вежба.
Во исти лајна сме. Затоа не ни е јасно кој кому
му ја има нарушено територијалната целовитост.
Афоризмот е дриблинг на духот на мал простор.
Не сум злопамтило! Бележам сè.
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И овој век го поминавме во ропство.
Тоа ретко ни се случува.
Еднаш во сто години.
Народ кој пет века помина во ропство
има славно минато.
Окупаторот, порано или подоцна, ќе се покае.
Тука никој не се усреќил.
Ние Србите секој час кревавме востанија.
И поголем народ би се искилавил.
Сè има своја граница. Освен Србија.
Навалете на Србија! Уште малку, па ќе нема.
Цел свет не може да ги реши нашите проблеми
а велат дека ние сме неспособни.
Србија треба да биде средена земја.
Да не се резилиме секој пат кога ќе дојде окупаторот.
Несреќата никогаш не доаѓа сама. Секогаш доаѓа со нас.
Ја добивме медиумската војна.
Сега целиот свет знае за нашиот срам.
До српско-српски дијалог никогаш нема да дојде.
Не сме будали сами со себе да разговараме.
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Човекот користи само десет отсто од мозокот,
а нашите заштеди се многу повеќе.
А има и Срби кои се просрпски ориентирани.
Кога револуционерите добија крила,
народниот имот доби нозе.
Вашето дело е оригинално. Не личи на ништо.
Дека беше илегалец, можат да потврдат илјада сведоци.
Освен геноцид, на нашите простори
немаше други инциденти.
Смешно е обвинението дека Србите планирале геноцид.
Кога Србите планирале нешто?
Не можам да кажам дека одамна немам видено
така глуп политичар затоа што секој ден го гледам.
Го отстранија половината членство
за да не дојде до поделба во партијата.
На изборите нека победи и црниот ѓавол,
само некако да излеземе од пеколот!
Државниот циркус гостува истовремено во сите места.
Не сум веќе во тие години кога можам бргу и лесно
да се повлечам од високата положба.
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Нема таков кого Сталин не го сакаше.
Никаде го нема. Како во земја да пропаднал.
Еден човек е виновен за сè! Случајот сакаше баш тој човек
да е оној за кого гласавме.
Инспекторот најпрвин почна со убаво,
а кога го заболеа рацете, го употреби пендрекот.
Оние кои сакаат да го срушат постојниот режим
ќе добијат најмалку десет години затвор,
а оние кои не сакаат, ќе добијат – уште пеесет!
А оној со чорапот на глава
е помошник на министерот за финансии.
Штрајкот со глад секој граѓанин може да го изврши
во кругот на фамилијата.
На Владетелот многумина му се вовлекуваат под кожа,
а оние похрабри и помалку гадливи
му искажуваат и подлабока почит.
Човекот кого до сега го сметав за паметен
вели дека читал и попаметни книги од моите.
Уредникот не може да објави било што,
бидејќи има жена и деца.
Смртта не ја констатиравме веднаш
за да не се влоши состојбата на умрениот.
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Забранетата книга не ја читав
затоа што таквото пишување најостро го осудувам.
Јас сум за дијалог на рамноправните. Око за око, заб за заб.
Идејно се разидоа. Едвам ги раздвоивме.
Се фатив како правам мубет сам со себе,
а потоа сите тројца отидовме на пиво.
Можеби сум гение, ама само тоа знам да го работам.
Што ти е писмен човек!
Што ќе му напишат, тоа и го кажува.
Не сум превртлив, ама ветерот дува час на една
час на друга страна.
Оние кои ползат доаѓаат во таласи.
Оној кој секоја вечер ни се обраќа од малиот екран,
сигурно е некој интелектуалец.
Будала олку не би не мајтапел.
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МИЛАН БЕШТИЌ
1952 – Белград

Нека ми го вратат имотот на Косово!
Па повторно да го продадам.
Шизофреничарот не треба
да се поставува на значајни должности.
Поради судир на интереси.
Нашиот медал има само една страна.
И тоа баш онаа другата.
Дваесет години заостануваме позади светот.
Инаку пред тоа не заостанувавме.
Паметните добиваа куршум во чело.
Така започна одливот на мозоци.
Во војната имавме непријатели.
Окупаторот беше одвишен.
Уште во дванаесеттиот век
тука се јадеше со лажица и вилушка,
а и денес би се јадело да има што.
Ми го затегнаа лицето. Огледалото сега е пообјективно.
На нас законот не ни лежи во буздованот.
Милицијата е современо опремена.
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А кога дојде зимата, штурчето ја засвире химната.
Во нашата банка вашиот влог е сигурен.
Ни вие не можете да го подигнете.
За водачот не напишав ниту еден афоризам
затоа што не можам да го смислам.
Обесениот за јажето го врзуваат непријатни спомени.
Без уверение за здравствената состојба
не можеш да управуваш автомобил, ама држава можеш.
И Србите се луѓе од крв и месо.
Тоа и експериментално е докажано.
Го сакам сексот и со радост се сеќавам на него.
Извршна власт или егзекутори?
Овој пат нема да има боречки пензии.
Стравотиите од Втората светска војна
не смеат да се повторат.
Србите и Хрватите се браќа со различен пол.
Најдобро предјадење е гладот.
Стрелањето е прилог кон ѕидните новини.
Ништо немам постигнато во кариерата.
Ме теши тоа што навистина сум неспособен.
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Се родив. Тоа е мој допринос
кон демографската експлозија.
Огништата се гасат со палење.
Фабриките се во општествена сопственост
а општеството во приватна.
Пишувачот на графити ги моли спонзорите
да му помогнат во градежен материјал.
Демократијата е родена во знак прашалник.
Светот е еден. Помал број противници од ова
не можеме да имаме.
Религијата го смирува стравот од смртта,
а го зголемува стравот од животот.
Ден на крвопролевање – црвена буква во календарот.
Шегаџијата кој мисли, се шегува со главата.
Хитлер во душата не беше нацист, туку такво беше
времето. Мораше.
И Бонапарта си замислуваше дека е Наполеон,
ама на него тоа му успеа.
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ЗОРАН БОГДАНОВИЌ
1939 – Жагубица

Рушевините го демантираат тврдењето
дека имавме Потемкинови села.
Полетав во братска прегратка, а тие ме обвинија за јуриш.
Нашата власт трипати зема а еднаш мери.
Од две зла политичарот секогаш треба
да помисли – на себе!
Некогаш бевме сиромашни како црковни глувчиења,
а тогаш ја одвоивме црквата од глувчињата.
Воената кочија е странска, ама воловите се домашни.
Странските набљудувачи го гледаат
само она за кое се програмирани.
Што вреди што сето тоа народот го позлати, кога тие си го
преточија во личен накит?!
И ежот може да се јава кога ќе се острижи.
Сегашнава ситуација бара преминување од збор на ремекдела.
Од каде вдовица кога мажот и е бесмртен?
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Иднината многу ни отежнува да се вратиме во минатото.
Да не е жолтиот печат, црно ќе ни се пишува.
Нема министерско свинче. Сега тоа е крмак.
Паметните се осилија. Почнаа да мудруваат.
Се учам на грешки од мали нозе ама и грешките пораснаа.
Прекрасно е да се биде стар и перспективен.
Нам празничните ветувања ни паѓаат во работен ден!
Паѓањата се ублажени затоа што дното е поприфатливо.
Заштитениот сведок е претепан.
Него никој не смее да го препознае.
Власта не е хармонична.
Никој не сака да е последна дупка на шупелката.
Нашите политички џуџиња пораснаа. Сега се кепеци.
Власта е за реформ – торта а народот за ситни колачиња.
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ГОЈКО БОЖОВИЌ
1972 – Пљевља

Топовите ја засилија позицијата на партијата.
Победниците ја бришат историјата!
За нискиот наталитет виновни се неродените.
Влакното на јазикот ја чува главата!
Бесмртните се наша смртна болест!
Гардата е претходница на авангардата.
Се сопна. Од каменот темелник!
Фигурите во партијата се мрдаат со наредба!
Резултатот е познат, натпреварот може да започне!
Непријателот не спие. Му се раздени!
Кренете глава. Кој нема глава, може и два прста!
Од оние на чело, пука мозокот!
Државата ја гарантира слободата на молчењето!
Само бесмртните да не ни се повампират!
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Војна во која Србите не се на двете страни
не е интересантна!
Актуелна дезинформација: Добар ден!
Кој ќе преживее ќе раскажува!
Кој раскажува, ќе преживее!
Да не се правеше паметна,
режимската интелигенција немаше да попушти!
Непријателот е совладан со големи губитоци.
Во тие борби нашите единици немаа губитоци!
Владеачката партија е против секаква борба за власт.
Всушност, тоа и е службена должност!
Не само што нема да скршнеме од патот,
туку ќе изградиме и брзи пруги.
Народ кој многу чита весници, прочитан е!
Поединците уште еднаш изведоа масовни демонстрации!
Јас не верувам во прислушните уреди.
Верувам во човечкиот фактор!
На изложбата на фосили ги препознав сите.
Ние сме отворена земја,
а наскоро ќе има и почесна стрелба.

100

„Нашите пријатели“

Основани се сомневањата дека жртвите на геноцидот
симулираа злосторство.
Заради голите и босите поделени се униформи.
Толку слепци. Тоа е колективен Хомер.
Мирот е подобар. Жртвите се убивани со природна смрт.
Првин Србите се бореа против Србите,
а потоа ги сменија страните.
Имаше душа голема како Сибир.
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РАДИВОЈЕ БОЈИЧИЌ
1949 – Иванград

Тие двајца се слични по менталитет.
Двајцата се ментално заостанати.
Да ги избираме најдобрите кога немаме подобри.
Подобро врабец во рака, отколку гулаб на гранка.
Супа е супа.
Татко ми го рушеше капитализмот,
па сега јас морам да го градам од почеток.
Првите сто дена нема да ја напаѓаме владата.
Само ќе се браниме.
Во однос на говорот на омразата, вербалниот деликт
му доаѓа нешто како чиста лирика.
Приказната за владата пак е преувеличена.
Пак од комарци правиме магариња.
Ќе го изгубиме Космет,
ама преамбулата никому не ја даваме!
Дури откако ми ја стави јамката околу вратот,
сфатив дека мојот џелат е најобичен давеж.
Бизнисмените треба да ги привлечеме додека
се уште не знаат со кого си имаат работа.
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Србите кренаат раце од три прсти.
Ни зедоа половина па сега не ни остана ништо.
Пискотниците се доказ
дека пред инспекторите се слушна и другата страна!
Налозите од странските господари тукашните политичари
ги сфаќаат премногу лично.
Облеката не го прави човекот. Доволни се џебовите.
Нова тактика: поразот го одложивме за некои други
времиња.
Кај нас за контакт со светот задолжени се –
недопирливите!
Пуштете ги да офкаат. Добриот глас надалеку се слуша.
Додека каскаме позади Европа, Африка ни е зад петици.
Некои би го дале животот за слободата
а некои би припомогнале со пари.
Добар, подобар, избран!
Што му вреди рајот кога тамо оди мртов.
Човечки е – да се излае!
Мртва буква на хартија исто се пишува –
и со кирилица и со латиница.
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За штедните влогови гарантира државата која одумира.
Поплави, земјотреси, епидемии, транзиција...
Благодарение на земјината тежа
и ние кон нешто тежнееме.
Сите наши глупости се доказ
дека сепак мислиме со својата глава.
Народот даде сè од себе... Другото му го зедоа.
Повеќе не е социјален случај. Умре од глад.
Од сите коски кои ни ги фрлија ниту една не беше клучна.
Каква дволичост: никој и ништо!
Мршојадците се – осоколени!
За некого српот и чеканот
се последниот збор на техниката.
Црквата е одвоена од државата... За да не пропадне.
Исти сме – нула према нула!
Стегнатиот ремен е најдобра узда за народот.
Петлите постојано кукурикаат,
а на нас никако да ни се раздени.
Толку оптимизам влева – песимизам.
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Најтешки се ударите на судбината.
Доброволни прилози воведени се и во граматиката.
Нулата е единствената работа
која успеавме да ја заокружиме.
Под секој знак на прашање стои болна точка.
Онаму каде е сè парализирно,
само прашањата се покренуваат!
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ЈАСМИНА БУКВА
1961 – Параќин

Кога ќе влеземе во Европа ,
ќе можеме да ја храниме пола Србија.
Одлучивме и понатака да го поддржуваме премиерот.
Живо сме заинтересирани да дознаеме
што тој навистина сака.
Влеговме во историјата. Живееме во деветнаесеттиот век.
Нашите министри се како леб.
Секогаш паѓаат на намачканата страна.
Светот редовно ни праќа хуманитарна помош.
Сето тоа крваво го заработивме.
Дека сета памет отиде од Србија,
тврдат оние кои останаа во неа.
Не ни треба интернет. Пребаруваме по контејнерите.
Што вреди што е народот за промени,
кога никој не сака да се менува со него.
Да не е наркоманијата,
тука никој нема да ги засучи ракавите.
Подобро е два часа во Собранието
отколку воопшто да не се спие.
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Србија до Токијо. Косово до крајот на годината.
Криминалот ни е така оргаизиран,
што час е владина а час невладина организација.
Се подготвуваме за влегување во НАТО,
а живееме како да ни е војската сеуште на Крф.
Не е страшно што не мами кој ќе стигне.
Страшно е што не мамат и оние кои ги стигнавме.
Око за око! Заб за пеесет евра.
Да не застанеше на патот на шверцот
немаше да го згази шлепер.
Најпрвин Шиптарите се наоружаа до заби,
па потоа и нашите се наоружаа – до јајца.
Народот се дели на три социјално загрозени сталежи:
низок сталеж, среден сталеж и оние преку метар и шеесет.
Доби два сина. Време е еден сам да направи.
Зошто не сум Црногорец, па да можам барем еден ден,
да не бидам Србин.
Откога не заплисна таласот на приватизација,
изгледаме како да не исфрли цунами.
Не е ова само моја земја. Моја е и саксијата.
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Повеќе не ја сечиме гранката на која седиме.
Сега само седиме а други сечат.
Бевме на добар пат за Европа.
А тогаш ни се попречи Кинескиот ѕид.
Се откажавме од Косово во корист на Србија.
Секој е невин сè додека не се докаже спротивното –
рече кривото влакно.
На народот тешко може да му се угоди:
час му е зима, час му е студено.
Се откажав од националниот идентите. За секој случај.
Нашата младина натпреварите ги следи на Маракана,
а концертите на – марихуана.
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ВЛАДИМИР БУЛАТОВИЌ ВИБ
1931 – Крагуевац – 1994

Кога сатирата е на половина копје,
тоа е знак дека слободата е умрена.
Ми забележувате што си играм со зборови.
Ќе се угледам на вас, ќе си играм со луѓето.
Секаде се напредува со помош на туѓите гласови,
освен во операта.
Упатство за лов на грешници:
ќе наместиш грешка и чекаш некој да падне во неа.
Се зборува дека треба постојано да се биде буден
а од сатирта се бара да биде приспивна.
Сиромашна е таа правда која треба да се правда.
Можете да си замислите како му е на зборовите
кога ќе се завртат,
а говорникот не стои позади нив.
Состанокот заврши. Оној до мене го соблече мантилот од
закачалката и го закачи човекот.
Кога лажеш за свои потреби, ти си лажго.
Кога лажеш за потребите на државата, ти си статистичар.
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Предавство на пријателот
е прва вежба за предавство на татковината.
Ако на селанецот не му се забрануваат црните овци,
тогаш зошто на интелектуалецот му се бранат црни мисли.
Медицината со апарат го мери притисокот.
Државата отиде подалеку: со апарат може и да го зголеми.
Кревањето глава е еден од начините
на џелатот да му се покаже вратот.
Вишокот на страв може да се прикаже и како
недостаток на слобода.
Сè што му ветивте на народот,
народот ви овозможи да го имате.
Имаме кадри за пет држави,
ама нашата држава сама ги издржува.
Првин си човек во сенка, потоа човек со сенка,
на крајот сенка од човек.
Нема колективна одговорност.
Дури и проститутката знае кој е татко на детето.
Потрошувачката е голема, ама групата која троши е мала.
Не претерувајте со свирење на химната.
И онака доста стоиме во место.
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Предводникот секогаш оди право.
Талкаат само оние кои го следат слепо.
Бирократотот кога е збунет држи говор.
Селанецот збунет, незбунет, држи мотика.
Само што ќе се решам да се помолам на господ,
господ ќе се смени.
После плимaта на богатење доаѓа осека на моралот.
Ајде докажи дека си способен
кога те оценуваат неспособните.
Човекот чека згода, нечовекот незгода.
Кој се потпишува со палецот, управува со тупаницата.
Попови, избришете ја брадата од мрснотија:
барем оној ден кога не повикувате да постиме.
Го оправдуваат волот што ја изеде зелката и велат:
Тој е наш вол. Зарем зелката не е наша?
Само уште метеоролозите зборуват што ќе падне.
Останатите зборуваат кој ќе падне.
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ЈОВАН ВЕЉИН МОКРИНСКИ
1955 – Мокрин

Волкот го изеде магарето. Затоа се сите овци на број!
Да не беше Голема Србија и малите Срби ќе имаа
татковина!
До кога ќе увезуваме пченица?
Додека чукаме празна слама!
Зошто ги учите децата да одат?
И онака кога ќе пораснат ќе мораат да ползат.
Државниците како деца си играа војна.
Кога пораснаа си играат – со мирот!
Кога се луѓето свињи, колењето е неминовно.
Кога луѓето со пилешки мозок добијат крила, летаат глави!
Не знам во кого да се сомневам!
Сите ја зборуваат вистината!
Политичарите и земјоделците се на иста работа.
Ја обработуваат земјата!
Не и е на сатирата до цветање,
ама убавото време го направи своето.
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ГОРАН ВЕЉКОВИЌ
1961 – Белград

Големиот бизнис е како џогинг.
Или ги бркаш парите, или бегаш од полицијата!
Подобро е да се збудалите од многу преговори,
отколку да војувате со лудаци.
Видов професионалец.
Со гумени ракавици претура по контејнерот.
Говорите ги смислуваат во ВЦ-то,
додека извршуваат поважни работи.
Добар, лош, злобен.
Тоа е развојниот пат на човекот во политичар.
Карикатурата ја направи без зборови
а за малку ќе останеше без глава.
Пратениците не одат во библиотеките.
Не сакаат да се разликуваат од својот народ.
За работата на некои политичари
се интересира само полицијата.
Толку го сакаа, што сите сакаа да го закопаат.
Честа е тешка работа.
Кога некој ќе се качи горе, таа останува долу.
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13% од Србите се на интернет, а 50% во белиот свет.
Ако книгите на Андриќ се продаваат по два евра,
мојата ќе биде поевтина од тоалет хартијата.
Две минути молчење за великанот.
Една минута за него, една за неговите жртви.
Гледам доста старци пред судниците.
Најверојатно пишуват тужба против смртта.
Народот лаже кога вели дека верува во подобра иднина
кога подига толку кредити.
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МИХАИЛО ВЕЉКОВИЌ
1954 – Белград

Една добра и една лоша вест: отиде на нова положба.
И така тој народ живееше среќно сè до крајот на животот.
Работниците се делат на гастарбајтери и вегетаријанци.
Не се сите говори исти. Првиот беше како нов.
Мазохистот и садистот судбински ги поврзува
свеста за заедничката задача.
Немaме конечен став за реинкарнацијата затоа што порано
никој за ништо не ги прашуваше мртовците.
Тешко е да се замислат географски карти без легенди.
Мемоарите на дворскиот шут спаѓаат во забранета
литература.
Фактот дека одат од положба на положба доволно зборува
за нивните морални и стручни квалитети.
Нашите оптимисти се непоправливи а за песимистите
секогаш постои надеж.
Дали е ориентацијата лева или десна зависи од каде се
гледа, одоздола или одозгора.
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Ќе биде подобро. Во наредниот период многу очекуваме
од Законот за веројатност.
Иднината требаше да започне,
ама минатото не е завршено.
Едни гаѓи, ама се менуваат.
Во цел на зачувување на живата сила, до наредно,
не се препорачува напојување директно од изворот!
Го исполнивме првиот услов за излез од криза.
Влеговме во криза.
Небото гледа сè, а земјата сè чувствува!
Шпионот е човек од народот во народот.
Секогаш бевме единствени како никогаш до сега.
Во интерес на истрагата, обвинетиот не знае што направи.
Кај нас сè е можно.
Тоа е причината на нашиот оптимизам.
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KARLO WEREB
1949 – Зрењанин

Ни се вее новото знаме – на стариот стап!
Чувајте ми го мирот, додека сум на стража!
Господа, поделете ни ја само платата,
инаку нема ни да штрајкуваме.
Гладот е масовна појава.
Не навикнаа на масовни работи!
Без Јуда не ќе беше ниту распнатиот Исус.
Господ е со нас. И на небото и на земјата.
Државата е најголемиот крадец.
Само што тоа не смее да се каже.
Вашите гревови се стари, ама нашите казни се нови.
Гладтта каса и без заби.
Конечно излеговме од лавиринтот.
Сега не знаеме каде да одиме.
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МИЛОВАН ВИТЕЗОВИЌ
1944 – Витезовиќи

Кога ќе видам некои дела ми доаѓа да се вратам на зборот.
Кога се пишува со фантазија, историјата е полна со
волшебни херои.
За мртвите сè најубаво – само, кој ќе го дочека тоа!
На разбудениот народ му се пеат приспивни.
Култот на личноста се чува со почесна стража.
На среќните народи и плевелот му е салата!
Космополит е човек од сите знамиња.
Комунизмот е измислен рај на атеистите!
Во глуво време и вештерката е некакво друштво.
Го сечеа патот. Низ масата народ!
Лесно е да се одржи говор. Тешко е да се одржи зборот.
Народ кој не знае да сонува тешко се разбудува.
Поминатите времиња се враќаат и прават пустош.
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Пораките на историјата се јасни,
ама најчесто остануваат неврачени!
На историската раскрсница распнат е народот!
Воените успеси слегуваат
како и гробовите на загинатите војници!
Водачите со тесни погледи сакаат
да ги шират просторите на својата земја!
На народот е најлесно да му се затне устата
во име на народот.
Во суштина на чизмата е да гази по светот!
Од дланката на чврстата рака може да се прочита
горчливата судбина на народот!
Вистинскиот неред започнува
со интервенција на силите на редот!
Ни се закануваат за да им бидеме пријатели!
Пресудите кои се изрекуваат во име на народот знаат
да бидат фатални за народот!
Мирот се согледува преку нишанските справи!
Дадениот политички момент не се чека, туку се создава!
Помеѓу две војни човекот се залажува со мир!
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Векот на напредок може за милијарда години да уназади!
Песимистите се луѓе кои не знаат да лажат!
Сам со себе: најстрого одбрано друштво!
Пишуваше напредни пароли. Во тунел.
Онаму каде се сите за еден еден има моќ над сите!
И столбот на срамот е некаков светилник!
Во библиотеките се ископува богатството на духот!
Знам поети кои се коњушари за туѓите Пегази!
Жал ми е: вие сте многу талентиран!
Ви тројанските случувања постапките на Боговите
ги одредуваше Хомеровата фантазија!
Губитокот на елементарното во талентот
го викаме усовршување на стилот!
Суфлерите ги знаат сите улоги!
Ѓаволот ја однесе шегата. Време е за сатира!
Направи таков драмски заплет што во него не можевме
да го најдеме писателот!
Кукавицата најубаво го опејува својот живот!
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Стрелаше со погледот. Низ снајпер!
Сите сме затворени. Позади звучниот ѕид!
Ковајќи ја својата среќа, човекот се прекалува!
Оној кој знае дека го следат, го избрал најлошиот пат!
Кој прима признание, сè му е простено!
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ДУШКО ВЛАЈКОВИЌ МИТРАНОВ
1967 – Вршац

Рацете ги изгубив во војна.
Инвалиднината ја очекувам кога ќе ме зачеша дланката.
Би им порачал нешто на избирачите,
ама не ги пуштаат во собраниското бифе.
Додека Европа уште јадеше со раце,
ние со лажица очите си ги вадевме.
Бродот тоне. Спасувајте ги најнапред глувците,
жените и децата.
Куче кое се чеша покрај нозете, не каса.
Граѓанска војна е кога во име на татковината ќе ја
нападнеш домовината, а ќе те убие патриот.
Водачот кој од мевот не може да си ги врзе врвките на
кондурите, обично и шлицот му е отворен.
Зошто им ги силувавме жените?
Па болно би било да ги силуваме закланите мажи.
Додека ми се овие десет прсти,
сите жени ќе бидат задоволени.
Што се белее во гората зелена?
Масовна гробница покриена со варовик.
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ДУШАН ВОЈВОДИЌ – БИРЏА
1948 – Винковци

Самонаречените српски патриоти најмногу страдаат.
Од вишок килограми.
Сизиф успеа благодарение на планината.
Селанецот – на равницата.
Жртвите не беа залудни.
Никнаа толку Музеи на револуцијата.
Судовите ја укинаа смртната казна.
Поучно е умирањето од глад.
Денес се прават непотопиви бродови.
На нив најмногу ги ценам чуновите за спасување.
Афоризмот на неделата вреди повеќе од афоризмот на
денот.
Во недела весниците се поскапи.
Тито беше грамада од човек.
За време на животот не го собираше
во ниту еден афоризам.
Се очекува масовно враќање на Србите на своите огништа.
Недоволен е бројот на ликвидирани повратници.
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Нашиот Водач беше толку голем
што со него можеа да управуваат само големите сили.
По грешка го убивме вашиот командант
и грешката веднаш ја исправивме.
Го прогласивме за народен херој.
Жив го закопавме. Нема леб без мотика.
На гробиштата се гледа, како диши еден народ.
Не ќе можеше Водачот да му зарие нож
во грбот на својот народ
ако народот не му се поклонуваше толку.
Завладеа мир. Се чека опело.
Во земја на крадци не е важен наталитетот,
туку имунитетот.
Мафија која нема држава е невладина организација.
Србите живеат во повеќе од сто држави.
Во Србија едвам преживуваат.
Десницата многумина ги описмени. И опамети.
Лекарот го зеде пликот. Операцијата беше бргу завршена.
Борбата против тероризмот ќе трае
до последната капка – нафта.
Србите сè помалку се егоисточни а сè повеќе егозападни.
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Се знае и неговата цена. Му прилепија етикета.
Не бистрете политика. Политиката е лов во матно!
Задницата е централен орган
кога ја урамнотежува личноста.
Соколот повеќе ја сака гулабицата од гулабот.
Тој живее од таа љубов.
Најпрвин е воведен обвинетиот а потоа демократијата.
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МИЛОВАН ВРЖИНА
1951 – Сараево

Благодарение на солзавецот и нам нешто ни капна.
Се молат граѓаните да не бараат секој час да јадат.
Не сме во кафеана!
Доведени сме во тешка положба
а во проспектите пишуваше поинаку.
Ние сме достоинствен народ.
Не дозволуваме да ни го прават она што ни го прават.
Водачот немаше ситно, па народот мораше да плати.
Покрај толку jавни јасли не е ни чудо
што стигнавме до народни кујни.
Испробани сме на сите полиња, па и на минските!
Најмногу не чинат живите споменици.
После воjната учесниците занемеа..
А тогаш историчарите пропеаја.
Со години јадевме корења.
Сега бадијала чекаме да никне нешто.
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Лесно е да се утврди дека Срби има сè помалку.
Математиката не е баук.
Владата му упати на народот непристоен предлог:
да живее од својата работа!
Пратениците меѓусебно се навредуваат, до коска.
Тука ниту ортопед не може да помогне!
Нашиот циркус е добар и за старите лавови.
Кога ќе видам кој сè е марка,
рефлексно почнувам да лачам плунка.
Аукцијата на души успеа. Сите се продадени!
На оваа земја и е потребна младост.
Затегнете ми ги брчките!
Побрзајте со химната. Народот веќе се крева на нозе!
Мора да слушаме басни. Човекот е политичко животно!
Толку длабоко е во право, што дури и живее во дупка!
Да уфрлиме свои луѓе и во нашите редови.
Штом народот ѓе се опамети,
цената на паметот наеднаш паѓа!
Назад не се може, а напред веќе еднаш одевме...
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Кај нас за контакт со светот задолжени се –
недопирливите!
Да имаше малку врска со мозокот,
тоа ќе беше говор од главата!
Математиката дава повисоки резултати
само во статистиката.
За денешната беда виновен е некогашниот сјај.
Затемнување на Сонцето за сончогледите е смрт .
Сè постигнавме доброволно. Поинаку не смеевме.
Кога штурецот ќе ја стави на мака, и мравката ќе пропее!
Атентатите се доказ дека власта удира во главата.
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ЉУБОМИР О. ВУЈОВИЌ
1952 – Загреб

Кај нас нема проблеми. Затоа нема ни решение.
Откако му падна лажицата во мед, јаде исклучиво месо.
Ќотекот беше единствена работа
која чесно ја заработи во животот.
Слободата на зборувањето ви е загарантирана.
Ако молчите.
Добра вест... Нашиот народ прогледа.
Лоша вест... И понатака ползи.
Ја унапредивме демократијата на повеќе полиња.
Сега ќе се обидиме и со планините.
По селата имаме зачестена појава на хермафродитизам.
Селаните работата како волови а ги молзат како крави.
Смеењето е лековито и бесплатно.
Под услов да не е на сметка на власта.
Во ЕУ стоката патува без виза.
Тоа е уште еден доказ дека не сме стока.
Само во политиката човек може да падне... Високо.
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Да прецизираме. Ние немаме мафија.
Мафијата не има нас.
Што се центрите на моќ понемоќни,
примената на сила е поголема.
Од братството и единството
останаа само трагите на инцест.
Што се однесува до кадровската политика
во многу случаеви Калигула ни беше идол.
Кај нас човекот е најголемо богатство.
Затоа и велиме дека сме богати со суровини.
Лесно е на пудлицата да и кажете дека лае како куче,
ајде тоа кажете му го на доберманот.
Немам последна желба, освен да не ја доживеам.

130

„Нашите пријатели“

ЃОРЃЕ ВУКОВИЌ
1973 – Ѓаковица

Пирамидата на власт ја доживуваме
како сопствена гробница.
Нашите политичари ги кршат и математичките закони!
Нулите успеаја да не поделат.
На нашите маки им се гледа крајот.
Со едната нога сме во гроб.
Кај нас се отиде најдалеку во приватизацијата.
Приватизирани се дури и националните интереси.
Многумина се вратија збудалени од боиштата.
Ниту војната не ги научи на памет.
Катастрофата повеќе не ни се заканува.
Помина од зборови на дело.
Ќе одиме до крај. Поблиску е.
Кога почна сето ова, се правев будала.
Не сакав да се издвојувам.
Живеевме како во бајка. Ништо не беше вистинито.
За да завземеме свој став, ќе мора да ги бутнеме на колена.
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НЕНАД ВУЧЕТИЌ
1981 – Крушевац

Јас сум чесен човек, ама тоа не ми е најлоша особина.
Нашата мафија е институционализирана.
Во секоја институција седи по некој мафијаш.
Не го поддржувам колективното злосторство.
Јас го вреднувам поединечниот учинок.
Го затворив кругот! Станав нула.
Кога ќе имаме само бели овци,
ќе ги прашам чија мајка црна волна преде!
Да знаеше дека може да собере толку луѓе,
ќе умреше порано.
Широко затворени очи, тоа е нашиот поглед во иднината.
Мировниот план ќе го спроведеме во две етапи:
на крв и на нож!
Новата влада е на повидок, а нам веќе ни се стемни.
- Легнете на каучот-рече посихијатарот.
- Нека се подготви следниот пратеник!
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Виновникот се колнеше во својата невиност, така што
сведоците можеа да потврдат, со адекватен надомест.
Власта не е мафијашки клан.
Во мафијата се почитува некаков ред.
Отвореноста на едно општество,
се мери со што помала затвореност на граѓаните.
Кај нас нема нетолерантни. Ги испотепавме!
Играм единствено големи игри.
Се коцкам само во својата глава!
Да се молчи не е српски.
За тоа сведочат и многуте шпиунски активности.
Српската труба од Косово се слуша! Свири повлекување.
Немам смртен непријател. Во Србија тој се вика комшија.
Србите се умен народ, ама тоа вешто го кријат.
Какви шпиунски направи!
Во Србија тоа е комшивското кафе.
Книгите можат да се купат на кредит.
Оценките само во готово.
Во просветата нема корупција,
затоа што секое училиште се плаќа.
Се чувствува подобрување нна стандардот.
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Тука нешто смрди.
Се договорија околу принципот. Сега го бараат Фернинад.
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ЖИВКО ГАВРИЛОВИЌ
1950 – Румска

Ние сме единствен народ под небесниот свод,
кој поради-големите глави, ја држи шапката во рака.
Добитници во транзицијата може да се сметаат
сите оние кои ќе ја преживеат!
Кој ќе згазни во политичките води бргу ќе стаса до јахта!
Паметот ни е расеан по светот.
Сè што се случува во земјата, беше вон паметот.
Кога и да бркаа некоја цел, Србите се поминуваа самите
себе.
Тврдоглавоста е нашето најубиствено оружје,
кое ни служи за самоуништување.
Како тргнало, во оваа земја ќе останат само оние,
кои не одат по неа.
Пуштете ги Србите да се убиваат. Тие така живеат!
Дијаспората не ја мрази матицата, туку – трутовите!
Од земјата може сешто да се направи.
Имаме ќупови за гордеење!
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Говорот на омразата започнува вербално,
а се завршува со – минута молчење!
Каде воените пиромани потпалуваат,
тука огништата се гасат.
Каде кожата се продава скапо, тука се оставаат коските.
Изборите се надеж за изгубениот народ,
кој се бара себеси во другите.
Криминалот никна во подземјето,
се рашири во земјата а процвета во самиот врв.
Народ, кој голта сè, секогаш за гуша се фаќа.
Патот без враќање е единствениот пат
на кој не може да се заталка.
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ГОРАН ГАЌЕША
1967 – Белград

Се свртевме кон светот.
Од таму го очекуваме главниот напад.
Власта граба од граѓаните. Таа се самофинансира.
Демократијата не ја виде никој. Дојде преку ноќ.
Штрајкот беше испланиран добро.
Ќе биде поврзан со викендот и државниот празник.
Не паднавме на колена. На нив се дочекавме.
Живите се учат на мртвите, а знаење никогаш доста.
Ќе победи вистината. Понадмоќна е во воздухот.
Не е секој за џелат, затоа што со луѓето треба да се знае.
Публика – тоа се луѓе на своето место.
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ВУК ГЛИГОРИЈЕВИЌ
1946 – 2003

Немајќи претходни искуства, Господ го создаде човекот.
Лесно му беше на Сизиф да го гурка каменот.
Тој барем знаеше што работи.
Малку ви е водечката улога.
Сакате да ја одглумите и завесата.
Добитникот на куршумот в чело,
се заблагодари на предлагачите од подземјето.
Бележиме извонредни резултати во сите области...
Диктирајте понатака!
Во природните науки се започнува од нула.
Во општествените од 1941.
Не ве проголта ниту револуцијата!
Вие навистина сте несварливи.
Се истрчав. Целта е сменета во текот на трката.
И рафалите се музика на старите мајстори.
Кога и да зборувам за нашата земја,
јас мислам на глобусот.
Јас сум патриот. Би се продал за динар.
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Со политичките функции можете ако сакате.
Со сексуалните можете ако можете.
Грчевито ја бранеше идејата.
Скинатите фотелји се неми сведоци.
Религијата е опиум за народ и тука го нема Господ.
Зевс исклучително го ценев. Беше чесен човек.
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РАДМИЛА ГРБОВИЌ
1953

Кога не е тежок, животот е неподнослив!
Најголема несреќа на човештвото е, што има поединци!
Што е фигурата поголема,
полесно и е да го исситни општествениот капитал.
Нам секоја индустрија ни е тешка.
Кај нас и општествениот имот можат да го наследат
поединнци.
Со светот сè помалку управуваат паметни,
а сè повеќе нуклеарни глави.
Кога се извештаите пошироки, ние се потесно гледаме!
Кај нас нема веќе никој кој би попуштил.
Да поминеме од зборови на – села!
Во повеќето партии денес доминираат црните фигури.
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РАНКО ГУЗИНА

1939 – Сопјанска Греда
Пред хашкиот суд секој е невин,
сè додека не се докаже дека е Србин.
Оптимистите држат диета, песимистите јадат додека се
уште има.
Стигнуваат признанија од целиот свет.
Официјално ни го признаваат статусот
на најсиромашна земја во Европа.
Митингот е место на собирање на народот и полицијата.
Двете можни и здружени науки,
политиката и статистиката,
едвам не убедија дека живееме сè подобро и подобро.
Голема Србија – тоа е Албанија во мало.
Ги започнав мемоарите, ама да ме отепате,
не се сеќавам каде запрев.
Во нормални земји се менува владата, а не режимите.
Политиката не е за чесни луѓе
и тука ја гледам својата шанса.
Оние кои го продадоа Косово
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им замеруваат на Србите што ги продаваат куѓите.
Во Србија има повеќе политички струи:
германска, романска, англосаксонска и просрпска.
Обиколувајќи ги поплавените подрачја, министерот за
земјоделие изрази задоволство од резултатите од
наводнувањето.
Народот нема да ги заборави.
Долго ќе живеат во вицовите и анегдотите.
Што мислат политичарите за народот, може да се спореди
со она што мисли народот за политичарите.
Се бара политичар чие име не е поврзано
со ниту една афера,
за да му прикачиме некоја.
Моравме да се разделиме за да видиме што не спојува.
Во пропадната фирма работниците мрморат:
Среќните луѓе веќе го печат волот а ние се уште го
менуваме!
Господе, прости ни ги долговите,
а за гревовите како сакаш.
Го нема тој индустриски гигант од кој не може да се
направи мало или средно претпријатие.
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Не ни се остварија многу соништа,
ама доживеавме некои работи
за кои другите не ни сонуваа.
Ако се занимавате со криминал,
одберете дисциплина која и одговара на вашата личност.
Кого ќе го фатат на крадење, значи дека не е за таа работа.
Ако се кради и граба барем нека се прави по бел ден.
Јавноста треба да знае што се прави во земјата.
За најмалата кражба или убиство
некогаш се одеше во затвор.
Ова е правна држава во која
се почитува законот на посилниот.
Клучно прашање е како човек да дојде до пари
без многу пукање и непотребни жртви.
Некогаш Пољаците беа водечки сатиричари,
а потоа ни тргна колата наудолу.
Гинеме присебно. Не ја губиме главата.
Остави длабоки трагови позади себе. Така и го фатија.
Приватизацијата доцни, затоа што некои фабрики
пропаѓаат споро.
Масовното собирање на граѓаните ја нема поддршката од
широките народни маси.
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РАДИВОЈЕ РАЛЕ ДАМЈАНОВИЌ
1960 – Буданица

На новата влада обично и даваме сто дена.
На премиерот обично му даваме четириесет.
Во Србија владее колективен оптимизам, речиси лудило.
Тие луди, ние збунети – условите се исполнети!
Со доаѓањето на новата власт, воочени се големи промени.
Во имињата на улиците.
Кукурикањето го имитирате одлично,
ама – зошто не се разденува?!
Позади новата власт стои народот.
Во редови за социјална помош.
Не се мали пензиите, туку пензионерите имаат голем
апетит.
Строгиот пост не е одраз на економската состојба,
туку враќање на народот кон верата.
Државата се грижи за Ромите.
Со градба на контејнерски населби,
секоја фамилија ќе има свој контејнер.
Криминалот да се мереше со луѓе, и ние би биле Кина.
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Кога и да ни се повтори учителката на животот,
добиваме специјални единици!
Воените злосторници се осудени во Хаг,
криминалците на 40 години, а народот на доживотно.
Турска калдрма, полски ВЦ-иња, албански стандард...
Кој вели дека Србија не е дел од Европа?!
Море каков договор за придружување!
Нас ни треба договор за доживотна издржување!
Ако светот ја почитува традицијата и паметот,
традицијата е на наша страна.
Од секогаш сме имале најубави претседатели.
Другите имаа попаметни.
Косово е Србија, како што е и Северна Ирска Англија.
Само да не завојуваме повторно.
Се плашам дека пак ќе победиме!
Народот е силна кобила.
Ама ниту јавачите не се за потценување.
Србите се луд народ!Ќе им ја земеш половина територија,
а тие никако да сфатат дека им посакуваш добро?!
Додека живеевме на дрво, овошје имавме во изобилие.
Кога сакам да го изнервирам комшијата,
ја разгорувам скарата!
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Седниците на владата би требало да се одржуваат во Гуча.
Народот во живо да ги види и слушне
првите српски труби!
Не ветувајте премногу.
Оставете нешто и за следните избори.
Тој мене мајката, јас нему сестрата
и – воспоставивме дијалог.
Бадијала се обидувате со демократија.
Кај нас не стигнува ниту сигналот за мобилен.
Пендрек- колку тоа убедливо звучи!
Ја нема таа провалија во која Србинот
не може да се симне!
Враќањето кон корените го плаќаме со месо.
Пензионерите се повеќе заборааваат.
Заборавија кога за последен пат јадеа месо.
Не бевме во војна. Изгинавме на вежба.
Мислам, значи не сум член на партија.
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РАДИВОЈЕ ДАНГУБИЌ
1946 – Љубиње

Загина за татковината неколку пати. Сега од тоа живее.
Целта ни е заедничка. Затоа е издупчена.
Водачот го држи кормилото во рака.
Само човек со толкава сила можеше да го одвои од бродот.
Куклите никогаш не ќе можат да ги заменат живите мети.
Не знаат да се радуват на промашувањата.
Ако погрешниот чекор можеш да го направиш на сите
страни, тогаш си на самиот врв.
Оние напред му зарија нож во грбот.
Не стигна ниту да се сврти.
Писателот треба да змнае зошто му е забранета книгата.
Не треба да се однесува како да не ја читал.
Гледаме дека нема излез. Се надеваме дека тоа не сме ние.
Упорно ги повторуваат грешките. Не сакаат да ризикуваат.
Во мемоарите имаат повеќе победи од целиот народ.
Тоа е доказ дека не се бореа заедно.
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Неговата сенка е мала.
Во неа можат да се сокријат само најблиските.
Стојат од двете страни на барикадите.
На непријателот не му даваат да се приближи.
По обезбедувањето се гледа какви времиња доаѓаат.
Линијата е продлабочена и проширена.
Сега тука е провалија.
На револуционерниот пат паднаа многу жртви.
Не можете да заталкате.
Тоа беше погрешен пат се додека водачот не тргна по него.
Сомнителни има сè повеќе.
Можат да имаат мнозинство на изборите.
Одиме прегрнати во подобрата иднина.
Никој нема да се извчлеше.
Иако конкуренцијата е слаба,
тешко е да се биде добар човек.
Незадоволните од мува прават мечка.
После нека каже некој дека кај нас
нема слобода на творење.
Спијте мирно.
Ќе ве разбуди политичарот од вашите соништа.
За да изгледаат повисоки ставија сè под нозе!
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Бесмртниот нема наследници.
Одеше пред своето време. Не сакаше да биде водач.
Кој е во барабаноит, не може да го врти.
Излезот од лавиринтот
го гледаат само оние кои се над него.
Во случај на опасност, да знаете дека нема никаков излез.
Беше тоа голем народ, се додека не дојде до
револуционерни промени во начинот н броење.
Секој од нас би можел да биде водач,
ама таков се уште се нема родено.
Историјата се повторува. Пак е бронзено време.
Политичката ситуација од ден на ден е сè подобра ,
макар да има и такви кои мислат поинаку.
Од секоја поворка може да се направи погребна
ако мртвиот се стави на челото.
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ВЕСНА ДЕНЧИЌ
1963 – Белград

После битката сите се генерали.
Полни се лудниците со нив.
Пирамидата на власта тешко се руши
бидејќи подземјето е најчврсто.
Воздушна операција успеа.
Пациентот научи да лета на сите страни.
Народот намерно штрајкува со глад, за пратениците да се
чувствуват непријатно во ресторантот.
Водиме љубов а не војна! Тоа и работиме – војуваме.
Снајперот е подобар од гилјотината, жртвата не мора
однапред да се подготвува.
Откако со светот воспоставивме добри односи,
живееме како во јавна куќа.
Тешко е да се навреди политичар.
Што и да се каже звучи како комплимент.
Кај нас нема парламентарна криза.
Сите редовно земаат лекови.
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Успеавме да го сочуваме националниот идентитет.
И понатака сме луди.
Камен на сопнување – тоа е нашата родна грутка.
Историјата се повторува
поради оние кои беа оправдано отсатни.
Водачот не ме разочара.
Напротив, го оправда моето очекување.
Благодарение на жртвата,
најдено е местото на злосторството.
Некогаш во затворот можеше да најдеш и истомисленици,
а денес таму се само крадци и убијци.
Расположението е такво што и оружјето пропеа.
Среќа што заталкавме, кој знае до каде ќе стигневме!
Сите светски моќници се здружија против нас.
Заедно се посилни.
Беше будала, па не можеше да се први луд.
Цел народ беше со Водачот.
Колективното лудило не трпи исклучоци.
Не мора историјата секогаш да биде крвава,
ама таква е традицијата.
Незнаениот јунак е историска личност.
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Најпрвин произведувавме непријатели а потоа злосторства.
Битно е производството да не стои.
Што ќе ни се вековни огништа?
Таму каде одиме секогаш гори.
Бевме најголема нација.
Моравме сами на себе да си застанеме на патот.
Војувавме поради вишок на енергија.
Моравме да се испукаме.
Бевме подготвени за војна до последниот,
ама тој не издржа!
Незнаен јунак не може да биде секој.
Не ги изгубивме сите битки. Има преживеани.
Да не паднеа за слободата, ќе настрадаа од комшиите.
Ни требаа студени глави, ама телото не издржа.
Не војувавме бадијала.
Дури тогаш сфаќаме колку ни недостасуваат загинатите.
Не им завидуваме на подобрите од себе. Ги ликвидираме!
Не сме осветољубиви.
Никогаш не возвративме на посилниот.
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Проектилот може да заталка.
Тогаш тоа се вика пријателска посета.
На светот му подаривме неколку гении.
Тоа за среќа не го загрози нашиот национален идентитет.
Станавме дел од светот. На нашето лудило никаде крај!
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ЖИВОЈИН ДЕНЧИЌ
1939 – Бела Паланка

Тука штрајкот со глад е вообичаена забава
после работниот ден.
Тука наместо црквата, културата е одвоена од државата.
Каде и да удрат темел, ние таму удираме со главата во ѕид.
Додека се реновира лавиринтот,
вашата положба сметајте ја за безизлезна.
Во нашата драма крајот на преставата е во првиот чин.
Сега не е време за церемонија за закоп на државната
заедница, ама смртта не избира.
Обвинетиот има право да го употребува својот јазик
во одбрана со молчење.
Причината за нашето паѓање не е позната
ниту на црната кутија.
Политичарите со своите говори не уверуваат дека разумот
не е главна разлика помеѓу човекот и животното.
Ветија невидени успеси, и го одржаа ветувањето.
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Поразот го прославивме затоа што
психолошката предност беше на нашата страна.
Народните обичаи се одамна напуштени научни сознанија.
Имаме атеисти од сите врсти на религии.
Дури со тапкање по рамото успеаја да го скршат.
Владата дава помош на обвинетите за воени злосторства,
затоа што како победници имаат право на тоа.
Сизиф некако го совладавме, ама каменот не изненади.
Тешко е да се погоди вистината,
ама и вистината тешко не погодува.
Ќе го зачуваме суверенитетот на земјата.
Само не знаеме под која слива.
Убиство кое не е заверено нема правна важност.
Сериозното проучување потврди дека пливањето е
корисно за здравјето на давеникот.
Дали некој е виновен или не, кај нас не се решава пред суд.
Влезната и излезната рана покажуваат
дека тоа беше чисто промашување.
Вештиот кариерист од даските во кенефот
за миг ќе направи отскочни.
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Историјата на неговиот политички живот не е за приказна,
туку за афоризам.
Кај скршените заби, скршениот нос е колатерална штета.
На народот му се расипа расположението заради
поминатиот рок на траење.
Некогаш цветаа тикви, а сега – корупција.
Не бев вонпартиец се додека не ме избркаа од сите партии.
Можеби проблем не постои, ама заради внимателност
пред него треба да се затворат очите.
Кај и да удрат темел, тука никнува ѕид на молчење.
Можевме да делуваме поуспешно,
ама ние не сакаме успех по секоја цена.
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МИЛИЈАН ДЕСПОТОВИЌ
1952 – Пожега

И кај нас некои работи поефтинија,
ама не сум човекојадец.
Многу сонуваме затоа што на јаве имаме работа со
баксузи.
Ако на медиумите добра ноќ
ви посакаат поетите, има надеж.
Ако тоа го направат политичарите,
таа ноќ немојте да спиете.
Не ги признавам промените
во кои главата е основно платежно средство!
Парите многу луѓе ги направи несреќни – ги збогати.
На народот не му е до ветувања,
сака да знае само на кого го имате ветено.
Признавам: јас сум виновен – време е да одат понатаму.
Џепчијата никогаш не е во неволја затоа што нема пари,
туку што не знае кој ги има!
Кога сите ќе станат паметни,
тогаш современо е да се биде глуп.
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Кога се спомениците во прашање,
тогаш вашата свест нека биде за чекор пред кучешката!
Колку и да бегате од политиката,
каде и да застанете, таа ќе биде позади вас.
Нема пониска температура од студена насмевка.
Синот кој има маки со таткото, ќе има маки и со синот.
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СЛОБОДАН ДОБРИЌ
1927–1992

И покрај добриот глас што го следеше,
на испитувањето не сакаше да пропее.
Во општествениот циркус големите ѕверки сами се
дресираат.
Културен човек, само што е неписмен.
И униформираните мислења имаат чинови.
Помина низ сите фази на својот развој.
За да ги поткрепи своите татковински намери, ми ја опцу
мајката.
Во одбрана на јаловите ставови се разви плодна дискусија.
Чукајте празна слама, ама зошто секогаш со јазикот.
Го воздигна ниското ниво.
Таткото го национализира приватното,
а синот го приватизира националното.
Од земјоделството најдобро живее оној
што ги обработува земјоделците.
Вештиот плагијат мора да биде оригинален.
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На нискостите некогаш треба да му се дорасне.
Оштетените се во право, а виновниците во странство.
И најцрните намери им се проѕирни.
Политичкиот камелеон би ги менувал средините
според боите.
Слободата на зборување може да се угуши со фрази.
Паразит е, ама во лавовска кожа.
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ЛАЗАР ДОВНИКОВИЌ
1936

Секој почеток е тежок, особено почеток на крајот.
Духовната храна не оди на празен мев.
Сатиричарите се чудни луѓе:
се борат против она од што живеат.
Вашите успеси се само ваши, а вашите неуспеси се наши!
Дали младите ни одат затоа штои немаат работа,
или затоа што имаат памет?
Роговите се еднакви, а заедништво е кога ќе се најдат
во иста вреќа.
Литературата се пишува за да ги вознемири граѓаните,
а кај нас токму поради тоа се забранува.
Ни дворската будала на таа положба не треба да се става
доживотно, може во меѓувреме да се опамети.
И темнината се распростира со брзина на светлината.
Копииите на лудоста секогаш се полуди од оригиналот.
Вчера пронајдов еден мој афоризам кај умрениот Лец.
И мртвите ме поткраднуваат.
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Сите се доволно паметни сето тоа да го видат,
но никој не е толку будала тоа и да го каже.
Да бидеме нереални: да го бараме можното.
На училиштата задача им е
да ги научи учениците да мислат,
а на животот му е да ги научи на памет.
На човек најмногу можат да му дадат
оние кои пред тоа сè му зедоа.
Подобро утре се прави од полошо денес.
Против Сталин се бореа така што на селаните им ги корнеа
мустаќите.
Едни револуцијата ја издадоа на маки,
а другите на уживање.
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АЦО ДОГАНЏИЌ
1951 – Крагуевац

Дедовците ни се вртат во гробовите а ние ниту да мрднеме.
Патриотските песни се пеат на мајчин јазик.
За татковината би дал сè. И државјанството.
Колкав споменик, толкава и сенката!
Дајте му на човекот власт па ќе видите колку погрешивте!
До сега секоја револуција ја рушеше власта,
а не и затворите!
Демократија нема онаму каде тој што прашува да мора и
да одговара.
Највалкани се белите знамиња!
Најавената смена на генерации е наша трајна задача!
На друмските разбојници секој пат во иднината
им е добар!
Држете го крадецот, ме издаде!
Штом ги збивме редовите, почна џепарењето!
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ЗОРАН ДОДЕРОВИЌ
1960 – Нови Сад

Сметаа дека лесно ќе излезат на крај со нас.
Не знаеја колку тежок народ сме.
Темницата беше најголем сојузник на водачот.
Многумина проголта.
Подобрата иднина стигнува на рати.
Малку денес, малку утре.
Најдов работа во градскиот автобус. Џепарам по ред.
Масовната гробница ни ја подметна непријателот кога ја
освојувавме неговата територија.
Ни недостасува уште масовен убиец,
па да бидеме нормални како цел свет.
Вистината е длабоко закопана. Kоските штрчеа.
Иако се бранеше со молчење, обвинетиот призна сè.
Судијата знаеше пантомима.
На обезглавените тешко дека нешто може да им падне на
ум.
Оние кои се жртвуваат за народот, далеку стигнуваат.
Стануваат незнаени јунаци.
Слободата е како лимун,
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станува горчлива кога ќе се исцеди.
Човек на човека му е волк, а волкот е загрозена врста.
Политичарите се делат на визионери
и оние кои го гледаат само својот џеб.
Ние сме талентиран народ, од инает.
Студентите пак се на диета, штрајкуваат со глад.
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ГОРАН ДОКНА
1970 – Белград

Казнет сум поради пречекорување на брзината.
Пак јазикот ми беше побрз од паметот.
Метереологот е сменет. Најави дожд, а падна крв.
Умре под неразјаснето околности. Така и живееше.
1938. ги запревме Турците.
Денес такви запирања на царина не смеат да се толерираат.
Ако непријателот ја нападне Србија –
таа ќе се брани со митови и легенди.
Ако грешките се плаќаат,
Србите имаат голема куповна моќ.
Бесмртен, а толкави трошоци за закоп.
Не водат во нивното поубаво утре.
Борецот за човечки права победи.
Доби келија во која сите ѕидови се еднакви.
Водачот оди во легендите. Таму го чека народот.
Демократијата е мртва. Даваше отпор при апсењето.
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Кај нас самоубиство е да останеш – жив.
И смртта има предност – не боли кога ве газат.
Викнете го џелатот – сакам да платам.
Од ѕидови кои имат уши полоши се
само уши кои имаат ѕидови.
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СЛОБОДАН ДУЧИЌ
1941 – Бршадин

Да не е офкањето, тоа би била друга песна.
Дајте ми власт, останатото ќе го земам сам.
Времето работи за сиромасите. Ќе ги има повеќе.
Демократијата е срамежлива.
Никако да влезе меѓу народот.
Вашата забелешка е на место, ма тука нека остане.
Прво Господ го создаде човекот, а Ѓаволот се замеша
само кај создавање на некои луѓе.
Не сме задоволни со јавноста на работењето, ама тоа е
занемарливо во споредба со незадоволството од нејзината
тајност.
Верувам во подобро утре и едвам чекам да се раздени.
Заради повисоки интереси народот паѓа сè пониско.
Нема едноличност додека дволичните го водат орото.
Со валканата политика никогаш не сте на чисто.
Сит сум од сè кога ќе видам колку има гладни,
а и незаситни.
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Сиромаштијата е дел од нашата традиција.
А по традиција најмногу има сиромашни.
Ако ви е криво во право сте.
Политичарот е јавна личност чиј успех зависи
од тајноста на работата.
Изборите чинат многу, а помеѓу нив е уште поскапо.
Дволичните ни го расипуваат просекот.
Не знаеме каде да ги сместиме.
Заслуживме поголема држава!
Има премногу грешки за вака мал простор.
Поединецот може да заболи од секој орган,
а народот само од повисок орган.
Народот има слух, ама не му е до песна.
Во политиката не се лажи така-вака. Се лаже секако.
Кога народот ќе зини од чудо
се случува несакајќи нешто да голтне.
Демократијата не е магија, иако час ја има-час ја нема!
Оние што имаат сè – никогаш не им е доволно,
а оние што немаат ништо – доста им е од сè.

169

Васил Толевски

Под етнички чистата средина понекогаш
сокриена е голема етичка нечистотија.
Наш ден на изненадување? Тоа е денот без изненадување.
Ќе ви ја кажеме вистината! Сè беше лага.
Стигнавме далеку! Штета што е во обратен смер.
Народот трпи до одредена граница,
а преку границата трпи друг народ.
Плитките тонат подлабоко.
Нашата памет дотурка далеку. До Канада, Австралија...
Работниците се борат за функции, ама животни...
За вкусовите не треба да се расправа.
Особено не пред гладните.
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РАДЕ ЃЕРГОВИЌ
1948 – Лозница

Власта е во рацете на народот,
ама за тоа сеуште никој не го извести.
И кога ќе ми ги затворат очите, знам колку е часот.
Ми одговараат демократските промени.
Особено за одржување на линијата.
Разликата помеѓу диносаурусите и Србите
е во тоа што диносаурусите изумираа побавно.
Ми се случуваат чудни работи.
Плачев кога на комшијата му умре кравата.
На бродот кој тоне и слепите патници прогледуваат.
Работниците сè почесто ја уценуваат владата. Бараат леб.
Пробав и дрога и политика. Политиката е посилна!
Ние немаме политички противници. Сите се во затвор.
За братоубиствена војна потребни се најмалку двајца Срби.
Србија е демократска лудница.
Во неа пациентите уживаат целосна слобода.
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Србија е во голема инвестициона дилема–
дали да ѕида затвори или лудници!
Се навикнувам на демократија. Гладувам и кога не треба.
Од кога мислам со својата глава, државата ми крои капа.
Жив се изедов. Силата влегува на уста.
Полицијат е очистена од секаква идеологија.
Го тепа секого кого ќе го приведат.
Убиецот се врати на местото на злосторството
каде беше дочекан со највисоки почести.
Некрологот е мртва буква на хартија.
Толку слепци а никој не зема гусла во раце.
Ќе раскрстиме со силите на темнината. Снабдивме свеќи.
Гладните треба да се протераат од земјата.
Тие ги кочат демократските процеси.
Подобро е да се менуваат политичките партии
отколку жените. Не се плаќа алиментација.
Играјте руски рулет. Еднаш мора да пукне.
Некогаш бевме водачи на независните.
Сега и слепите бегаат од нас.
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Не ме интересира подоброто утре.
Имате ли нешто за денес?
Косово е српска лулка во која приспивни се пеат на
странски јазици.
Некогаш дававме заем за преродба на Србија.
Денес играме ЛОТО!
Влегов во политикта затоа што сфатив
дека од чесна работа не може да се живее.
Господ е со вас, а тврдите дека сте атеисти.
Море какава политика на свршен чин.
Овие само што започнаа.
Кај нас полесно ќе се откажете од дрогата
отколку од власта.
Позади мене стои правната држава.
Ја чувствувам цевката на тилот.
Ми земаа мерка, а за моделот не ме ни прашаа.
Паднавме на ниски гранки. Тоа е нашиот најголем домет!
Од земјата направија пустина,
а народот ја пика главата во песок.
Реформите даваат видливи резултати. Сè помалку не има.
Толку буздовани, а никаде Mарко Крале!
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МИТАР ЃЕРИЌ – ЛАКИ
1952 – Нова Пазова

Косовската битка е за Гинис. Трае од 1389 година.
Ја сакам својата татковина.
И со задоволство се сеќавам на неа.
Сите револуции се млади. Лесно се креваат.
Мајмуните се луѓе, заостанати во развојот!
Погрешивме само на почетокот.
После беше – континуитет.
Србите се за промени. Ќе ја срушиме и демократијата.
Завземат највисоки положби за да не ги дофати стапот.
Не прашувам колку чини. Само – позајми ми.
Морам да пишувам. Ветив дека нема да кажам.
Во владата сите се експерти. Не можат да ги фатат.
Имаме одлив на мозоци. И прилив од оние без него.
Не му простувајте на непријателот. Ќе го изгубите.
Поминав од зборови на дело. Питачам.
Жилав народ сме. Светот не може да не голтне.
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МИЛОМИР ЃУКАНОВИЌ
1948 – Лозница

Човек кој често ги менува ставовите
или е фантастичен љубовник или политичар.
Ни прекипе млекото кое течеше со медот.
Немојте да ја сечете шумата,
ќе нема народот каде да оди по голема нужда!
Партиската алергија започнува
со исфрлување на членството.
Горди сме, нашиот брод тоне исправено.
Невработените хирурзи оперираат по автобусите.
Објаснете му на слепиот дека не е сè така црно.
Стигнавме во татковината.
Ги препознавам ветените планини и долини.
Работи како крт, ги поткопува темелите на општеството.
Го закопаа патриотот.
Сега навистина земјата му лежи на срцето.
Водачот умре. Фрлете солзавец народот да се исплачи.
Секогаш беше во првите редови. Слабо гледа.
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Ја земав земјата во свои раце.
Дали тоа е патриотизам или државен удар?
Народот отиде во политиката. Бара излез.
Борбениот полтрон маршира на колена.
Со затворање на устата на јазикот му е одземена
слободата.
Житото е отстрането. Каколот остана етнички чист.
Демократија е кога можеш да го изнесеш и ставот и
главата.
Не им пречи што народот сонува туку што се буди.
Што зборуваат,
подобро да не поминуваат од зборови на дела.
Знаме на секоја револуција – гаќите на стап.
Закржлавениот мозок мисли со тупаница.
За оној што го јаваат секоја трка е пораз.
Падна уште еден предлог. Во вода.
Опасно е кога босите ќе тргнат на ѓон.
Се повлекува, ќе напредува.
Не ги сечете шумите,
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нема народот каде да оди за голема нужда.
Народната драма започнува со монолог.
Свиткување на рбетот го јакне грбот.
Во нездраво друштво е, сам со себе.
Течат солзи, пуштете ги чамците за спасување.
Совршен метаболизам: му дојде од газот во главата.
Застана на нозе. Аплаудира.
Кога тоне бродот, курсот не е важен.
Кога ќе паднат големи одлуки во вода,
водата брзо доаѓа до гуша.
Будалата повикува на разум,
паметен на усвоените заклучоци.
Помошните фудбалски судии се најдисциплинирани
членови на партијата. Целиот живот го поминуваат на
линијата.
Умре исправено. Се обеси.
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МИЛОШ ЃУРЃЕВ
1948

Кога бев мал мислев дека сите луѓе се големи.
Се знае кој седи во владата, не се знае кој работи.
Нашите произвоади не можат да се продадат,
ама фабриките одат како алва.
Во празна глава нема место за сите глупости.
Станав технолошки вишок, а на моето место дојде
благајник кој направи кусок.
Понекогаш се однесуваме така нормално
што е тешко да не препознаат.
Убаво би било понекогаш избирачкото тело
да се консултира со главата.
Курсот не е исто што и училиштето.
Со него побрзо се напредува.
Нашата ситуација не е баш сериозна. Помалку е смешна.
Децата не веруваат во бајки.
Затоа на избори одат само возрасните.
На состанокот на неписмените,
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најтешко му е на записничарот.
Имаме толку паметни деца,
што често се прашувам – дали се наши.
Блазе на невработените.
Тие никогаш нема да живеат од пензија.
Ако силата влегува на уста,
јасно ни е зошто ни е душата во нос.
Не знам кој го измисли тркалото,
ама знам дека рикверцот е наш изум.
Од оној свет уште никој не се вратил,
затоа што знае како е овде.
Во јавна куќа нема тајни. Сè се гледа со голо око.
Добро е што немаме резервна татковина,
затоа што и оваа тешко ја издржуваме.
Да е во кожата на некои нашите политичари, творот би се
чувствувал како во сопствената кожа.
Многу писатели се занимаваат со политика,
затоа што полесно е да се издаде земјата отколку книга.
Кај нас повеќе нема суеверие – да чукнам во дрво.
Со нас никој не може да излезе на крај.
Секогаш сме на почетокот.
Не се плашиме од кучињата скитници.
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Нема за што да не каснат.
Тука многу крадци чесно се збогатија.
Ни на човекојадците не им е лесно.
Понекогаш мора да сварат и најлоша храна.
Во дебелата ладовина нема неисхранети.
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АНЃЕЛКО ЕРДЕЉАНИН
1941 – Војка

Србија е на прав пат,
ама секогаш ја начекуваат на кривини.
Политичарот кој се најде себеси, со жалење констатира
дека најде уште поголема будала.
Воените цели се сè подалеку од стартот.
Има разлика меѓу диктатура и демократија,
а ние го негуваме единството во разликите.
Кој вели дека нема куче за што да не касне?
Не јадат од сите страни.
Правдата ќе победи, освен ако не реши поинаку
трибуналот во Хаг.
Глувците орото го водат
затоа што добивме мачка во вреќа.
Па, за време на Турците Косово и не беше така лошо.
Развојот на настаните е под контрола
на попречените во развојот.
Ова е отворена земја. Некои дури мислат: дупка без дно.
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Тиранинот кој ми седи на вратот ја сече гранката на која
седи.
Имаме многу пријатели во светот, па дури и во нашата
земја.
Професија на иднината: поправка на расипани државници.
Имаме повеќе желби отколку пари.
Во тоа е нашето богатство.
Храната е нашата развојна шанса. Мора повеќе да јадеме.
Доста паметните попуштаа. Сега на ред се будалите.
Старите се подготвени да јадат корени,
а младите некако повеќе се за – тревка.
Добар е оној народ кој ги исполнува
сите ветувања на своите лидери.
На следните избори, за промена, да ги избираме најлошите.
Можеби ќе биде подобро.
Го осудуваме вандалското однесување,
рече портпаролот на канибалите.
Светот е глобално село а ние се плашиме
да не станеме село без селани.
Дали е можна нова војна? Не знам.
Сите до сега беа невозможни.
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Идеа за нова бајка: ракета ниту на небото ниту на земјата.
Ни на глувците не можеш да им веруваш.
Бродот што го напуштија не потона.
Светот се отвора кон нас. Каков е тоа невообичаен мирис?
Светските големини под лупа изгледаат мали.
Во Европа дојде до приближување.
Ни се прикрадуват позади грбот.
Дивечот е обвинет, затоа што ги избегнува замките на
ловџиите.
На српски јазик се зборува и во другите јазици.
Подобро еден тежок дијалог отколку два лесни монолози.
Немојте да ни помагате, па и ние ќе ви бидеме од помош.
Тешко е да се попишат бездомниците. Никогаш не се дома.
Некогаш шарените лаги беа подобро дизајнирани.
Гомното ќе исплива, прдежот ќе летне.
Да ми е оваа памет, би изучил за будала.
Каде јас обрав зелен бостан
тука и на врба грозје ќе се роди.
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МИЌА ЖИВОЈИНОВИЌ
1952 – Лазаревац

Тоа што народот може да издржи
многу ја заморува полицијата.
Многумина добивајќи доверба го изгубија образот.
Мевот е попаметен од главата. Секогаш знае кога е празен.
Кога фабриките се продаваат,
работниците се на распродажба.
Повеќе нема комунисти. Се разотидоа по партиите.
Власта е како гром. Горе грми а удира долу.
Не е народот без среќа. Организирана е народна лотарија.
Најмногу кажуваат оние кои знаат кога треба да молчат.
Праксата е посилна од теоријата.
Тоа што го правиме не може да се опише.
Се обиде да го напрегне мозокот. Закопот е задутре.
Не мислат сите подеднакво.
Некои мислат премногу, некои никако.
Многумина добивајќи доверба го изгубија образот.
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Нема ништо за џабе,
ама за џабе може да се добие – ништо!
Редовите завршуваат помеѓу редови.
Сојузниците ни се силна потпора. Го сетивме тоа на грбот.
Пронајден е нов рудник: копање по минатото!
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ЖИВАН ЖИКИЌ
1939 – Братунац

Татковината ја носам во срце.
Сето останато го собра во ќесе!
Како да живееме заедно кога сме толку различни.
Особено тие!
Кога и да почнам да си зборубвам сам со себе, се
скарувам...
Живееме кучешки живот по највисоките светски
стандарди.
Белким овие крадци ќе ги фатат криминалците.
Многу работи ми побегнаа под носот.
Веројатно носот не ми е на вистинското место.
Жал ми е за секоја глава, ама капите добро ќе ни дојдат.
Ако продолжиме по стапките на нашите претци,
ќе ги стигнеме.
На кој медиумите, нему и медот!
Во Европа ќе мораме по пократкиот пат – преку Америка!
Ја одби наградата која ја доби постхумно.
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Господе спаси не. И ние ќе те спасиме тебе!
Кога пријателот ќе ти го сврти грбот, плукни го во лице.
Историјата ни се повторува,
а географијата секогаш ни ја менуваат.
Целиот Балкан е толку загаден
што Србите се раѓаат само во Србија.
Благодарение на демократијата се научив да молчам.
Ни ја ветија Америка. И ние ќе имаме пеесет држави!
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МИЉЕНКО ЖУБОРСКИ
1938 – Белград

Кој има обврска за лет има право и на паѓање.
Кога ни се сруши куќата ни се зголемија видиците.
Или е животот сè поглупав или јас сум сè попаметен.
Кој порано ќе умре, подолго ќе биде мртов.
Кој знае да клечи, ќе научи и да ползи.
Одекот е песна на шуплината.
Никој не е толку глупав
за да не може да послужи како пример.
Глупоста е врста на подвижен имот
кој никој не може да ти го одземи.
Моќниците мораат како им се сака!
Блазе на одвишните помеѓу непотребните!
Библиотеките се јавни куќи за книги!
Скапо се плаќа она што не чини ништо.
Шушкањето со пари се завршува со чкрипење на коските.
188

„Нашите пријатели“

Полесно ќе те касне оној што те бакнува.
Поголемите споменици прават поголема ладовина.
Што му е на ќелавиот чешелот тоа на глупавиот му е
книгата.
Мртвите се вон животна опасност.
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АНЃЕЛКО ЗАБЛАЌАНСКИ
1959 – Богатиќ

За него нема ништо лошо да се каже. Сè е кажано.
Што пониско се наведнеш – полесно се качуваш.
Се качи на врвот... Сега сè му е рамно.
Не можат да не видат, затоа што продаваат магла.
Напред народе! Превземи ја власта во мои раце.
Поубаво е со културата, рече, чепкајки во носот.
Од генијалец до будала еден чекор. Напред или назад?
Ги обновија пругите, патиштата , мостови. Полесно да
побегнат.
За време на војната предавниците се сокрија во други
земји. А патриотите во подрумите.
И Американците се небесен народ. Не гаѓаа од небото!
Политичарите се добри љубовници.
Кога ќе се качат не знаат да се симнат.
Знае да држи говори, ама збор никако.
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Водачот е полн со себе. Нема редовна столица.
Го убија господ во него. Сега е светец.
Ветуваше сешто. Сешто и добивме.
Напиша мемоари, ама не се сеќава кога.
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РАСТКО ЗАКИЌ
1942 – Крагујевац

Слободата ни е скапа затао што малку ја имаме.
Нашата ситуација секогаш е посериозна од нас.
Имајќи ја во вид кризата на великаните
на спомениците во иднина ќе останат само коњи.
Сега сите сакаат да бидат виновни,
а каде беа кога се боревме?!
Моравме со војна да решиме кој е по мирољубив.
Жртвите не беа залудни:
тоа ќе биде одличен повод за следна војна.
Србите се најстар народ, затоа се однесуваат како баби.
Кој помалку знае – полесно ја дава главата.
Зарем е можно народ кој издржа петстотини години
ропство да не може да издржи пеесет години слобода!?
Не доведоа до ивицата на провалијата,
а тогаш народот тргна напред!
Благодарение на паметта од Водачот,
не зависиме од разумот!
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Изборите се поништени, затоа што е забележено
дека секој заокружувал како што сакал.
Знаевме дека политиката е курва,
ама не знаевме дека толку чини!
Не е народот за демократија, веднаш бара да јаде.
Кај нас криминалците не се плашат од полицијата
затоа што ова е слободна земја.
Сакавме да не запаметат по добро, ама никој не преживеа.
Најмалку се искилавија носителите на напредокот.
Среќни сме што сме живи.
Иако тоа ни прави големи проблеми!
Најмногу учевме од тие што не знаеја што работат!
Србите се или големи или мали, ретко нормални.
Нам во размислувањето секогаш ни пречеше главата.
Доказ дека политиката е курва
е тоа што останавме без гаќи.
Вредеше за двајца – од кои не се знаеше кој е полош!
Оние кои мислат поинаку и поинаку ќе минат!
Кога великанот ќе умре
целиот народ ќе може да ужива во задгробен живот!
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Народот сака своите големци да ги покрие со цвеќе.
Нема слобода за непријателите.
Ја нема доволно ниту за нас!
Помеѓу генијалец и будала е само еден чекор,
и баш тој чекор ние го направивме!
Кога најдобрите почна да умираат,
ни беше јасно кај не води ова!
Политичарот што прави погрешни потези
добива поголема плата поради отежнати услови за работа.
Нашиот Устав не стигнува да не заштити од нашите
закони.
Непријателот не спие, затоа што ние хрчиме.
Во нашата слободна земја ни на историчарите нема да им
дозволиме да бидат робови на фактите!
Нашиот народ е паметен како да е наш.
Пукавме во грб, жртва да не задржи во убав спомен.
Нашата несреќа сатиричарите ја користат за да бидат
духовити!
Демонстрантите мирно демонстрираа, со што ја
попречуваа полицијата професионално да си ја извршува
работата.
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Без нашиот водач не само што ќе немаше мир,
туку не ќе имаше ниту војна.
Што сакаат писателите – па и тие ги убиваат своите
јунаци!
Ќе биде извршена обдукција на живите,
за да се види од што се живи!
Најголем херој за нас е оној кој не сака да ј признае вината.
Денес сум на закоп на пријателот
на кој му се оствари иднината.
Свртивме нова страница! Исто така празна.
Несреќните народи низ гробот се враќаат на корените.
Нашата родна грутка е идеална за закопување.
Народот не може да се излаже.
Освен ако е исклучителен како нас.
Ги напуштивме домашните огништа
кога почна да ни гори под нозете.
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БОРИВОЈЕ БОРА ИЛИЌ
1937 – Брезовица

Политичарите ќе станат нудисти,
кога ќе се симнат од грбот на работникот.
Нашите политичари ќе ја добијат
Нобеловата награда за екологија.
Од земја без песок направија пустина.
Никој не ќе пуштеше солза по него
ако некој не фрли солзавец во капелата.
Политичарите ми помогнаа да станам сопственик
на висок крвен притисок.
Не му пречи што нема ништо во главата,
тоа го има во партијата.
Министерот за финансии е дволичен човек.
Тука е богат а проси на Запад.
Ние сме лесноумен народ, веруваме повеќе отколку што
можат да не излажат.
Џепчиите се закануваат со штрајк.
Приходите од чесното џепарење им се сè помали.

196

„Нашите пријатели“

Сите се жалат дека животот е тежок,
а никој не сака доброволно да умре!
Изборите секогаш исфрлаат некое ново лице во прв план.
А овие што ги исфрли, како поплава да ги исфрлила.
Се сомневаа дека е глуп.
Сомневањата се остварија кога прозборе.
Единствена разлика помеѓу политичарот и магарето е што
политичарот има мали уши.
Племето човекојадци се отру со храна.
Изеде наш политичар.
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МИЛАН ИЛИЌ МАЈА
1950 – Приштина

Кога државата ќе потклекне и влекачите ја јаваат.
Најпрвин ја пишавме историјата.
Сега ги избираме настаните кои ќе влезат во неа.
Нашите кормилари би ја потопили и ноевата арка.
Се свртев кон себе и забележав дека ниту таму ме нема.
Судејќи по посмртниот говор,
тој крадец беше многу чесен човек.
Во војната луѓето се убиваат од чист мир.
Никој нема така богато искуство со богатите како
сиромасите.
Ме прогласија за виновен... Бев во право.
Премолчување е молчење со пелтечење.
Блазе на нелуѓето... Тие не се на менито на човекојадецот.
Да не му подметнаа нога,
тој сеуште немаше да падне за татковината.
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Оптимистот е човек кој верува во посветла варијанта на
црните денови.
Перењето на мозоци е валкана работа.
Дури во чистите етнички средини се чувствува
сопствената смрдеа.
Неговото паѓање е последица на неговото прекумерно
кревање.
Воведоа демократија – сами себе се предложуваат.
Дворската будала која ќе се опамети,
кралот ја прогласува за технолошки вишок.

199

Васил Толевски

МИЛОВАН ИЛИЌ МИНИМАКС
1938 – Липница – 2005

Мирот ни е единствена цел. За него вреди и да се војува.
Бесмртните лесно се препознаваат:
секогаш прават долгорочни планови.
Најпаметните ги чуваме на сигурно – во странство.
Многу подобро е кога големиот водач има мал народ
отколку мал мозок.
Некогаш постоеја Обединети нации;
денес постојат нации обединети против Србија.
Некои водачот би го убиле во афект, а некои веднаш.
Гробарите оправдано штрајкуваат:
има сè повеќе бесмртни.
Во неписмените земји војните траат подолго:
нема кој да го потпише мировниот договор.
Не знам дали Европа ќе не прими,
ама Африка не стави на листата на чекање.
Србите се најбогат народ на светот:
никој нема толку непријатели.
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Во однос на меѓучовечките односи
храната и не ни е многу затруена.
Чувај се во земјата во која снајперистите гледаат најдобро!
Повеќе не се караме: никој со никој не зборува.
Ние сме отворена земја: и крадците ни се на слобода.
Онемевме од среќа кога ни дадоа слобода на зборување.
Воловите се во мода. Некој треба да повлече напред.
Толку им олесна што прошталниот говор не го читаа,
туку – го пееја.
Во држава, во која сите крадат,
најголемиот крадец ужива најголем углед.
Имам сè... Откако немам ништо против.
Порано народот дигаше востанија.
Сега секој дига што ќе стаса.
Ветете ни уште еднаш. Многу убаво ветувате.
Тешко ќе ни биде без вас. Едвам чекам да ни биде тешко.
И ние ќе одиме во Европа. Ако може со авто стоп...
Најголемиот син на нашите народи,
за малку ќе ја изедеше својата мајка.
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Ја издадо сопствената земја.
Уште да издадат официјално соопштување.
Пред влегување во Европа,
избриши ги чевлите – ако ги имаш!
Кај нас не ни чини ниту нотниот систем.
Би подигнале споменик на нашето незнаење,
ама не знаеме каде.
Несреќен е оној народ кој нема идоли ниту идеалки..
особено ако е гладен.
Нам и на аеродромска писта колата ќе ни тргне наудолу.
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ПЕРА ЈАНЧИЌ

1948 – Банатски Аранѓелово
Приказните за слободат
започнуваат во затворените кругови.
Птиците се како поетите. Живеат од трошки.
Паметниот не трча напред. Него го носат.
Полесно е да се креваат два прста отколку една лопата.
Сите сме за чистота, а никој за метла.
Полесно е работникот да го опијаниш,
отколку политичарот да го отрезниш.
Вештите луѓе не се ни црни ни бели туку во колор.
Прекрасно е да се биде будала кога се сите паметни.
Сите сме глупи јавно а паметни приватно.
Нема поскапи луѓе од полтронот.
Центрите ја прават средината!
Лесно е да се биде светилник во морето од проблематични.
Кој купува луѓе ќе плати многу.
Пуштете ги чесните да работат...Ќе згрешат еден ден и тие.
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РАДИВОЈЕ ЈЕВТИЌ ЈЕНКИ
1939 – Бела Паланка

Не е згодно за малиот човек голем да му застане од позади.
Се препорачувам на владата како стручњак за врели
компири.
По потреба знам да вадам и костени од оган.
Нашиот воз тргнува во пет до дванаесет од слепиот
колосек.
Ако ја легализираме проституцијата, проститутките нема
да бидат единствените кои ќе заработуваат лежејќи.
На тлото на бивша Југославија посеани се товари мини.
На чесните наоѓачи им изразуваме најдлабоко сочувство.
Неписмените профитери ги подучуваат писмените
пролетери.
За пензионерите ќе нема зима. Умреа уште преку летото.
На тендерот, коњите го продадоа кралството.
Доживеа голема несреќа.
Пред зидот на плачењето му снема солзи.
На некои правдата им лежи во показалецот.
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БРАНИСЛАВ БАНЕ ЈОВАНОВИЌ
1935 – Нови Сад

Додека го чекаме Спасителот, Јуда ни ги завршува
работите.
Оптимизмот ќе не надживее.
Со секој ден има сè повеќе паднати од Марс.
Кој во клин, кој на плочникот.
Не ги слушајте политичарите
како зборуваат туку што ви зборуваат!
Храни ја власта да те каса!
Откако се навикнавме на лошо, добро ни е.
Дури пред ѕидот се потсетуваме на главата.
Мировен процес. Против кого?
До сега бевме голи и боси, а сега сме и – транспарентни.
Железото се кова додека е врело,
а човек додека му гори под нозете.
Кога го поделивме доброто, да го поделиме и злото.
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Единството во разликите за нас е сизифовска работа.
Кога ќе прегори ќе почнат преговорите,
а кога ќе догори и договорите!
Го наводенивме барутот, па сега седиме на буре барут!
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ВЕРОЉУБ ЈОВАНОВИЌ
1954

Наивните се фаќаат за глава, мудрите за главниот.
Ни ветија подобри денови. За подолго никој не е осигурен.
Политичарите имаат многу тешки услови за работа.
Секогаш работат под маска.
Операцијата со демократизација успеа.
Народот не осети ништо.
Постигнавме врв во игрaта мижитатара:
секој може да биде плукнат.
Заради мир во куќата обезбеди посебени станови
за синот, ќерката и жената.
Обидувајќи се со приказни да излезиме од кризата
направивме криза за приказна.
Ако веќе дојдовме до питачки стап,
треба тој стап и да го употребиме.
Динарот ни е се постабилен на дното.
По прашање на вработувањето
многу направивме едни на други.
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РАДЕ ЈОВАНОВИЌ
1939 – Сребреница

Претеравме со извоз на памет од Србија...
Кој е будала, може да се врати!
Денес единствено се делат оние народи
чија интелигенција е на ниво на амеба.
Го сакаш ли од двете зла помалото?
Дајте му на Србинот прв да избира.
Воените злосторници во Србија немаат право на глас.
Едвам им дозволивме да се кандидираат.
Не знаеме зошто гинеме. Во тоа е нашата храброст.
Пукаме еден на друг затоа што немаме никого поблизок.
Во Србија, сè уште, слободата на говорот негативно влијае
на слободата на движење.
Србија е голема тајна... Не се знае од што живее народот!
Лесно е да се познат народните непријатели.
Ја зборуваат вистината!
Зошто штрајкувачите бараат леб пред Собранието?
А поминаа покрај толку контејнери.
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Се стесни кругот на сомнителни:
криминалот е привилегија на најтесниот круг од власта.
Убиецот се враќа на местото на злосторството.
Некој мора да ја води истрагата!
Среќа за власта што народот бара само чесни избори.
Не и политичари!
Можеби и нашите политичари се занимаваат со криминал.
Ама само во слободно време.
Пет века Турците не ја предаваа власта на Србите.
Тоа не спаси од истребување.
Укинете ја смртната казна.
Во споредба со животот делува стимулативно!
Пак се колиме.
Не можеме да живееме од спомени!
Непријателот прв започна.
Наша среќа е што го начекавме на спиење!
Толку силовање.
Ние не водевме војна, туку љубов!
Ние Србите имаме намера, ако Господ даде, уште долги
години да гинеме. Само здравјето да не послужи!
Кога повеќе нема да ги видиме,
тоа ќе биде празник за очите.
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Здравствениот билтен е обесхрабрувачки.
Болниот се чувствува сè подобро.
Крвта не е вода.
Меѓутоа , од дамнина,
таков е нашиот систем за наводнување.
Ме загрижуваат болните на власт. Имаат одлично здравје.
Србите се традиционалисти.
Има краеви во кои се уште се јаде три пати на ден!
Не ни е потребна предизборна кампања.
Народот се уште ги памети ветувањата.
Денес граѓаните безбедно се чувствуваат
само на митинзите.
Тука е целата полиција!
Ако те излажат еднаш, виновни се тие.
Ако те излажат и по втор пат, ти си виновен.
Ако те лажат десет години, Србин си!
После победата на Косово Србите се повлекоа.
Поразениот сам нека се снаоѓа како знае и умее!
Кога власта не може да ги купи некои весници,
нормално е тоа да не го можат ниту читателите!
Полицијаците и демонстрантите се еднакви пред законот.
Ама не и пред огледалото!

210

„Нашите пријатели“

Како не им е срам на Србите да живеат така бедно
покрај толку способна влада?!
Митингот беше слабо посетен.
Полицијата мораше да ги тепа и случајните минувачи.
Нормално е во социјализмот да има крадци.
Не можат сите да живеат од игрите на среќа!
На муслиманите верата не им дава да јадат свинско.
На Србите стандардот!
Можат демонстрантите поинаку да мислат.
Ама тогаш ризикуваат поинаку да изгледаат!
Не е потребно да потпишува капитулација.
Тој е човек од збор!
Младите мислат на иднината. Не планираат подмладок.
Децата на нашите политичари
ослободени се од мобилизација.
Не сакавме војната да се исполитизира.
Опасно е да се војува против целиот свет.
Секогаш постои опасност некого да го запоставиш!
Во Србија сите народи имаат исти права.
Само што Србите не се бунат.
Едноумие е кога сите мислиме како еден,
а секој е будала на свој начин!
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Стандардот сè повеќе ни скока.
Потрошувачките кошници прераснаа во контејнери.
Можев и јас во војната да бидам рамо до рамо со
Врховниот командант, ама немаше место во скривницата.
Јас сум школски пример на опозиционер.
На мене се исшколуваа генерации на полицајци!
Барем уште еднаш да го победиме НАТО.
Па ако треба и без Војводина да останеме.
Планирано е Европа да биде без граници.
Ете шанса сите Срби да живеат во една држава!
Со месеци по Србија не се слуша песна...
Како да пееме кога никој не не бомбардира!?
Полицијата оправдано ги тепаше и малолетни
затоа што се жалат иако немаат право на глас.
Добри се изгледите Србија да добие излез на море.
Водата веќе ни е до грло.
На владините медиуми гостуваа најпознатите уметници...
во одбегнување на вистината!
Воените злосторства не застаруваат.
Сторителите се бесмртни.
Владата одамна би дала оставка.
Само кога народот не би бил задоволен со бедата.
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Се нудев наместо водачот да одам во Хаг.
Да уживам во слободата!
Нашите политичари се непоткупливи.
Ги нема тие пари за кои би дале оставка.
Гинеме со песна на устата.
Во последните десет години имавме четири фестивали.
Нереално е да се очекува
дека кралот ќе се врати во земјата.
Во Србија само будалите се враќаат!
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СРЃАН ЈОВАНОВИЌ
1954 – Крушевац

Често одам во зоолошка градина.
Таму се чувствувам како човек.
Целиот свет побудале по стриптиз.
Единствено кај нас голите никој не ги гледа.
Многу коњи излегоа од магарешки клупи.
Се отвори српското прашање во затворена Србија.
Направивме сè за да не направиме ништо.
Останете тука. Ни таму повеќе не ве сакаат.
Во бракот помеѓу лудиот и збунетиот
се раѓаат нови политички сили.
Државниците владеат сами, под услов да не се женети.
Падна владата. Тоа кај нас е невозможна реченица.
Иако е рамно, Косово отиде наудолу.
Со векови не полнеа со олово, а сега се чудат зошто сме
толку тешки.
Ние сме најненаспан народ на светот.
Отсекогаш бараа да бидеме будни.
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Србите најмалку ги шишаат бербери.
Бевме на ивицата на провалијата. Добри стари времиња.
Не сум учесник во сексуалната револуција.
Јас сум нејзина последица.
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ВЛАДИМИР ЈОВИЧЕВИЌ ЈОВ
1950 – Цетиње

Не сум Кафка, ама насетувам процес.
Пионите никогаш не се враќаат на почетна положба.
Пролетаа пролетерите!
Не е тој камен!-му рекоа на Сизиф на врвот.
Јас не видов, ти не виде... И така во сите времиња.
Оние кои скокнаа во височина ни го оставија стапот.
Ја критикуваат државата во развој. Зарем тоа се
сатиричари!?
Иако имам висок притисок, ме чува имунитетот.
Фамилијата е основна ќелија на општеството.
Наскоро во неа ќе биде целата фамилија.
Некои пензионери не ги дочекаа пензиите
од оправдани причини.
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МИЛИВОЈЕ ЈОЗИЌ
1932 – Латковац

И кај нас луѓето се делат на добри и лоши.
Разлика е во тоа што добрите живеат лошо,
а лошите добро.
Ќе бевме одамна во Европа да имавме нивни човек.
Демократијата потекнува од Грција а понира кај нас.
Додека нашите политичари
си ги приближуваат гледиштата,
на народот му испаѓаат очите.
Европа ни ја затвора вратата пред нос
затоа што не не мириса.
Долговите ни се подолги од чергичето.
Кога ќе видам празен фрижидер, жив се смрзнувам.
Беше чудо од дете, а сега е лајно од човек.
Откако почнав да пијам, гледам двојно подобро.
Најмала парична единица во Србија е пензијата.
Некои наши професори ја претворија катедрата
во шведска маса!
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Студентите полагаат испити пред професорот,
а професорите пред инспекторот!
Имам школуван глас. Точно знам кога треба да молчам!
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ДРАГУТИН ЈОКИЌ
1946 – Клење

Кога е состојбата влакнеста, не се бара влакна во јајцето.
Бирократите и пожарите ги гаснат со хартија.
На малите богови и месните заедници им се вселена.
Беа за атеизам сè додека ѓаволот не дојде по своето.
Кога е лоша преставата, суфлерите се вртат кон публиката.
Тоа не е лага, тоа е слободно измислен факт.
За она што не стасаа да го направат, заслужуваат споменик
до небо.
Кажи ми кого го коваш во ѕвезди
па ќе ти кажам до кога ќе чукаш.
Кој последен се смее, никогаш нема да стане сериозен.
Добро е додека има кал.
Барем се знае чии траги до каде водат.
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ВАСКА ЈУКИЌ МАРЈАНОВИЌ
1935 – Вуковар

Пред нив треба да ја симнеме капата,
и неа може да ни ја дрпнат.
Никаков штрајк не може да ја постигне целта,
сè додека не престанат со работа оние од врвот.
Таквата далекувидост на раководните органи,
некаде се нарекува фатаморгана.
Признаваме, многу убава капа ни скроивте,
ама постои ли воопшто толку мала глава?!
Не успеа да владее со себе, ама владееше со другите.
Играчката мора да се навива додека не се расипи,
а човекот треба прво да се расипе за да може да се навива.
Во денешната трка победник е оној кај кого трчаат сите.
Да грешиме побргу, утре може да биде доцна.
Кога магарето ги води овците,
јасно дека стадото е намагарчено.
Не е точно дека постојано тапкаме во место.
А иселувањето?!

220

„Нашите пријатели“

Нашите проблеми не можат да се решат,
нашите проблеми треба да дадат оставка.
Бидејќи претставата заврши,
прејдоа на доделување на улогите.
Нема лабаво: демократијата која владее мора сите да ја
слушаат.
Нашите одлуки и во пустина би паднале во вода.
Знаењето е моќ, а сепак меѓу моќниците
има многу незнајковци.
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МИЛОРАД КАЛЕЗИЌ

1936 – Бријестово – 2006
Не грижете се. Ништо нема да почувствувате.
Баш денес ја оштреа гилотината.
Верувајте во народот. Народот ќе се моли за вашата душа.
Нема политика со курви. Тие својот дел мора да го добијат.
Позади добриот коњ се крева прав. Нема врска што е коњ.
Кога би биле Србите жители на Америка,
би произведувале Американци во прав.
Човек мора нешто и да знае. Не може сè да научи.
Волците завиваат во шума,
затоа што во градот никој не ги слуша.
Тој има повеќе непријатели во мирот,
отколку што имаше во војната.
Добрата мамка е орган за разбирање со рибата.
На ниеден народ не му пука грбот од политика како на
Србите.
Ако се лисиците малку поубави и кучињата ќе немаат
ништо против.
Власта им припаѓа на граѓаните
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ако не ја приграбат малограѓаните.
Верувајте во народот. Народот ќе се моли за вашата душа.
Кога на некој ќе му го видиш мозокот
тогаш знаеш што мисли за тебе.
Кога од солзата ќе испари течноста, останува болката.
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ЈЕЛЕНА КАНАЧКИ
1952 – Вршац

Главните улици лесно се препознаваат.
Има најмногу питачи.
Во басната е јасно кој е колкава ѕверка.
Со животот не е таков случај.
Горди сме на своите корени и не мрдаме од нив!
Кај нас умира само народот.
Водачите меѓусебно се елиминираат.
Додека го споиме телесното со духовното,
сфаќаме дека сме на гробишта!
Нашата власт сестрано го решава проблемот со
вработување.
Можеме да работиме по целиот свет!
Трката за одликување престана штом ја откривме
другата страна на медалот.
На народот сè му е препуштено.
Полицијата не ги чува контејнерите.
Штом откриеш во која грмушка лежи зајакот,
ќе те изеде волкот.
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Степенот на нашата будност го достигна врвот.
Не можеме око да склопиме!
Страв ми е од убавите зборови
што отвораат железна врата!
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ДРАГИША КАШИКОВИЌ
1932–1977

Терор применуваме само спрема оние
кои не се сложуваат со нас.
Подготвени сме на сите промени
под услов да останеме на власт.
Зошто не напаѓате, само триесет години сме на власт.
Националното прашање го решивме на општо
незадоволство.
Најголемите успеси ги постигнуваме онаму
каде не треба да се работи.
Само од чесните се плашиме.
Останатите се наши приврзаници.
Ние сме решително против секоја диктатура.
Освен нашата.
Со многу оптимизам гледаме во минатото.
Ни ветија слободни избори под услов да немаат против
кандидат.
Не сме хартија за да трпиме сè.

226

„Нашите пријатели“

Се заколнав во мустаќите на Сталин
дека кај нас нема култ на личност.
Ги правевме оние пропусти кои не можат да се исправат.
Штом ќе ни подвикнат, ние им аплаудираме.
Како од вас да барам слобода, кога вие ми ја одзедовте?
Демонстрантите упорно бараа да им се одземат остантите
права.
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РАДЕ КЕЦОЈЕВИЌ
1950 – Урошевац

Тапкањето во едно место е одење по маките.
Вашите зборови немаат алиби во вашите дела.
Оние кои живеат рајски од светот направија пекол.
Средствата на многумина им ја заматиле целта!
Дали понекогаш сте се запрашале
колкава загуба сте за човештвото.
По исцрпената размена на мислења
секој си остана на своето мислење.
Би сакал врвот од него да потекнува базата.
Кога ќе му дадат збор му се зема гласот!
На некои борци за општо добро, посебно им е добро.
Градителите на новиот свет мора да рушат некои огради.
Луѓето со скрстени раце најчесто се држат рака под рака.
Се здружија. Сега не се знае кој од нив помалку работи.
Богатиот е сакат.
Рацете му се постојани врзани со броење пари.
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ЈАДРАН КЛАНИЦА
1968

Бродот тоне а нашите глувци ни да мрднат.
Не ни потонаа сите бродови – некои уште тонат.
Ова наше магаре ниту глутница волци не може да го изеде.
Ни дадоа демократија, а ни зедоа сè останато.
Птицити умираат пеејќи а ние офкајќи.
Мојот ангел-чувар ја смени професијата.
Гласајте за нас и ќе живееме подобро.
Понекогаш и народот избира власт.
Социјализмот е идеален на хартија, а демократијата во
соништата.
Политички гледано – народот не е битен.
Не само што сме ситна риба тука и на суво сме.
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ПАВЛЕ КОВАЧЕВИЌ
1940 – Рзничка Шума

Ги сакам минливите работи. На пример – животот.
Човек со 'рбет од тесто никогаш не останува без леб.
Оставете ме на мир. Јас сум револуционер.
Да се убиваме меѓусебно за да имаме повеќе херои.
Оставете ме на мир. Јас сум револуционер.
Дури после долго мачење им признавме дека ги сакаме.
Системот ќе преживее ако сите се жртвуваме за него.
Истомислениците се сложуват
дека треба да се поддржи борбата на мислења.
Кој сонува револуција и слободата,
ни пукањето не може да го разбуди.
Кога народот ќе се размеша, државата се средува.
Сепак последниот човек ќе нема кој да го убие.
Кога сите би оделе исправено
би било многу покомотно.
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Што подлабоко се поклонуваш,
задницата се повисока положба ти завзема.
Здравото крило му робува на скршеното.
Што е зградата поскапана - станарите се помирни.
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МИОДРАГ ЛАЗАРЕВИЌ
1954 – Пожаревац

Да ја одложиме војната за некои посреќни времиња.
Амаме добра географска положба, ама на погрешно место.
Ова е најтешката ситуација во историјата на нашата земја.
А беа и потешки.
Едвам го чекам глобалното затоплување
за да не плаќам греење.
По сите можни мерила Србија е последна во регионот.
Па што? Регионот не е голем!
Расветлено е уште едно убиство.
Мртовецот се обеси за лустерот.
Толку години молчевме што денес останавме без зборови!
Ако треба, сите ќе го дадеме животот за татковината.
Некој повеќе, некој помалку.
Заради некои труби, го изгубивме Косово.
Од сите европски земји, само Србија не е во Европа.
На Србинот светот му е најлош сосед.
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Состојбата во Србија е задоволително ако ги изземеме:
Косово, јужна Србија, Поморавието, Војводина, посавина...
Србија од Европа е сè подалеку,
а од Косово и да не зборуваме.
Ова е најдобра земја за обработување на луѓето?
Косово да останеше турско, сега ќе беше наше!
Србите навистина се среќни:
ним секоја година им е историски момент!
Во нашата земја нема питачи.
А ако ги има, тоа се оние кои не го сфатија марксизмот.
Не си ти мојот водач. Мојот водач е природно слеп.
Кога се градеше мафијашката држава,
сите беа слободни Ѕидари!
Србија е богата и може да исхрани два милиони жители.
Кај Србите секогаш има свечености.
Секој ден јадат леб и сол.
Некогаш се живееше како никогаш,
ама никогаш повеќе како некогаш.
На Србите им е лошо помеѓу два избори,
инаку живеат супер!
Знам еден мајмун кој никогаш нема да стане човек.
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Барем на коњските трки ситуацијата е јасна.
Таму никогаш не може да победи магаре.
Најлошо е кога човек ќе стане мајмун и ќе почне да лае!
Заради едни ја напуштив земјата,
а поради други не сакам да се вратам.
Најголема слобода е кога можеш слободно да кажеш
дека нема слобода.
Живееме тешко, ама ќе биде подобро.
Тоа е заслуга на нашата влада.
Во Србија секогаш е затишје пред бура.
Да не сум човек, би бил народ!
И јас сум пророк. Ништо не погодувам.
И контејнерската организација е невладина!
Лета времето, а и парите!
Го роди мајка – за сите партии!
Имам две златни деца!-рече бронзениот кип.
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ПЕТАР ЛАЗИЌ
1960 – Косјериќ

Како да верувам во Господ, кога го видов неговото дело?
Револуцијата е народна игра со пеење и пукање.
Револуција-тоа е она вистинското!
Освежува а не здебелува.
Нашиот пат навистина е автентичен.
На никој не му паќа да оди по нас.
И противникот почна да ни помага кога виде што градиме.
Класата на власт научно докажа дека живееме во
бескласно општество.
На грешките се учи,
особено ако ги славиме како празници.
Не не остави во безнадежна положба. Отиде засекогаш.
Однегувавме толку слепци и ниту еден не стна Хомер.
И кога умира, големиот Водач знае што прави.
Лечете се кај нас и ќе умрете здрави.
Ние сме нација на јунаци. Тоа ни е на нервна база.
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Исусовата жртва не беше бадијала.
Црквата и ден-денес тоа го наплатува.
Го вративме од мртвите. За казна.
И јас би одел во пеколот,
да не ми се помили непознатите предели.
Некогаш јаничарите ги праќавме во Турција
а сега сме способни и сами да ги школуваме.
Следејќи ги искуствата од црквата, постои опасност и
мафијата да се одвои од државата.
Не ја измисливме братоубиствената војна,
ама барем ја усовршивме.
На државата и се потребни паметни луѓе. Рацијата е во тек.
Ги следиме светлите примери! Распишана е потерница.
Судејќи по здивот, државата изгледа веќе одумре.
Да е опозицијата на власт би вовела стравовладеење,
што е уште еден доказ дека и таа не е за промени.
Објавени се најновите статистички податоци.
Го молиме населението да не ги изневери.
Тој крај е толку заостанат што таму
и спомениците не ги држи место.
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Наместо валканите алишта да ги држиме дома,
нашите делегации постојано патуват по светот.
Знам како се станува крадец од чесен граѓанин.
Не ми е првпат.
Грешата оние кои велат:
Ние се родивме во полициска држава.
Правилно е: Ние сме родени во полициска држава.
Се бараат луѓе со клемпави уши
за потребите на тајната полиција.
Од кога е пронајдена фотографијата,
иконите може да се држат во секоја канцеларија.
Кој не е за лудница, оди во војска.
Не е лесно д се умре за татковината.
Еве, земете го мојот случај.
Се разбира дека Ева е виновна за сè. Адам беше невин.
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ДЕЈАН ЛОПИЌИЌ

1939 – Зворник – 2006
Револуцијата ја изведоа како деца на комунизмот
а ја упропастија како искусни кадри.
Резултатот е катастрофален
макар да охрабрува неговата неповторливост.
Да се стане човек,
за мајмунот се покажа како тешка задача.
Го знаеме основното, до тука стасавме и со училиштето.
Ние сме вистинската авангарда.
Дури и светлата иднина е зад нас.
Изборот и не е така стеснет.
Имаме надворешни, внатрешни
и непријатели за секоја шанса.
Слободно зборувајте ја вистината.
Не може цел народ да го стрефи инфаркт.
Да ги пуштиме непријателите да се насладуваат
на нашите тешкотии. Еднаш мора да им се слоши.
Со време се доаѓа на своето место
освен што некого ќе го приведат порано.
Старите недоразбирања се надминати со нови.
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Изборот падна на најдобрите.
Моравме со тоа да се задоволиме.
Иднината ќе ни донесе незамислива благосостојба,
затоа да им веруваме на дегустаторите.
Водете сметка за сè, останатото е наша грижа.
Нема смисла да им се префрла за одиграните улоги.
Тие беа режисерите.
Ако никој не во стои на патот,
треба да се провери
дали е тоа воопшто пат.
Си ја знае работата. Затоа и ја одбегнува.
Жртвите ги добиваат битките. Исклучиво посмртно.
Не е потребно историјата да се фалсификува,
доволно е да се напише во неколку верзии.
Кој од работа живее работењето не му гине.
Со своето присаство ја зголеми свеченоста,
а со одењето уште повеќе.
Овците стана итри, ги пуштија другите да блеат.
Беше многу чесен, само што тоа вешто го криеше.
Има многу вистини, само ретко кога некоја е во право.
Примерите се застрашувачки само ако се вистински.
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На канбалите навистина ништо не може
да им го замени човекот.
Има вошки кои се гордеат со својата бактериолошка
исправност.
Никаде човек во природна големина. Секаде се поголеми.

240

„Нашите пријатели“

БОЈАН ЉУБЕНОВИЌ
1972 – Белград

Им платив на крадците да ми го вратат автомобилот,
затоа што во Србија доброто со добро се враќа.
Татко ми е министер. Криминалот ми е во крвта.
Гледав како полицијата ги тепа граѓаните.
Тоа е последно на што се сеќавам.
Мене оваа темница ми е јасна како ден.
Да ги навредиш нашите политичари полесно е да се посака
отколку да се направи. На човек секогаш му снемува
зборови.
Криминалците во Србија нема на што да се надеваат.
Сите желби им се исполнети.
Не ме прашувајте ништо.Ќе одговарам.
Полицијата ги пречекори своите овластувања.
Го уапси кумот на министерот.
Точно е дека нашите коалициони партнери се крадци,
ама без нив владата не ќе може да функционира.
Во Србија проблемите се решаваат по мирен пат –
пат по кој поретко се оди!
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Што ми вреди што сум глуп кога тоа место во партијата
веќе е пополнето.
Испив цела кутија апчиња за смирување.
Сега сум мртов ладен!
Те плукнав тебе, плукни ме и ти мене, па да поминеме на
следната точка од дневниот ред!
Штом синот ќе ви стане полнолетен, купете му пиштол.
Не дозволувајте детето да се срами во друштво!
Србија нема време за експиременти.
Ние експериментираме во одење.
Воените злосторници така добро се маскираа,
што личат на секој од нас.
Турците не уназадија за петстотини години.
А потоа можевме и сами.
Инспекторот ме повика во посета.
Ги понесов и двата бубрега.
Мене оваа темница ми е јасна како ден.
Испив цела кутија таблети за спиење.
Сега сум мртов ладен!
Што вреди што сум глуп
кога тоа место во нашата партија е пополнето.
Гори Собранието. Жалам, ама тоа не е на дневен ред.
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Демократијата ни тропа на врата.
Ама на непознати не отвораме!
Далки е ова она за кое се боревме. Да, ама малку поинаку!
Гледав денес во граф. Ама месо немам видено.
Плукни ме мене, па јас ќе те плукнам тебе,
за да поминеме на другата точка од дневниот ред.
Слушнавме за стогодишна војна.
А за нас ниту еден рекорд не е недостижен!
Не ја освоивме власта за да крадеме
ама тогаш не ја познававме природата на власта!
Не сум ниту црвен ниту син. Затоа сум помодрен!
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ИВА МАЖУРАНИЌ
(МИОДРАГ МИЛИВОЈЕВИЌ)
1966 – Крагујевац

Нашите работници се наоѓаат на принуден одмор.
Никој да не ги експлоатира.
Историјата не може да започне:
сите историски личности не се стасани.
Кралот побегна во странство,
владата потпиша пакт со окупаторот...
Единствено затворениците се грижеа за државата.
На комунистите им подигнувавме споменици
затоа што не веруваа во задгробен живот.
Ние нашите најголеми надежи ги положивме во земјата.
Ненадејната смрт го оттргна од нашите раце
така да не ни падна во шаките.
Го сакам убаво напишаниот збор, ама не знам кој.
Четириесет години имавме стабилни прилики во земјата.
Никој не смееше да писне.
Крвта не е вода. Не може да ја изгаси жедта.
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Знам дека животот не ми вреди многу.
Затоа решив да го дадам за татковината.
Доброто е посилно од злото. А и подобро е наоружано.
Убиецот се враќа на местото на злосторството.
Да го прими орденот за храброст.
Големите сили воените злосторници
нема да ги осудат на смрт.
Ќе ги осудат да живеат заедно.
Сакаа Србија да ја фрлат на колена, ама не успеаја.
Самите се фрливме.
Воената музика е сериозна музика.
Колективната хистерија е убава можност
народот да каже што мисли и чувствува.
Емотивните луѓе не се за политика.
Подобри се ладнокрвните убијци.
За враќање на Косово потребна е
силна дипломатија и силна војска.
На високата функција не е ставен како партиска личност
туку како искусен менаџер кој има променето неколку
партии.
Ограбената фабрика нема кој да ја купи. Мора директорот.
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Кога целата екипа игра квалитетно, тогаш ниту на
навивачите не им е тешко да ги демолираат трибините.
Ретки се народите кои низ историјата одат
со крената глава!
И чекаат хуманитарна помош.
Писателите на мемоари наоѓаат најдобра рамнотежа
помеѓу фантазијата и стварноста.
Јас сум некој кој не се плаши од експерименти
и затоа го прифатив предизвикот – ќе се хранам во
народната кујна!
Садевме тикви со ѓаволот и при тоа очекувавме
две жетви во годината!
Денес владее голема отуѓеност.
Можете да ја минете улицата
а полицијата да не ве забележи.
Чекаме хуманитарна помош.
Дали ќе ја добиеме битката со времето?
Моја улога е да бидам помеѓу народот.
Затоа се хранам во народна кујна.
После тортура чувствувате добри вибрации во телото.
Оние момчиња кои од верски или други причини не носат
оружје – не сакаат ниту да колат!
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Предизборната кампања во која тргнавте ви ги раздвижи
емоциите: чувстувате љубов кон народот.
Покрај решавање на егзистенцијалните проблеми,
пензионерите, копајќи по контејнерите, го осмислуваат и
своето слободно време.
Ние сме толерантни кон малцинствата.
Меѓу корисниците на народните кујни
половината се Роми!
Во американските филмови младите гледат сцени на
насилство, додека кај нас убиствата можат да ги видат
само на улица.
Гладните губат и на емотивен план:
не го сакaат своето раководство.
За масовните гробници кружат разни приказни,
а кружат и гаврани...
Немам намера да ги изнесам валканите работи за мојот
противкандидат. Се зареков дека нема да го земам во уста
тој педер.
Студентите работата на бербата на сезонско овошје.
За талентираните имало и ќе има работа.
Единствен недостаток кој го воочивме
е недостатокот на леб.
Кафезот ја инспирира птицата да пее за слободата.
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Сушата не не изненади ама ги уништи посевите.
Судиите најавија дека ќе ја изречат пресудата
пред извршување на смртната казна.
Во случај болниот да умре, терапијата треба да се прекине.
Ги осудуваме сите оние к
ои за време на агресијата беа вон земјата.
Кои не беа во земјанките и скривниците.
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ЉУБИША МАНОЈЛОВИЌ
1913 – Крагујевац – 1997

Луѓето велат дека знаат што треба да прават.
Зошто тоа не го прават?
Го облеа пот не кога се качуваше
туку кога се симнуваше од врвот.
Во прометот со идеи, како и во прометот со компири,
најдобро поминуваат посредниците.
Пензионираниот полицаец ги минува часовите
гледајќи во ѕидниот часовник кој му отчукува.
Говорници, после десет часот навечер не смее да се тропа.
Животните подобро да ги држите за опаш отколку за збор.
Ѓубрето призна дека вчера смрдеше,
но вети дека од утре ќе мириса.
Добриот доктор треба да праша не само што
туку и од кого се жалите.
За општествената критика варварите кинеа јазик,
а хуманистите глава.
Во иста вечер на младиот му падна два состанока.
Ниеден со девојка.
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Материјалот за роман земете го денес.
Утре и тој ќе поскапи.
За да чита славопојки, тиранинот направи оган од
сатирични книги.
Ако си паметен, ќе се смееш како будала.
Плускавците од аплауз отсекогаш беа добро платени.
Простите крадци ги превртуваат џеповите,
врвните смислата на работите.
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БОЖИДАР МАРИНКОВИЌ
1943 – Бежанија

Ако е вистината само една,
нормално е што ја има толку малку.
Бесконечните финкции се математички ,
а богами и политички поим.
Големата илузија се вика Голема Србија.
Главучите се доказ дека квантитетот
ретко поминува во квалитет.
Духовните фекалии се најголема опасност
за екологијата на Земјата.
Законите на природата се почитуваат без двоумење.
Најверојатно поради тоа што не се напишани.
Вистината, и кога ќе исплива на површината,
тешко се гледа од жабокречината.
Кога ќе се разболи, здравиот ум поминува во политика.
На народот никако да му се угоди:
им даваш демократски партии а тие сакат и демократија.
Не е српски да се биде реален.
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А дали се вампирите имуни на сида?
Ако станам гулабар, ќе одгледувам само гулаби на мирот.
Афористичарите немаат смисол за политика.
Се изразуваат кратко.
Подобро е да се биде жив отколку бесмртен.
Да имавме афинитети кон промени,
најпрвин ќе ја тргневме ова влада.
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АЛЕКСИЈА МАРЈАНОВИЌ
(АЛЕК МАРЈАНО)
1935 – Ивановица – 1992

Кога е збор за храната, се надеваме на гулабот на гранка.
Едноумието темелно подготви сè што требаше
за непречено доаѓање на безумието.
Во минатото народот се селеше за да најде подобро место.
Судејќи по сегашнава состојба
изгледа дека сите стигнаа на погрешно место.
Дојде времето, ама сите луѓе се уште не стигнаа.
Некогаш се носеа заклучоци на здрав разум,
ама таквиот начин одамна е надминат.
Некои повеќе сакаат да отворат саем на книгата,
отколку да отворат книга.
Ако некои претставници се глупи,
тоа е знак дека и глупите граѓани си имаат свои
претставници.
Не сме ментално, ама моментално нешто заостанавме.
Одговорниот сонуваше грозен сон:
во тој сон беше пензиониран.
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Несебично мислат и на нас: а паралелно се борат за нашето
подобро утре и нивно подобро денес.
Сите мислат дека е доволно,
ако се престројат двајца-тројца!
Навистина прават големи напори,
затоа што не е лесно да се носат
толкави политички мевови.
Другарот од раководниот тим,
се учеше на грешките од сите области.
Инструментите се нови, ама оркестарот е стар.
Во повеќето случаи се случува,
моралниот победник да го носат на носилки.
Ископана е уште една јама, во која ќе пропаѓаат оние кои
ги загрозуваат нивните функции.
Човеку, ако сакаш да бидеш сит – немој да дробиш!
Со крената глава му покажувавме на светот кои сме,
и така се сопнавме.
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ВЕЛИБОР МАРЈАНОВИЌ
1965

Пропадна штрајкот со глад. Некој почнаа да јадат лајна.
Конечно граѓаните од втор ред
ги дочекаа своите пет минути.
Ене ги во првите редови.
Сите не напуштија, ама нема да не расколеба таквата
сепаратистичка политика.
Не сме далеку од европскиот стандард.
Доволно е само да ја минеме границата.
Мозокот му работеше побргу отколку кај другите.
Затоа и бубрезите му откажаа побргу.
Срцето ми е во Србија. Главата ја сокрив на сигурно.
Работиме со помош на стап и јаже.
Или питачиме или се бесиме.
Сам е виновен што се зарази.
Земаше храна од контејнерот
а претходно не ги изми рацете.
Верувам во Србија. Толку сум суеверен.
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Се наоѓаме пред вратата на Европа.
Сите ги бришат нозете од нас.
Водачот ги има особините на најголемите синови на овој
народ. И Крале Марко бил вазал.
Умре со природна смрт.
Атентатот е природна последица на неговото живеење.
Имам алиби. За време на злосторството бев жртва.
Ретко се смееме. Густо е.
Долго мислев дека живеам лошо.
За среќа, статистиката покажа дека не сум во право.
Уште ги чувам инфлаторните банкноти.
Ги користам во голема нужда!
Мојот најнов роман носи универзална порака.
Пишувањето не е за секого.
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ИЛИЈА МАРКОВИЌ
1940 – Дријењани

Можам да јадам три пати дневно.
Толку несериозно ја сфатив транзицијата.
Секој има водач каков што заслужува.
А ние имаме и повеќе од сопствените заслуги!
Непријателот има предност во воздухот. Ние во земјата.
Непријателот е почесен од нас. Сеуште не не предаде.
Сите ги напуштија Србите.
Единствено смртта ни е осведочен пријател.
Непријателот се камуфлира вешто. Не се разликува од нас.
Србите можеби и ќе ја преземат одговорноста
кога би знаеле што направија.
Србија мора да биде Голема!
Во постојната не ги собира сите проблеми.
Србите го респектираат секој непријател. Особено водачот.
Злосторствата се направени под неразјаснети околности.
Сите бевме очевидци.
Покрај некои страшила и растенијата се плашат да никнат.
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Откако му ја затнаа устата, слуша поубаво.
Ви се восхитувам. Како ги поднесувате толкуте заслуги!
Паметен човек: ништо не му оди во главата.
Сатиричарот го измислува она што ќе го види.
Кој нема посилни докази, се служи со факти.
Афоризмот е литературно дело во продолженија.
Продолжува онаму каде застанува паметот.
Кога на ебиветерот би му го одзеле имунитетот
ќе го убие провев.
Се ни се случува пред носот. Далеку од очите на јавноста.
Вчера не можеше сè да се каже.
Денес сè може да се премолчи.
Сатиричарите се фаќаат во оро со будалите
– за да имат информации од прва рака.
Многу работи се на дофат на рацете.
Треба само да се свитка 'рбетот.
Народот чврсто стои до својот водач.
Како столб на срамот.
Никој не смее да писне додека не рикне царот на
животните.
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Кога магарето игра шах, најпрвин го жртвува коњот.
Ако некого го направивте магаре, тогаш вие сте му татко.
Другарот е свесен за ситуацијата во која не се наоѓа.
Каин го жртвувавше братот и доби партија.
Животот го прават ситните задоволства.
Останатото е предигра.
Човекот е најдобра инвестиција.
Затоа треба да се вложува во жената.
Србите ги прогонуваат сите турцизми освен зулумот.
Вистината беше најсилно оружје.
До појава на телевизијата.
Некој поранпо да ми речеше дека ќе живеам како куче,
би го каснал.
Невиден ицест – ја еба сликата своја!
Резултатот е нерешен: лагата не победи,
а вистината не порази.
Најлошото сеуште не помина. Најдоброто допрва доаѓа.
Кога и да решам да ја насликам стварноста,
моделот ќе ми се мрдне!
Ме прислушкуваат само оние кои знаат што мислам за нив.
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Демонстрациите ќе поминеа мирно,
ако демонстрaнтите не се собирaа постојано.
Воениот пожар вивна кога најмалку се надевавме.
Баш го палевме лулето на мирот.
Што сме помалку, мирот е се поблиску.
Непријателот не ни беше дораснат. Беше малолетен.
Непријателот е почесен од нас. Сеуште не не издаде.
Нема недопирливи. Недофатливи се.
Уште не се стекнаа услови за борба против криминалот.
Стекнувањето е во тек.
Криминалот е еден дел од нашето секојдневие.
Учествува во него сто насто.
Водачот е во секој од нас. Ни оди на џигери.
Кој попрв кај Косовка девојка, негови се лутите рани.
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НЕГОВАН МАРКОВИЌ
1971

Србије е богата земја.
Ако од статистиката се изземе народот.
Не знаеме каде точно ни се границите на државата.
Тоа на граѓаните им дава невидено чувство на слобода.
Човекојадците не се враќаат во Србија.
Тоа е предел сиромашен со храна.
Сè помалку не има.
Така даваме допринос за стабилизација на регионот.
Ќе останеме само за под една слива.
Веројатно тоа ќе биде доволно за кворум.
Голтаме во себе. Така се храниме.
Граѓаните го кршат изборниот молк.
Ги плукаат сликите на кандидатите.
Европа ни го зеде националното богатство.
Еве, погледнете кој сè ни е во Хаг!
Добро е што сме последни во трката за Европа.
Што ако работата тргне наопаку?!
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Последниот пат војувавме со НАТО пактот.
Од тогаш не ни се појави достоен противник.
Перењето пари се одвива далеку од границите на земјата.
Владата да не ни се извалка!
Косово е најскапиот српски збор.
А само Албанците ја знаат цената.
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ТОМИСЛАВ МАРКОВИЌ
1976 – Белосавци

Над научниците спроведовме најсурови тортури.
Без мака нема наука.
Вистинските патриоти
никогаш не примаат пари од странство.
Тие крадат само од својот народ.
Демонстрантите мирно се разотидоа.
Ги изнесоа на носилки.
Идеалниот полицаец преставува
единство на спротивности.
Тој е спој на слаби нерви и тешка рака.
Не сме ние виновни за братоубиствената војна.
Каин прв започна.
Геноцидот не може да се предвиди.
Тоа е момент на инспирција.
Повеќе ги нема големите домородечки племиња,
па цивилизираните народи принудени се
сами да се истребуваат.
Ни на политичарите не им е лесно.
Треба да се упропасти толкав народ.
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Ние сме неуништливи.
Стигнавме до дното и сеуште тонеме.
И диносаурусите изумреа, па што им недостасува?!
Се бранев од слобода се додека не ми снема муниција.
Религиозните војници гинат за вистинската вера,
а убиваат за пари.
Сè ни зедоа освен гордоста. Неа и ја немавме.
Бидејќи противникот беше посилен,
го пуштивме да не победи.
Живеам на висока нога. Нема ден а нешто да не каснам.
Моралот ни е на првото место.
На второто –проституцијата.
Имаме две очи во главата,
што може да доведе до нови поделби.
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САВО МАРТИНОВИЌ
1935

Луѓето го кршат законот,
затоа што законот не е прилагоден на нивните потреби.
Од кога се разбудив, не знам за себе.
Ако си пријател, не приоѓај! Чамецот веќе се навали.
Мртовецот да го слушнеше последниот збор,
би се израдувал.
Ќе помислеше дека некој друг умрел.
Не одам никаде, немам кај кого.
Не ми доаѓа никој-немаат кај кого.
Платениот убиец бара чесни нарачатели.
За да купиш нов костум, треба да го смениш дресот!
За нив сторивме сè. Ви благодариме, во нивно име!
Не ви ветувам ништо. Толку можам да сторам.
Кучето лае. Го имитира човекот.
Кој лае, живее како куче. Кој не лае, живее како пудлица.
Ако парите го расипуваат човекот,
мене совеста ми е чиста.
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Најдобро би било овие да одат, а други да не доаѓаат.
Можев да бидам на коњ да не испаднав магаре.
Денес кој пее, не смее да му се верува.
Песимистите секогаш се тажни, а оптимистите,
денес се смешни луѓе.
Никој не штрајкува ама оние кои работаат
потсетуваат на штрајкбрехери.
Најочигледниот графит за културата напишан е
со показалецот на ѕидот на јавниот нужник.
Сега знам дека ништо не знаат.
Нормалниот живот е чиста утопија.
Остана чесен, затоа што не му дадоа шанса.
Кога ги отворив очите, посакав да ги затворам.
Не можат толку да не лажат колку што можеме да им
веруваме.
Оделото не го прави нудистот.
Последна желба: природна смрт.
Косово е Србија. А Србија е Косово.
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И јас би го трчал почесниот круг,
ама не можам да дојдам на ред.
Слабите умираат гладни,
а дебелите својот гроб го копаат со лажицата.
Во овие услови за живот,
укинувањето на смртната казна би било нехумано.
Совршено злосторство: Сите знаат сè,
а убиецот се прави дека не знае ништо.
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СЛАЃАН МАРТИНОВИЌ
1967 – Пожаревац

Каде нашиот стручњак за земјоделие ќе помине –
тука трева не расне.
Животот пишува романи –
во случаите кога е неписмен, црта карикатури.
Ја изгубивме теренската иницијатива –
сега работиме по куќи!
Кај нас многимина се занимаваат со екстремни спортови –
особено оние кои отидоа во политичари!
Ние секогаш го исфрлуваме квалитетот – низ мала врата!
Денес многумина крадат а има и невработени!
Најголема невладина организација кај нас е – народот!
Би нашле заеднички јазик – ама ги стиснавме забите!
Не е сè во парите – даваме и данок во крв!
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АЛЕКСАНДАР МАТИЈАШЕВИЌ
1948 – Крагујевац

Ја сакам политиката. Лажеш, а никој не ти можи ништо.
Навивам за Србија.
Отсекогаш ми беа симпатични
оние кои немаат што да изгубат.
Не дека не им верувам ништо на политичарите.
Верувам кога еден за друг ќе кажа дека се крадци!
Не се разбирам во политика.
Поситното крадење ми е посфатливо!
Пратениците треба да одат на тендер.
Почетна цена пет пари!
Мајко Србијо, ако си жива, зошто сум сироче?!
Лесно им е на неписмените. Не знаат да читаат,
а уште ако се глуви и слепи!
Денес биди оптимиста. Кој знае што те чека утре!
Ќе престанам да јадам кога ќе ми биде најслатко!
Самно уште да почнам!
Попаметните не попуштаат. Си одат.
Го решив проблемот со исхраната:
269

Васил Толевски

станувам после појадокот, легнувам пред вечерата,
а за време на ручекот дремнувам!
Од кога мајками ме одби од сиса, никако да се најадам!
Ние Србите сме специфичен народ. Останатите се
нормални!
Мене не може да ме јава кој и како сака. Сам ќе го гласам!
Што ќе ни се војска и полиција
кога мафијата држи сè под контрола!
Задоени сме со патриотизам.
Едни на други си ја цицаме крвта!
Има и чесни политичари. Оние кои не успеаја.
Ако лажам, сечете ме онаму каде сум најтенок!
На сред стомак!
Народот бргу ќе се освести, само ако излезе од кома!
Власта и мафијата повеќе не соработуваат,
затоа што не се знае кој е кој!
Молчам и трпам. Тука можностите ми се најголеми!
Не е цел свет против нас. Има и такви кои не слушнале за
нас.
Мафијата и политиката не се мешаат.
Имаат поделени надлежности.
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Политичарите не знат што сакаат. Освен пари и власт.
Старите работи не се во мода. Освен лебот.
Србинот нема да се свиткува повеќе,
освен ако најде динар на улица!
Не сум од вчера. Трпам со години.
Не е точнои дека во Србија никој не работи.
Работат оние кои ги бројат невработените!
Мора да се избориме за подобра храна
во болниците и затворите.
Мораме да мислиме на иднината.
Јас сум потенцијален психопат. Би убил за парче леб.
Какви теснопартиски интереси?!
Тоа е зафаќање од широки размери!

271

Васил Толевски

ЗОРАН МАТИЌ МАЗОС
1960 – Параќин

На кого Американците ќе му скројат капа,
главата не му е потребна.
Нашата Србија е најотворена земја на светот.
Толку е отворена што не и се знае каде и се границите.
Ниту оловото не може да ги потполни дупките
во празните глави на оние на власта.
Народ со толку споменици не треба да се грижи
за камен за надгробни плочи.
Политика која сама себе се контролира
побегна од контрола.
Одамна сме на дното.
Само немаме постигнато доволна длабочина.
Народ кој сам се влече за уши,
дава пример и другите истото да му го прават.
Нашите политичари се паметни луѓе,
ама сè што ќе направат излегува глупаво.
Со својата кандидатура ја зголеми нашата трагедија.
Ќе ги правиме од кал. Само тоа ни оставија.
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Ни на министрите не им лесно,
од сите страни ги притегаат привилегии.
Судејќи по некои политичари,
во средниот век така изгледаа буздованите.
Го донесовме на власт. Не знаевме што да правиме со него.
Најголема тајна за политичарите:
како Турците успеаја да владеат 500 години?!
Умрените гласачи ги однесоа со себе и сите заблуди.
Ако е политиката курва
нашата земја конкурира за јавна куќа.
Се радуваме на секој нов ден – затоа што сме живи.
Гласачките ливчиња ги исполнуваат само желбите на
кандидатите.
Контејнерите ја издадо власта. Открија дека се празни.
Власта која предолго стои позади народот
прераснува во хомосексуална.
Да се живее несреќно е подобро отколку да се умре среќно.
Не пишувам повеќе сатира. Пишувам трагедија.
Ако Косово стане независно,
слаткарниците низ Белград ќе станат конзулати.
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Сакаме во Европска унија,
а на прагот сме на деветтиот круг.
Вниманието е двострано.
Јас не направив ништо за власта ниту таа за мене.
Против мене се сите и јас сум солидарен.
Единствена светла точка во Србија сеуште е сијалицата.
Немам ниту вистинска држава, а овие се борат за правна.
Со својата кандидатура ја зголемија нашата трагедија!
Сите ќе умреме за Србија – од глад!
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ДАНИЦА МАШИЌ

1944 – Александрово
Сè ни е рамно па затоа се сопнуваме.
Изборите ми ги намалија гласовните можности.
Кога ќе ги видам кој се кандидатите – онемувам.
Ги обновивме рушевините. Сега се како нови.
Не му дозволуваат на народот да лае.
Му го чуваат достоинството.
Ситната риба се фаќа на леб.
Само глупавите паѓаат на дно. Паметните се симнуваат.
За да направиш будала не мораш да бидеш машко.
Застанаа на свои нозе. Сега сигурно ја газат земјата.
Дури кога ги оптегна папците
заклучивме дека тоа беше свиња.
Власта не му паѓа тешко на народот.
Баш кога ќе падне, на народот му олеснува.
Пензионерите се убиваат сами.
Не дозволуваат власта да ги има на душа.
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Заради својата големина водачот може да застане во секој
афоризам.
Не е доволно само да се даде гласот.
Треба да се има и слух.
Кој е за коренити промени
мора да има сила да ги уништи пенушките.
Кога власта ќе ги распише изборите,
многумина тоа го сфаќаат како кокурс за невработени.
На џелатот не му е битна големината на главата
туку дебелината на вратот.
Не барајте леб на улица.
Од хигиенски причини тој се наоѓа во контејнерите.
Шпиунот е обичен слепец. Не го гледа она што го слуша.
Водачот работи како далечински управувач.
Штом ќе го стиснеш ја менува програмата.
Од ден на ден влегуваме во ноќ.
Имаме крадци кој ги отвораат сите брави.
Ни недостасува браварот кој ги отвораше сите врати.
Само во месарницата главата и опашката
имаат иста вредност.
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Приватизацијата ги надмина сите очекувања.
Сега имаме и сопственици на државата.
Мито е име без презиме.
Има многу водачи чие име треба да го носат слепи улици.
Во војната сите добиваат – воена оспрема.
Власта не е недопирлива,
само народот не смее да и се приближи.
Политичарите се нашите најдобри предаватели.
Го предаваат народот поради подобра слика.
Неистомислениците сепак мислат исто. Како да победат.
Живееме во бескласно опоштество.
Ниту збор за класа луѓе.
Да беше каменот на Сизиф златен би запрел на врвот.
Народот лае на ѕвездите кога е темница.
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ДУШАН МИЈАЈЛОВИЌ АДСКИ
1953 – Ниш

Пак на гладните им зборуваат за голема нужда.
Слабостите ни се сè посилни и посилни.
Како да спијам? Насекаде чкрипи.
Зрно по зрно... И на тоа му дојде крајот.
Не јадам со денови. Штедам за корка леб.
Политиката е курва со богати деца.
Полека, ќе имаме и ние државни непријатели.
Кога ќе ја направиме државата.
Во социјализмот секој имаше право на живот.
Со доаѓањето на демократијата
таквата глупост е симната од дневен ред.
Сè додека не газат нема да им застанеме на пат!
Бадијала живи не закопуваат.
Земјата на тој начин нема да процвета.
Крадат, како да ќе биде наскоро пропаст на светот.
Какви визионери!
Толкави јајчари, а ноевите не се наши птици...
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Овчарите останаа без своите стада.
Уште политичарите можат да се пофалат
со какви-такви стада.
Сит сум од сè! Гладен!
Неработниците секогаш од друг очекуваат парче леб,
и тоа да биде добро соџвакано.
Имам доверба во добри луѓе. Ама како да се најдат.
Ја почитувам традицијата, ама немам пари за опинци.
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ВЛАДИЦА МИЛЕНКОВИЌ ВЛАЈЧЕ
1973 – Параќин

Полетаа гулабите на мирот. Бегаат од Србија.
Нека се вратат сите српски територии. Сè им е простено.
Ниту мафијата не е задоволна со промените.
Доби конкуренција.
Не само што е правдата достижна,
туку и ја оставивме далеку позади нас.
Законот ја замени нужноста,
ама присаството на нуждата се уште се чувствува.
Подобрата иднина ја гледаат само надарените луѓе.
Им се јавува.
Ќе се жртвува за нас. Ако треба и на душа ќе не носи.
Немам криминално минато. Јас сум човек на иднината.
Младите се повеќе одат надвор од земјата
а старите во обратен правец.
Политичарите никнуваат како печурки после дожд.
Огромна е можноста народот да добие труење.
Косово мора да остане наше и по цена да го изгубиме.
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Со политиката почна да се занимава уште од младоста.
Што да се прави? Младост – лудост.
Родени сте во Србија. Повеќе среќа во следниот живот.
Од кога ни умре браварот,
многу клучни прашања останаа неотворени.
Ја молам власта да престане со ниски удари.
Не оди на празен стомак.
Полицијата лесно ќе им влезе во трага на крадците.
Доаѓа време на снегови.
Ќе ја правиме Србија и од кал само да е Голема.
Полека пропаѓаме. Зошто со брзање?
Уште не се опаметивме.
Тоа го правиме многу внимателно за да не збудалиме.
Некои сериозно ги сфатија изборите. Се наоружаа.
Одлично глумевте! На која партија припаѓате?
Убиецот веднаш призна сè.Ќе добие орден за храброст.
После извршување на казната, немав што да кажам повеќе.
Копаат по досиејата. Подготвуваат нов гроб.
Не е виновен! Лично потврди.

281

Васил Толевски

Напишав афоризам без раката да ми затрепери.
Кај нас и мртвите би отишле од земјата.
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БОБАН МИЛЕТИЌ БАПСИ
1965 – Књажевац

Не е Тесла нашиот најголем пронаоѓач. Тој ја измисли
само струјата, а овие измислија народ што живее без пари.
Не доведоа до питачки стап.
Барем ќе имаме со што да ги тепаме.
Водачот ни е слеп. А после толку фрлање прав во очи,
ни ние не се чувствуваме баш најдобро.
Шлемот главата ја чува, а шубарата ја краси.
Ни го повративте достоинството.
И ние нешто би ви повратиле,
ама долго време немаме ништо јадено.
Имаме најефтина дрога на светот.
Кај нас лебот е опиум за народот.
Сè купија и поткупија,
освен неколку интелектуалци – кои ги убија.
Србија е земја со голема слобода.
Слободно можеш да цркнеш од глад.
Во земја на ненормнални луѓе,
нормално е да владее најненормалниот.
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Сè е под контрола.
Единствено контролорите не се чувствуваат баш најдобро.
Сакавме запад – ама не див.
Расне производството – на магла.
Ги споивме младоста и искуството:
крадат и дедото и внукот.
Има надеж за Србија! А знам и подобри вицови!
Голема е разликата помеѓу Титаник и Србија.
Титаник потона брзо, а некои и се спасија.
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МИЛЕН МИЛИВОЈЕВИЌ
1943 – Сврљиг

Пиши пропаднато! Значи, пак нешто за нас.
Ќе бидам краток.Ќе го кажам само она што го мислам.
Штом ќе ја отворат устата, мене ми се повраќа.
Би умрел за неа, ама татковината беше побрза.
Гледаме што ни работата,
ама не чувствувавме никакво задоволство.
Капетанот прв да го напуштеше бродот,
бродот не ќе потонеше.
Се усра од страв.
Тоа му е земено како олеснителна околност.
Не претрпевме ниту еден пораз. Уште ги трпиме.
Не доведоа до питачки стап. Од таму продолживме сами.
Не е вистина дека сите меѓусебно се мрзиме.
Лудите и збунетите се сакаат.
Го прават направеното. Прават будала од мене.
Би се жртвувал кога би бил сигурен дека сум бесмртен.
Во браќата никогаш не пукавме. Ги давевме со голи раце.
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Ѓаволот дојде по свое па останавме без најдобрите кадри.
Не можеме да заталкаме.
Нашиот водач веднаш го прогласува за вистинскиот пат.
Ситуацијата не е безизлезна.
Редовно излегуваме на избори.
Овде живееја нашите претци.
А ние сега едвам преживуваме.
Работам како луд,
што најдобро се гледа по резултатите од работата.
Никому не можеме да му влеземе во трага.
Ние сме последни.
Не знам кому да му верувам. Сите ја зборуваат вистината.
Сите сакаат да ја држат власта залагајќи се
за владеење на слободата.
Ја сакам власта. Не ги сакам овие на власта.
Разговараме во ракавици.
Само костените ги вадиме со голи раце.
Уметникот би можел да живее од уметноста,
кога би имало повеќе од оние кои не се уметници!
Откога стапи на сила, Законот фаќа на сила.
Вистината е само една, па затоа ја знае само еден.
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Нашата земја е отворена.
Секој нејзин жител може да пропадне.
Кога ќе стаса афористичарот до збор,
напишува цела реченица.
Ништо не работам. Ја гледам својата работа.
Само егоистот може да успее без протекции.
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ДЕЈАН МИЛОЈЕВИЌ
1959 – Белград

Јас не сум воен злосторник.
Мојот допринос е многу помал.
Имаме најефтина дрога на светот.
Кај нас лебот е опиум за масата.
Пред избори на народот му ја полнат главата,
а после изборите му ги празнат џебовите.
Се бориме за демократијата колку што не држи грлото!
Планиравме да преживееме и за малку ќе успеевме.
Кој ги плаќа редовно комуналиите,
има право да се храни од контејнерите!
Српската труба од Косово се слуша. Ја свири шота.
Бевме петстпотини години под Турците,
па ни демократијата не ни паѓа тешко.
Претседателот е асоцијална личност.
Го одбегнува народот.
До судир не мораше да дојде, ама среќата ни се насмеа!
Нашата борба одамна беше изгубена,
ама моравме да ја завршиме и таа формалност.
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За оние кои ја преживеаја војната може да се каже
дека не гинеа залудно.
Нашето најсилно оружје е братската прегратка.
Обдукцијата покажа дека жртвата не беше залудна.
Најдобриот дел од народот е со нас.
Останатите не се наоружани.
Сега треба да се биде паметен, а понатака пак по старо.
Ние никогаш не се помируваме со поразот,
туку само со победниците!
Господ ни го сврте грбот. Тоа веќе не може да се трпи.
Кога слушнав на телевизијата дека денес е убаво време,
не ми пречеа ниту ветерот ниту мразот.
Што ти е способен човек.
Во лајна да го фрлиш нема да остане гладен.
Чувствителен сум на неправда.
Секогаш се заболува онаа работа.
Тој е нашиот најголем син, што е доказ дека и наталитетот
има лоши страни.
Опозиција, па уште и демократска!
Има ли полуда комбинација?
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Канализацијата ни е подобра од водоводот.
Сеуште не е забележан недостаток на лајна.
Јајцето е постаро од кокошката затоа
што го јадиме за појадок,
а кокошката дури за ручок.
Ако јас се прашувам нешто,
би ме повикале на информативен разговор.
Се гледаме во жалната вест. Тука не е безбедно.
Полицијата не чини скапо.
Знам некои кои бесплатно би не тепале.
Единствено водачот може да не спаси.
Ако крене раце на себе.
И кралот ја слушаше дворската будала,
ама не влегуваше во коалиција со него.
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ДРАГУТИН МИНИЌ КАРЛО
1942 – Крушевац

Ако веќе не можеме да ја избегнеме граѓанската војна.
Да се убиваме мирно и достоинствено.
Ако не ни го вратија кралот, нека ни ја вратат татковината.
Да ги избираме најдобрите. Најлошите веќе се избрани.
Тој е дописен член на полициската академија.
Пензионерите се нашата иднина.
Наскоро сите ќе живееме како тие сега.
Кој на друг јама му копа,
учествува во предизборна кампања.
Би одел без оружје, ама како да го минам тестот кај
психијатарот.
Ќе победиме, па макар се да изгубиме.
Платата на просветниот работник
и Свети Саво го отера во манастир.
Ние сме небесен народ. Нека ни е лесна земјата.
Сатирата ја пишувам пречекорувајќи ја нужната одбрана.
Србите во Хаг ќе го испорачаат незнаениот јунак.
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Тешко е да се биде Србин, кога комшијата нема крава.
Лебот поефтине.
Сега народот ќе престане да се клука со колачиња.
Српскиот голуб на мирот е врапче во рака.
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ДРАГОСЛАВ МИТРОВИЌ
1964 – Лесковац

Немаат врска со земјоделството,
ама знаат да ја искористат земјата!
Зошто не учествував во одбраната на земјата?
Не можев, бев во војска.
Не можеме да учиме на туѓи грешки. Ние сме
професионалци.
Не сме ситна риба. Ние сме сомови!
Прво ни скроија капа, па потоа ни зедоа мерка.
Зошто просторот околу мене го викаат животна средина
кога се умира на сите страни?
Тука и глупакот е во постојана опасност паметот да го
издаде.
Овие што се напред, секогаш не влечат назад.
Така е во секој циркус. Тажно. И оние кој не можат да
возат велосипед му се смеат на мајмунот кој го знае тоа.
Не сме во пеколот поради јаболкото. Туку поради црвот.
Најлесно е да се купи продадена душа.
Телохранителите го чуваат од ненахранетите.
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Бараме игла во пласт сено. Ни треба за компас!
Има говорна мана. Нема влакна на јазикот.
Има голема душа. Цел народ го носи на неа.
Каде ќе удриме со главата во ѕид,
тука никнува спомен плоча.
Кој има страв од летање нека не влегува во минско поле.
Ја пропушти животната шанса, да умре како човек.
Да сме лоши, не би не купувале.
Србите се единствениот народ
кој од водачот добива напаствија за талкање.
Ова се граничи со лудило, ама ние не признаваме граници.
Гледам дека бродот ни тоне,
ама ме убедуват дека е подморница.
Од проблеми не знаеме каде сме.
А гледам – и светот не води како исчезнати.
Ни требаат луѓе со две лица.
Мораме да отвориме четири очи.
Ние Србите, ја победивме земјината тежа.
Нашата земја повеќе не не привлекува.
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Јас сум за тоа Тој да се балсамира. И тоа веднаш.
Уште за време на животот.
Со народот не можеш како со стоката.
За да ја измолзиш стоката, најпрвин мора да се нахрани.
И полицијата има активно учество во демонстрациите.
Демонстрира сила.
Крвта не е вода. Не се плаќа.
За она што ни го подготвуват, 500 години под Турците
е ропство од ограничен карактер.
И покрај тоа што ни ја затворија устата,
слободата на говорот не е нарушена. Зборуваме низ нос.
Излезе од анонимноста. Стана Незнаен јунак.
За нас нема зима. Гориме меѓу два огна.
Ист сум како Ајнштајн. И жена ми е Србинка.
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МИТАР МИТРОВИЌ
1933 – Подличек

Бикот прими сочувство
кога на комшијата му цркна кравата.
Блазе на мајката што го роди.
Иако за нас ќе беше подобро да го абортираше.
Владата прави сè народот да остане гол и бос.
За да се зголеми наталитетот.
Додека ве водат коњи, немојте да се плашите.
Секогаш на време ќе стасате до својата штала.
Желба ми е, еден ден, и јас да бидам пратеник.
Па во парламентот да вршам голема нужда.
Ние поминавме сито и решето.
Ама низ Косово повеќе не ќе можеме.
Со месеци држеше диета.
Додека не пронајде контејнер
од кој можеше секој ден да јаде.
Во глуво доба ушите не помагаат.
Режимот кој го создаваат затворениците
не може без зандани.
Далеку е сонцето, ама полумесечината е сè поблиску.
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Мртвата трка нема победник.
Не ги потценувај услугите на ветеринарот –
човекот може да биде и животно.
Кога државниците ќе остарат и државата станува
импотентна.
Не мора да одите во Тирана за да видите тиранин.
Имаме и поблиски места.
Опасно оружје на шпионот е показалецот.
Долго чекавме, ама ви се исплати.
Јазикот ќе го запали она што кибритчето не може.
Се скарав сам со себе. Не можев повеќе да се трпам.
На човек кој има образ, секој може да му плукне во лице.
Во вировите тонат многумина,
а често испливуваат непливачите.
Срцето не е часовник,
ама знае да застане и кога не му е време.
Лесно е да се биде лилјак кога мачките не можат да летат.
За да фатите чекор оптегнете ги нозете а не вратовите.
Некои луѓе се како кучиња: касаат и кога не лаат.

297

Васил Толевски

ГОРАН МИШКОВИЌ
1973

Не можеше да ја затвори устата па му го скратија јазикот.
Јазикот ни е ист... А и плунката.
Нашиот парламент е како зоолошка градина.
Насекаде ретки ѕверки.
Требаше да ни ги извадат очите за да прогледаме.
Толку не има во Хаг што мижеме да бараме автономија.
Од кога завземаат разни положби се сомневам во нивната
невиност.
Немам ништо против Црнците. Дури и би купил двајца.
Неговото богатство доаѓа од внатре – тргува со органи.
Видов колку не ценат дури кога не продадоа.
Да не е статистиката одамна ќе поумревме од глад.
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МИЛУТИН МЛАЃЕНОВИЌ
1956 – Пеќ

На националниот клуч, татковината му е приврзок.
Историјата сеуште ни е млада, па затоа е под старателство.
Црквата ја одвоивме од државата,
ама со боговите оди малку потешко.
Вербалниот деликт е доказ дека на власта и е важно
мислењето на поединецот.
Во војната и народот е на положба.
Таму каде кучињата минуваат – караваните касаат!
Нашата комедија никој не ја гледа: учествуват сите .
На националниот клуч татковината му е приврзок.
Нашиот проблем со општествениот имот однесен е
како со рака.
Решението на нашата равенка не е во непознатите!
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РАДМИЛО МИЌКОВИЌ
1954 – Бошњане

Ако се изземе геноцидот и двете злосторства против
човештвото, нашиот генерал е човек на своето место!
Избирачкото тело на студено се собира.
Започнува митингот!
Подобро перење пари отколку бањање мртовец!
Државата ја имитира црквата. И таа сака да и се верува!
Дружејќи се со штурците, некои мравки пропеаја!
Еволуцијата сепак течи: таткото беше обичен мајмун,
а синовите му се врвни горила!
Животот е се поефтин. Уште малку па бадијала живеевме!
Имаме многу силен кандидат. Ем лидер, ем педер!
Кога ќе ни одумри државата, ќе ја закопаме по обичајот на
нашиот крај и ќе направиме гозба на нејзиниот гроб!
Нашите генерали се луѓе на свое место.
Сите се по затворите!
Го одбив питачкиот стап.
Јас не сум овчар туку изгубена овчичка!
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Полицијата застана на патот на мафијата. Со леб и сол!
Сите знаеме дека е ѓубре од човек,
ама државата партиципира
токму во ваква врста на производи!
Собранието е штала полна со коњи,
ама малку се политички потковани!
Србија е многу богата со суровини.
Погледнете го составот на владата.
Србија е како слика. Од далеку изгледа поубаво!
Угледните крадци се престроија.
Поминуваат на политичкиот колосек!
Уапсени се политичар и курва.
Кај двајцата е пронајдена поголема количина
на сомнителен морал.
Србија е сè помала, а ние сè поголеми Срби!
Затоа ни е толку тесно!
Животната хигиена падна на најниско ниви.
Се собраа многу валкани алишта
Големиот прилив на пари во вашите џепови може да биде
опасен. Панталоните може да ви паднат!
Одам пред своето време. Да му го покажам патот.
Ако и на следните избори победи народот,
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тешко на победникот!
Демократијата во Србија бавно ги пушта корењата.
Што ќе пушти, народот ги изедува!
Мафијата може да прави што сака.
Ова е демократска земја!
Изградбата на триумфалната порта е кон крај.
Уште да ги направиме тарабите!
Ѓаволот ниту ора ниту копа.
Знае дека земјоделието не се исплатува!
Поминаа старите добри времиња кога живеевме
кучешки живот!
Ние сме многу сериозен народ.
Ѓаволот ни ја однесе шегата.
Се зборува дека во некои земји на изборите
задолжително е учество на гласачите!
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ИВКО МИХАЈЛОВИЌ
1964 – Брус

Оние кои ги штитат нашите интереси,
можат тоа да го прават и малку побезболно!
И кога молчат, знаеме за што ќе лажат.
И службените автомобили се теретни возила.
На оние кои го дадоа животот за слободата,
денес не им недостасува ништо.
Садиме тикви со ѓаволот. Тој ни е стратешки партнер.
Со она што го зацртавме, можеме да се сликаме!
Господе, спаси не!
Во спротивно, ќе мораме сами да се организираме.
Резил и срамота,
тоа се двете работи од кои не се одвојуваме.
Нашите визионери,
тоа се посебно одбрани и регрутирани слепци.
Каков парадокс! Очите ни се гладни, а душата сита од сè!
Немојте да ме држите за збор. Тука сум најтенок!
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Инаетот е српски бренд!
Гладните гласаат. Ситите се на листите.
Грам мозок – тоа кај нас е полна капа!
Гледам двојно. И лошо и наопачки!
Што ако го продадов пратеничкиот мандат.
Не ми го купи мајка ми!
Сè под контрола. Само немаштијата зеде замав.
Кај нас паметта ретко е во употреба.
Ја чуваме за црни денови.
Кој ќе ја протолкува другата страна на медалот,
заслужува орден!
Правдата не функционира. Има затнати садови.
Свеченоста успеа. Убиен е шефот на парадата!
Се сопнувам, затоа што ми тргна!
Членската книшка е српски стратешки документ.
Нема повеќе диктатура.
Сега ги трпиме демократските изживувања!
Кај нас демократијата отиде толку далеку што ги зафати
и приградските населби!
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Лош од полош, тоа веќе е Парламент!
И политичарите имаат душа, само ретко ја користат.
Направија коренити промени. Ни ја извадија душата.
Обвинетиот е пуштен од затворот.
Поради вишок на докази.
Лошо ни се пишува. Тоа веднаш го прочитавме.
Избирајте зборови. Не сте во Собрание!
Нам сиромаштијата не ни пречи. Таа ни е заштитен знак.
Денес гостувам на вашата телевизија. Ама ќе се лажеме!
Попаметните попуштија... И отидоа во светот.
Фабриките не работат. Стојат горделиво.
Да го држеше телото правилно,
полтронот никогаш не би направил кариера.
Моментална состојба на демократијата:
Премногу информации, малку леб.
Премногу ја сакам вистината.
Значи, припаѓам на ризичната група на граѓани.
Нема човечка драма без живот во Србија!
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МОМЧИЛО МИХАЈЛОВИЌ
1961 – Белград

Власта прави будали од нас, затоа што само така можеме
да оствариме единство на раководството и народот.
Нему совеста му е мирна. Не се превртува во гробот.
Не сме дивјаци.
Знаеме да ракуваме со најсовремена воена техника.
Целиот свет ни го сврте грбот.
Ќе мора кукавички да го нападнеме.
Имате среќа!
Вашиот ултиматум се совпадна
со нашите национални интереси.
Ќе бидеме мала Швајцарија. Големината ја постигнавме.
Немаме повеќе територијални претензии
ниту спрема своите територии.
Тоа се сè уште мултиетнички држави.
Се уште не си ги разменија мртвите.
Живите му завидуваат на мртвите,
баш кога ни е најпотребно единството!
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Злосторствоти навистина не се исплати.
Жртвата имаше само еден златен заб.
Ние сме луд народ и никој не може да не победи.
Кој може да победи десет милиони Наполеони?!
На запад комшиите не ги колат комшиите.
Тие се многу оттуѓени!
Ние сме воинствен народ.
Ако мирот потрае, ќе паднеме во криза на идентитетот.
Без слобода нема живот.
А кога имаме слобода,
можеме да издржиме и пет века окупација.
Можеме и да се опаметиме, ама со тоа ќе го изгубиме
националниот идентитет.
Подготвем сум да преговарам и со злосторници.
Вежбав пред огледало.
Ова не е ни фашизам, ни нацизам, ни сталинизам.
Од секој систем го земавме она најдоброто.
Комунистите треба да се сакаат.
Потребен е само одреден степен на интелигенција.
Откога исплива шљамот,
баграта повеќе ја нема водечката улога во општеството.
Ние во својот водач гледаме како во икона.
Тој е оној под Свети Ѓорѓија.
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Тој на коњ – тоа делува импресивно.
Макар да споменикот
ќе изгледаше впечатливо и без коњот.
Ако имате неколку секунди време
ќе ви раскажам за моето прво сексуално искуство.
Лесно му е на непријателот.
И ние би победиле лесно ако имавме така слаб противник.
Им завидуваме на умрените.
Такви сме – штом некој нешто постигне.
Се очекува дека брзо и ефикасно ќе ја реши кризата која
пред десет години ја предизвика.
Ние сме воинствен народ. Ако продолжи мирот,
ќе паднеме во криза на идентитетот.
Паметот е нашето таено оружје.
И тие знаат за срам. Само што тоа го викаат гордост.
Шест децении комунизам!
Тоа само вистински момунисти можат да го издржат.
Слободата на зборувањето може долго да трае
под услов да не се користи со неа.
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ГОРАН МРАКИЌ
1979

Ни на изборите немаме избор.
Прадоксално е тоа што парадоксите се секогаш вистинити.
Основен закон на нашиот Устав е законот на џунглата.
Не ја даваме светата српска земја.
Ќе ја продадеме поповолно.
Повторно ќе се крене руската мечка!
Да вози велосипед во американскиот циркус!
Временска прогноза: стигнуваат заебани времиња!
Пред хашкиот трибунал сите Срби се еднакви!
Во земјата на селаните се накотија сељачишта!
Во Србија прво се пееше на естрадата,
а потоа во полицијата!
Што вреди што сме сите пред законот еднакви,
кога тука сè е вон законот.
Некогаш живеев како куче, сега сето тоа е убав спомен.
Претседателот ни е како татко.
Секогаш ни раскажува бајки.
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НИНУС НЕСТОРОВИЌ

1965 – Смедеревска Паланка
Изборите се тест на интелигенција.
Времето по изборите е тест на издржливост.
Лудаците се неспособни за војска ама способни се за војна.
Не сакаат да војуваат со нас, ама белким и ние за нешто се
прашуваме!
Ги пративме децата во смрт, да научат што е тоа живот!
Штом ќе го дадете животот за татковината,
можете да си одите дома.
Да не беа воените профитери ќе излезеше дека бадијала
војувавме.
На нас други ни се воодушевуваат.
Тоа се оние што им се воодушевуваат и на диносаурусите.
Водачот ни е нашиот менаџер. Тој ни ги закажува војните.
После воените операции раните остануваат отворени.
Во Србија не се знае дали има повеќе
предавници или патриоти.
Во зависност од тоа кој брои.
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Неопходно е да се направи преобразба на Собранието.
Од јавна куќа треба да се направи поправен дом.
Се гледа решителноста на народот да излези од криза.
Зголемениот број на самоубиства го потврдува тоа.
Во војната никогаш не одиме на победа.
Ни одговара и нерешено.
Се уште живееме во минатото.
Прашање е дали ќе се извлечеме од него...
Политиката стана голема наука.
Моментално се врши експеримент со народот.
Србија никако да направи добра влада.
Сировината е тука, ама сепак нешто недостасува...
Не закопаа, ама немојте да се грижите.
Сепак тоа е само привремено решение.
Претседателот на владата не одлучува за ништо.
Не сака да се прави важен!
Државата е мртва.
После идентификација ќе се започне со реанимација.
На Турците им требаше најмногу време за да сфатат
дека српскиот народ е непокорлив.
Има и кај нас успешни луѓе, ама за жал,
не можеме сите да се занимаваме со криминал.
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Народот нема што да јаде, ама тоа не ме интересира.
Не се занимавам со политика.
Не им е судено на сите воени злосторници.
Нема да ги откриеме сите адути за следната војна.
Инспекторот ме тепаше цела ноќ.
Алал му вера како издржа.
Жртвите на војната нема никогаш да ги заборавиме.
На нив секогаш ќе се сетиме
кога ќе ја видиме сликата на водачот.
Видов сè, ама вистината допрва ќе ја слушнам.
Во нашата куќа ТВ Дневникот го следиме
во најголема тишина.
Исклучен е и тонот.
Гласајте за нас, тоа нека ви премине во навика.
Во борбата со себе утврдено е дека непријателот е
помногуброен.
Ништо не се знае. За среќа, добро сме информирани.
Подобро е да си воен злосторник отколку дезертер.
Казните се помали.
Ние не учествувавме во војната.
Јас всушност не ни знам што баравме таму!
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Србија никогаш ќе нема платеничка војска.
Тоа го правиме од љубов!
Државата ни е како туристичка агенција.
Барем двапати неделно тргнуваме во подобрата иднина.
Кој лази, има голема слобода на движење.
Не ни треба победнички пиедестал.
Кој ќе победи, ни се качува на глава.
Исклучете го телевизорот – ќе добиете подобра слика.
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АЛЕКСАНДАР НОВАКОВИЌ
1975 – Белград

Србија е земја на можности. Ама во обратен правец.
Србите со песна влегоа во војна.
За да знаат сите дека си го отпеавме своето.
Дереа кожа, труеја, распнуваа и ... Успеаја.
Влегоа во историјата.
Кога ќе дојде време на глодање,
народот се колне во коските на претците.
Не сум од тука. Тоа е моето алиби.
Нашиот сон е – излегување од кома.
Ми е гајле што катаклизмата зафаќа и локални размери.
Нормалниот човек е пропуст на надлежните органи.
Протиснатите на ѕид имаат силна потпора.
Ликот на владателот е лошата страна на монетата.
За утре има страшен план: ќе подготвувам план.
Пиј Сократе, државата чести!
За да работите оживеат, треба умрените да станат.
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Не држам говори. Јас сум мислител.
Пукајте помеѓу очите. За да не се забележи.
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ДРАГАН ОГЊАНОВИЌ
1972 – Прокупље

Тој е патриотска опција.Џепари само од странците.
Треба да се легализира проституцијата.
За да не се срамат политичарите од својата работа.
Нашата големина никој не ја доведува во прашање.
Само ни препорачуваат подобар психијатар.
Целта треба да се постави така да метата
не се почувствува погодена.
Најголем српски извозен производ се бегалците.
Таласот на поплави ги демантира сите кои велеа дека ова е
пустина.
Политички подобен човек нема свое мислење
ама има сè друго.
Помеѓу политичарите ќе се прошверцува некој чесен.
Ама за среќа тоа бргу се открива.
За умрениот сè најубаво, затоа што за време на неговиот
живот не можеше да се каже убав збор.
На инспекторот лесно му објаснив дека не сум виновен.
После третото паѓање во несвест ми поверува.
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Србите насекаде ги сееја своите коски,
ама слабо им се зафатија!
Созреа политички. Никој не забележува кога лаже.
Тешко е да се биде на чесен. Особено ако си на власт.
Се надеваме дека ќе биде подобро.
А подготвени сме да поверуваме и во други илузии.
Многумина ги уби сиромаштијата.
Наседнаа на ефтините приказни за патриотизмот.
Кризата зема толкав замав што децата едвам чекаа
старите да умрат па да се најадат на гробиштата.
Бесмислено е да се верува во иднината,
сè додека си на Балканот.
Од што живееме? Од сеќавањата дека некогаш бевме луѓе.
Нема излез. Ова е совршен лавиринт.
Пред судот сите се еднакви, се додека не влезат внатре.
Имам доверба во мафијата. Единствено таа никогаш не не
изневери.
Нашата транзиција ги дава првите резултати.
Емигрантите живеат многу поубаво.
Бомбардирањето имаше одек. Сите слушнаа за нас.
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Не дава светло сè што свети.
ТВ-екранот емитува темница.
Владее здрава конкуренција,
сите би сакале да станат нечии поданици.
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ЃОРЃЕ ОТАШЕВИЌ
1959 – Ужице

Полицијата по грешка уапси неколку мафијаши,
а потоа пратениците се виновни затоа што нема кворум!
Австралијанците се залагаат
наш водач да биде претседател на Азија.
Им стана здодевно Австралија да е најмал континент,
Со години го креваше гласот против бившиот режим.
Понекогаш се слушаше и надвор од купатилото.
Најдобро е да се инвестира во луѓе.
Погледнете колку се мафијашите успешни
кои инвестираа во политичарите.
И јас отсекогаш бев за мир.
Само направив грешка што не оставив сведоци.
Местото на студентите им е во амфитатарот а не на улица.
Таму ќе бидат кога ќе дипломираат.
Пророците одамна го претскажаа комунизмот.
Сите зборуваат за пропаст на светот.
Стопанството е подготвено за соодветен скок.
Само да најдеме соодветна провалија.
Кај нас течи мед и млеко. А снимени се и други реклами.
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Нашиот водаш не е слеп. Што е уште потрагично.
Питачот купи поголема шапка.
Без проширување на капацитетите
не може да се опстои на пазарот.
Кај нас нема политички затвореници.
Кај нас тоа оди по кратка постапка.
Децата си играат крадци и полицајци.
Едните крадат а другите ги чуваат.
Некои би сакале секој ден да јадат.
Ама ние и со поголеми предавници сме излегувале на крај
Полицијата интервенираше умерено.
Затоа скоро половината од демонстрантите
роднините успеаја да ги идентификуваат.
Мило ми е што ми шиете ново одело,
ама зошто ми го мерите само обемот на вратот?
Не ја одбегнувај мобилизацијата? Нашиот оркестар,
после посмртниот марш, свири и две песни по избор.
Доказите се непобитни, ама нашето судство раскрсти
со примитивниот материјализам.
Во владеачките партии почнаа со фракционерски борби.
Власта тргна во борба против мафијата.
Пред ручок влечеме сламка.
А потоа секој си ја јаде својата.
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Денеска во народната кујна добив репете.
Конечно и кај нас почнаа да ги ценат образованите луѓе.
Мора по грешка да сум запишан во избирачкиот список.
Па јас ниту дома немам право на глас.
Тенкот ги изгази демонстрантите.
Кој му даде возачка дозвола!
Иако за време на истрагата ја преколнуваше мајка му
што го роди, таа не се налути. Не го препозна.
Неколку пати се обидував да побегнам од лудница,
ама граничарите пак ме враќаа назад.
Никогаш не стагнираше.
Секоја следна грешка му беше поголема од претходната.
Се чувам од грев поради страв од пеколот.
Би сакал да видам нешто ново.
Нема шанси да заталкаме. Ние ниту знаеме каде одиме.
Казнети сме поради давање погрешна сигнализација.
Дававме знаци на живот.
Ама каков организиран криминал.
Да не ги организираше полицијата, ќе беа обична банда.
От каде да знам што видов. Не сум пророк.
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Сега се чувствувам слободен како птица.
А и кафезот ми е некако поширок.
Блазе си им на Ескимите.
Кај нив ноќта трае само шест месеци.
Ги рехабилитиравме невино стреланите.
Им ја намаливме казната.
Водачот ќе го чека Космет. Ни даде беса.
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СРБА ПАВЛОВИЌ
1942 – Мало Орашје

Најпрвин да станеме луѓе –
а потоа сè ќе ни биде дозволено.
Настана општа веселба, никој никого повеќе не жали.
Дали ќе ни се исполнат соништата
зависи од тоа уште колку ќе трае ноќта.
Една е вистината, затоа е лесно да се заобиколи.
Не сме толку будали за да дозволиме
нешто да ни падне на памет.
Треба да се чуваме од луѓе кои јаваат мазги.
Тука не е крајот на нивните амбиции.
Во непријателите можеме да имаме полна доверба.
Што мислат, тоа и ни прават.
И кога сум во сигурни раце имам чувство на давење.
Цел нормален свет – па тоа е лудница!
Не јава човекот магаре, т
уку магарето јава наивно животно.
За голите и босите владата ја креира модата.
Да не им бевме во рацете,
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ќе можевме да им прогледаме низ прсти.
Народот нема пари
бидејќи се расфрлува на елементарни работи.
Завртување на вратот оди и на лево и на десно.
Уште малку ќе гладуваме, а потоа ќе раздаваме за душа.
Јас сум многу флексибилен.
За секоја моја постапка имам разбирање.
Онаму каде нема демократија луѓето зборуваат
како некој да ги влечи за јазик.
Оној кој ја води мечката само чекор понапред е.
Човекот се учи додека е жив – потоа на него се учат.
Кога и да ни е главата во прашање, ние за газот се чешаме.
Кој се држи за златната средина настрадува од сите страни.
Запознај се себеси, за да ја поштедиш средината!
Оние кои се за продавање секогаш се на цена.
Можеби сум мудар човек,
ама повеќе ми се допаѓаат туѓите глупости.
Местата кои треба да се крпат се далеку од дупката.
Живееме во правна држава. Така ни е судено!
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Волците им се вовлекуваат на овците под кожа.
Торбарите прават најголеми скокови.
Безрбетниците се поклонуваат на сите страни.
Светците се ѓаволски расположени.
Од мајмунот се создаде човекот, а од човекот комунистот.
Музичарите на закопите не свират за своја душа.
Гледано од наш агол – натерани сме во ќош.
Ние нив ги избравме за лавови, а тие нас за жртви.
Благодарение на телевизијата
народот гледа дворски будали.
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МИЛЕНКО ПАЈОВИЌ
1953 – Новаковиќ

Човекот вреди толку колку што знае да ги користи
своите два прста.
Кој се и од каде се,
гледаме кога ќе одат во посета на родниот крај.
Добро замесивме, ама нема леб!
Во идните биографии на нашите деца:
роден во сиромашна фамилија на високи интелектуалци.
Чувајте ја главата за подобри денови.
Наша песна: целиот хор диригира, диригентот пее.
Најпрвин ја делеше судбината на народот, а потоа народот!
Кога диктаторот ќе одеше на патот на мирот,
го следеше целата воена морнарица!
Не е среден век, ама буздованите пак одлучуваат!
Кој вели дека нема што да бараме?! Сè е изгубено.
Кај вас не е сè вештачко. Природно сте глупи!
Дунав е нашиот најсигурен прилив од странство.
Клекнете, ако сакате да стартувате!
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Пајаковата мрежа се плете одозгора.
Штом ќе испливате на површината
мислат дека сте расипан.
Демагошки е да барате од инкубаторот
да го воспитува пилето.
Парите пред паметот ни удрија во главата.
Не е говорот, говорниците се во копија!
Ги храневме волците за да имаме што повеќе овци!
Ни на кучето не му е јасно каде го следи човекот!
Ако велиш дека ја сакаш својата земја – орај!
Единствено во војнат се исплати да се биде
промашен човек!
Слаби сте со техника, секогаш не тепате со ист буздован.
Паметен е оној човек кој не го забележува
ниту оној што му е трн во око!
Не е лесно со пенушките, фатија длабоки корени.
Со вработувањето оди тешко,
особено ако е човекот без воено искуство.
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Симптоматично е кога патриотизмот станува
приватна работа на секој поединец!
Ние сме чувствителен народ.
Сè чувствувавме на своите плеќи.
Новините го намалуваат бројот на страните.
Неможат ниту тие на сите страни.
Прво што му падна на глава, беше капка!
Наместо награда, му доделија животно дело!
Ја замени тезата – и докторира.
Градејќи замоци, другарите се повеќе влегуваат во бајки!
Кој нема во главата, главен е!
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РАША ПАПЕШ
1947 – Белград

Граѓаните не беа газени систематски
туку едноставно во од!
Кога политичарот прави нешто добро за народот, треба да
се биде внимателен. Можеби тоа го прави во ментален
инцидент.
Кој од тука оди во лудница, одлично е подготвен!
Луѓето од светот тука немаа што да видат.
Затоа им е подготвена граѓанска војна.
Татковината нема цена, а и граѓаните не чинат ништо.
Политичарите ги поучуваат на демократија.
Од коњи прават магариња.
Секој човек си ја гледа својата работа,
освен шпионот чија работа е да го гледа човекот.
Целиот свет е против нас и може да смета на нашата
поддршка.
Ќе биде сослушана црната кутија.
Нека се слушне и гласот на народот.
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Одзивот на доброволните дарители ги
надмина сите очекувања.
Крв има до колена.
Во војната ги посетував соседите од другата националност.
Ама тие тогаш не беа дома.
Никој не ја изгуби главата бадијала.
Некои само платија однапред.
Сега точно се знае дека и тие и ние се боревме за мир.
Сега ни останува да извршиме размена на умрените.
Победата можеше да биде и поголема
ако сочувавме жива глава.
На кој не му се бендисува овој лавиринт без крај,
може слободно да оди.
Вие на све ќе му дадете политички призвук,
а гладни сте само затоа што не јадете.
Пукаа во височина заради опомена.
Неверојатно е како граѓаните баш тогаш се разлетаа.
И оние нба дното не ги напупшта оптимизмот.
Ќе пристигне бродот.
Лудницата се обновува и доградува.
Тука животот брзо ќе се нормализира.
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Полициското куче може да се препознае
по интелигенцијата.
Попаметно е од својот господар.
Да е хуманитарната помош почеста ние до сега би биле
рамо до рамо со најразвиените земји во светот.
Истрагата тргна во погрешен правец.
За малку да го открие името на виновникот.
Од кога има цензор во глават повеќе не се грижам.
Тој живее во лудница.
Народот може и сам да изумри, ама не е демократски да се
откаже од услугата на оние што ги избра.
Го пребарувам местото на злосторството.
Ја запознавам татковината.
А кога ќе дојде време на ручок со фамилијата
одам во прошетка.
Гладот полесно се поднесува во природа.
Ние за час би го поминале развиениот свет
само кога би ни дале два века.
Во Европа треба да влеземе побрзо. Додека имаме од каде.
Го дадов животот за татковината. Немав пари.
Секој граѓанин со радост гладува затоа што знае
дека ги исполнува обврските кон својата држава.
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Кој се сомнева во најдобрите намери на нашата власт
ќе се увери во спротивното.
Гостите од светот ги дочекуваме со леб и сол,
а ќе имам место и за ручек ако го донесоа.
Немавме право на грешка.
Затоа веднаш направивме катастрофа.

332

„Нашите пријатели“

ДЕЈАН ПАТАКОВИЌ
1941 – Белград

Братот е мил од која и вера да е. Се додека не припука.
Благодариме што не доведовте до тука. Не требаше.
Ние имаме славно минато.
Запна само кај сегашноста и иднината.
Кој се кара – тој се сака.
Ние толку се сакаме што завојувавме.
Се што ни ветија, себе си исполнија.
Благодариме во нивно име.
Политиката е против легализација на проституцијата.
Изгледа се плаши од конкуренција.
Со години тапкавме во место,
а потоа наеднаш направивме решително свртување.
Морал, како тоа невидено звучи. Никаде го нема.
Не, не бев краток. Бев скратен.
Додека убиваа капиталци, на народот му никнуваа рогови.
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РАДЕ ПЕТКОВИЌ
1960 – Бочац – 2001

Судот немаше докази против мене.
Осуден сум поради прикривање на вистината.
На умрениот му ја симнувам капата,
преживеаните ги жалам.
Кога ми рекоа дека водачот ќе умре, баш ме заболе.
Водачот не е воен злосторник.
Нека се јави кого тој тој го има убиено.
Во полицијата констатираа дека сум во право
па не ме тепаа многу.
За да бидеме современо информатичко општество
најмногу се трудат инспекторите.
За власта слушам сè најубаво.
И разочаран сум од она што го слушам.
Денес од затворот на слобода се пуштени лелеци.
Уживаме демократија. Ние ги поднесуваме сите можни
права.
Јас сум господар на своето тело. А душата ја испуштив.
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Прегазив лежечки полицаец. Најпрвин го срушив.
Бидејќи ме нема на списокот на загинатите во војната,
се претпоставува дека сум жив.
Полицијата е на висина на своите – податоци.
Другарот е задолжен на ширење на тесните интереси.
Таман ми дојде да се убијам – ми помогнаа.
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ДУШКО М. ПЕТРОВИЌ
1948 – Превија

Доаѓаат политички поткованите. Слушам тропот.
На оваа земја и треба младост...
Ќе треба некој старите д ги носи и враќа под работа.
Мразот е пробиен. Скокајте.
Што е подлабока љубовта кон владателот,
на народот му е сè потешко да исплива.
Колку поскап живот, толку поефтин човек.
Од шега не боли глава, особено ако шегата не е успешна.
Сите сме на иста линија, само смеровите ни се различити.
Не ги фаќајте моите кругови. Вртете се во своите.
Вжештените глави би требало да се држат
подалеку од боевите.
Не барај влакно во јајцето ако го имаш на јазикот.
Истрагата покажа дека сè може да се сокрие.
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МИЛОВАН ПЕТРОВИЌ ВЕРКИН
1948 – Бегаљица

Без лузни, молам! Мачењето не е ликовна уметност!
Заплачи цел свет да те разбере!
И покрај совршениот јазик,
повеќето Срби само молчат и се гледаат.
Изобилството исцрпува! Јадеш најаден и пиеш напиен!
Лудиот и збунетиот не поминуваат исто!
Иако е родена во голема нужда, владата се држи добро.
Најдобра е српската пцовка! И слатка и мрсна.
На поетите слободата им е неограничена.
Можат да останат никој и ништо.
Пцуењето не одржа, затоа не ни се симнува од уста.
Сè пократки ракави, а ќе останеме и без ногавици.
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БОЖИДАР ПЕШЕВ
1946 – Скопје

Бизнисот е исплатлива работа,
особено кога ќе го продаваш сопствениот народ.
Додека пиеше, мислеше дека е пијана будала.
Сега кога се отрезни, виде колку будалите се среќни.
Заедно војуваа.
Сега едните патуваат по светот, а другите во Хаг.
Кога со лопата ќе станеш милионер,
или си гробар на богаташки гробишта,
или нешто си ископал, или некого си закопал.
Ние сме многу сиромашна земја.
Имаме само еден контејнер на сто жители.
Најмногу ги сакаме распродажбите.
Затоа толку евтино ја продаваме државата.
Чуваа стока. Сега се грижат за народот.
Државата нема врска со криминалот.
За неа се задолжени политичарите.
Во нашата држава сите политичари се алхемичари.
Кога дојдоа на власт, немаа ништо, а сега имаат сè.
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Што помалку знаеш, повеќе вредиш.
Затоа воловите се на цена.
Гладните сами се виновни што не седнуваат да се најадат.
Барем тревата не е скапа.
Единствено полжавот знае да си ги собери роговите.
Не сакаше да ја продаде душата на ѓаволот,
се додека не ја дозна цената.
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РАНКО ПИВЉАНИН
1967 – Плевља

Ова веќе е верски фанатизам.
Се крстиме и со лева и со десна рака.
Го уништивме организираниот криминал.
Сега во оваа земја нема ништо што функционира!
Живееме за денес од утре.
Ова е колективно лудило,
ама сепак некои поединци особено се истакнуваат!
Демократијата ни е во срце.
Ја доживуваме како срцева мана.
Ја заокруживме Голема Србија. Чиста нула!
Имаме трагично минато и уште потрагична сегашност.
Среќа наша што немаме иднина!
Србија и Црна Гора се како две очи во главата.
И како и сите очи не можат да се видат.
Србија се потпира на сопствените нозе,
ама прашање е до кога ќе издржат колената!
Сите очи се вперени во нас,
ама никако зениците да им се навикнат на темница.
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Ние сме на прагот на Европа. Питачиме!
Србите не губат територии. Нив само место не ги држи!
Нашата темница е преставена во криво светло!
Кога полицијата ќе ги пречекори овластувањата,
тоа за неа е натфрлување на нормата.
Џелатите најдобро знаат како треба со главата!
Момчето кое ветува на најдобар пат е да стане политичар.
Само на Сизиф му олеснува кога ќе му тргне наудолу!
Поминавме фантастично, ама ни нема враќање!
Сите наши успеси ги забележа светската историја.
Само ние ги запомнивме!
Сите сме за демократија. Пак едноумие!
Добивте право на глас. Сега молчете!
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ЗОРАН Т. ПОПОВИЌ
1957 – Сомбор

Идеалниот систем не знае за криза. Веднаш се распаѓа.
Не се расправам со моите родители. Не се мое ниво.
Со прогласување на победникот и официјално започнаа
првите слободни повеќепартиски избори.
Нашиот голем инквизитор немаше мустаќи.
Затоа секоја споредба со другарот Сталин не е на место.
Кај нас ништо не ја запира фантазијата на народот.
Дури и повеќе, изолиран е
за да може на мир да размислува.
Растурањето не стана преку ноќ.
За тоа беа потребни децении самопрегорна работа.
Гои почитувавме предизборниот молк.
Пеесет години никој не смее да зуцне.
На овие простори живее мирољубив народ.
Никого не го задеваат, се убиваат меѓусебно.
Можеби и да погрешивме, ама во тој момент
тоа беше единствено исправно.

342

„Нашите пријатели“

Ми пречи ова колективно лудило.
Моите индивидуални квалитети
не можат да дојдат до израз.
Сите Срби во една држава. Концентрација која убива.
Водачот ја почитува волјата на народот.
Ќе остане на власт сè додека и последниот Србин гласа за
него.
Нема да го трпиме тиранинот.Ќе ни ги скрати маките.
Победете го вишокот на килограми!
Дојдете да живеете во Србија!.
Ова не е борба за гол живот.
Ова е уметност на преживување.
Полицијата успешно го обезбедуваше
митингот на опозицијата.
Никој не успеа да побегне.
Кризата го зафати цел свет, а само кај нас се манифестира.
Оние кои го распнаа Исус,
ќе бидат повикани на одговорност.
Правдат е спора ама достижна.
Демократијата се учи.
Демонстрантите добија лекција која нема да ја заборават.
Партијата му е и мајка и татко.
Биолошки гледано, тој е вистински феномен.
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Никој не гледа излез од кризата.
Нашиот лавиринт функционира беспрекорно.
Дури сега доби епитет на државен непријател,
иако одамна пишува.
Внимавам што зборувам, тоа е мое демократско право.
Сами себе се поразивме.
Традицијата и овој пат беше на наша страна.
Постигнавме огромни успеси за кој никој не презеде
одговорност.,
Некогаш се јадеше три пати на ден.
Денес темпото не е така убиствено.
На комшијата никако да му цркне кравата.
Не знам зошто ми го прави тоа!
Се боревме до последен. А потоа и тој побегна.
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ДУШАН ПУАЧА
1949 – Осиек

Борците за работнички права тргнаа во решителна битка.
Работниците засега не даваат отпор.
Падна чесно. Градите не издржаа толку ордени.
Ние сме навистина браќа. Тоа што се убиваме меѓусебно
е исклучок кој го потврдува правилото.
За укинуваење на смртната казна животно сум
заинтересиран.
Со моето раѓање направив демографски бум.
Вредам за десетмина.
Им упативме ултиматум.
Или ќе го прифатат нашето предавање или ќе побегнеме.
Работата ја извршувам професионално.
Уште ме немаат уапсено.
Штом ме стрелаа, ја изгубив волјата за живот.
Не давам да ме клонираат. Еден ваков е доста.
Ги сакам јуначките народни песни.
Барем тука сме најсилни.
Што вреди што сум глуп, кога не сум силен.
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На мене да ми паднеше јаболката на глава,
Архимед ќе беше анонимус.
Со својот исказ го збунив судот. Ја признав вината.
Мојата улога е просветителска.
Го учам комшијата како да прави ајвар.
Животот ми е како потрошувачка кошница. Скап а празен.
Гледањето во дланка и филџан на нашата стварност му
дадоа научна димензија.
Со крв ги испишуваме страниците на историјата.
Никако да поминеме на компјутери.
Србите масовно се враќаат во црквите. Се крстат што ги
снајде.
Политичарите мораат да бидат расипани.
Тоа им е во описот на работното место.
Нашите генерали се најдобри. Цел свет ги бара.
Патот до вистината е многу болен.
На инспекторот го заболе рака.
Тарзан беше Србин. Го откри тоа што беше гол и бос.
Ех, да бевме преживари, немаше да бидеме гладни.
Истата храна два пати ќе ја џвакавме.

346

„Нашите пријатели“

Даде голем придонес на научната мисла.
Престана да мисли.
Да не е пустината ќе нема ниту оази.
Слабите живеат подолго. Дебелите поубаво.
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РАДОМИР ПУТНИКОВИЌ
1943 – Белград

Човек до човек, а единствен контакт – лактот!
Ако ми забраните да лаам – ќе станам куче.
Човека не треба да го кршите.
Сам се свиткува кога ќе му се додели аграда.
Велат дека сум тежок.
А со што ли не ми ја полнат главата...
Ги ослушнуваме ѕвездите,
а не ги слушаме врисоците покрај себе.
Ви дадовме осум години да владеете. Да видиме што
научивте.
Одлично зборуваше. Не рече ништо.
Кога Господ делеше памет,
Србите се договараа кој ќе застане прв во редот.
Кај Србите, ако имаш големо срце ќе добиеш проширено.
Не знаеме каде се наоѓаме ама добро се снаоѓаме.
Татковината постојано ми лежи на срце. Затоа ми е така
тешко.
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Исто тоа само малу поинаку.
Што очекувавте од синовите на бившите комунисти?
Политиката навлезе во сите пори на општеството.
Затоа така тешко се дише.
Американците се наши пријатели. Па добро, кога се мора.
Кога ме прислушкуваат, зборувам погласно.
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НЕДЕЉКО РАДЛОВИЌ
1946 – Наково

Потрошувачката на луѓе во Србија е толкава што почнува
да ги загрижува дури и оние на кои не им е гајле за луѓето.
На Србите им е судено повеќе да се плашат едни од други,
отколку од старите душмани и светските сили.
Изборите повеќе зборуваат за нас отколку за избраните.
Што помалку демократија толку повеќе закони.
Кој не го осетил повикот на дивината на својата кожа
тој нема живеено меѓу современите дивјаци.
Кој од будалата бара почит полош е од него.
Господ би ни помогнал ама гледа дека нема кому.
Беше толку лош човек што дурии и болестите го
одбегнуваа.
Не е важно колку се чита, туку кој чита и што чита.
Кога на писателот политиката му е поблиска од книгата,
губат читателите.
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За заплашеното стадо не е потребен волк.
Него можат да го растераат и лисици.
Рбетот не го болат на оние кои го немаат.
На кој му е до власта не му е до народот.
Иако имаше кокошкина памет
сепак животот го проживеа како петел.
Кога човекот почнува да се губи,
нечовекот станува сè попаметен.
Србија е првата земја во светот која докажа
дека демократијата е полоша од комунизмот.
Од каде во Србија толку предавници
ако се знае дека во Собранието се тврди
дека сме земја на херои.
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ВОЈА РАДОВАНОВИЌ
1963 – Белград

Кога го составив списокот на сите наши пцуенки,
сфатив дека и ние има што да му понудиме на Запад.
Драги земјаци, можеби ќе ви изгледа чудно,
ама и од одгледување трева може убаво да се живее.
Сите мислевме дека е интелектуалец,
сè додека не почна да се занимава со политика.
Мислевме дека сè најлошо ни се случи,
а потоа и тие дојдоа на власт.
Не сум шпион. Тоа го работам од задоволство.
Полициската акција беше со половичен успех.
Жртвата е најдена ама не и сторителот.
Полицаецот му дофрли на демонстрантот:
Те тепам за твое добро.
Конечно стигна законот за забрана на пушење.
Белким сега ќе ни скокни наталитетот.
А сега полека, детално и уверливо да ни раскажете како ве
силуваше обвинетиот – се обрати судијата кон оштетената
во преполната судница.
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МИЛИВОЈЕ РАДОВАНОВИЌ
1953 – Свилајнац

Сенилноста е знак дека станаа зрели луѓе.
Тие први почнаа а потоа задоволството беше заедничко.
Со блеење и шутиот станува рогат.
Класното е посилно од националното – има полиција.
Се збратимивме. Сега и официјално сме браќа.
Револуционерот не мора да учи – тој сето тоа го преживеа.
Кој ќе се откаже од Господ, мора да верува во некој ѓавол.
Толку голем патриот сум што ми е срам што сум жив.
Нема геноцидни народи. Има братски.
Ни со сила не можевме да ги зaдржиме, а не со преговори.
Ќе гинеме и понатака. Светот мора да знае дека постоиме.
Да не сме свесни за својата големина,
и ние би биле мал народ.
Најтешко е да се биде Србин. Тоа само на нас ни успева.
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Мостот е срушен ама ние до последниот момент
го браневме со сопствените тела.
Гладот е психолошки проблем кој доаѓа од стомакот.
Државниот криминал е под строга самоконтрола.
Постари од нас се само оние народи кои изумреа.
Во војната не ни можеа ништо.
Окупацијата ја извршија после војната.
Не сакаме да се менуваме.
Ние не сме виновни што сме вакви.
Патриотите гинат ретко затоа што на народот им се
потребни живи.
Од Србија сеуште никој нема побегнато
а да не однел убави спомени.
Не е доволно телохранителот да е глуп и силен.
Потребни се и други мани.
Во секој момент знаеме што сакаме.
Во склад со тоа се менува и нашата национална програма.
Може мирно да спиеме. Нам историјата ќе ни суди.
Ќе донесат закон против тероризмот.
Не трпат конкуренција.

354

„Нашите пријатели“

Врховниот командант е поголем јунак од народот.
Во народот има многу предавници.
Мораа да ни ги исполнат сите барања.
Дури тогаш капитулиравме.
Истрагата покажа дека бевме во право
што не му верувавме на своите очи.
Ништо не работам. Се оддадов на патриотизам.
На власт дојдоа способните.
Сите наредни тешкотии ќе бидат релативни.
Постигнато е потполно единство.
Оние кои не се сложуваат, за нас не постојат.
Водачот секогаш ја добива народната подршка
затоа што никогаш не знае што има во главата.
Среќа негова е што меѓу телохранителите нема патриоти.
Косово е внатрешна работа на Србија.
Меѓународните сили тука само физички се присатни.
Граѓаните треба да бидат внимателни.
Потенцијалниот непријател се крие во секој од нив.
Со подигнување од пепелта го продолживме
победоносниот пат.
Во однос на странските платеници крадците се вистински
патриоти.
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Со нашата борба против целиот свет
веќе го воодушевивме човештвото.
Победник е оној кој ќе ја напише историјата.
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ДУШАН РАДОВИЌ
1922 – Ниш

Има разни вистини и доволно
за секој човек да биде во право.
Кариеристите немат другари, тие имаат свои луѓе.
Немојте да го зборувате она што го мислите
ако живеете од тоа што го зборувате.
Најмногу ве мразат оние што најмногу ви должат.
Не е важно дали некој работи или не работи.
Важен е резултатот.
Што помалку има од она што сакате да го украдете,
ризикот е поголем.
Непријателот треба внимателнои да го слушаме.
Тој знае повеќе од нас.
Треба да се забранат сите говори.
Нека секој го направи она што сакаше да го каже.
Некои другари многу напредуваа
во однос на работата што ја работеа.
Нека поскапи сè што треба и онолку колку што треба,
само нека ни биде подобро.
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Постојано мораме да ги менуваме законите
затоа што постојните не ги почитуваме.
Сетете се што работевте вчера.
Па ако не ви е срам, истото работете го и денес.
Луѓето без морал се најпрактични:
нивната можност за употреба е неограничена.
Најмногу не мрзат оние што ни должат.
Има смисол да се образуваат само умните;
образуваните без ум се голема заблуда и опасност.
Кој пее, не мисли зло. Кој мисли, не му е до пеење.
Има неподмитливи луѓе.
Тоа се оние од кои ништо не зависи.
Паметни се само оние кои се паметни на време.
Кој има проблеми нека ја крене раката и нека ја држи
додека му отрпни; кога ќе ја спушти, ќе му биде многу
полесно.
Ако сакаш да и помогнеш на својата земја,
симни и се од вратот.
Младите мајки не можат ноќе да спијат.
Секогаш некому нешто му треба.
Кој работи погрешно, нема причина пред тоа да мисли.
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Големите уметници живеат помеѓу две крајности –
своето дело и својата жена.
Што ни вреди што имаме многу проблеми
кога не знаеме како да ги решиме.
Бидете внимателни.
Победите побргу се забораваат отколку поразите.
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ДРАГАН РАЈИЧИЌ
1960 – Крагуевац

Самоубиецот за нијанса го промени планот.
Нема да се обеси туку ќе продолжи да живее во Србија.
Оние кои пишуваат афоризми за нашите властодржци,
всушност се најобични кукавици. Удираат на грст
бедници!
Уште не ми е јасно дали полицијата ги пречекори
овластувањата или ги надмина своите можности!
Оние кои одбиваат да паднат за татковината наместо мене,
на најгруб начин ги навредуват моите патриотски чувства!
Тие што го упропастија народот и државата
и пред тоа беа на одговорни должности!
Угледниот бизнисмен можеше да направи
и поголем профит,
ама доцна го пуштија од затвор.
Лудиот и збунетиот решија да ја озаконат својата врска.
И стана кохабитација!
Поетот не пее повеќе за слободата.
Повеќе ја има кога молчи.
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Никогаш нема да ја продадеме верата за вечера.
Чекаме поповолна понуда.
Конечно се докажа дека масовните злосторства ги правеа
сите страни, што значително ја поправа сликата за нас.
Со носталгија се сеќаваме кога бевме со едната нога во
гроб.
Тогаш се уште можеше да се живее.
Криминалците никогаш немаа вака лоша перспектива.
Сега ниту во полиција не можат да се вработат.
Ќе победи разумот и кај нас.
Штом се исцрпат другите средства.
На мафијата и зададовме тежок удар.
Ја оставивме самата да се снаоѓа.
Лајното прво испливува на површината.
Тоа најдобро се снаоѓа во политичките води.
Кај нас нема примитивизам. Му ја ебавме мајката!
Зошто основав Партија на слепци?
Па, не можев повеќе да гледам што се работи!
Во владата им е срам од она што го прават, ама угледот кој
го ужива ја обврзува да го заврши започнатото.
Во политиката влегов од повисоки интереси.
Да го завршам поткровјето!
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Клевети, лажи, кради, фалсификувај...
Со еден збор, биди парламентарен!
Народната кујна не работи поради реновирање.
Ги молиме гладните да се стрпат до следните избори.
Нашата извонредна преговарачка позиција донекаде ја
расипува фактот дека гаќите сами ни паднаа.
Не е српски да се молчи, макар да тогаш сме најпаметни.
Повеќе ниту една Божја заповед не ми е света.
Дали стигнав до врвот на политичката кариера?
Во мојата потрошувачка кошница влегува само она
што ќе го најдам во контејнерот.
Умри машки! Не му давај мито на докторот!
Војската со право се уште ужива
најголем углед кај народот.
Таму се уште се прави најдобро гравче.
Комјутерскиот вирус се уште не ни може ништо.
Ние сеуште сметаме на прсти!
Обвинетиот навистина тешко може да се најде.
Има одлични врски со оние кои го бараат!
Ние својата самостојна држава
ја изградивме со голема стрпливост.
Чекавме сите да не напуштат!
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Штом ќе се напијам почнувам да ја пцујам власта.
Мене алкохолот ќе ми ја однесе главата.
Наталитетот ни опаѓа,
а и оние кои се родија, сега жалат за тоа!
Уште не го напишав својот најдобар афоризам.
Го чувам здравјето!
Истрагата направи големо помрднување.
Сега знае и поради кого мора да молчи!
Денес нема да војуваме со никого.
Претседателот зеде слободен ден!
Добро е што сме само со едната нога во гроб.
Другата ќе ни треба за чекор во новиот век.
Демократските процеси ќе се одвиваа уште побрзо
ако и диктаторот има намера нешто да менува.
Никој нема право да потпишува капитулација
освен претседателот.
Тој е нашиот амбасадор на мирот.
Се зголеми бројот на народни казани.
Ние сме народ кој сака нешто да јади.
Ние Србите сме луд народ а имаме и други особини.
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ТОМА РАКИЈАШ
1955
Добивме влада. Тоа и си го баравме.
Тоа е мојата најсакана партија, во неа често се враќам.
Некогаш министрите носеа цилиндри,
а сега можат само да ја накриват капата.
И ние имаме патриоти, тука се некаде.
Кога ќе обезбеди леб и млеко,
нашиот човек навистина знае да ужива во животот.
На членството на нашата партија му престои раздор,
се разведува претседателот.
Луѓето се повеќе се оддалечуват еден од друг.
Големиот домет на оружјето им го овозможува тоа.
Го служеа без зборови, затоа што беше таква карикатура.
Од кога е вистината на нашата страна, побргу тонеме.
Владината економска програма е одлична,
има многу гледачи.
После штрајкот со глад работниците полесно летаат од
работа.
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Диктаторот е демократ во душата.
Сите одлуки ги донесува со мнозинство на внатрешни
гласови.
Остваривме голема предност пред другите нации.
На Србите први им се суди.
Изгледа дека наскоро ќе стигнеме во подобрата иднина,
веќе долго не возат.
Политичките партии го поделија народот,
што е уште еден доказ дека народот не е со сите.
Нашиот кандидат е најдобар, знае да зборува.
Ова беа нашите последни војни.
Во нив предизвикавме сожалување на нашите непријатели.
Едвам ги чекам тие климатски промени,
па и Србија да има море.
Без храна за извоз, работниците штрајкуваат со глад.
Програмот на партијата не го пишуваме,
за да не направиме раздор во партијата.
Европа почна да смета на нас.
Веќе си пресмета 12 % од нашата територија.
Сигурно влегуваме во ЕУ. Ни ја искинаа картата.
Решението за статусот на Косово ја подмлади нашата
нација.
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Ја врати шест века наназад.
Албанците не станаа мнозинство така лесно.
Со ноќи не спиеја.
Нема да се лизнеме на нашиот пат, имаме ланци.
Ги имаме сите услови за развој на бански туризам.
Кој и да дојде во оваа земја, навистина е болен.
Уште не се знае кој е виновен за ваквите изборни
резултати.
Народот се брани со молчење.
Судниот ден е најдобро да се чека во нашите судови,
таму најдолго се чека.
Историјата која се повторува е здодевност која убива.
Сртранските платенице се нашите први странски
вложувања.
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ЗОРАН РАНКИЌ
1935 – Дервента

Ни застана мозокот. Ама ние одиме понатака!
Дајте ми пет минути власт, ќе владеам доживотно.
Народ кој нема иднина,
нема никаква потреба да се грижи за неа.
Стоката никогаш не ги вади копитата.
Бев Србинче, па Српче, па Србиште!
Сакам да кажам, се старее!
На балсамираниот народ секој дунстер може да му биде
фараон.
Црквата е одвоена од државата. Народот исто така.
Би сакал да ве заборавам ама не можам да се сетам на вас.
Штета што е толку глуп
бидејќи е многу попаметен од останатите.
Сите страшливци побегнаа
само ние хероите останавме да се плашиме.
За жал, наместо идејата секогаш победува некој човек.
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Се надеваме на подобри денови.
Ноќите можат да останат исти.
Секогаш сум на страната на народот.
Меѓутоа, тој малку-малку, па е на некоја друга страна.
Србите толку го почитуваат непријателот
што го сметаат за пријател.
Србинот најдобро гледа
кога ќе му падне темница на очите.
Нашиот Незнаен јунак е попознат од нивниот .
Да живее Србија, извика еден кој сакаше да остане
анонимен.
Некои животни имаат човечки особини. Другите ги сакам.
Ние сме во состојба да го измислиме сето она
што не можеме да го направиме.
Секој Србин е сомнителен
сè додека не се докаже дека не е Србин.
Вистинските Срби не се предаваат!
Нив ги предаваат други вистински Срби.
Кој сака да се сети на убави работи,
на себе нека не се сеќава.
Не е српски да се молчи, повеќе од петстотини години.
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На народом му е многу тешко. Власта ќе го издржи тоа.
Ја предупредувам власта да не му верува на народот.
Тој само го чека моментот да стане власт.
Конечно на власт дојде народот!
Значи, конечно народот не чини.
Во почетокот беше збор.
Карикатурата се појавува со појава на човекот.
Дојде време да видиме што е со судбината на Србите
кои не се исчезнати.
Има Срби кои ќе се сетат дека се Срби
дури кога ќе има ја опцујат српската мајка.
Како кој мајмун ќе се исправи на задните нозе
ја зема нашата судбина во предните.
Кога нема кој да ја води државата, ја водат политичарите.
Што пократко живееш помалку се резилиш.
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ВОЈИСЛАВ РАТКОВИЌ
1951

Сатирата е растение кое расне на секое ѓубриште,
ама секое ѓубре не трпи сатира!
Не е доволно само да се насмеете.
Застанете до народот, ќе добиеме подобра слика!
Внимателно пријдовме кон проблемите. На колена.
Ако пукаш на некоја положба, затвори ги двете очи.
Подоброто утре е на хоризонтот.
Засега се гледа само од врвот.
На народот му е доста од програми. Дајте мезе!
Треба да се срушат сите огради, рекоа оние од позади
решетките!
Непријателот нема што да бара тука. Нас не поразија
фактите.
Оние кои пеат патриотски песни,
добиваат најголем бакшиш.
Младите си го одбраа својот пат. Уште да извадат пасоши.
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СВЈЕТЛАНА РАШИЌ
1955 – Теслиќ

Да не беа буздоваите, ни Марко не ќе влезеше во песните.
И јас сум за промени. Сакам горе.
Најтешко е кога некој ќе ви го отвори апетитот
а ќе ти ја затвори устата.
Некој работи дури во темницата се гледаат
во вистинско светло.
Сувите гранки најдобро се сечат.
Лесно е да се направи кланица покрај толку стока.
Каков малер. Бараш ѓавол а ќе ти се падне ангел!
Целта треба да се постави така,
за да не се почувствува повредена.
Уживаме во неограничена слобода на мислење.
Може да мислиме што сакаме.
Нема добра работа без вистински глагол.
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МИЛАН Р. СИМИЌ
1959 – Велика Плана
Србите сложно кренаа раце –
од националното помирување!
Каков е, ниту држава да не му земеш од рацете!
Нашите се доброволно – мобилизирани.
Мир браќа, во војна сме!
Сонувавме демократијата. Од тогаш око не затворивме.
Некогаш поединците робува во име на народпот.
Денес народот робува во името на поединецот.
Затишјето на фронтот ги расипува нашите
мирновременски планови.
Војната е позади нас. Секој момент може да не стаса.
Србите гинат за своето минато. За него и се раѓаат.
Криминалот е добро организиран,
затоа што власта ништо не препушта на стихијата.
На љубовта одговаравме со љубов. И ние силувавме.
Нашата непобедливост ги привлече непријателите
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од цел свет.
Полно луѓе, а малку демонстрации!
Просто што посложено не може да биде.
Не пеам родољубиви песни. Може некој да ме слушне.
Ќе останеме без историја бидејќи неа ја пишуваат
победниците.
Не знаеме што не чека утре.
Тоа е убавината на демократските процеси.
Пишуваме нова историја.
Претходната фаворизираше само една страна.
Имаше странски платеници и пред последната војна,
ама живееја многу поскромно.
Ние не би победувале секогаш,
само да имаме други решенија.
Јас сум модерен писател.
Од читателот дознавам што сакав да кажам.
Криминалот е добро организиран.
Откога знам за себе, не било подобро.
Ќе живее овој народ, ама не се знае кога.
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СЛОБОДАН СИМИЌ
1963 – Ужице

Барате од мене да јадете?! Јас сум премиер, не сум келнер!
Во Србија нема дискриминација.
Сите граѓани живеат како стока.
Многумина би загинале за политичарите.
Затоа политичарите мораат постојано
да предизвикуваат војни.
Ако ги фалсификуваш денарите, тогаш си криминалец.
Ако печатиш денари, тогаш си политичар.
Политичарите не лажат, ама не треба да се сомневаме
во искреноста на нивните намери.
Господ гледа сè ама од пристојност молчи.
Купив десет пратеници од опозицијата.
Се плашам да не поскапат.
Ние сме штедлив народ.
Секогаш го избираме патот без враќање.
Би им дале човечки права. Ама тие не се луѓе!
Србите немаат фантазија.
За политичарите сите мислат само едно.
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Ние сме здрава нација. Гинеме со природна смрт.
Водачот нека се одмори малку.
Понатака може да ве води и некое извежбано куче.
Ни не требаат сојузници. Можеме и сами да се убиваме.
За вкусовите не треба да се расправа. Донесен е Закон.
Студентите често се бунтуваат.
Ете, колку образувањето е опасно по душевниот мир!
Се посветив на духовен живот. Крадам по црквите.
Не можам да дадам суд за српската политика.
Немам завршено медицински факултет.
Не можете да не исплашите. Шокирани сме.
Името на убиецот нема да го објавуваме
затоа што тоа лице е од прекрасна фамилија.
На закопот на Големиот Криминалец
можеше да се видат убијци,
кафеански пеачки, политичари
и останати угледни личности.
Не можеме да ви ја предадеме власта,
затоа што тоа не е по Статутот на нашата партија.
Ни треба влада на експерти. Од оние кои преживеаја.
Нашите водачи се слепи, ама велат дека се видовити!
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Да беше водачот слеп,
зарем ќе потпишеше толку капитулации?!
Убиството е сторено стручно, па нема да го бркаме
убиецот, бидејќи тоа нема да биде колегијално.
А ако се промени власта, што ќе биде со нас опозицијата?
Забранете ги правилата на играта! Ја кочат креативноста.
Јас работам во интересот на граѓаните,
рече претседателот.
а јас сум првиот граѓанин!
Да се биде српски водач, не треба да се биде само луд.
Тоа е само првиот услов.
Власта ги расипува луѓето.
Затоа на функции не избираме луѓе.
Ние толку вешто ги чуваме границите на Србија,
што никој не знае каде се.
Србија е мала земја, и никој не може да не спречи во тоа
да биде уште помала!
Деца, кој ќе ги покаже на картата границите на Србија,
ќе стане политичар!
И кај нас имавме воени злосторници.
Не сакаа да се јават на мобилизацијата.
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Садевме тикви со ѓаволот.
Тоа е првата српска коалиција.
Политичарите не се радуват на туѓа несреќа. Тие ја прават.
Штом решивме да бидеме чесна партија,
веднаш не напуштија кариеристите и профитерите,
така што моментално немаме членови.
На српската политичка сцена се даските кои живот значат.
Се хранам еднолично. Не јадам ништо.
Ќе гласам за гробарот. Има реална програма.
Не сме платени убијци. Уште ни должат!
Подготвени сме секому да му погледнеме в` очи.
Само кажете ни каде ги ставивме стапот и кучето.
Треба да се свртиме кон прашањата на иднината.
На пример: што ќе јадеме утре?
Не можеме да ги испорачаме воените злосторници.
Моментално позираат за споменици!
Србите зедоа кредит од историјата. Ратите ги војуваат.
Се роди надеж. Ама моравме да ја дадеме на усвојување.
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ВЛАДАН СОКИЌ

1963 – Ужице – 2003
Нашата полиција користи пендреци,
солзавци и гумени куршуми.
Само во исклучителни случаеви користи сила.
Тука живите не им завидуваат на мртвите.
Не се ни свесни што пропуштаат.
Веста за нашата победа се пренесува од уво на уво.
За да не пукне срамот.
Незнаениот јунак е пионер на граѓанската непослушност.
Одби да се легитимира.
Нашите борци се опиваа пред борбата, ама не од страв.
Однашпред ги прославуваа победите.
Србија е разрушена, понижена и обвинета.
Ама затоа победи!
Потпишувањето на мирот се славеше во целата земја.
И мртвите се превртуваа во гробот.
Ова не може да биде татковинска револуција,
сè додека таткото на нацијата се крие во бункерот!
Времето лечи сè, освен болните на власт.
Го избегнавме пеколот, ама и рајот е за мртовци.
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Тој не водеше во судбоносните моменти.
Сега не водат како исчезнати.
Народ кој има ваков водач, не треба да се грижи за
иднината на сатирата.
Обвинетиот толку врискаше што инспекторите
немаа елементарни услови за работа.
Извршувањето на смртната казна е одложена.
Тоа време ќе се користи за обдукција.
Ексхумацијата докажа дека врз осудениот на смрт казната
не делуваше поправно.
Добре дојдовте во Србија.
Господ нека ви е на помош.
Да им се забранува на граѓаните да јуришаат на
контејнерите,
значи да се лишат граѓаните од основните човечки права.
Телевизорот е најдобриот човеков пријател.
Лаже како куче.
За нас храната не преставува никаков проблем.
Кого нема без него се може.
Патентирав совршен начин за рециклирање на отпадот.
Се хранам од контејнер.
Политиката е курва и тука нема ценкање.
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Сè се менува, само голите и босите тераат иста мода.
Кучето е мојот најдобар пријател.
И затоа треба да ми каже каде ја закопа коската!
Сè што ни ветивте тоа и ни го зедовте.
За спонзори на маршот на гладните се појавија
многу погребални претпријатија.
Историја на Србите – енциклопердија на мртвите.
Ако не го смените каналот, пак ќе имаме ров!
Јас сум незнаен јунак. Не знам зошто гинам.
Би јадел секој ден,
ама не сакам да го трауматизирам стомакот!
Времињата се наопаку.
Кравата сака да ми умре комшијата.
Господ ги чува Србите. Ама не од нив самите.
Деноноќно внимаваат на мене.
Не знаат дека инспирација добивам еднаш во месецот.
Неписмените народи историјата ја пишуваат со крв.
Имаше крв до колена. За среќа, ние сме мал народ.
Само глуп човек може да праша што бараат мртовци
во фрижидер на плус триесет степени.
380

„Нашите пријатели“

Учејќи се на грешки ги усовршивме катастрофите.
Плаќаме со глава, затоа што изгледа за ништо не ни служи!
Не знам дали убив некого во војната.
Наредбите ги извршував слепо.
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ЉИЉАНА СПАСОЈЕВИЌ
1950

Работеа како кртови. На ситнење на земјата.
На овие ниски гранки човек не може ниту да се обеси.
Повеќе не сме паметни што да работиме со нашите
глупости.
Кај нас и кенгурот би го удриле по џебот.
Дојде време да се крстиме и со левата рака,
ама верата не ни го дозволува тоа.
Додека сме слепи покрај очи,
на нив и куќите им гледаат кон море.
Носејќи ги гаќите на стап, се униформиравме!
Помеѓу чеканот и наковалната владее челична дисциплина.
Скаменетиот народ е најголемиот жив споменик.
Со нас само дустабанлиите можат да бидат на рамна нога.
Кога ни ја дерете кожата, угаснете го светлото.
Ние сме романтичен народ.
Колку дена јавање има до фаќање чекор со светот.
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Кај народот владее расположение. За плачење.
Жени, одете во село. Таму и нивите раѓаат.
Од патриотските интереси,
поголеми се само оние во банката.
Ако го фрливте нашиот пат под нозете,
не мора да го газите.
Во овој вештачки свет, само смртта е природна.
Од нас не барај широчина, во процепот сме.
За да имаме повеќе светли точки,
ќе мора некому да му запалиме свеќи.
Ќе завземеме став,
ама да ни гарантираат поголем наталитет.
Низ прозорецот во светот видовме дека сите врати ни се
затворени.
Се моли чесниот наоѓач да ја врати изгубената генерација.
Го јакневме моралот сèдодека не стана двоен.
Блазе си им на далтонистите.
Никој не може да им подметне шарени лаги.
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МИРОСЛАВ СРЕДАНОВИЌ
1936 – Вучије Требиње

Животните се под стрес.
Ги дресираат да се однесуваат како луѓе.
Граѓаните никако да се откажат од говорот на омразата.
И понатака ги критикуваат политичарите.
Норкоманите се како државата. И тие имаат кризи.
Невработените се привилегирани.
Не можат да ги обвинат
за злоупотреба на службената положба.
Претците гинеа за државата.
Не знаеја да организираат референдум.
Хигиената на демонстрантите е на завидно ниво.
Власта ги бања со водени топови.
Во нивната демократија секој може да каже што мисли.
Да зборува сам со себе.
Се спроведува чистка на луѓе. И улиците ќе дојдат на ред.
На човекот му ја сочуваа приватноста.
Дискретно го киднапираа.
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Американците имаат молитвен доручок.
Нам секој оброк ни е – слава.
Пред изборите од врата до врата одат мили гости.
Питачи и политичари.
Има сè повеќе артисти во политиката.
Пак се подготвува престава.
Се симнуваат предизборните плакати.
Ни отидоа ветувањата во ѓубре.
Мртовците испливаа. Живите сеуште се на дното.
На преморениот државник
треба да му се скрати работниот ден.
Поради здравјето на нацијата.
Не може секој да влезе во кругот на мафијата.
Тоа се одбрани фамилии.
Во сиромашна држава луѓето се природни.
Сите се со гол газ.
Сатиричарот не е сточар, ама ја жигосува стоката.
Онаа без опаш.
Рационално ги користат двојните капацитети.
Ако крадат, тогаш не лажат.
Демократијата ни траеше кратко.
За време на предизборниот молк.
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Власта сака да биде транспарентна.
А тогаш, испадна провидна.
Пролеа туѓа крв. Загина после трансфузија.
Државата е поразвиена од другите суштества.
Има и репресивни органи.
Бевме стигнати во социјализам.
А потоа на сила не вратија во понапредно општество.
На странците им ги продадовме цементарите.
Ние и понатака ќе мешаме бетон.
Луѓето се храбри. Подготвени се и пред умирање
да кажат што мислат.
Во Србија повеќе нема нееднаквости.
Повеќето се сиромашни.
На фудбалскиот натпревар имаше
навредувања, рушење, тепање.
Дури и голови.
На граѓаните малку им е демократија.
Тие би сакале и избори.
Нашите државни тајни се заштитени.
Во странските архиви.
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ИВАНА СРЕЌКОВИЌ
1971 – Белград

Толку полтрони, а газиња сè помалку.
Ное, ни треба нова арка!
Политиката е како водење љубов.
Власта ќе тргне, а народот се жали на главоболка!
Колку стока паѓа по глава на жител? Сè повеќе.
Мој до мојот е облик на лична сопственост.
Во Европа влегуваме со демократија на грбот...
Откако не вјавна, никако да се симне.
И во оваа трка побегнатиот ја доби трката.
Полицијата му беше зад петици.
Последната маска, беше неговото вистински лице.
Оние кои не ја научи историјата, денеска би правеле нова,
со полно акција!
Живеам живот на рати, а наскоро ќе поминам и на лизинг.
Полицијата ме намачка со сите бои,
ама модринките преовладуваат.
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Ставајќи ореоле, завршуваа во дипломатски кругови!
Нашата политика има големи заби.
Ги проголтна и вистината и народот.
Србија во мало: леб и наградни игри!
И глувчешката дупка е доказ дека постои излез.
Добриот и лудиот се браќа по дијагноза.
Лесно им е на далекувидите.
Тие уште од вчера го видоа подоброто утре.
Оние кои истураа памет,
го молат чесниот наоѓач да им ја врати.
Драмска пауза е кога суфлерот оди во кенеф...
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ЗОРАН С. СТАНОЈЕВИЌ
1970 – Смедерево

Да не е животот ненаучна појава,
ќе беше под контрола како и сè друго.
Дури кога ќе се доближи до иднината,
човекот ќе види колку е поубава од далеку.
На кој еднаш ќе му удри во главата,
брзо станува мазохиста.
Водачот не рече ништо. Покрај останатото.
Тоа е толку пасивен крај што човек кој има саксија со земја
го сметаат за земјоделец.
Зошто е послугата намуртена кога и таа е на истиот
банкет?!
Ме следи еден. Сега е прашање дали е шпион
или и јас имам следбеници.
На истомислкениците им е забрането
да мислат исто пред него.
Како и да се свртам,
половината реалност ми се случува позади грбот!
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Полицијата употреби водени топови,
за да не се разгорат демонстрациите.
Зборувам самиот со себе и ми се чини дека другиот го
познавам од некаде.
Моравме да го запалиме селото, затоа што нашата војска
не можеше да види прст пред око.
Имаме најтешка казна. Осудени сме едни на други.
Кога водачот оди, не ја допира земјата. Гази по трупови.
Жртвите не се залудни – рече гробарот.

390

„Нашите пријатели“

МИЛКО СТОЈКОВИЌ

1959 – Смедеревск Паланка
Во оваа фаза од развојот влеговме со свечен строев чекор.
Се откажавме од српот и чеканот
во корист на пиштолот и пушката.
Од малограѓанин станав големосрбин.
Не плачевме затоа што умре Водачот, туку што е бесмртен.
Да ни бе беа политичарите пчели,
ние ќе се удавевме во мед.
Штркот не донесе, ѓаволот не однесе.
Победникот е прогласен. Борбата може да започне.
Познат сум по тоа што за мене никој нема слушнато.
Вистината високо котира. Веднаш после лагата.
Вредам за двајца. Јас сум никој и ништо.
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РАЈКО ТЕОВАНОВИЌ
1955 – Шабац

Народот имаше власт онаква каква што заслужуваше.
А тогаш дојдоа промените!
Нашите природни богатства се неискористени,
што е и природно, затоа што се на наша територија.
Среќата ја прават малите работи.
Ама вашата сепак е многу мала.
Поминавме сито и решето. Затоа сме вака малечки.
И кога сме во центарот на случувањата,
се држиме на страна.
Тешко дека вака крупни промени
ќе ги изнесат вака ситни души.
Овите страници на нашата историја пишувани се со
Брајова азбука.
Власта ќе оди до крај. Таму одамна ги чека народот.
Тешко ни е да се учиме на сопствени грешки –
градивото е преобемно.
Правдата се уште не е задоволена.
Или се судиите килави или правдата е нимфоманка.
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И ноќеска во градот е извршена уште една имотна
трансформација...
Додека тапкавме во место трошевме повеќе енергија
отколку кога вртиме во круг.
Ѓаволот дојде по своето, ама не му се допадна кај нас.
Човекот е дар господов, а на дарот не му се гледа во заби.
Нам темниот среден век ни е единствена кула светилник.
Мислеше дека зннае се за жените,
а тогаш ја сретна својата.
Оние на власт заслужуваат само една работа. Онаа работа.
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ВИТОМИР ТЕОФИЛОВИЌ
1943 – Врчин

Имам лош слух, ама слушам сешто.
Ако влеземе во светската заедница,
против кого ѓе се бориме?!
Не ни оди лошо. Се тркаламе се побрзо!
За ова денес никој не е виновен. Сите се заслужни.
Без Косово живеевме шест век. Повеќе не можеме!
Сизиф е вечен, а и со камен добро стоиме.
На Балканот сме само два века, а веќе сме во транзиција!
Станавме совршено општество. Не има секакви.
Ние полесно се справуваме со светските сили
отколку со соседите.
Не се наше ниво.
Кај нас е најдобро на светот.
Никаде нема толку наши луѓе колку кај нас!
Нашиот народ одсекогаш ја почитувал власта.
На тоа и Турците се восхитуваа.
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Малите народи не смеат да бидат глупи.
Освен ако тоа не е во интересот на нивниот Водач.
Јапанскиот министер се самоуби
поради сомневањето дека згрешил.
Ние немаме кадри со толку тенки нерви.
Не сакаме да играме како ни свират другите.
Си имаме свои банди и диригенти!
Жал ми е за останатиот свет.
Никогаш нема да бидат како нас.
Секогаш бев за промени.
Кога и да се промени власта, се менувам и јас.
Ја продаде душата на ѓаволот
за да живее со телото боговски.
Ние имаме најголема слобода на говорот.
Веќе со втората реченица ја негираме првата!
Камен темелник ставивме на сто места.
Каменот не скапува, а можеби некој и ќе никне.
Косовската битка е хит за целата планета!
Во репризата учествува целиот свет!
Народот не знае што сака. Сакаат рај сред пекол.
Оделото го прави човекот – велат оние со повеќе одела.
Веќе не го стегам ременот. Го изедов!
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Сакам во собранискиот ресторант.
Да го вкусам малку пратеничкото постење!
Наместо секојдневната,
треба да ја брсти високата политика.
Има повеќе калории.
Казните за пушење се одвишни. Немаме ниту за цигари!
Светот ни ги намали долговите.
Чекаме да ни ги зголеми приходите.
Имаме мозоци и трупци.
Така го чуваме просекот на интелигенција.
Го блокиравме патот. Поради подобар сообраќај.
Зрно по зрно погача, мандат по мандат – палата.
Ја расчистив сметката во банката.
Чиста сметка – долга љубов.
Лудите крави го вознемирија целиот свет.
Лудите луѓе се природна појава.
Сè повеќе органи од вештачки материјали,
само срцето и понатака е природно. Најчесто од камен.
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РАДОСЛАВ ТИЛГЕР
1947 – Белград

Сатирата е смешниот дел од трагедијата.
Господ крена раце од нас, кога брачата кренаа раце на нас.
Господ сите не направи исти.
Функциите ја направија разликата.
Жими Господ, знам да тропнам по масата –
кога на неа ќе застане мува.
Знае како дојде до врвот.
Затоа и се плаши од оние што му се поклонуваат.
Зошто чесниот Господ, реши поповите да го застапуваат на
земјата?
Едвам ги чекам новите избори.
Овој пат нем да одат да гласам.
Кога луѓето би ги симнале маските од лицето,
ќе добиеме цела менажерија.
Луѓето само во неволја мислат на Господ,
а целиот живот го поминуваат ѓаволски.
Ние сме демокритична земја.
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Имам непријатен здив.
Докторот ми рече да не зборувам за политика.
Спаѓа во големи донатори. Грабна најмногу донации.
Иако сме во лајна до гуша, не е лошо.
Сеуште можеме да дишеме.
На поетовата душа и е најтешко,
затоа што живее во изгладнато тело.
Во оваа земја не е толку лошо,
колку што можеме да трпиме.

398

„Нашите пријатели“

МИЛАН ТОДОРОВ

1951 – Банатски Аранѓеловац
Ние ја ставаме главата онаму каде другите не сакаат да
стават нешто полошо.
Голем патриот сум. Ја сакам земјата речиси како себе си.
Сите членови на српската Влада зборуваат англиски,
а зборуваат како што мислат.
Некогаш во мене се бореа будалата и генијалецот.
Сега е обратно.
Доволно е само секунда невнимание на избирачкото место,
па пеесет години да заседнат на власт.
Кога дојде демократијата воздивнав со олеснување и
никако не можам да престанам да воздивнувам.
Толку се обогатија што нивните внуци не ќе мораат да
работат за доброто на народот.
Дека кај нас се живее сè подобро не сакаат да го видат
само оние кои за време на транзицијата останаа слепци.
Целиот живот се сведува на тоа: куќа-работа, куќа-работа,
а работата да биде уште полоша, немам ни куќа ни работа.
И кај нас ќе може пред одење во војска да се даде
приговор на совеста. Ама потоа нема каење.
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Со нас војуваа најразвиените земји на светот.
Оти од нас има што да се научи.
Бев на хиподром.
Коњот на кој се обложив седеше во свечената ложа.
Оваа територија е мала за држава а голема за лудница.
Ама со лудите никогаш не се знае.
Кај нас нема луди крави, а ако некоја дојде од светот,
ќе ја дочекуваме со највисоки државни почести.
Имам колку да ги задоволам основните граѓански потреби:
пиштол, нож и бомба.
Кај нас нема фатаморгани, затоа што своите пустини ги
засновавме на дијалектичкиот материјализам.
Важно е да веруваме во она што ни го прават,
затоа што без тоа нема успех.
Не е тоа култ на личноста.
Фотографијата на ѕидот е народот да не гледа бело.
Сите се на страната на народот. Затоа е така густо.
Сите кои знаат нешто задолжително да и се јават на
полицијата.
Некогаш затворите беа училишта,
а денес во нив има и академски кадар.
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Странските новинари ја злоупотребуват гостољубивоста
на земјата домаќин. Пишуваат како да се дома.
Пендрекот е за оние кои не веруват дека палката е
воспитна.
Првите редови не треба да се збиваат.
Тие се убаво пополнети.
Не може откривањето на споменикот да помине
без некоја крпа.
Нам толку пати ни беше добро што сега немаме што да
изгубиме.
Пред војната народот беше незадоволен затоа што беше
онеправден, а сега е со право незадоволен.
Помеѓу државниот и партискиот врв
се протега ветената долина.
Кај нас нема цензура, ама тоа неодговорни поедници го
користат за да го кажат и она што не го мислат.
Не грижете се. Ние сме биле и во потешки ситуации
па пак не го знаевме излезот.
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МИЌА М. ТУМАРИЌ
1949 – Нови Сад

Зборувањето е моќ, а молчењето дар.
Да се наплатуваше глупоста многумина ќе банкротираа.
Кадровските луѓе секогаш се во движење. Се вртат во круг.
Господ ги создаде овците
за да можат и селаните некого да стрижат.
Ако е спасот во работата, шансите ни се мали.
Будала! Се опамети.
Има толку кловнови во службите поради што државата
мораше да прави циркус.
Се врати од рајот. И таму е пекол.
Уште е топол. Се дигна од пепелот.
Сите наши водачи кон народот се однесуваа како татко.
Го тепаа.
Политичарите се анемични. Затоа даваат туѓа крв.
На нас ништо не ни падна од небо. Освен бомби.
Го убија за негово добро. Стана легенда.
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Добро е што не избравте нас.
Можевте да поминете и полошо.
Генералите одлично ја проценуваат оддалеченоста.
Секогаш се надвор од дострелот.
Стручњак е за планирање. Гледа во дланка.
Сè беше по протокол. Дури и атентатот.
Одличен говорник! Толку лаги во толку малку зборови.
Мораме да ги стасаме! Имаат повеќе војни од нас.
Остави длабока трага. Позади него останаа грпобови.
Бегаше од вистината. Така стигна во политиката.
За богатење преку ноќ
многумина треба да замижат преку ден.
Пуштете го народот да лае. Куче кое лае не каса.
Нацијата е пијана.
Водачот само трезен можеш да го слушаш.
Балканецот е лош математичар. Знае само за делење.
Власта нема душа. Има само репресивни органи.
Го клонираа. Се роди уште една будала.
Се радува на апсењето. Сите тие се негови пријатели.
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Платениот убиец живо се сеќава на првото убиство.
Првата љубов не се забоирава.
Питом е нашиот народ.
Полицијата ја уби зверката во него.
Не ни прогледаа низ прсти. Не пропуштија низ рацете.
Го осудивме без доказ. За да не губиме време.
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МИТАР ТУЦОВИЌ
1948 – Ужице

Се знае кој со кого чуваше овци,
ама внимателните овци не сакаат да кажат.
Вистина е дека кај лагата нозете се кратки,
ама ни лагата повеќе не оди пеш.
Србија е земја на промени.
Час владее воено, час предвоено време.
Ако не знаеме да работиме, знаеме да гинеме.
Тоа е воедно и нашиот социјален програм.
Работам чесно за парче леб,
макар да можам да изедам уште едно.
Ја изнесоа војната на својот грб,
а за потешки работи користеа камиони.
Сè помалку крадци одат по земјата. Народот ги носи на
грб.
Моравме да пукаме едни во други. Не сме човекојадци.
Кој со ѓаволот сади тикви,
тој во Србија е успешен земјоделец.
Минут по минут молчење, помина и оваа работна година.
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Светото писмо не трпи измени и дополнувања...
Во склад е со Уставот.
До вчера бесмртен водач,
а денес гроб на Незнаениот јунак.
Неговите заслуги се за уште поголем народ.
Овој не може да ги исплати.
Добро е и вака...
Можеше да не зафати и поголема демократија.
Се гордееме со нашето Собрание –
вчера го молерисувавме.
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НЕНАД ЌОРИЛИЌ
1975 – Лозница

Војната можеби ќе траеше и подолго,
ама непријателот даваше отпор.
Кога ќе размислам подобро, ме заболува главата.
Се разбира дека не сум нормален. Па не сум будала!
Кога и да ги прашавме политичарите
да ни покажат каде одиме,
тие тоа го правеа со средниот прст
Цела среќа што сме сите исти по законот.
Инаку како на светот ќе му ги објасневме
толкавите разлики.
Во Србија конечно стигна благосотојбата.
Народот е сит од сè.
Решив да влезам во бизнисот со печурки.
Штом ќе соберам материјал за атомска бомба.
Западот е најдобра одбрана.
Деца, за да ви зајакнат коските, пијте млеко.
Наскоро целиот товар ќе падне врз вашите плеќи.
Се подготвуваат јазични реформи. Сите кои не знаат да
читаат помеѓу редови, ќе се сметат за неписмени.
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Многу ни е добро. Ама молчиме за да не и завидуваат.
Отворив цвеќарница.
Заработката е мала ама барем работата ми цвета.
Ако сега ги пуштиме гулабите на мирот,
не ќе ни остани ниту еден за следната војна.
Оние кои сакаат пари под жито
одамна побегнаа од нивите.
Се разбира дека сме слабо платени
кога сме аматерска дружина.
Најмногу не погодуваат истрелите во празно.
Овие денови уште еден политичар одлета од функцијата.
Со службен авион за Хаваите.
Не сме во најлоша положба. Сетете се на нашите потомци.
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ЃОРЃЕ ФИШЕР

1933 – Нови Сад – 1992
Кога и да ги слушнам изразот “шаховска гарнитура”,
се прашувам – кој ли ги влече потезите?!
Внимание за заинтересираните: Во историјата се влегува а
во задниците се вовлекува. Разликата мора да се намириса.
Ги внесовме сите релевантни податоци.
А тоа што компјутерот молчи, тоа е затоа што не е шпион.
Знаете ли каква е разликата помеѓу
историчар и метеоролог?
Голема. Метеорологот знае какво време беше вчера.
Ѓаволот ја однесе шегата. За ангелите остана другото.
Кај нас нема лажење. Само се врши привремена работа на
вистината, па мора малку да се заобиколи.
Каде плови овој брод? – тоа е прашање.
Каде тоне овој брод? – тоа веќе е сознание.
Не само историјата, т
уку и географијата ја пишуваат победниците!
На нашата теорија и недостасува пракса.
Сето останато е добро.
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Знакот за еднаквост. Точно тоа.
Симбол што обврзува само во математиката.
Секоја подадена рака не е задолжителна помош во неволја.
Зависи од положбата на – средниот прст.
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ЈОВАН ХАЏИ-КОСТИЌ
1933–1995

Дојде време да се бориме за братство и единство
на Србијанците и Србите.
Не можеме повеќе да го стегаме коланот.
Ни се распаднаа панталоните.
Ако се работниците на власт,
тогаш властодршците никогаш не жиееја полошо.
Некогаш беше експлоатација човек над човек,
а сега е обратно.
Да ти се невиди иднината на која ова ќе му биде минато!
Имаме армија на невработени.
А почнавме скромно, од чети и водови.
Нашиот маратонец имаше најдобро време
во првите сто метри.
Рударите и понатака се најслабо платени.
Тоа им е затоа што ја поткопуваат својата земја.
Некои политичари имаат таков углед кај народот
што е најдобро да поминат во илегала.
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МИЛАН ЦВЕТКОВИЌ
1967 – Белград

Работата го создаде човекот
кога сите други обиди пропаднаа.
Златните страници на историјата испишани се со крв.
Еден шут не е доволен.
На дворот има работа за цел циркус.
Еволуција или револуција – размислувајте за тоа.
Мозокот не спаѓа во внатрешни органи.
Ветрот го смени смерот. Главите летаат на сите страни.
Камелеонот не ја издржа конкуренцијата.
Бавно ги менуваше боите.
Обвинетиот ќе мора да се брани од слобода
бидејќи затворите се полни.
На целта стигнаа први. Позади себе не оставија никого.
Пишувајте на камен.
Така ќе се отежни работата на цензорите.
Еден будала не е доволен.
На дворот има работа за цел циркус.
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Обвинетиот сеуште не е обесен.
Се размислува за височината на казната.
Канибализмот е ретка појава бидејќи луѓето се невкусни.
Нашиот брод потона најдлабоко!
Полициските извештаи се кратки, ама зборуваат многу.
Водачот нарача голем портрет.
Веднаш се роди голем сликар.
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БРАНИСЛАВ БРАНА ЦРНЧЕВИЌ
1933 – Рума

Пишувај како што молчиш.
Како да му верувам на човекот
кога претците ги држи во кафез
а потомците во неизвесност.
Слободниот човек мисли што сака, а јаде што има.
Додека човекот беше мајмун, дрвото му беше татковина.
Ако се сите освен мене мој народ,
мојот жален народ нема никого освен мене.
Се чувствувам како поп
кога му рекоа дека Господ не постои.
Тешко е да се биде Србин, ама доцна е.
Четириесет години сум ветеринат
ама оваква стока сеуште немам видено.
Чесниот човек се уште се лаже себе,
подоцна ќе премине на вас.
Доста ми е од рајов.Ќе купам казан и ќе отворам пекол.
Насетувам дека би го жртвувале мојот живот
за своите убедувања.
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Животните се најопасни кога во нив ќе се разбуди човек.
Цел свет е напреден. Сите чекаме подобар живот.
Ги мрзам трките. Коњот победува а јавачот добива венец.
Кој не работи тој не греши.
Галилеј денес не ќе беше убиен затоа што Земјата се врти,
ама би се нашло нешто.
Способниот човек оди во четници, а се враќа од партизани.
Го нема тој стар лав кој би одбил да биде младо магаре.
Човека полесно ќе го убедите дека е паметен,
отколку дека е сит.
Кога птицата пее во кафез,
или птицата не е добра или пак кафезот е совршен.
Повеќе не те дерат како што треба.
Сега сам излегуваш од кожа.
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НЕНАД ЦРНЧЕВИЌ
1950–1998

Не се симнувај од коњот.Ќе те направат магаре.
Не е жигосан. Знаевме дека е наш вол.
Железно време е. Сè рѓа до рѓа.
Самиот си ги врза рацете затоа што ги држеше соите
конци.
Се знае дека сите го знаат. Белосветско ѓубре е.
Дека вистината не беше во вас утврди аутопсијата.
Ви треба гробар или сами ќе се закопате?
Не ни раснеше, од вас ни се креваше косата на главата!
Јунакот се помири со судбината.
Што се однесува на религијата, тука сум на чисто.
Постои некој ѓавол!
За селото го врзуваат само сирењето и кајмакот.
Чувај се од назадните. Можеби земаат залет.
Паметните најмногу му должат на будалите.
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Цената не е важна. Плаќаме со главата.
Совршенство: лавиринт со излез, кој не води никаде!
Беше толку голем таен агент, што ни тој не знаеше.
Влегуваше на мала врат, се додека не заглави.
Животот е басна. Секогаш имаш работа со животни, а
поуката ја извлекуваш кога веќе е доцна.
Полната глава боли кaко празен стомак!
Тешко на овцата со лавовско срце.
Се држеше храбро, ама сламката не издржа.
Ја ценат неговата насмевка. Знае да ги покаже забите.
Го бараше и под дрво и под камен,
а тој се сокри позади карактеристиката.
Во нежни раце најдолго се умира.
Ги стави работите на свое место.
А потоа го обвинија дека е крадец.
Пред да тргнеш да се качуваш, тренирај паѓање.
Младите лавови често се плен на старите мачки.
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АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЌ
1966 – Лозница

Не се плашиме од негативните резултати
од преговорите за Косово.
Косово го враќаме на секои петстотини години.
Формирањето на новата влада го дочекавме со олеснување.
Министрите уште на старт не олеснија со неколку
милиони.
Кога видов која страна победи,
одлучив да бидам нивни првоборец.
Лесно е да се биде Србин во Србија.
Не мора да го користите мозокот.
Луѓето ги делам исклучително на
добри и лоши – Срби.
Да не водевме братоубиствена војна, немаше да знаеме
дека сме браќа.
Немаше талкање.
Ние од почетокот тргнавме на погрешен пат.
Кога ќе видам кој се ни помага, помислувам:
Господ нека ни е на помош!
Кој си оди по својот пат, мора да се судри со нас.
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Ја променивме сликата за Србија.
Порано не сожалуваа, а сега ни се смеат.
Тука тешко се живее. На среќа, се живее се пократко.
Се враќаме на своите почетоци. Ползиме.
Научниците своите тврдења мора да ги докажуваат
и на суд.
Војната нема долго да трае. Особено за некои војници.
Не е лесно да се даде животот за татковината.
Првиот пат е најтешко.
Нашата земја е во транзиција.
Ја снемува од политичката карта.
Србите се делат на оние кои живеат
и оние кои се во земјата.
Нас ништо не смее да не забави.
Зато и не го отвораме подобранот.
Победата е наша.
Сето останато му припадна на противникот.
Не сме кукавици.
Не се плашиме да потпишеме капитулација.
Ако Господ постои тогапш верувам во него.
Каин го уби Авељ. Убиството е најстар занает.
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Кога ќе ги прекрстиш рацете ниту Господ не ти помага.
Алах е најголем! Жими овој крст!
Овенот е харизматска личност. Цело стадо оди по него.
Ние ништо не гледаме. Загледани сме во иднината.
Месијата стигна, ама народот повече го нема.
Ако успееме да ги сочуваме барем некои територии,
тоа за нас ќе биде Голема Србија!
Се чувствуваат промените.
Тоа ќе ви го потврди секој што има нос.
Ја стабилизиравме својата положба.
Сега ползиме на сите четири.
Сите кои ја сакаат Србија се несреќно заљубени.
Тоа е добра работа. Ја продадоа Србија без никаква
реклама.
Ги негираме законите на физиката.
Србија се собира и на топло и на студено.
Србија беше голема тајна. Сега е мала.
Да не се делиме повеќе. Доволно е што сме Срби.
Политиката навистина е курва, ама не е ни за она работа!
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Политичарите мора да бидат добри глумци.
Да се прават дека се нормални.
Србите имаат изразена духовна вертикала.
Таа ја покажува длабочината на нашето пѓање.
Зборуваат за мене дека сум чесен и искрен човек.
Сакат да ми ја уништат политичката кариера.
Даде допринос за заштита на животната средина.
Престана да зборува.
Само политичарите кои искрадоа се имаат што да ни
понудат.
Ќе ги промените политичарите на власт.
Само да ни паднат во раце.
Курвата има најголем коалициони потенцијал.
Може со секој.
Ја подмладивме партијата.
Не напуштија сите долгогодишни членови.
Ги чекам резултатите од анкетата,
за да се определам за омилената партија.
Нек биде што не може да биде!
На пример, да победи разумот.
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НЕВЕН ШИЈАКОВ
Не му досадува никому. Во самица е!
Лоше поминуваме. Подобро дa застанеме.
Сериозни се времињата. Затоа има толку несериозности.
Секоја риба смрди од главата,
ама големите риби не сакаат тоа да го признаат!
Наши наважни национални интереси се леб и млеко!
На работа го дава својот максимум. Краде колку што може.
Мојот живот е исполнет – со свињарии.
Не е точно дека времето е пари.
Еве јас, имам многу време а пари немам.
Во земја во која сите живеат од денес до утре,
се планираат само државни удари.
Цените дивеат, а и потрошувачите не се далеку од тоа.
Нашите политичари се стабилни личности.
Не се мрдаат од власта.
Постојано ги повторуваме истите грешки.
Повторувањето е мајка на знаењето.
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Не живеам во ера на комјутери. Живеам во Србија.
Во мојата куќа се знае редот, ама никој не го почитува.
Заради прегласната музика,
оркестарот далеку се слушна.
Проблемите се средени. Секој е во својата поличка.
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РАТКО ШОЌ
1938

Ако на мајмунот му дадеш машна и ташна,
ќе останеш без мајмун.
Како народот да ја гледа својата работа, кога нема работа.
Власта се брани со стандард.
Не можеше да има свое мислење,
бидејќи не постоеше приватна своина.
Ако кучето има посилно педигре од стопанот –
тогаш стопанот лае.
Го уапсија! Беше наоружан со знаење.
Преку ноќ се збогати – затоа никој не го виде.
На селанецот небото му е генерален спонзор.
Ако сликата не прозбори –
бадијала е зборувањето на сликарот.
Празниот човек е полн со себе.
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ДРАГАН ШУШИЌ
1932 – Липница

Ќе биде скоро пропаст на светот.
Ви кажував дека ќе победиме!
Кога нашите политичари ќе почнат да им попуваат на
странските држави, ми доаѓа да се крстам.
Младите живеат ноќе, а дење се невработени!
За небесниот народ молам еден стап кој излезе од Рајот.
Знам политичар на кој лудилото му е блиску до паметот!
Србите се подобар народ отколку
што еден на друг си прават.
Србија интензивно се развива,
ама се очекува дека тоа нема да остави посериозни
последици.
Беа скромни. Не бараа ништо освен власта.
Ќе се вратиме на Косово и Метохија,
па макар и како туристи.
Знам дека пушењето е штетно по здравјето,
ама мене повеќе ми штети малата плата.
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И тие имаа душа, ама расипана.
Нашиот човек ќе ви признае дека сте генијален,
ама нема да ви признае дека сте попаметен од него!
Нема ситуација од која не можеме да најдеме
погрешен излез.
Воен злосторник, па што?! Некој мора и тоа да го работи.
На нивната лага кратки и се нозете, ама долги и се прстите.
Ама, да не настанал човекот од куче?
Малку, малку па ми доаѓа да лаам!
Власта будно го следи заспаниот народ.
За ручок имав пијан шаран.
Цело послепладне се тетеравев.
Добриот глас далеку се слуша,
а за нас се слуша уште подалеку.
И комунистите станаа господа. Д
руги промени не забележав на нив.
Една биографија: не заврши ништо, а работи сешто.
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ДРАГАН АЛЕКСИЌ
1958 – Бела Црква

Во лагата е пола вистина,
ама ниту во оваа половина не верува никој.
Длабоко сум погоден со голем број на промашувања.
Со високо крената глава го спуштивме носот.
Никогаш мир.
Само што отидоа комунистите, дојдоа терористите.
Не е лесно да се сочува плиток ум во длабока старост.

ПУНИША БЕЛИЌ
1948
Се збогати во војна, а бара да живее во мир.
Народот ги убиваше своите водачи. Сега е обратно.
Во шест милијарди жители, има и луѓе.
Прв пат се прекрстив кога видов колку убиени има
во име на крстот.
Проблемите ќе ги снема
кога луѓето ќе станат она што мислат дека се.
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ДУШАН БОДРОЖИЌ
1947 – Врлика

Ако бирократот ги заврти ракавите,
тогаш лактите му служат како печат.
Да се дотурка до нула, тоа е успех за многу негативци.
Линиите расипани, а врските работата беспрекорно.
Не сакам бисти кои за време на животот беа кукли.
Пред нас е иднината, бидејќи сегашноста не размина.

ДРАГАН БУНОВИЌ
1945 – Рума

Народот го изгуби водачот. Сепак е на добивка.
Што ќе ни е публика – кога сите глумиме?!
Ни го испраа мозокот. На ред е пеглањето.
Зошто толку нишаните, кога пукате во празно!
Светот ни ги подава рацете а ние ги шириме нозете.
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СЛАВОМИР ВАСИЌ
1962 – Алексинац

Господ не ме разбира. Во прашање е судир на генерации.
Имам и јас убави зборови за нив.
Убаво ги замолувам да си одат.
Кај нас лагата не може да се одржи.
Веднаш ја проголтуваме.
Не ме интересира ако државата одумира.
Не сум здравствен работник.
Би пишувал за благосостојбата,
ама одбегнувам да опишувам мачни и груби сцени.

СУЗАНА ГАЈИЌ
1974 – Лозница

Рибата смрди од главата. Особено ако има расипани заби.
Својата слика ја чувам на телевизорот.
Така секогаш можам да гледам нешто паметно.
Импотенцијата е помирување со силата на гравитацијата.
Водите љубов,
а бабите и дедовците ќе ги водат внучињата.
Градам кариера, го кратам фустанот.
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МИРОСЛАВ ДИМИТРИЈЕВИЌ
1950 – Параќин

Показалецот е најсилно оружје. И не ти треба дозвола.
Дезертерите се првоборци на мирот.
Народе те чека изобилие. Ќе има сешто.
Викање по волкот, а лисицата на врат.
Ранливи сме од сите страни. Тоа е нашата слаба точка.

АЛЕКСАНДАР ДОБРОСАВЉЕВИЌ
1969 – Јагодина

Нашето општество е како слика.
Се развива во темна комора.
Оштро го осудивме злосторството.
Уште да ја издржиме казната.
Око за око, заб за заб! Играме на продолжетоци.
Послужете се барем со малку мозок.
А сега ќе биде и главното јадење.
Ние во својата историја претрпевме
и поголеми морални победи.
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РАДИША В. ЃОКИЌ
1946 – Живица

Сè е кажано кога мора да се молчи!
И казната е дело...
Каде се грешките, тука е и вистината.
Човекот не е само она што не го знае,
туку и она што го знае.
Поблиску сме до природата кога ја запознаваме
отколку кога ја менуваме.

ИГОР ЖИВКОВИЌ
1980 – Ниш

Инаетот е лош занает, ама мора нешто да се работи.
Непријателите знаат дека никогаш нема да ги изневериме!
Државата ни е така добро организирана
што и непријателот бега од неа!
Нашите политичари се уникатни –
такви мајка повеќе не раѓа!
Се обидоа да не уништат. На наша среќа, ги превтасавме!
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ДИМИТРИЈЕ ЈОВАНОВИЌ
1949 – Обрва

Ако престанеме да се лажеме, нема ништо да ни остане.
На најдобрите патишта гинат најбрзите.
Полесно е да се живее од идеја отколку за идеја.
Умре ден порано.
Не е сè во грешките, нешто е и во грешниците.

САША ЈОВИЌЕВИЌ ЕКС
1969 – Осиек

На државата секоја чест. На останатите по заслуга.
Ќе ме закопате жив – свика мумијата!
Сон на секоја полициска држава:
да се има шпиони колку и граѓани.
Секој почеток е тежок, а крајот може да биде и трагичен.
Давеникот и за сламка се фаќа.
Ги гледа своите тесни интереси.
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ТАМАРА ЛУЈАК
1976 – Белград

Благосостојбата постои само во речник.
Исклучоците постојат за да ги сакаме.
Животот е сон на мртвите.
Биди глуп кога треба, а паметен секогаш.
Да се биде искрен значи да се лаже што помалку.

АЛЕКСАНДАР МИЈАЛКОВИЌ
1968
Историјата пишува романи со најмногу глави.
Демократијата е во темелите на нашата држава.
Жива заѕидана.
Минутата милчење е знак на одобрување.
Знакот прашање секогаш испаѓа грбав.
Живееме како во бајка. Јадиме леб со седум кори.
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ЗОРАН МИЛИЌ
1977 – Белград

Подобро вода во коленото, отколку вода во ушите.
Водачот се симна меѓу народот... Право од дрво!
Добриот глас далеку се слуша. А како мириса...
Изборите поминаа.
На овците мандатот им е продолжен
за уште четири години.
За идеалите гинат будалите.
Будалите кои ќе преживеат стануваат народни херои.

ТОМИСЛАВ МИЛОШЕВИЌ
1939
Денес најгласни се оние кои до вчера ги сметавме за
глувонеми.
Нема многу силен карактер,
ама затоа знае покорно да слуша.
Држи до својата гордост. И секогаш добива по нос!
Таман изградивме држава,
а тие ја прогласија за дива градба!
Што најчесто прават политичарите?Плукаат па лижат.
434

„Нашите пријатели“

ФИЛИП МЛАДЕНОВИЌ
1956 – Белград

Како граѓани живееме од денес до утре,
како народ од денес до утре.
Ова е правна држава.
Буквално се спроведуваат сите природни закони.
На нашиот водач направен му е атентат.
Погодена му е суетата.
Вистинат е најсилно оружје.
Под услов да се има дозвола за носење.
За мртвите сè најубаво. За политички мртвите се најлошо.

ДРАГОСЛАВ МИШИЌ
1948 – Курјаче

Нашите бајки се басни.
Што се пишува со крв, се поправа со мастило.
Ѓавол еден. Ни вети рај!
Моќникот уште не помислил,
а полтронот веќе го дели неговото мислење!
Даваше оригинален допринос
на историјата која се повторуваше.
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МИЛАН НИКИТОВИЌ
1946 – Ужице- 2001

Господ не мора да се меша.
Сами себе сме си доволна казна.
Срп и чекан. Ја покосија па ја склепаа историјата.
Уште не сме еколошка држава.
Ни недостасуваат филтери за политичарите.
Уапсете ме, ве молам. Сакам да се одморам од политичари.
Го отстапувам правото на глас.
Побрзајте додека не го украдат.

НЕНАД НИКОЛИЌ
1976-Белград
Сега сме во затвор и криминналците не ни можат ништо.
Народот секогаш губи на изборите.
Сам себе се надгласува.
Судирот беше челен. Му удри слава во главата.
Денес ме фати потрошувачка треска. Купив леб и млеко.
Сè се сврте против Галилеј.
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ЗОРАН НИКОЛИЌ –МАЛИ
1957 – Ниш

Нивната девиза е – и понатака девизи.
Од преголема грижа – станавме товар.
Градските татковци ни ја ебаа мајката.
Иако е селанец, не е малограѓанин.
Изгина храбро – со куршум во грбот.

РАДОЈЕ НИКОЛИЌ
1963 – Вршац

Ако е човекот нашето најголемо богатство,
тогаш сме тешка сиромаштија.
Власта е од Господ дадена. Божја казна.
Убиен е висок функционер.
Полицијата верува дека тоа е пресметка во подземјето.
Вистината на видело. Полесно да ја стреламе.
Правдата има долги раце, затоа остана со кратки ракави.
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КАТАРИНА НОВАКОВИЌ
1979 – Белград

Се занимавам со политика.
А тренирам и други боречки вештини.
Ако сакаш да побегниш – најпрвин
ослободи ја главата а потоа нозете.
Верувам во човечката добрина. И во други бајки.
Да ли ми е потребна фискална каса и кога продавам образ?
Политичарите намерно пуштаат корења.
Нема никој да им рече дека се тиква без корен!

РАЈКО НОВАКОВИЌ
1947 – Белград

Повеќе не ни го перат мозокот. Сега не цедат.
Го делам вашето мислење. Пола го фрлам во вода.
Без слобода на печатот,
седмата сила е деветта дупка на шупелката.
Кога партијата ќе започне со коњи,
завршницата е топовска.
Млатат празна слама. Ја бараат сламката на спасот.
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РАТИБОР НОВАКОВИЌ
1945 – Пожаревац

Животот не е живот ако не е живот.
Добриот и будалата се браќа, а мрзливиот им помага.
Подобро им е на оние кои бегаат,
отколку на оние кои бркаат.
Помеѓу сонот и јавето, најдобри се ветувањата.
Ефтината стока најбрзо се продава.

МАРКО ПЕШИЌ
1984 – Белград

Ако народот јаде народен леб,
тогаш овие од врвот јадат сточна храна.
Изборите минаа , а се уште сме гладни.
Маката го натера да ја смени верата.
Немаше пари ниту за тоалет хартија.
Провалијата во која пропаднавме е како црна дупка.
Ни Стивен Хогинг не може да ја објасни.
Патот до успехот е полн со трња,
а нашиот уште е и во кружен облик.
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НИКОЛА ПЕШИЌ
1948 – Ниш

Ви подарувам празни зборови,
вие потрудете се тоа да не биде.
Не ме правите будала со приказните дека сум паметен.
Знам дека куче кое лае не каса, ама јас не сакам да ме лаат.
Мораме да се отвориме кон Европа,
па ако треба и – сè да затвориме!
Не испотепаа докажувајќи ја својата хуманост.

ДРАГАН РАЈКОВ РАДЕНОВИЌ
1953 – Белград

Имаме доволно ум за нова глупост!
За убивање на времето секое алиби е добро.
Имавме мозок, ама мозокот не немаше нас!
Не вложувајте повеќе во пропаста!
Доволни ни се каматите!
Не знам што сакаше писателот да каже. Не го прашав.
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МИЛОРАД РАНКОВ
1954
Исправените се најдобра цел!
Ние сме за толерантен – монолог.
Го кажавме историското не, само кое беше прашањето?
Ние сме религиозен народ, а не закопаа комунистите!
Ги прочитав. Лошо ми се пишува!

ВОЈКАН РИСТИЌ
1966 – Врање

Белград лошо соработува со Хаг.
Ништо од побратимување.
Беше коњ. Тоа не му пречеше да јава.
Будењето на народот беше голем сон.
Кај нас постојано се менуваат границите.
На издржливоста.
Кога потона бродот, глувците први прозбореа.
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ЈОВАН РУКАВИНА
1959 – Шабац

Тајните канали се најтешки за чистење.
Заради раскажување бајки, бараат вечност!
Интересот постоеше пред каматата!
Нема ниту гаќи, а сака да биде нудиста!
Ве прочитав. Каков жален крај!

СРЃАН СИМЕУНОВИЌ СЕНДАН
1966 – Белград

Паднаа маските од нашите лица. Останавме без глави.
Да не беше фамилијата,
не ќе беше ниту братоубиствената војна.
Ќотекот излезе од рајот. Знаев дека пеколот не постои.
Го продадов образот и честа.
Конечно можам да живеам како човек.
Ова е земја на чесни луѓе и на оние кои ја водат.
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ЗОРАН СИМОВИЌ
1948 – Липовац

Минатото се враќа во недостаток на иднина.
Не ветувајте повеќе! Не можам толку да се радувам!
Вештиот диригент и од публиката ќе направи хор.
Луѓето со оштар јазик не смеат да си скокаат во уста!
Му ја симнаа главата, а имаше сè во малиот прст.

ЈОВАН СЛИЈЕПЧЕВИЌ ЈОЗО
1978 – Краљево

Како горила ги чуваше најпознатите мајмуни.
Имаме и ние корени – на листата за јадење!
Голи и боси сигурно влегуваме во Еротска унија.
Нашиот гулаб на мирот заврши во чинијата.
Крадењето е природно,
а грабежите сè повеќе стануваат неприродни.
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ЖИВОТА СТАНКОВИЌ
1952 – Зајечар

Голата истина всушност е откриена лага.
Животот е скап, затоа што се луѓето ефтини.
Ако инфлацијата нарасне бргу,
знам барем дека е квасот добар!
Блазе на вас – тешкотиите нам!
И шупливите фрази се полни со зборови.

НИКОЛА СТАНКОВИЌ
1952 – Лебане

Кој сака коренити промени, мора да копа – подлабоко.
Времето навистина е пари,
ама никој нема побарано полн џеб време.
За многумина политичари се знае дека се никој.. И ништо.
Кој пее зло, не мисли добро.
Лесно му е кучињата со луѓето.
Тешко на луѓето со кучињата.
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МИРОСЛАВ СТЕФАНОВИЌ
1948 – Рипањ

Би ги засукал ракавите да не е гол.
Би сакал покрај коњите да се соберат сите коњи
па да ги пребројам.
Кој по утро ќе се испосере цел ден му смрди.
Во културните земји има сè освен култура.
На небото е Малата кола, во Големата се вози владателот.

БУДИМКА СТОЈАНОВ
1939 – Кикинда

Тешко е во плиток ум да се смести длабока мисла.
Дека на пензионерите Европа им е во срцето,
доказ се вградените бај-пас апарати од Германија.
Покрај толкава изборна треска,
само сексот ни ветува друга состојба.
Ќе влезевме во Заедницата на европските народи
ако не тргневме преку Атлантикот.
Сè повеќе будали по улиците,
така што кралот ни е неопходен.
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МИОДРАГ СТОШИЌ
1982 – Сурдулица

Баш се Европјаните старомодни.
Сеуште ја носат главата на рамења.
Огненото оружје ги оддалечи луѓето од двобој.
Гледам девојка со националистичка позадина.
Има задник како четнички казан.
Повеќе не живееме под ведро небо. Се наоблачи.
Денес треба да си вистинска змија,
па да можеш редовно да си ги менуваш кошулите.

МИОДРАГ ТАСИЌ
1961
Нивен максимум е да не сведат на минимум.
Многумина би си испукале куршум во главата,
ама знаат дека истрелот ќе заврши во празно.
Не е точно дека власта распродаде сè. Добар дел присвоија.
Бројноста на луѓето е доказ дека човечките права
не се драстично загрозени.
Најголема навреда е кога по тебе сере голуб превртувач.
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ТОМИСЛАВ ТРБОЈЕВИЌ
1963
Животот во Србија е сличен на афоризам:
краток ама смртоносен!
Толку доцниме позади светот
што пропаста на светот сигурно ќе ја пропуштиме!
Пред педесет години Србија имаше единствена прилика да
избере меѓу рај и зоолошка градина. А тоа што Србите ги
сакаат животните...
Насмевнете се. Сокриена палка...
Живееме со помош на стапот и ортомата:
сè подолг стап и пократка ортома.

МИЧО ШТРБАЦ
1958 – Лозница

Иако не се боревме со нив, не соборија на двете плешки.
Нема проблем за зимски огрев, ни гори под нозете!
Кога седниците би се одржувале на отворено,
ама би ни биле наѓубрени нивите!
Нивните резултати се и евидентни и катастрофални!
Од каде да знам дали сум белец или црнец,
кога ми ја одраа кожата?!
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БЕЛЕШКА ЗА СОСТАВУВАЧОТ
Роден 1956. година
Пишува афоризми, хуморески, монодрами,
скечови и сатирични текстови.
Објавено:
ЧЕТИРИ ЧЕКОРИ ДО ВИСТИНАТА (1988)
МУЗИКА ЗА ГЛУВИ (2006)
ИСУСЕ, ЛУЦИФЕР НЕ ВИКА
(2007 – македонски/српски)
НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ
афористичари од Србија, Црна Гора и Република Српска (2007)
АНТОЛОГИЈА МАКЕДОНСКОГ АФОРИЗМА
(2007 – македонски/српски)
Во подготовка за печат во 2008:
АНТОЛОГИЈА НА БАЛКАНСКИОТ АФОРИЗАМ
БИСЕРИ НА БАЛКАНСКИОТ САТИРИЧЕН АФОРИЗАМ
АНТОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ АФОРИЗАМ
МАКЕДОНСКИ АФОРИСТИЧАРИ
Беше уредник за хумор и сатира во “Студентски збор” (Скопје)
Застапен во АНТОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ АФОРИЗАМ
(Нови Сад, 1989)
АФОРИЗМИ И АФОРИСТИЧАРИ
(Белград, 2007, 2008)
Добитник е на повеќе награди за хумор и сатира.
Награда РАДОЕ ДОМАНОВИЌ 2007 за светски допринос на сатирата
Живее и работи во Скопје
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СОДРЖИНА
Вовед.........................

АФОРИСТИЧАРИ ОД БОСНА
И ХЕРЦЕГОВИНА
Милан Басало
Миладин Бериќ
Недељко Блажиќ
Бојан Богдановиќ
Ернест Бучински
Живко Вујиќ
Живко Ѓуза
Слободан Јанковиќ
Данило Карапетровиќ
Горан Кљајиќ
Суно Ковачевиќ
Ранко Лаловиќ
Ѓорѓе Латиновиќ
Грујо Леро
Гојко Мандиќ
Божо Мариќ
Екрем Мациќ
Борислав Митровиќ
Кемал Махмутефендиќ
Ненад Несторовиќ
Јово Николиќ
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Бранислав Рибар
Исмет Салихбеговиќ
Химзо Скорупан
Самија Слатина
Стеван Р. Стевиќ
Абдурахман Халиловиќ Ахил
Сенад Хониќ Хона
Алија Хоџиќ

АФОРИСТИЧАРИ ОД СРБИЈА
Павле Аѓански
Александар Баљак
Милан Бештиќ
Зоран Богдановиќ
Гојко Божовиќ
Радивоје Бојичиќ
Јасмина Буква
Владимир Булатовиќ Виб
Јован Вељин Мокрински
Горан Вељковиќ
Михаило Вељковиќ
Karlo Wereb
Милован Витезовиќ
Душко Влајковиќ Митранов
Душан Војводиќ Бирџа
Милован Вржина
Љубомир О. Вујовиќ
Ѓорѓе Вуковиќ
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Ненад Вучетиќ
Живко Гавриловиќ
Горан Гаќеша
Вук Глигоријевиќ
Радмила Грбовиќ
Ранко Гузина
Радивоје Рале Дамјановиќ
Радивоје Дангубиќ
Весна Денчиќ
Живојин Денчиќ
Милијан Деспотовиќ
Слободан Добриќ
Лазар Довниковиќ
Ацо Доганџиќ
Зоран Додеровиќ
Горан Докна
Слободан Дучиќ
Раде Ѓерговиќ
Митар Ѓериќ – Лаки
Миломир Ѓукановиќ
Милош Ѓурѓев
Анѓелко Ердељанин
Миќа Живојиновиќ
Живан Жикиќ
Миљенко Жуборски
Анѓелко Заблаќански
Растко Закиќ
Боривоје Бора Илиќ
Милан Илиќ Маја
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Милован Илиќ Минимакс
Пера Јанчиќ
Радивоје Јевтиќ Јенки
Бранислав Бане Јовановиќ
Верољуб Јовановиќ
Раде Јовановиќ
Срѓан Јовановиќ
Владимир Јовичевиќ Јов
Миливоје Јозиќ
Драгутин Јокиќ
Васка Јукиќ Марјановиќ
Милорад Калезиќ
Јелена Каначки
Драгиша Кашиковиќ
Раде Кецојевиќ
Јадран Кланица
Павле Ковачевиќ
Миодраг Лазаревиќ
Петар Лазиќ
Дејан Лопиќиќ
Бојан Љубеновиќ
Ива Мажураниќ
Љубиша Манојловиќ
Бошко Маринковиќ
Алексија Марјановиќ
Велибор Марјановиќ
Илија Марковиќ
Негован Марковиќ
Томислав Марковиќ
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Саво Мартиновиќ
Слаѓан Мартиновиќ
Александар Матијашевиќ
Зоран матиќ Мазос
Даница Машиќ
Душан Мијајловиќ Адски
Владица Миленковиќ Влајче
Бобан Милетиќ Бапси
Милен Миливојевиќ
Дејан Милојевиќ
Драгутин Миниќ Карло
Драгослав Митровиќ
Митар Митровиќ
Горан Мишковиќ
Милутин Млаѓеновиќ
Радмило Миќковиќ
Ивко Михајловиќ
Момчило Михајловиќ
Горан Мракиќ
Нинус Несторовиќ
Александар Новаковиќ
Драган Огњановиќ
Ѓорѓе Оташевиќ
Срба Павловиќ
Миленко Пајовиќ
Раша Папеш
Дејан Патаковиќ
Раде Петковиќ
Душко М. Петровиќ
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Милован Петровиќ Веркин
Божидар Пешев
Ранко Пивљанин
Зоран Т. Поповиќ
Душан Пуача
Радомир Путниковиќ
Недељко Радловиќ
Воја Радовановиќ
Миливоје Радовановиќ
Душан Радовиќ
Драган Рајичиќ
Тома Ракијаш
Зоран Ранкиќ
Војислав Ратковиќ
Свјетлана Рашиќ
Милан Р. Симиќ
Слободан Симиќ
Владан Сокиќ
Љиљана Спасојевиќ
Мирослав Средановиќ
Ивана Среќковиќ
Зоран С. Станојевиќ
Милко Стојковиќ
Рајко Теовановиќ
Витомир Теофиловиќ
Радослав Тилгер
Милан Тодоров
Миќа М. Тумариќ
Митар Туцовиќ
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Ненад Ќорилиќ
Ѓорѓе Фишер
Јован Хаџи Костиќ
Милан Цветковиќ
Бранислав Брана Црнчевиќ
Ненад Црнчевиќ
Александар Чотриќ
Ратко Шоќ
Невен Шијаков
Драган Шушиќ
Драган Алексиќ
Пуниша Белиќ
Душан Бодрожиќ
Драган Буновиќ
Славомир Васиќ
Сузана Гајиќ
Мирослав Димитријевиќ
Александар Добросављевиќ
Радиша В. Ѓокиќ
Игор Живковиќ
Димитрије Јовановиќ
Саша Јовиќевиќ Екс
Тамара Лујак
Александар Мијалковиќ
Зоран Милиќ
Томислав Милошевиќ
Филип Младеновиќ
Драгослав Мишиќ
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Милан Никитовиќ
Ненад Николиќ
Зоран Николиќ – Мали
Радоје Николиќ
Катарина Новаковиќ
Рајко Новаковиќ
Ратибор Новаковиќ
Марко Пешиќ
Никола Пешиќ
Драган Рајков Раденовиќ
Милорад Ранков
Војкан Ристиќ
Јован Рукавина
Срѓан Симеуновиќ Сендан
Зоран Симовиќ
Јован Слијепќевиќ Јозо
Живота Станковиќ
Никола Станковиќ
Мирослав Стефановиќ
Будимка Стојанов
Миодраг Стошиќ
Миодраг Тасиќ
Томислав Трбојевиќ
Мичо Штрбац
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