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Извините ако сам претерао

Тек ћемо тада моћи да ћутимо, кад се буде
могло говорити о свему.
(Станислав Јежи Лец)
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Извините ако сам претерао


Дубље поимање настаје када свест подигнете
на виши нивo.

Добар говорник може да каже шта мисли,
а да ни о чему не говори лоше.

Слобода говора је најчешће ограничена
правом гласа.

Хришћанска цивилизација је настала
деобом једне секте.

Непријатеље не могу очима да видим!
Толико су мали.

У нашој партији је било једноумља –
све док један неистомишљеник није
изашао из партије.
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Драган Миљковић


Полтрони су наши унутрашњи непријатељи.

У правној држави довољан је бранилац
по службеној дужности.

Финансијски експерти предлажу свима који су
у дуговима до гуше да такве дугове плате
главом.

Беспослени Срби наставиће да се деле
– док тачно не утврде ко за кога ради.

Они који не познају ниједну материју,
прихватиће било који посао.

Не постоји савршен злочин.
Жртве не могу оживети.
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Када би грам пшеничног брашна вредео као
тона кокаина, пољопривредна мафија би
владала светом.

Некад су српски комунисти били лажни
атеисти. Данас су лажни верници.

Слободан човек је окружен робовима.

Не питајте одакле нам оволико рупа у закону.
Пара врти где бургија неће.

Када би научници открили субатомску честицу
која заглупљује масу, политичари би откриће
прогласили државном тајном.

Млади би се убијали од досаде да се на
забавама не убијају од дроге и алкохола.
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Лепота не може спасити свет.
Све што је лепо има крај.

Лаковерни верују свакоме,
па ипак су маловерни.

Сложни људи створили су чуда.
Несложнима преостаје само да се чуде.

Милиони гласача живе у нади да ће председник
уместо говора
одржати бар једну реч.

Мозак им је стао.
Успели су да се уклопе у друштвени систем.

Прави егоист нема будућност.
А и да има, одакле му?
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Прогрес је чудовиште настало укрштањем
људских бића
са технологијом и фосилним остацима.

Да бисте стали на своје ноге,
морате претходно пузити.

Срби се не жале на постојећи систем вредности.
Побегао је свако ко је вредео.

У виртуелном свету једни раде, а други њима
управљају.

Штедите речи.
Преостало нам је мало наших речи у језику.

Нови Дан Републике je у ствари дан сећања
на жртве транзицијe.
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Књижевност је најмање цењена тамо где је
више писаца него читалаца.

Дајте му власт и видећете да је у рату злочинац,
а у миру државник.

Полицијска претња учесницима у корупцији:
„Платиће ви нама“.

Поробљени народи нису у стању да разликују
ослободиоце од окупатора.

Бој се Бога и немаш се чега бојати.
Свештеници су у стању да убеде
и атеисту у нама.

Кад изигра закон,
политичар постаје велики играч.
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Ми смо се борили и крварили за отаџбину,
а она je све заслуге приписала
татиним синовима.

Да би неки политичари владали собом,
потребно је да одлежe између четири зида.

Стварност никада неће бити толико сурова
као што су званичне идеологије и религије.

Национална безбедност није угрожена.
Оперативцима су додељени пратиоци.

Да бисте стали на пут
организованом криминалу –
морате бити заиста ударени.

Конзервативни политичари не заостају
за модерним лоповима.
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Он свима може да каже шта мисли,
јер нико не узима за озбиљно његово
размишљање.

Ситни лопови обично не враћају ситан новац.

Нормални грађани гледају своја посла.
Праве се луди.

Промене су могле доћи и раније да су грађани
устали на време.

Паметнима није потребан вођа.
Устав им гарантује слободу кретања.

Наши преци су препешачили Србију
уздуж и попреко.
Велика је Србија!
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Мислили смо да ће се стање у држави
променити на боље,
али нисмо били у стању ни да променимо
своје мишљење.

Нема покваренијег глупака од оног коме памет
не смета.

Непоткупљивим новинарима није потребан
статус службених лица.

Људи ниског морала нису политичкој елити
ни до колена.

Они који су вам дали реч,
научиће вас и како да говорите.

Часна реч – то су већ две речи.
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Закони су донесени по кратком поступку.
Политичари су журили на пријем у страној
амбасади.

Не делите људе на лоше и добре.
Лоши људи се деле.

Оно што нам прво пада на памет
увек је надреално.

Дубоке мисли дају озбиљнији смисао писању.

Ако данас радимо лоше, сутра ћемо и од жртава
тражити да нам опросте грехове.

Сујеверни и промашени људи често се хватају
за главу.
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Државне границе цртају и бришу
наши вечити непријатељи.

Због све већег напретка и светле будућности,
астрологију не можемо признати као науку.

Грешне мисли не могу бити дубоке.

Иако је имао веома запажену промоцију књиге,
критичари су му замерили што је одржана
у кругу породице.

Куповином времена власти троше будућност
свих грађана.

У затвореном простору време спорије тече.
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Ако мислите да је престиж донео нешто добро,
сигурно сте се прешли.

Да нису измишљени симболи религија,
ловци људских душа би се међусобно
поубијали.

Правилно се клањају владарима сви који
забијају главе у песак.

Насиље оцрњује расисте!

Крађа је највећа тамо где и докази нестају.

Све више је неурачунљивих на власти.
Привилегије ослобађају од одговорности.
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Када већ толико лажу,
вероватно и живе да би лагали.

Људска глупост прецењује
сопствене могућности.

У загађеној животној средини
паразитима је загарантован опстанак.

Политичари су остварили своје снове.
Стварност никада није била оволико сурова.

Исусу Христу је било лакше да од Бога затражи
укидање смртне казне
него од система којем је припадао.

Пали анђели позивају људе на устанак
против Бога.
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Људе можете дисциплиновати
све док не постану безосећајни.

Напредак није стални помак
у позитивном правцу.

О Диогену – имао је толико висок морал
да му није био потребан ни кров над главом.

Демократија је некада била
најмање лоше уређење.
Данас је демократија понајмање уређење.

Службе безбедности држе све под контролом.
Компаније неконтролисано троше природне
ресурсе.

Имамо и пријатеље и непријатеље.
Никад се не зна када ће ко да нам затреба.
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Ћутање је мудрост.
Будалама не вреди говорити.

Органи реда су одложили „Параду поноса“.
Тако су спречили најављени рат органима.

Неразвијено чуло мириса је најбоља заштита
од покварених људи.

За разлику од тела, душа се најбоље продаје
када је нечиста, ружна и болесна.

Ако је веровати пророчанству,
Србија никада неће изаћи из бунила.

Ништа није немогуће.
Зло може победити добро.
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Веома је хумано бити лекар и постављати
дијагнозу свима.
Вратиће вам се стоструко више.

Неки читаоци мисле да је он оригиналан аутор,
али он није плагијатор – да мисли исто.

Ако не знате шта вам фали,
замислите оно чега нема.

Добро памћење нас не може вратити
у прошлост.

Тешко је веровати у Бога који не испуњава
људске фантазије.

Да би дошли до дубоких мисли,
неки људи су изабрали погрешан пут.
Сишли су с ума.
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Празноглавима је најбитнији спољашњи изглед.

Ако је на лажима стваран свет,
наука не може признати постојање Бога.

За разлику од људи,
природа ће чути последњу реч технике.

Ко је невин нека се не стиди!

Да је секс корен свега
– не би постојала бела куга.

У развијеним државама полицајци
и криминалци гледају своја посла.
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Ви сте мени предвидели будућност.
Дозволите ми да приметим да Вас тамо нема.

Тражим разумевање од свезнајућих
за оне који бар нешто знају.

Дошли смо до дна.
Ни просечан грађанин не верује
државној статистици.

Нема више дворских будала.
Бездушне владаре је немогуће одушевити.

Историја се не може поновити онима
који имају будућност.

Рекли су ми да на суду говорим само истину.
Како су ми рекли, тако сам и говорио!
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Закон јачег је усклађен с вољом
наоружане већине.

Да су материјалисти успели да се остваре као
људи – не би имали потребу да се поистовећују
са стварима.

У нашим школама нема сексуалног васпитања.
Дечаци питају, девојке им одговарају.

Чудни су путеви господњи.
У рај се путује макадамом,
у чистилиште магистралом,
а у пакао аутопутем.

Зашто бежите од реалности
када вас илузије јуре?

Када ти ласкавци говоре да си непоновљив,
сети се да си смртне природе.
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Рекли су ми да бежим од одговорности,
а затим су ме оптужили да сам одбио
послушност.

Човек је створен по Божјем обличју.
У остала створења Бог је уложио више труда
и креативности.

Српски свештеници и грађани ромске
националности највећи су борци
против беле куге.

Будите савршени као Бог.
Немојте се ни са ким поредити.

Бог је створио човека од блата.
Човек у то није био умешан.

Бог је благословио Америку.
Зачела је са Антихристом.
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Ако странци чују да имамо будућност,
никада нам неће отписати дугове.

Када би свако гледао своја посла,
људи би се потпуно отуђили једни од других.

Редовно играм игре на срећу.
Изгубљени новац ми не доноси срећу.

Боље је исправити неправду
него окривити неправеднике.

Урбаној култури су потребне машине које
производе буку
и мали људи који се не чују.

Они који превише говоре требало би да имају
бар мало знања.
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Сваки други гласач у Србији је неписмен.
А сваки трећи заокружује онако
како му други каже.

Ако разум не схвата срце,
ни човек неће оставити пушење и алкохол.

И будала може да купи диплому,
али не може никоме да прода стечено знање.

Нема демократије, ни слободе
– тамо где се људи затварају у себе.

У најлуђој ноћи и разумни људи пуцају.

Да ли људи престају да греше
када поверују у судбину?!
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Иако не знају за меру, незналице вам могу рећи
да превише филозофирате.

Некада су правила друштвене пристојности
једини покретачи нетолеранције међу људима.

Бесмисленост можемо пронаћи и тамо
где је не тражимо.

Одело чини човека,
али страшилу је потребније.

Колоније се мењају,
али службени језик остаје исти.

Не би он прошао главом кроз зид
– да зид није попустио.

29

Драган Миљковић


Државна статистика је неумољива.
Живимо у најнехуманијем друштву у Европи.

Телевизијске серије постижу
рекордну гледаност.
Испред ТВ екрана више је гледалаца
него становника у држави.

Нема рата, а ни геноцида,
док политички говори не запале масу.

Ћутање је мудрост.
Мисли не могу заћутати.

Не идите уназад.
Окрените се будућности.

Нисам продао душу ђаволу.
Послодавац ми је дао више.
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Откад нису потребни рецензенти,
и скрибомани могу да конкуришу
за инвалидску националну пензију.

Све је у рукама капиталиста.
Само глупаци верују да могу да промене свет.

Нама је боље да биолошки нестанемо
него да користимо дрогу.

Сви људи греше,
а само будале у туђим грешкама налазе
оправдање за своје поступке.

Ако је већ пукла брука,
бесмислено је обруканима лупати шамаре.

Већина није потребна онима који знају шта
већина мисли.
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Срећа прати храбре
– јер су јој храбри окренули леђа.

Слава света је пролазна,
приметили су стари Латини.
Нека им је вечна слава!

Прости људи су у сталном сукобу
са сложеном вишећелијском структуром.

Државну политику је немогуће променити.
Политика је вештина могућег.

Не цените човека по новцу.
Цените лик и дело великана са новчанице.

Човек се највише нервира када остане
без живаца.
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Ако је рај само у теби,
то је веома скучен и мрачан простор.

Брисањем граница између држава бришу се
различитости међу људима.

Све што је људско није им страно:
бубрег, срце, јетра, плућа...

Људска глупост је бесконачна.
Знамо тачан број становника на земљи,
али се будалама и даље број не зна.

Шта вреди што му је полиција за петама
кад је он на челу потраге.

Незапослен сам, немам ни жену ни децу,
дакле, осећам се ко последњи Србин.
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Продали смо највеће изворе слатке воде
у Европи, јер су нам странци обећали
да ће у Србији потећи мед и млеко.

Ако си Србин и патриота,
не можеш да гледаш своја посла.
То су и наша посла!

Прошло је време када смо могли
да планирамо будућност.

Ко каже да не могу да се уозбиљим?
Могу, к`о од шале!

Не знате ви с ким имате посла!
Службе безбедности вас могу убити
и постхумно вам доделити признање
за животно дело!
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Нашли су најтраженијег терористу
и најтраженијег ратног злочинца.
Коначно су се пронашли у ономе што раде.

Једни би да униште планету,
други би да је спасу.
Неслога је равнотежа која нас одржава.

Многи су се продали за ситне паре.
Не може свако бити власник НИС-а.

Нама је веома важно да као територијално
целовита држава
постанемо део Европе без граница.

На информативном разговору сазнао сам
да полиција не верује ни прислушним
уређајима.

Ако потрошачко друштво настави овим
темпом, потрошиће и смисао живота.
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Нису га други навукли на дрогу.
Користио је своја чула.

Рат почиње и завршава се оног тренутка када се
државне вође сместе испод земље.

Aко останемо без Косова,
оженићу Албанку и изродићу с њом Косовце!

Бије нас лош глас.
А неки људи мисле да смо ми негативци!

Нисмо измислили непријатеље да би они могли
да нас победе.

НАТО војнике смо некако и савладали,
али нам је на следећем нивоу аждаја
дошла главе.
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Племенској свести је прихватљива
само туђа племенитост.

Да бисте добили Нобелову награду за мир,
неко мора и да ратује.

Нисмо ми послали лошу слику у свет,
већ страни новинари нису имали потребу
да фотографишу исте људе на власти.

Нисам стекао радне навике.
Беспарица ме је извела из такта.

Већина је увек у праву.
Не постоји ефикасна заштита од правног
насиља.

Зар је наш друштвени систем толико болестан
– да се и лекари морају бавити политиком?
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Да зна за ред, Србија би изашла из реда
неразвијених земаља.

Да ли би неко поштовао традицију да земљом
не влада обичајно право?

Нисам дискриминисан!
Имам све услове за социјалну помоћ.

Да су на афричком континенту наши преци
били дискриминисани –
не би отишли у бели свет.

Након победе над најмоћнијом војном силом,
непријатељу смо дали неколико векова
да се опорави и напусти нашу територију.

Нисмо никада били у сукобу са целим светом.
Није нам дозволила Америка!
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Након демократских промена – вишепартијски
систем је прерастао у свепартијски сабор.

Да нисте председнику ишли низ длаку
– не бисте постали вашка.

Ако вас бука није излудела,
неће ни самопосматрање у тишини.

Народ је један, а да бисте доказали да радите у
интересу народа,
потребна су вам два сведока.

Када човек оболи од најтеже болести,
њему се свакодневно говоре лажи.

Џаба време ради за нас.
У свету се заосталост скупо плаћа.
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Апстиненти су одгонетнули говор
бирачког тела.

Привреда је стала, али статистички гледано
– она добро стоји.

Власт живи од туђег зноја.
Зато и не мирише радничку класу.

Живот је чудо.
Људи могу живети као стока.

Заобишли смо закон.
Да смо користили пречице,
народ би помислио да себи дајемо
велике привилегије.

Вама је полиција за петама,
а ви тражите од мене савет!
Идите бестрага!
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Испао сам из игре.
Председникови рођаци су први сели у фотеље.

У почетку беше реч Божја.
На крају ће бити све како је Бог рекао.

Ко овде није полудео – имао је луду срећу.

Живимо у новом добу.
Нико не зна шта нам носи нови дан.

Наш идеал је наша ствар.

Искоренићемо корупцију!
Понуда не задовољава нашу потражњу.
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Ђаво се може призвати и псовањем,
поготову ако му опсујете оца.

Не може се рећи да ресоцијализација није
деловала на осуђеног.
Притајио се за кратко време.

Проналазак ватре је примитивном човеку
разбуктао машту.

На земљи би настао пакао да су пиромани
патентирали проналазак ватре.

Деведесетих смо живели боље.
Сви смо имали пара за бацање.

Нико не зна ко је први почео рат.
Актери су били пијани и дрогирани.
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Сурова стварност је толико свеприсутна
– да разлике између стварног и нестварног
више не постоје.

Кренуло је зло и наопако.
А добро је у ствари наопако зло!

Нисмо легализовали марихуану.
Не може свако да је продаје.

Када су убили погрешног човека,
схатили су да није њихов човек.

Теисти су схватили:
не морате бити неверник
да бисте били без срца и душе.

Политичари не краду шта стигну.
Органи гоњења им нису за петама.
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Ми смо неозбиљан народ.
Сви нам се смеју.

Ако тврдите да немају своје идеје,
одакле им идеја да краду туђе?

Унакрсна питања прецртавају одговоре.

Псује све по списку.
Добро је што не зна родослов
даље од трећег колена.

Рад није створио човека.
Нема теорије!

Прави борци против насиља немају у џепу
ни пребијен динар.
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Није праведно, а није ни морално
да се праведници и моралисти држе по страни.

И када смо били у другом плану
– увек смо први пропадали.

Ми смо гостољубив народ.
Овде се окупатори осећају као код своје куће.

Када време стоји, знак је да треба да устанемо.

И када су главе летеле,
биле су поносни весници слободе.

Савремен човек се може изгубити у простору
и времену и без уређаја за навигацију.

Ко каже да женама величина није битна.
Величином их можете ганути до суза.
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Због залагања за мир у свету,
лепотице нису почасни грађани
ниједне државе.

Како је могуће да смо створили пустињу,
а да ништа нисмо радили?

Да тај писац није добио неколико књижевних
награда, читаоци не би ни чули за њега.

Сачувао сам идеале.
Све остало сам изгубио.

Они који гледају кроз људе,
не виде празнину у себи.

Људима највише недостаје оно чега нема.
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Слабићи би умрли последњи,
али се боје да неће имати ко да их сахрани.

Ништа нас не може поколебати.
Ући ћемо у Европу пре или касније.

Када човек противречи Богу
– обично разговара са самим собом.

Не постоји савршен злочин.
Жртве не могу оживети.

Када сте престали да маштате,
шта сте прво урадили?

Душо моја, твоје тело ме је освојило!
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Кип слободе је симбол неограчине слободе
скретања.

Они који тврде да су на све спремни,
нису психички спремни за фер борбу.

Савремен човек је изгубио компас. Ускоро неће
знати ни где се налази северни ледени пол.

Рај је човеков први неостварени идеал.

У нашим су генима окупатори оставили
дубок траг.

Нормални људи имају различите
погледе на свет.
У очима ненормалних сви су људи исти.
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Добро отворите очи!
Покушаће опет да вас преваре!

У нашим затворима се налазе они који су пали
на испиту за криминалце.

Морамо променити мишљење.
Друкчије се не може.

Да ли полиграф разликује истину од лажи
– ако је човек не разликује?

Сиромашни духом немају покварену машту,
па самим тим и не пате од душевних обољења.

Када вас питају шта има ново,
проверите да ли им је мозак употребљиван.

49

Драган Миљковић


Ропство је свуда укинуто.
Слобода више ничему не служи.

Црвени вођа је нико и ништа.
Док је он на челу државе,
не може нам нико ништа.

Високо друштво је изнад закона
друштвене заједнице.

Тама обликује човека.
Нарочито његову унутрашњу лепоту.

Добили смо рат.
Ништа друго нисмо ни тражили.

Не верујем да су криминалци челични људи.
Гвожђе се може преправити.
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Не бих никада продао веру за вечеру.
Сит сам вере!

Када нас ђаво искушава,
Бог нас ставља на пробу.

Најтеже је бити природан.
Човек је смртне природе.

Судећи по одливу мозгова,
државом ће и убудуће управљати празноглави.

Дојаве о подметнутој бомби подмећу
нестручна лица.

Црква би изгубила многе вернике да
свештеници нису ишли за стадом.
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Кажете да вас краси скромност.
Нескромно је улепшавати себе.

Идеологије и религије су опијум за народ.
А опијум је немогуће продати без подземља.

Ако је политика курва,
заштитник народа није обичан кондом.

Служили смо непрофесионалну војску.
Свет је био убеђен да ми не користимо
бојеву муницију.

Војницима је било наређено да не чине ништа,
али они нису знали како да изврше наређење.

Диктатори не остављају писане трагове.
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Ако не искоренимо белу кугу,
тајкуни и њихови потомци неће имати
кога да пљачкају.

Одећа чини униформисано друштво.

Зашто туђа памет царује када се нико на своју
умност не жали?

Та жена добро изгледа.
Она изгледом вара.

Аутор је постао познат широј
читалачкој публици
тек када му је рецензент написао књигу.

Милион закона створило је безакоње.
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Рђаве људе не може ни злато променити.

Презапослени политичари
немају времена за борбу против
незапослености.

Лепе речи и модерно ропство
чине подношљивијим.

Прави хришћани су деца Божја.
Не играју се Бога.

У ланцу глупости немогуће је пронаћи
најслабију карику.

Најозбиљнијим људима не приличи
лудачки смех.
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Ако су безлични људи стопљени са околином,
каква нам је тек околина?

Шпијунажа је и за обичног смртника
веома болесно занимање.

Плаши ме страшни суд.
Заштићени сведоци се могу одрећи идентитета.

Народни издајници никад нису порицали
постојање народне глупости.

Време је показало да смо били у праву.
Сада смо на другој страни.

До ванредних избора стање у држави
биће редовно.
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Завист ће царовати док једни другима
не почнемо да завидимо на поштењу.

Да бисмо победили своје слабости,
морамо уложити надљудске напоре.

Какав је то народ који може сваког појединца
да осуди у његово име?

Зар је могуће да је све већ речено,
а да су мудраци све време ћутали?

Када немате шта да кажете,
немојте говорити да је све већ речено.

Само остварени људи имају мирне снове.
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Народ је безгранично веровао државницима,
а они су га обрадовали новим границама.

Научници у Церну најближи су открићу теорије
ничега.

Од оних који нам се гаде,
гори су само несварљиви.

Не може се рећи да иза наших политичара
стоји неко.
Наша земља је у много чему последња на свету.

Вођа нам је свима јебао мајку.
Докле те привилегије могу да иду?!

Ако сте изгубили веру у људе,
не тражите је међу боговима.
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На крају ће се толико убрзати животни ток
да нећемо моћи ни да управљамо својим
животом.

Све је више људи који не мисле својом главом,
а што је још горе – плаћени су да не мисле.

У нашој земљи је дозвољено да се буквално
изражавамо својим језиком.
Споља је другачије.

Не би он дигао руке од себе да није
сексуални манијак.

Имамо светлу будућност.
Увозићемо веће количине енергената.

Живимо у заједници, али – не дај,
Боже, да се Срби сложе.
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Непросвећеност је небески народ отргнула
од својих корена.

Ако су ти мисли црне, зашто ме гледаш бело?!

Када тај психијатар оде у пензију,
за њим ће плакати цела психијатрија.

За један дан криминалци могу доживети
оно што се без опијата не може никада
доживети.

У игри речи озбиљне игре речима се играју.

Љубав је непролазна вредност коју смртна бића
не могу разумети.
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Нестрпљиви најдуже тапкају у месту.

Говори у завијеној форми.
Мало прича, мало завија...

На обележеним полицијским новчаницама
постоје трагови опојних дрога.

Не помаже им то што су премазани свим
бојама. Сви смо ми потомци дивљих племена.

Најстрожи су они критичари који немају
таленат за писање.

У нашим институцијама културе физички
радници сликају,
чланови партија глуме,
а полицијски сарадници певају.
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Нису сви људи исти.
Свако има право да мисли другачије.

Нема(м) времена, не могу вечито трајати.

У земљи у којој су снаге прошлости на власти
и тапкање у месту је велики успех.

Да тајне службе немају доушнике
у институцијама државе
– знао бих ко шпијунира државу.

За разлику од добрих дела,
злодела се не могу сакрити од јавности.

Не знам како је то у другим земљама,
али овде су патриоте криминалци по потреби.
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Мало је политичара који су пали с коња на
магарцa а да притом нису увећали
анималне потребе.

Ако је превелики оптимизам хипнотисао
нацију, исти ће је оптимизам и пробудити.

Мислите својом главом!
За почетак, сазнајте где вам је глава.

Осумњичени је превише знао.
Да полицајци имају толико знања,
постали би шефови криминалних група.

Издајници и патриоти су дубоко
поделили народ.

Ако сте умислили да сте Бог, спаса вам нема!
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Милијардери владају светом.
Несрећу чине велике ствари.

Застрашивањем се не може контролисати
ни властити страх.

На први поглед дела модерних сликара ни на
шта не личе, али ако погледамо боље,
видећемо да су то најреалистичнији портрети
безличних људи.

Једном је неки проналазач одлучио да се обеси,
али да није пресекао конопац, не би дошао
на идеју да измисли кравату.

Док је наша власт владала јужном српском
покрајином, Косово је било света земља.

Многи људи се не би повукли у себе
да су знали куда иду.
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Само малограђани могу да се удруже
и са горима од себе.

Није тачно да је по квалитету услуга
наше здравство последње у Европи.
Овде и за погрешну дијагнозу има лека.

Откад је укинута смртна казна,
плаћене убице имају више посла.

Они који немају појма не знају ни шта је појам.

Ајнштајн је рекао да је људска глупост
бескрајна. Нажалост, људи ограниченог ума
не могу се с тим никада сложити.

Глобално загревање показује да нас поред свих
природних наука природа није ничему научила.
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У време небеске Србије,
чамуге су добиле статус небеског народа.

Не спуштај се на ниво обичног смртника!
Буди оно што ниси!

Многи уметници би остали заувек несхваћени
да нису оставили опијате на време.

Само прави подлац може тражити од других
да чувају тајну коју ни сам није могао
да сачува.

Захваљујући модерним мислиоцима,
застарела схватања су опет у моди.

Ако хоћеш да ти Бог да посао – клекни и моли!
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Док законодавци друкчије не одлуче,
сви ћемо бити исти пред законом.

Други долазак Месије одужио се у недоглед.
Али, то је тек почетак вечног живота.

Лаици о свему имају свој став и – управо је то
јавно мишљење.

Када би богати знали да је само мртва природа
злата вредна, ни тада не би вредновали људски
живот више од злата.

Када се за неког каже да не зна шта хоће,
пожељно је да нико не говори у његово име.

Ако вас на спортском дешавању удари један
новчић у главу, схватићете да је богатим
људима из ложе веома угрожен живот.
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Неки мушкарци све што знају испричају својим
женама, а онда супружници замене улоге.

Док је патриотски блок на власти,
Србија никада неће признати
да је изгубила Косово.

Ако се некада патриоти поделе на примитивне
и просте, ми ћемо бити веома сложан народ.

Праву независност имају оне државе које
не зависе од политичке воље грађана
исказане на изборима.

Ако се по јутру дан познаје,
вијагра ми неће требати.

Грађани другог реда улазе у институције преко
реда. Грађани првог реда чекају у реду.
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Не гледајте на све кроз новац.
Видећете само новац.

Примитиван народ може да издржи неколико
векова под окупацијом,
а да му окупатори не наметну своју културу.

Радници могу штрајковати глађу све док
не буду потпуно обесправљени.

Што је списак нерешених проблема у држави
дужи, то је и памет бирача краћа.

Без средњег прста немогуће је креирати путоказ
за нови век.

Открили смо да је нешто труло у држави.
И што је још горе,
ми чинимо њену унутрашњост!
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Само заостали народи могу да виде леђа
Европској унији.

Нашу химну је компоновао странац.
Постоји ли већи патриотизам од певања химне
у страној земљи?

Држава не може бити одвојена од цркве
и народа. Тело је мртво без духа и душе.

Наш вођа је неописив. Најзад су и неписмени
бирачи добили свог представника.

Прави Американац се не кити туђим перјем.

Пацијент мисли да је болестан.
Лекар мисли да је здрав.
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Свако ко злоупотребљава слободу,
сам је себе лишио слободе.

Недостатак талента не може се отклонити
свакодневним писањем.

Сваки професионални војник у стању је да
онеспособи цивила у себи.

Ако сте важна личност,
важна је и свака глупост коју изговорите.

Да је брак савршена институција,
законом би било забрањено
да се педери венчавају.

Ако сте веома строг књижевни критичар,
зашто себи нисте забранили писање?
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Политичари најреалније представљају нашу
земљу у свету. Понашају се као да су изашли
из луднице.

Нема ништа горе од веровања да ће нам нешто
пасти с неба.

Нестанак је природни лек за болесно друштво.

Ко највише пара баци на непотребне ствари
– тај је најбогатији.

Најбогатији људи су спојили добро и корисно:
туђе знање и јефтину радну снагу.

Све зараћене стране изашле су из рата као
победнице. Оружје није овладало човеком.
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Држава је најпре у казнено-поправним
заводима почела да примењује правила
европског законодавства.

Глобално загревање је почетак борбе између
планете Земље и њених експлоататора.

Не тражите непријатељу слабу тачку.
Рањив је по целом телу.

Ако сте се одрекли свега,
сигурно вам нешто фали.

Нека прича ко шта хоће, али у демократском
уређењу злоупотреба слободе говора је већа.

Потресне слике деце која се хране из
контејнера забрањене су за старије
од осамнаест година.
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Избори су били толико исцрпљујући да су
после тринаест сати гласања и бирачке кутије
биле потпуно испражњене.

Људи се деле на оне који не знају шта раде
и оне који им праштају.

Сви који превише воле своју земљу
– имају привилегију да газе људе.

Нема више режимских писаца.
Новом режиму је страна свака врста
литературе.

Врхунац непоштовања твог лика и дела је када
ти комунални радник додели признање за
заслуге које су оставиле неизбрисив траг
на WC шољи.

Циганка ми је гледала у пасуљ.
И како сада да једем тај пасуљ?!
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Не треба ми књижевно признање од оних који
су у стању да себи сличнима доделе награду.

Тешка су времена.
Људи немају меру ни у чему.

Да су они заиста ослободиоци и демократе,
ослободили би се оружја.

Немојте никоме говорити да је жив и здрав
хиљаду година! Оно што је за верника
благослов, за научника је увреда.

Ако је човек створен од блата,
његов највећи идеал не може бити чистота.

Натчовек задовољава стандарде високе градње.
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Оно смо што једемо.
Срећом, нешто нас спречава да се изметнемо.

Пијем, блудничим, лудујем, дакле,
живим у тренду.

Након детаљне анализе, дошли смо до закључка
да су рупе у глави законодаваца сразмерне
величини рупа у закону.

У полицијској држави сеје се страх, обрађују се
људи, а жању се и убирају плодови безакоња.

Наши затвори су препуни.
Политичари не трпе конкуренцију.

Из мало љубави настаје прељуба.
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Поштење се не може купити.
Може се стећи и наследити.

Ако је слава света пролазна,
свет неће проћи славно.

Имају исте погледе на свет.
Дно су у сваком погледу.

Ако новац почне да ради за вас,
чиме ћете га плаћати?

Наша земља не може ући у НАТО.
У пакту је са моћнијим непријатељем.

Не ударајте главом о зид.
Сустанари су осетљиви на буку.
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Све је већ речено.
Људи више не држе реч.

Да њихови екстремисти нису трговали
органима, наши екстремисти би имали муда.

Све док постоји политичка полиција,
вероваћу да је Бог имао другачије планове
за мене.

Савремен човек. Како то антисрпски звучи!

Укуси су различити. Слано је слано,
слатко је слатко, горко је горко...

На муци се познају и они који јаучу
и они који муче.
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Немојте писати кад вам није до писања.
Убиће вас прејака патетика.

Србија је велика тајна.
Мало људи у свету зна где се она налази.

Нико нема што Србин имаде:
српско Сунце, српски Месец, српско Косово...

Полиција ће пружити руку свим грађанима
који нуде мито.

Морате се на време обратити свом доктору.
Време све лечи.

Расисти су откад знају за себе раса и по.
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После мене потоп ће избацити
неке смелије пливаче.

Све тече, а и мајстори одлазе.

Напад панике је најгора одбрана
од напаљене жене.

Ако су дела једне наше списатељице
писана божјом руком,
зашто се није одрекла ауторских права?

Бенседин је најпродаванији
лек у српским апотекама.
Србија се умирит не може.

На западу ништа ново.
Заостају за нама хиљаду година.
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Свако носи свој крст.
И онај који је за њега закуцан
и онај који закуцава.

Песма нас је одржала.
Од продаје књига није се могло живети.

Отаџбина зове! Што је више глувих,
то је мањи страх од бомбардовања.

Убица се враћа на место ватреног крштења.

Ко о чему, политичке курве о мерама.

Лоповска приватизација је завршена.
Држава је сада у рукама поштених
приватних предузетника.
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Вештачка оплодња новца изазвала је беспарицу
у главном граду.

Не можете ући у Европску унију тако што ћете
рехабилитовати све оне које сте побили.

Елитне проститутке се нису промениле преко
ноћи. И даље су голишаве певаљке.

У националном је интересу да се на развијене
државе не гледа као на конкуренцију.

Како би се политичари изјаснили на
референдуму када би могли да бирају:
да се одрекну Косова и Метохије
или власти и привилегија?

Један ум је сасвим довољан да би представљао
колективну свест.
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Усијане главе жаре и пале нашом државом.

Да влада не би пала, политичари су окренули
систем вредности наопако.

Недодирљивима није лако.
Они су наши руководиоци.

Интелектуалним радом може се утврдити
висина примања и за оне који не раде ништа.

Раднички протести нису успели зато што су
плаћене убице биле на страни послодаваца.

Да нам нису побили све хероје,
народ не би оволико кукао.
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Службе безбедности гарантују грађанима
сигуран повратак са европског пута.

За једног државног непријатеља могу страдати
милиони грађана.

Нада умире последња.
Дух напушта тело пре почетка труљења.

Не лепите људима етикете!
Човек нема цену!

Прислушкивањем се баве они којима је најмање
стало да чују глас народа.

Србија би изашла из дужничког ропства
да власти нису продале државу.

83

Драган Миљковић


Када путујете сточним вагоном – нисте у стању
да одлучујете о томе ко ће управљати возом.

То што су на власти најгори
не значи да их је власт искварила.

Сећамо се старих времена.
Било нам је толико добро
да нам је и рат добро дошао.

Нико није побегао од своје сенке.
Свако има своју мрачну страну.

Нисам писао узалуд.
Моје књиге дижу велику прашину!

Послован човек не одваја професионалну
деформацију од личних амбиција.
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Песимист је дављеник у сопственој води.

Србија је на добром путу.
Изграђен је новцем од страних кредита.

Ако наставе да војно интервенишу у целом
свету, Американци ускоро неће
имати непријатеље.

Борба за територију пробудила је звер у човеку.

Каква је ово земља?!
Можете променити све партије,
али режим ће остати исти.

Да ли ће тајкунима бити боље када држава
искорени сиромаштво?
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Српски народ се окренуо себи.
Коначно смо престали да се вртимо у круг.

Нисмо ми мали народ. Стално смо под лупом
међународне заједнице.

Рат је почео симболично: познати мондијалиста
је извео почетни ударац.

Нема више неопеваних будала.
Песници су одвојили личну
од уметничке стварности.

У сивој зони и време ради за криминалце.

Власт постиже изванредне резултате.
Јуче је пљачкала, а већ данас хапси.
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Грешити је људски.
Нема нам живота без греха.

Наш човек некада је био свој човек.

Влада ће искоренити сиромаштво!
Затвориће народне кухиње,
укинуће социјалну помоћ...

Било је у Србији и оних који су умрли од глади,
али власти не могу да сносе одговорност
за лица која су умрла природном смрћу.

Власт истински припада криминалцима,
девијантнима и онима који немају контролне
механизме у себи.

Хтели смо да пошаљемо бољу слику у свет,
али нас је застарела техника спречила у томе.
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Ни скретање са европског пута не може
зауставити наше окретање око силе осовине.

Нема несрећнијег човека од оног који има
милион разлога да живи.

Ако признате да сте неписмени, суд ће вам
смањити казну због фалсификовања потписа.

И ћутање је злато. Немојте никоме рећи
да поседујете скупоцени метал.

Ако не утерате народу страх у кости,
костур државе ће пасти.

Људи су толико отуђени једни од других
да и туђу срећу доживљавају као своју.

88

Извините ако сам претерао


Прво су опљачкали раднике, а онда су их
отпустили с посла зато што нису сачували
властити капитал.

У страху су велике очи.
Нереални страх је увек преувеличан.

Док је поштен свет спавао, полиција је
приметила да се политичари богате преко ноћи.

Грађани се ни за шта не питају.
Одговара има сваки вид неутралности.

Теорије о смаку света угрожавају опстанак
америчке филмске индустрије.

Наша држава би банкротирала када би узимала
кредите по мањој каматној стопи.
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Морао сам да одем из Србије.
Нисам имао куд!

Ово је мали корак за нас, али је велики за оне
који туђи успех доживљавају као свој.

Неће нам Европа говорити шта треба да
радимо. У Европи свако гледа своја посла.

Најчешће се опрашта онима који не могу сами
себи да опросте.

Само истомишљеници могу доносити одлуке
без размишљања.

Модерно друштво помера границе.
Имаћемо границе и тамо где их није било.
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Када би Сава Савановић сазнао да је вампир,
у гробу би се преврнуо.

Све је лаж. И тврдња да не постоји истина је
лаж.

Људи су данас плаћени да живе.
Сваки плаћеник је потенцијални убица.

Ако сте убеђени да имате превише памети,
зашто не зауставите одлив мозгова?

У нашем лудилу нема места за мање лудило.

Ништа им није свето.
Да им је нешто свето,
били би оптужени за светогрђе.
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Ништа се није променило у свести бирача.
Поновите гласање!

Научни изуми мењаће свет,
све док је света и века.

У земљама које наплаћују еколошке таксе
индустријалци не могу изградити фабрику
без потврде о завештању фосилних остатака.

Када су скрибомани сазнали да је афоризам
најкраћи уметнички жанр,
почели су да пишу цртице.

Истинским љубитељима сатире афоризми се
могу издавати без лекарског рецепта.

Нећу више да вас лажем.
Учинућу све да разликујете истину од лажи.
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Купујте домаће производе. Наши производи су
јефтинији у иностраним земљама.

Златан сат показује колико је власник богат.

Народне кухиње не би опстале без помоћи оних
који су сиромашнима одузели право
на једнакост.

Храброст жртве не умањује ефикасност метка.

Како је могао да пати од комплекса ниже
вредности – када је за себе говорио
да је дно дна?

У птичјој перцепцији страшило је
неидентификовани летећи објекат.
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Почнимо љубав испочетка.
Предигра је најбитнији део ритуала.

Нова власт је ставила тачку на пљачку.
Неписменим бирачима не смета што је тачка
под знаком питања.

Власт је националне идеале претворила
у простаклук, лоповлук и курвалук.

Само лажни мученици одлазе у пакао.
Нисам верски фанатик. Нисам достајан да
љубим земљу којом хода мој духовни вођа.

Стални пратиоци су потребни харизматичним
и неурачунљивим особама.
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Мали људи чине велика недела.

Сами себи кројимо судбину.
Продужавамо и скраћујемо живот.

Да Јевреји нису имали Фројда,
лудаци би владали светом.

Један је Бог ујединитељ!

Њене облине су толико велике да се не могу
обухватити ни погледом мушкараца.

Бесмислено је грешити.
Бог свима опрашта грехове.
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Дивим се свезнајућим људима.
Све што је људско њима је страно.

И над попом постоји униформа.

Не играјте се главом.
Сачекајте да вам је скинемо.

Досадне књиге имају и добру страну.
Уз њих се брзо заспи.

Незнање је узело маха.
Галамџије пробијају звучни зид.

Генерација без будућности прва је раскрстила
с прошлошћу.
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Мисли беже из главе само кад их глупост јури.

Ако уђете у дијалог са будалом,
бићете принуђени да разговарате
са самим собом.

Шта ти је америчка демократија – осуђеник на
смрт има право да бира средство
којим ће бити погубљен.

Величањем власти писци умањују вредност
својих дела.

Политичари брину о наталитету.
Увећавају број ванбрачне деце.

Јуда је био најпознатији Исусов ученик.
Издаја није никоме страна.
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Поштеном шефу државе мафијашки шефови
љубе руку.

Да бисте постали прави патриота – потребно је
да вам издајници доделе признање.

У рат су нас гурнуле оне државе које су стајале
иза нас.

Сексуално девијантним особама смета
ЛГБТ конкуренција.

Када вам проради савест – схватићете да сте
кварљива роба.

Прави неверник не верује да од њега постоји
већи верник.
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Ограниченим људима је свака територија света.

Прељубници воде љубав под маском.

Најлакше је пронаћи скрибомане међу писцима.
Не остављају трагове у књижевности.

Мој народ је у јелу и пићу пронашао смисао
загробног живота.

У нашој држави само је диктатура
владавина права.

Осуђеник на смрт је толико смршао:
меци су га промашивали, лекари нису имали
где да убоду иглу, а из гасне коморе је побегао
кроз отвор за гас.
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Пишите са уверењем да ће бити и читалаца
којима се неће допасти ваша књижевна дела.

Никада вам обожаваоци неће рећи оно што
нисте рекли себи.

Не покушавај да објасниш ништавило.
Ништа ново нећеш рећи.

Опште добро се на задовољство свих грађана
никада неће остварити.

Већина грађана се пред законом држи
за државне органе.

Људска похлепа избрисала је многе биљне
и животињске врсте са лица земље.
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Под срећном звездом рођена су сва жива
створења под сунцем.

Време све лечи – рече метеоропата.

Бираним речима можете удаљити непожељног
саговорника.

Поштеном свету нису ни до колена,
а свет им је већ под ногама.

Пењање на главу је погрешан начин да се дође
до нечијег високог мишљења.

Новац квари људе. А научници су тврдили
да се новац никад не може покварити.
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Ако љубите ближњег свог као самог себе
немојте му никада говорити „волим те!“

Немојте им се много захваљивати.
Данас се мазохистичке услуге наплаћују.

Није ми криво што неки писци нису чули за
мене, криво ми је што не чују своју уобразиљу.

Ако некада изађемо из политичког мрака,
почећу да верујем у натприродне појаве.

Док су писци са југа наше земље покушавали
да схвате шта је афоризам, они са севера
исписали су најбоље странице светске
афористике.

За разлику од аутора из Београдског
афористичарског круга, аутори из
унутрашњости препознају се по колективним
стилу писања.
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Ако је мозак ништавна варка, афоризам је
дриблинг духа на малом простору.

Mањинскe групe су дискриминисанe.
Већинске групе решавају њихове проблеме.

И нове књиге могу мирисати на досаду.

Да ли човек поседује алкохол, дрогу, дуван,
коцкарнице... или је он у њиховом поседу?

Младим службеницама председник општине
би могао и отац да буде.
Скупштинска већина би изгласала да између
председника и службеница не постоји инцест.

Захваљујући мудрој политици наших власти,
Косово ће бити наше и када постанемо
национална мањина у сопственој држави.
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Могла је и мајка да ти буде!
Срећом, била је у годинама када није могла
да зачне.

Дошло је до укрупњавања на политичкој сцени.
Власници крупног капитала финансирају
само једну партију.

Ко не одваја народ од грађана,
тај и прихвата нови облик фашизма.

Државници би продали и рођену мајку када би
држава престала да им плаћа кућну послугу.

Заједно смо јачи! Након победе и губитници су
на нашој страни!

Доста нам је страних плаћеника.
Потребна су нам страна финансијска улагања.
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Послали смо лошу слику у свет.
На слици су две Србије.

У модерној економији стока тргује људима,
стока влада државом,
коњска снага покреће свет...

Да се на западу није десила сексуална
револуција, пушење би упражњавале
само проститутке.

Новац може побољшати квалитет живота.
Човек може постати производ.

У националном је интересу да сви наши рођаци,
комшије и пријатељи буду запослени.

Ако сте врсан хумориста, мазохисти ће тражити
да их насмејете до суза.
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Све има своју цену. И стока и људи!

Они који се стално праве паметни,
не успевају да преправе себе.

Стално трагање за славом и неисказаном
мудрошћу не сме ни за тренутак да избрише
из афоризма његову лекарску форму!

Како да верујем држави која ми је јуче одузела
посао, а већ данас ме шаље на тржиште рада?!

Извините ако сам претерао.
Нешто ме је натерало да вам се извиним.

Скупо ћемо да продамо своју кожу!
Нећемо да дозволимо да нас Европа третира
као стоку!
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У Србији се краде и више него што прописи
дозвољавају.

Србија ће испунити све услове за улазак
у Европску унију,
али неће трпети нова условљавања.

Дубоко смо забраздили.
Не видимо спас у пољопривреди.

Нећу више да вас вређам.
Ви сте заиста идиот.

Ако нас само чудо спаси, па којим чудом
преживимо, чудићемо се и самом чуду!?

Ко тебе каменом, ти њега хлебом.
На крају ћеш имати бољи бедем за одбрану.
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Мислили смо да стање у држави не може бити
горе, а онда је нови шеф државе рекао да само
будале не мењају мишљење.

И најугледнији домаћини на овом свету су само
гости.

Чудно, наша држава је пуна јалових
политичара, а никако да им се затре семе.

Како су ови странци глупи људи!
Рекао сам им да не знам енглески језик,
а они и даље разговарају са мном на енглеском.

За своје године матори се добро држи
– за штап!

Полиција не мрда прстом.
Суздржава се од употребе ватреног оружја.
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На Западу се живи боље. Када би се сиротиња
питала, и овде би се живело боље.

Када ми књижевни критичар препоручи књигу
за читање, ја узмем новине.
Ко зна шта је критичар хтео да каже!

Стрес и депресија су најчешће болести
бездушних људи.

Након вишедеценијског рада и прикупљања
информација, полиција је дошла до сазнања
да су ситни лопови опљачкали државу.

Ми не бисмо дуго тапкали у месту
да није било оних који су желели да устану.

У читуљама се „никад непрежаљенима“
ускраћује право на васкрснуће.
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Мудровати, самовати, лудовати или на питање
одговорити питањем?!

Духовити људи су ведри, комуникативни
и безазлени.
Зар нисам довољно духовит?!

Земља која има овакву омладину не треба да
брине о подмлађивању нације.

Они који гледају туђа посла,
живеће и туђе животе.

Искуство долази с годинама.
Сутра ћу знати и оно што данас не знам.

Култура емотивног пражњења у тесној вези је
са физиолошком културом пражњења.
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Глуми никад краја.
Глумци нису ни скинули маске,
а завеса је већ пала.

Ђаво никад не спава.
Будите непрестано будни.

Понављаћемо грешке док не попунимо
рупе у сећањима.

Јавност никад неће сазнати зашто се највећи
лопови стално појављују у јавности.

За разлику од бивше власти, која нас је завила у
црно, садашња власт нам је омогућила и посао
на црно.

Када неко пушта ветар,
просторија се проветрава.
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Да ли сам остварени афористичар?
Никада нисам задовољан оствареним.

Модерни песник је од ничега створио нешто.
И да је хтео,
није могао да напише песму у једном даху.

Помери се с места!
Сујеверни тапкају у месту!

Мозак се одмара само од принудног рада.

Брине ме наша држава.
Радноспособни добијају социјалну помоћ.

Мало је љубави на овом свету.
Много је продавачица и купаца љубави.
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Не бих волео да неко крене мојим стопама.
Свако мора да остави свој траг у времену.

Модерни сатиричари пишу дуге реченице,
а речи су им стилски правилно распоређене –
да би и од највећих бесмислица могли
створити дело.

Не осуђуј убице, прељубнике и лопове.
Ко си ти да браћи својој дајеш епитете?

Судије деле правду. Када најтежи криминалци
дођу на ред, судије ће се повући и донети
одлуку да је правда већ подељена.

Да бисте упали у лоше друштво – не треба вам
налог за претрес.

Жалим људе из подземља.
Млади се распадају под земљом.
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Ми не примамо плату, већ милостињу.
Ако је и од државе, много је!

Узалуд сам гласао за промене.
Боја гласа се не може променити.

Ово се нама не дешава.
Ово је требало да нам се деси.

Живот је чудо.
Свако може да нас намагарчи.

Дрога, оружје, прљав новац, најновија
техника... Све што нам долази са истока
добро нам је дошло.

Некад су људи знали за шта живе.
А живели су за себично потомство.
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Флоскуле су као полупроизвод упечатљивији
израз од полуафоризма.

Најнехуманији људи узимају оно што другима
дају.

Бојим се Бога, али ме више плаши
људска неправда.

Не може свако бити грађевинац.
Потребно је да малтер носите у срцу!

Док постоји туђа памет цароваће
и неразумевање међу људима.

Приватни предузетник је на трафици уситнио
новац. Данас ће његови радници добити плату!
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Не будите себични. Живот вам не може дати
оно што сте другима отели.

Хиљаду пута ћемо поновити лаж – да се истина
никад не заборави.

Док наша привреда клеца, држава на њена леђа
ставља све већи број стручњака
за свој опоравак.

Све су империје пропале.
Глобалистички поредак је створен од остатака
империја.

Само су блистави умови потпуно заштићени
од испирања мозга.

Ако универзум настави да се шири,
може се десити да га прогута мрак.
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Када престанем да се надам,
себе ћу непријатно изненадити.

У развијеним државама говор мржње
прекида се говором оружја.

Када гола истина изађе на видело, сиромашни
грађани биће поносни на своју голотињу.

Када сам се удаљио од стварности, упознао сам
право лице материјалистичке стварности.

Тамо где се ништа не дешава – људи
измишљају догађаје.

Замисли гори живот од овога.
Тако ћеш престати да замишљаш.
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Хтео сам да сакријем од јавности да сам
наркоман, геј, педофил, да имам сиду, сифилис,
трипер, хепатитис Ц, рак плућа, рак дебелог
црева, шећерну болест, епилепсију, срчану
ману, али не вреди, од јавности се ништа
не може сакрити.

Научници су пронашли најмању Божју честицу
у свемиру и тако су доказали да не признају
постојање Бога.

Истину зна мали број људи.
Лаж је измишљена за шире народне масе.

Власти су укинуле смртну казну када су
схватиле да је живот под њиховом управом
суровији од смрти.

Бог вам је дао таленат за писање.
Радићете тешке физичке послове.
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Пробуђени су схватили да живот није сан.

Немојте се клањати владарима до земље.
То је и ваша земља.

Законом су укинули смртну казну.
Човек нема право ни да почива у миру.

Људи су измислили нереални привредни
сектор, јер су схватили да се магла може
продати као пречишћена вода.

Одувек сам циљао високо.
Одатле и оволика празнина у мени.

Људи су убрзали животни ток,
али звери и даље живе брже од људи.
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Кулирај на безбедној удаљености од себе.

Живот ће бити скуп, суров и тежак све док
постоје идеални услови за живот.

Свега ми је доста. И оно што ми треба
– више ми не треба.

Пре брака жена је била једно,
а мушкарац друго.
У браку су постали једно!

Ружне речи и затворска врата отварају.

Безлични људи јуре као обезглављени.

Сваког дана упознајем нове људе.
Познавање материје ми не иде од руке.
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Помирили смо се са судбином.
И живи људи умиру.

Ако све може да буде истина,
онда и све што не постоји – може да постоји.

Ако је мајмун успео да се оствари као човек,
може ли човек да се оствари у свом лику
и делу?

Лакомисленост се не може ничим измерити.

Скрибомани се често враћају писању.
Недостаје им таленат!

Само оригинални аутор зна шта је прави
плагијат.
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Испунио сам снове празним тумачењима.

Не сведочите лажно о ономе што се није
десило. Говорите истину, само истину и ништа
друго осим истине.

Култура је прва потреба коју треба задовољити.
Секс је потреба над потребама.

Ако вас не интересује време у коме живите,
кулирајте на другом месту.

Оно што код нас представља истинску
вредност, на Западу је лажни сјај.

Ни свезнајући људи нису свемогући.
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Ако некоме не смета празнина у глави,
све остало ће му сметати.

Све је у човековој глави.
Мудрост, лудост, глупост...

Даме имају предност.
Прве ће побећи с венчања.

Није тешко бити господин, уљудан и фин.
Најтежим и најпрљавијим пословима бави се
проста радна снага.

Које националности је био мајмун
пре него што је постао човек?

Знање је моћ. Само највећи моћници
могу злоупотребити знање.
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Убога сиротиња верује у помодарство.

Нисмо ни на небу ни на земљи.
Планета Земља је небеско тело.

Када су затвори препуни, не питај шта држава
може да учини за тебе!

Скуп је живот.
Плаћен је уништеним животима.

Људи се размножавају већом брзином
него што им микроби то дозвољавају.

Дубоке мисли су светионик човечанства.
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Не могу сва занимања бити добро плаћена.
Богаћење је приватним предузетницима
основно занимање.

Да се измишљена радна места плаћају лажним
новцем – привреда нам не би клецала.

Научници нису случајно дошли до сазнања
да је игром случаја настао универзум.

Постоји ли веће признање и похвала атеисти
од оног када му верник саспе у лице да је
бездушан човек?!

Немам никакве националне предрасуде.
Волим свој народ највише на свету.

Несхваћени писци баве се описивањем
стварности живота.
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Они који имају превише знања
– нису мудри људи.

Када би сви људи за свој рад добијали исти
новчани износ, нико не би ценио новац.

Сваки мој наступ у јавности највише нервира
и открива моје тајне непријатеље.

Велики прасак је ватромет Божјег духа.

Ако су научници у праву,
непостојање је старије од постојања.

Нема љубави без бесплатног секса.
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Не верујем вам да сте најбољи.
Нисте доказали да сте бољи од себе.

Када су му рекли да ће од њега постати нешто,
нису могли ни да замисле да ће од њега
постати човек.

Све је више награђених писаца.
То су они који пишу само због награде.
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Из рецензије
„Ако некоме желиш да кажеш истину, реци му,
али га најпре насмеј. Иначе ће те убити.“ Овај цитат легенде бритког пера са Мисисипија, Марка Твена, најбоље сажима моменат у којем стварају, објављују и труде
се да живе, сатиричари Србије. Суочени са друштвом у
коме су људи лаки на обарачу, а тешки на сузама, модерни сатиричари покушавају да сурове и тешке истине
нашег времена увију у симпатично-духовиту досетку,
знану као афоризам.
Творац књиге коју имате задовољство да држите
у шакама, Драган Миљковић из Сурдулице, представља
једног од корифеја модерног српског афоризма новије
генерације. Као и његовог презимењака песника Бранка, и овог Миљковића пре свега краси сажетост израза.
У модерном свету легитимисане какофоније права је
реткост наићи на „атомске реченице“ које су наизглед
кратке и испаљене у једном даху, али тек након другог,
трећег читања постанемо свесни њиховог пуњења.
Афоризам „Полтрони су наши унутрашњи непријатељи“ на прво читање звучи као веома оскудна опсервација да у једном друштву постоје домаћи издајници.
Али тек задирањем у значење појма „полтрон“ схватамо да је писац хтео да каже како је права опасност у
онима који бивају унутрашњи тако што нам се увлаче.
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За разлику од радовићевске школе афоризма етаблиране осамдесетих година двадесетог века која је неговали лирски афоризам, који је био помало и вест а помало и шармантна доскочица, Миљковић много више
спада у ред аутора који су обележили српску афористику деведесетих, попут: Нинуса Несторовића, Слободана
Симића, Александра Баљка и многих других. Његов
стил не пије воду већ жестину. Кратко, јасно и у главу:
„Не питајте одакле нам оволико рупа у закону. Пара врти где бургија неће.“
Неке афоризме Миљковић решава пародирањем
постојећих пословица или поштапалица које су давно
пустиле корен у меморији нашег тла. Но, његово право
мајсторство показује се у случајевима где је у стању да
препозна неколико потпуно испраних „народних мудрости“ и да их просто поређа једну поред друге и тако
постигне ефекат жаоке: „Лепота не може спасити свет.
Све што је лепо има крај“. Делује лако. Чини нам се да
смо и ми могли тога да се сетимо. Али знате шта, нисмо.
Тематски гледано, Миљковић не упада у замку
многих сатиричара да пише о актуелностима ради добијања аплауза који испари већ појавом друге актуелности. Његове теме су вечите: политика, религија, поштење, незапосленост, правосуђе и, наравно, држава, као
свеприсутни члан шпалира зла међу чијим батинама корачамо од колевке па до гроба.
Младост аутора даје му воље да се игра и хумором који осежава горке пилуле на страницама ове књиге. Тако ће рећи на једном месту „Када би грам пшенице вредео колико и тона кокаина светом би владала пољопривредна мафија“. Овде се хумор јавља на првом
нивоу, док се на другом код читаоца јавља питање да ли
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је пољопривреда једина област чија мафија још није
именована. И колико дуго ће тако остати?
Веома присутан мотив ове књиге је религија, то
јест, њен однос ка појединцу и држави. Миљковић на
много места помиње Бога: “Исусу Христу је било лакше да од Бога затражи укидање смртне казне него од
система којем је припадао“. Ипак, где год да прича о
Богу, Миљковић увек прича о нама и о држави. Бог је
поменут само као призма посматрања стварности, нешто вечито и непроменљиво чију коначност сви желимо за себе: “Тешко је веровати у Бога који не испуњава
људске фантазије“.
Појам људске слободе походи и овог афористичара. Он ће рећи да се око слободног човека налазе робови и натерати нас да се запитамо да ли је могуће да
сви будемо слободни или је то можда привилегија ретких. Амерички писац Арон Сорокин рекао је да је у неинформисаном друштву демократија бесмислена, што
другим речима каже и Миљковић у афоризму „Сваки
други Србин је неписмен. А сваки трећи гласа како му
други каже.“
Многи афоризми имају у себи филозофску ноту,
мисао о самом човеку као бићу и о томе да ли је његова
промена могућа. У том смислу, афоризам „Морамо променити мишљење. Друкчије се не може“ представља
прави бисер мудре двосмислености. У само две кратке
реченице казана је историјска истина о томе да ми знамо шта нам је чинити, али и да нам то ништа неће вредети.
У афоризму „Нема више режимских писаца. Новом режиму страна је свака врста литературе“ аутор показује свој став према књижевности и уметности уоп131
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ште, којима промена власти није донела ништа боље.
Такође, овде се лукаво провлачи да не постоји начин да
сама уметност буде независна од политике. Она то
успева само онда кад је политика одбаци као испушену
муштиклу.
Књига Драгана Миљковића можда није за генерације које стасавају уз „Фарму“ и разне друштвеновиртуелне мреже. Због тога ми старији треба да је сачувамо за њих. А да бисмо то могли, морамо да нађемо
времена које и Миљковићу све више недостаје. Његов
презимењак песник написао је „Уби ме прејака реч“.
Када би Драган био песник, комотно би након ове књиге тешких, великих, громадних истина опточених словима могао да напише „Љуби ме прејака реч“.
Миодраг Стошић,
књижевни сатиричар
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Белешка о писцу
ДРАГАН МИЉКОВИЋ
Рођен је 1975. године у Сурдулици.
Пише афоризме, сатиричне приче и песме.
Објавио је књиге: „Праведна казна“ (афоризми,
2002), „Почетак краја“ (афоризми, 2003), „Прете ми досијеом“ (афоризми, 2005), „Ћути и гласај“ (афоризми,
2008), „Ни говора о ћутању“ (афоризми, 2011).
Афоризме објављује у дневном листу „Данас“ и
недељнику „Врањске“.
Заступљен у зборнику „Афоризми и афористичари“ бр. 10–15.
Живи у Сурдулици.
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