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Србијо, свет је тренутно
 празнина у славолуку.

Љиљана Рим Живковић
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Време излагања у Парламенту
је ограничено.

Да би било у складу са посланицима.

Данас нисам расположен за крађу, 
али морам да се држим
партијске дисциплине.

Посланици се туку у Скупштини. 
Њима је близак сваки вид 

парламентарне борбе.

Балистичком експертизом снајперске 
пушке утврђено је да је кроз њен 

двоглед неко гледао у звезде.

Мора да личимо на децу.
 Судбина се опет поиграла с нама.
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Осуђеник се прво веже
за електричну столицу,

а онда задави гајтаном за струју. 
Штедња!

Власт би желела да с народом подели 
радост због бољег живота,

али нема времена.
Народ има времена, али нема разлога.

На телевизији су говорили истину. 
Одмах сам погодио да је то

скривена камера.

Он је глуп и необразован.
Да не зарађује милионе,

не би имао од чега да живи.
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Видео сам жалосну врбу којој гране 
расту на горе.

Истекла јој жалост.

Градоначелник Хага моли Трибунал 
да мало успори.
Већ је нарушена

етничка структура града.

Док нисам схватио да је то ехо,
сит сам се напричао.

Свиђа ми се ова власт.
А нису ми стране

ни друге перверзије.

Мора да смо много паметни. 
Увек на крају попустимо.
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Дочекали смо их хлебом и сољу.
А они нека гледају

како ће то да развуку на целу недељу.

Еј, врано! Види онај мозак!
Хоћемо ли на по једну с ногу?!

Зелен си ти за мене мали!
Ја сам диловао хероин

када ти још ниси ни знао
шта је то демократија.

Знам да нико нема два мала мозга,
али како за ово рећи „велики”!?

За мазохисте на парламентарним 
изборима нема неизвесности. 

Ко год да победи, они ће уживати.
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Из кафане кући увек поведем и неког 
заштићеног сведока.

Да потврди како сам био
у библиотеци.

Избори су озбиљан посао
и шта народ има да се меша.

Испаљен је почасни плотун.
Ко је крив демонстрантима

што се нису на време склонили.

Ја сам онај из пословице.
Радујем се обећањима.

У свету се изучава рад наш владе. 
Заједно с другим природним 

катастрофама.
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Јеси ли ти ратни злочинац
или кољеш тек онако?

Јесте он природно глуп,
али без сталног усавршавања
овај ниво није могао постићи.

Када ти сунце бије у очи,
не видиш кога је појео мрак.

Код нас нема
организованог криминала.

Сваки министар вуче на своју страну.

Кратковиде смо послали 
у прве борбене редове. 

Да не напрежу очи.
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Криминалцима је смањен 
порез на пиштољ. 

Њима је то основно средство за рад.

Линч је инстант-демократија.

Играле се делије на сред земље 
Србије. А они при крају су пар пута 

нагазили државну границу.

Мафијашке вође су изабрале чланове 
владе тајним гласањем. 

У складу са највишим демократским 
стандардима.

Снимљен је филм 
о поштеним политичарима. 

Забрањен је за старије од пет година.
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Мисионар је постигао циљ. 
Људождер се прекрстио пре него што 

га је појео.

На нашем броду слепи путници 
су у већини што им даје право 

да преузму кормило.

Знам и ја да сам неморалан, бездушан, 
превртљив, бескрупулозан

и подмукао, али хвала на понуди.
Политика ме не интересује.

Наша нова химна имаће редуковану 
мелодију – непрекидни завијајући тон 

у трајању од 60 секунди.

Не живе овде сви лоше. 
Мртваци, на пример.
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Не знам ни ко сам ни шта сам.
 Зато имам право да кажем 

– држава, то сам ја!

Ниси чуо да смо сви срећни?! 
А од када ти је покварен телевизор?

Однекуд сте ми познати. 
Да вас не знам с хашке потернице?!

Он изгара на послу. 
Посебно откад је упао у високу пећ.

Откако смо прешли на гајење лала,
фабрике нам цветају.

Скините нам јарам барем понекад. 
Ипак је ово демократија.
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Очигледно је да овај човек 
подржава власт,

 мада симптоми нису уобичајени.

Пљујемо ми на ваше 
системе за наводњавање. 

Другачије вам не можемо помоћи.

Полицајци су брутално разбили 
свечану поворку. 

Кад нема демонстраната, дај шта даш!

Полиција је ухапсила демократију. 
Приликом легитимисања није личила 

на себе.

Радници уживају у музици. 
Фабрике су им отишле на добош.
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Полиција не зна да ли је банку 
опљачкао лопов јер човеку 

који је однео паре
 због маске нису видели лице.

Полиција неће да саопшти име убице. 
Он не воли публицитет.

Признајем само суд своје партије, 
а ова ми је девета до сада.

Пуцањ у празно означио је почетак 
наших демократских промена.

Синоћ су убијене три особе. 
У интересу истраге не открива се 

њихово здравствено стање.
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Није чудо што су наши 
политичари богати.

 Време је новац, а многи од њих су 
заслужили и по двадесет година.

Садашња власт је крала још 
док је била у опозицији. 

Они су се на време припремили 
за преузимање власти.

Спремају се нова прекрајања граница. 
Можда Балкан више неће бити 

на Балкану.

Наша влада је више 
од збира саставних делова. 

У њој нико појединачно 
није слеп и умоболан.
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То је толико невероватно 
да би могло да прође једино 
као предизборно обећање.

У мафијашким обрачунима Ал Капоне 
је убио много противника. 
Он је велики борац против 
организованог криминала.

Свиђа ми се наша демократија.
 Ето, колики сам ја ексцентрик.

Увели бисмо ми на железници
 и трећу класу, али је мало возова 

који задовољавају 
тако високе стандарде.

Ухапшени сте. Имате право да ћутите. 
Све што кажете, ми већ знамо.
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Хоће ли слобода умети да пева онако 
како јој полицајци буду дириговали?

Бивша власт нас је за десет година 
довела до дна. 

Нова је показала да је то могло 
и много брже.

Више се не састајем 
са својим вршњацима. 
Ја нисам толико стар.

Врат и шија, мост и ћуприја, 
двориште и авлија, 

одговарајући и адекватан, 
власт и мафија...

Заратили бисмо против целог света, 
али нам не лежи противник.
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Гласајте подизањем руку! 
Ми ћемо после видети да ли то значи 

„за” или „против”.

Маневри наше армије су јасно 
показали како изгледа 

кад се дигне кука и мотика.

Да ли и историја има резервни точак?

Данас сам ленчарио 
само неколико сати. 

Да се не уморим.

Два и два су 7635,14,
мада није искључено 

и да ми се дигитрон покварио.

Аматеризам цвета. 
Трећина запослених не прима плату.
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Двокреветну собу, с погледом на свет!

Демократија је прелазни период 
између социјализма и бољег живота.

Демократију смо одавно увезли,
али се упутство за употребу 

још увек преводи.

До аперитива је атмосфера на пријему 
била хладна, 

али се после Молотовљевог коктела 
распламсала.

Ајде што председник добија 
претећа писма, 

него су многа без марке 
па мора да плаћа и поштарину.
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Због уцењивања великих сила
 власт је позвала грађане

 да масовно изађу на улице. 
Да купац види робу.

Земља – сељацима, 
фабрике – радницима, 

папир и оловка – интелектуалцима.

И мазохисти желе да оду из земље. 
Знају да у иностранству наше људе 

мучи носталгија.

Изабрали смо ђаволе. 
Најубедљивије су обећавали рај.

Срећа да сам студирао српски језик. 
У три хиљаде молби за посао нисам 

направио ниједну правописну грешку.
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Један министар је корумпиран, 
други краде, трећи лаже, 

четврти пере паре. 
Премијер је, срећом, 
комплетна личност.

Кад полтрон постане неко, 
сам себи се увлачи.

Кад ће поново неки рат! 
Миротворци имају кризу идентитета.

Када су се венчали, 
она је била дебља половина. 

Сада је стигла до четири петине.

Нема везе што наш диригент 
нема слуха. 

Он ионако не воли музику.
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Какви су то зликовци!
 Бацили су заробљенике

 у базен с ајкулама, 
а неки од њих су били непливачи.

Лешеви кад-тад испливају. 
Зато ни наша држава неће бити 

вечно на дну.

Љубав јој је дала крила. 
Сад је комплетна гуска.

Мазохисти би желели 
да накратко смене владу. 

Да предахну од оволиког уживања.

Мафијаши морају стално
 да инвестирају у политичаре. 

То је потрошна роба.
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Ми смо јединствени. 
Што је за опстанак људске врсте 

врло позитивно.

Многи не могу да се обесе јер немају 
пара чак ни конопац да купе,
 али ту је држава да притекне 

кад је човеку најтеже.

Моја жена је у сексу антикомуниста. 
Не признаје начело –

свако према могућностима.

Моја комшиница не иде 
на сахране. 

Не може да издржи да ћути цео минут.
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Монтажери су филм дочекали на нож.

Наши криминалци не крију лице. 
Могли би да страдају 
уколико их полицајци 

не би препознали.

Не брини, испливаћемо. 
Није овај базен 

са сумпорном киселином 
толико дубок.

Не таласајте! 
До гуше смо у демократији.

Јесте да носим гаће на штапу, 
али фирмиране.
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Нема лифт?! 
И то ми је неки одлазак у рај!

Ни ђаво није тако црн. 
Укинуо нам је визе за пакао.

Није важно да ли је мачка 
црна или бела. 

Кад сам гладан – не бирам много.

Ово је врло лоша француска обрада 
свежег меса, али је важно 
да је осумњичени признао.

Није тај полицајац лош човек. 
Поштедеоби он мени један бубрег, 

али му је фалило за норму.
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Ово је наш прозор у свет. Ала смрди!

Одбио сам иследников предлог 
да се сам убијем.

 Ја да радим, а он да прима плату!

Платио сам главом. 
Пошто су давали попуст, 

вратили су ми лево уво и три зуба.

После информативног разговора
мајка га је препознала. 

Што је знатно олакшало 
идентификацију.

После информативног разговора мајка 
ме је препознала. По младежу.
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Постављена је бомба у галерији. 
Уметност тражи жртве.

Правда је спора, али достижна, 
што ће многе лешеве 
страшно обрадовати.

Пред нама је бољи живот. 
Зато сам нестрпљив 

што се ове пасошке формалности 
брже не заврше.

Родитељи су ми поклонили 
кућно васпитање, моралне принципе

 и високо образовање. 
Али ја и даље верујем 

да ми нису желели ништа лоше.
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Садашњи властодршци имају много 
мање права него некадашњи. 

Немају, на пример, 
право прве брачне ноћи.

Смањене су пензије. 
Најзад је легализована еутаназија.

Смртна казна је најбоља превенција. 
Осуђени више никада 

не понови злочин.

Спала књига на два слова. 
Али ћириличка.

У бившем режиму лопови су крали, 
а полицајци их гледали. 

Данас полицајци нису више само неми 
посматрачи.
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У војску не треба примати манекенке. 
Нису погодне за борбу прса у прса.

У нашим затворима је 
и по десет затвореника у једној ћелији. 

Ми нисмо отуђени као на Западу.

У хотелуне узимам 
једнокреветнусобу. 

Онда не могу да будем 
собни старешина.

Шта ће нам компас! 
Дно је увек надоле.

А сада ће наш хор откукати 
сплет веселих песама.
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Ајде што разговарамо путем 
глувих телефона него нам наплаћују 

као да је хот-лајн.

Ваш роман је одличан. 
Већ сам прочитао скоро половину 

наслова.

Владајућа коалиција је уништила 
привреду, школство, здравство... 

Кад се Срби сложе,
 ништа им није тешко.

Гиљотинирање је хуманизовано. 
Одсечена глава сада пада 

на мекан јастук.

А у комунизму ће Косово поново бити 
у саставу Србије.
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Демократизовали смо компас. 
Сада показује све четири стране света.

Знам да ништа не знам. 
Зато сам купио диплому 

лаког факултета.

И ми коња за трку имамо.
 Ваљда не смета 

што је прерађен у кобасице.

И у демократији муче 
политичке затворенике, 

али су инструменти стерилисани.

Ја сам прави интелектуалац. 
Ако буде требало, спреман сам да уђем 

чак и у библиотеку.
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Ја сам против искоришћавања. 
Ни једну шансу до сада 

нисам искористио.

Када је осуђеник схватио колико џелат 
вешто барата секиром, било је касно да 

га ангажује да му исцепа дрва.

Када смо развалили врата, 
нашли смо комшију већ уцрвљалог. 

Е, сада неће мођи да одбије 
да са мном иде на пецање.

Лепа је к’о слика. 
Рендгенска.

Наша љубав је у успону.
 Пре смо се жена и ја држали за руке, 

сад се хватамо за гушу.
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Међу неписменима се осећам 
као велики писац. 

Они нису чули ни за једног писца, 
укључујући и мене, 

али мене су бар видели.

Можда ће ускоро сви Срби стати 
испод једне шљиве, 

али погледајте колике су то гране!

Власт је забринута што сваког месеца 
стотинак пензионера
 изврши самоубиство. 

Мало је то за значајније 
финансијске уштеде.

На конгресу сепаратиста 
оштро су осудили покушаје 
цепања покрета на фракције.
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На месту злочина било је 
много отисака. 

Полиција је утврдила да припадају 
прсту судбине.

Неки политичари се успешно 
боре с падежима. 

Успели су да ликвидирају све 
сем једног или два.

Овај не краде, овај поред њега никад 
ништа није слагао, 

а тамо десно су лакши случајеви.

Повећали смо продуктивност. 
Наш Сизиф сада гура двоструко брже.
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Потпуно сам пропао. 
Изгледам као да ме је 
отац нације правио.

Српске земље више нису 
на српским територијама.

Болнице су нам у таквом стању 
да у њима и хипохондри умиру.

Вашу странку финансирају 
мафијаши који растурају хероин, 

а наши финансијери не дилују ништа 
теже од кокаина.

Вероучитељ је ухапшен 
због диловања дроге. 

Религија је опијум за народ.
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ГотовојесигурнодаћеуСкупштини
проћизаконозабраниклађења.

Тоиквотепоказују.

Почео сам да лумпујем 
уз класичну музику. 

Није тешко бити фин.

Што је више великих Срба, 
Србија је све мања.

Ако имаш јахту, лако ћеш хватати рибе.

Баш бих могао и ја да купим 
нешто на берзи. 

А је л̀ примају чекове?
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Географски атласи нам журе.
 По њима смо већ у Европи.

Данас сам жени донео цвеће. 
Ако све не поједе, 

више јој нећу куповати.

Зашто нам онај дављеник маше 
као да иде на далек пут?! 

Па неће дубље од 3-4 метра.

Изгледа да код нас нико није на дијети. 
Појели смо велико говно.

Ма какав ратни злочинац! 
Тај још ни из бонуса није изашао.
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Мафијаш у новинама прво
прегледа читуље. 

Увек се обрадује кад види 
да га тамо нема.

Не разумем зашто се мафијаши убијају 
по улицама кад све могу да реше
 у Скупштини или на изборима.

Он је сиромашан, али поштен. 
Зато и јесте сиромашан.

Полиција није могла 
да ухапси криминалца који се предао. 

Није имао заказано.

Постајемо ксенофобични. 
Многи одавно не могу да виде 

бечку шницлу или француску салату.
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Пун ми је кофер ових 
илегалних имиграната. 
А оне с дубљим џепом 

пребацујем преко границе
 у дуплом дну камиона.

Он је Србин, 
али тек да чујеш оно најгоре!

Ужаснуо сам се кад сам видео 
свој досије у полицији. 

Колико правописних грешака!

Фото-робот убице није идеалан јер се 
осумњичени мрдао док је позирао.

Враћамо се религији. 
Сиромашни смо к’о црквени мишеви.
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Говори политичара сваки час 
су прекидани рекламама 

чиме је интелектуални ниво 
телевизијског програма знатно повећан.

Да цариници нису открили
 велику пошиљку хероина, 

ове године би био знатно већи прилив 
страних инвестиција.

Када уђемо у НАТО,
зарђале кашике ћемо пре клања морати 

да дезинфикујемо.

Након венчања са женом 
се стално свађам, вређам и бијем. 

Ми живимо у дивљем браку.
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Превозна средства су све бржа. 
Сада до иностранства стижем 
за двоструко мање времена.

Просјаци ће нестати с наших улица. 
Уколико не набаве фискалне касе.

Просјацима дајем два новчића. 
Други је за ПДВ.

Ружнима је лакше кад их приведу 
у полицијску станицу. 

После саслушања не личе на себе.

Стартер је пуцао у тркаче. 
Немамо ми муниције за бацање.

Огрешио сам се о закон. 
Ружан сам к’о лопов.
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Држава нам се толико брзо смањује 
да ћемо ускоро и собним бициклом 

лако стићи до границе.

У обданишту искључују телевизор 
кад почну вести. 
Нису то јаслице!

Јесу говна на дну септичке јаме, 
али квалитет кад-тад 

исплива на површину.

Фирмописцима није место 
у Удружењу књижевника. 
Они од писања зарађују.

Умирем од посла, 
а после умирем од плате.
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Одлучио сам да постанем писац. 
Прећи ћу с речи на дела.

Не желим у пензију из верских разлога. 
Црква не одобрава самоубиство.

Шта ће му храна сваки дан. 
Неће је у гроб понети.

Ова лаж је несумњиво тачна. 
То је наш најпоузданији извор.

Наши ватерполо-репрезентативци не 
умеју да пливају, али они нису ни 

намеравали да се купају пре суботе.

Не дирајте бабу док се чешља 
за време поплаве. 

Не гори село.
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Био сам код лекара. 
Сад сам здравији за осамдесет евра.

Пљачкам од дванаесте, силујем од 
шеснаесте, а прво убиство извршио сам 

у осамнаестој години. 
Детаљнију радну биографију доставићу 

вам уколико ме примите на посао.

И Деда Мраз заобилази Србију. 
Прошле године су му украли поклоне 

и појели ирвасе.

Џелат је затегао омчу. 
Код њега нема лабаво.

Хоће ли већ једном те донације 
или да дижемо гаће?!
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Кад примим плату, одем у јавну кућу. 
Тад имам довољно 

да ми испричају један мастан виц.

Спојио нас је прст судбине. 
Сад видим да је био средњи.

Она се толико угојила 
да секс са њом спада 
у екстремне спортове.

Ако се нека за мене уда из рачуна, 
лош је математичар.

Не бацај то као конфете! 
То су нове карте Велике Србије.
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Човек је политичка животиња. 
Отуда онолика крда.

Хитна помоћ је стигла на време. 
Гробари су бацили на сандук 

једва две-три лопате.

Полиција верује 
да је ово убиство извршио 

починилац тог гнусног дела.

Размишљам како да платим струју, 
како да изађем из минуса на текућем, 

како да прехраним породицу. 
По цео дан размишљам. 

Шта ти је интелектуалац!
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Што смо ми неповерљиви према науци! 
Влада је утврдила 

да је вегетаријанство здраво, 
а народ још увек одбија да пасе траву.

Голи и боси су ухапшени 
због сексуалног узнемиравања 

случајних пролазника.

Нисам лудак да умишљам 
да сам Наполеон. 

Па ја сам га лично поразио на Ватерлоу.

Ако је Милошевић победио НАТО, 
зашто онда и ово не би могла 

да буде демократија.
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Ово је врло плодна њива. 
Засејеш једну кашикару, 
а изникне минско поље.

Генетски модификоване рибе 
брзо достижу конзумну величину. 

Још кад се не би давиле...

Многе фабрике и даље не раде. 
Тако одржавамо континуитет.

Србија јесте мало ослабила, 
али да видим ту месну заједницу 
која ће смети да јој стане на пут.

Неки писци после двадесете странице 
могу да пишу шта год хоће. 

Ниједан цензор није дотле издржао.
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Археологија је непоуздана наука. 
Кад за хиљаду година археолози 

пронађу наш прибор за јело, 
закључиће да је било и хране.

Апотекари се смеју 
у празним апотекама. 
Смех је најбољи лек.

Затекао сам жену с поштаром. 
Дошао је да поправи телевизор.

Направио сам кулу од карата, 
а општина је већ некоме издала 

дозволу за надзиђивање.
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У полицијској станици сам изјавио 
да имам све зубе. 

Убрзо су ме ухватили у лажи.

Сви богаташи личе један на другога. 
Сваки социјални случај, 

случај је за себе.

Садашњост је прилично монотона, 
али нам се прошлост мења 

из часа у час.

Ех, да умем да блејим, 
сада бих и ја био на државним јаслама.

Пристижу стране инвестиције. 
Ђаво инвестира у сађење тикви.
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И другде има новинарских патака, 
али не у оволиким јатима.

Сведок лаже, господине судија! 
Да је стварно био на месту злочина, 

сада не би био овде.

Стварају се постизборне коалиције. 
Највише партија се окупило око 

Дорћолског и Душановачког клана.

Волео бих и ја да будем демократа, 
али шта вреди кад не умем да крадем.

Наша Скупштина је већ деценијама 
компјутеризована.

 У њој су све саме јединице и нуле.
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Што су академици уображени! 
Десет њих је прошло 

поред угља за котларницу 
и нико да се прихвати лопате!

После епидемије дизентерије 
многе баба-сере су морале да плате 

екстрапрофит.

Председник општине ће свечано 
пресећи врпцу и отворити 
најсавременију фабрику 
чим курир донесе маказе 

из залагаонице.

Невреме ми је уништило 
хектар лубеница. 

Сад сам обрао бостан.
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Много сте постигли. 
Ни земљотрес не би могао

да учини више.

Мафијаша је све мање. 
Једва их има и за државне функције.

Какви цмиздравци! 
Жив је сахрањен, 

а његови најближи већ кукају 
као да је умро!

Како је створено време? 
Колики је свемир? 

Када ће Србија постати демократска 
земља...? 

На нека питања човечанство још дуго 
неће имати одговоре.
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Код нас је мркли мрак, 
али се од таме то не примећује.

Не оклевајте с реформама! 
Турци су нас набијали на колац, 

па смо преживели.

На свим пољима смо испод других, 
али смо на минском одскочили.

Лако смо пронашли излаз из кризе. 
Зато ћемо од експериментатора добити 

банану.

Умирање од глади смо свели 
на разумну меру. 
Умиру само они 

који немају шта да једу.
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Наша земља је за психијатра. 
Није читава.

Ма какве недужне жртве! 
Један од њих није вратио 

књиге у библиотеку месец дана!

На информативном разговору 
нису ме тукли и мучили. 
Што ли су ме онда звали?

Могли бисмо да хранимо пола Европе 
кад би нам хуманитарна помоћ 

редовније стизала.

Нема везе што је он полудебил. 
То и није неко важно министарство.
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Неки Црногорци негирају да су Срби. 
Српска посла!

Више не живимо у диктатури. 
А како је сад зовемо?

И даље има много просјака, 
али је њихова квалификациона 

структура сада много боља.

Понекад није лако уручити
 решење о порезу, 

али просјаци, срећом, 
сами пружају руку.

Можда би гиљотинираном и дошло 
из дупета у главу, 

али је сада раздаљина превелика.
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Купили смо лиценце од канадских, 
аустралијских и новозеландских фирми. 

Ми се ослањамо на домаћу памет.

Кад пензионер дође код комшинице 
да позајми мало брашна, 

она зна да је то само изговор. 
Он би, мангуп један, 

да му она измери притисак.

Убијен је новинар који је писао 
о организованом криминалу. 

А и пре тога је показивао
 самоубилачке склоности.

Не бих да се хвалим, 
а и немам због чега.
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Ово је почетак постмодернистичког 
афоризма. 

Ово је крај постмодернистичког 
афоризма.

У данашњој емисији тумачићемо један 
постмодернистички роман, 

али ово нипошто не покушавајте 
код своје куће.

Дванаести играч је имао 
доминацију на терену, 

све док га полиција није потиснула.

Ухапшени је извршио самоубиство. 
Пеглом је себи нанео смртоносне 

опекотине по леђима.
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Споразумно су се развели. 
То им је био први споразум 

након венчања.

Американци су запленили Индијанцима 
лулу мира јер на њој 
није било упозорење 
о штетности пушења.

Моја жена нема љубавника. 
Докле мисли да ме исцрпљује!?

Црна Гора је еколошка држава. 
Ако дођете с кофером пара, 
одмах морате да их оперете.

Свињама више не стављају брњицу. 
Сада им раде пирсинг.
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Рекла је „не“, 
али је анексом предвидела секс.

Даћу ти мобилни да ме цимнеш, 
рече егзибициониста девојци у парку.

Жена је причала комшиници 
о мојим сексуалним способностима. 

Тужио сам је због говора мржње.

Открили су да сам Србин. 
Срећом, данас то више није неизлечиво.

Не смета ми што мој дворац има 
само једну собу 

него што је и она у подруму.

Полиција упорно трага за убицом. 
Имају за њега нови посао.
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Наравно да сам за дијалог. 
Видим да си јачи.

Председник се меша 
и у црквене послове. 

Жели да буде већи православац 
и од папе.

Америка брине о развоју 
наше епске књижевности. 

Омогућиће нам да поред косовског 
циклуса добијемо 

и војвођански циклус.

Крпимо поцепане гаће. 
Оживљавамо текстилну индустрију.
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Многи су атеисти, 
али ја сам једини од њих 

који верује у Бога.

Ако више нисмо марксисти, 
зашто нам држава и даље одумире?

Видео сам да сам глуп тек кад нисам 
могао да схватим колики сам геније.

Нова скулптура концептуалног 
уметника постигла је одличну цену. 

Цига је понудио хиљадарку 
за старо гвожђе.

Не смета нам што немамо море. 
И без тога изгледамо 
као после цунамија.
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Имамо постмодернистички устав. 
Свако га чита на свој начин.

Ко зна колико смо пута истицали белу 
заставу, а она је још увек бела. 

То може само „Вениш“.

Упао сам у бунар жеља. 
Пожелео сам да се не удавим.

Ако се икада будемо растали, 
нека то не буде у пролеће. 

Далеко ми је да те трпим до тада.

Ко каже да моје афоризме 
нико не чита!? 

Ево, ти, на пример.
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Наша странка је пуцала 
на место председника. 
Баш кад је он ту седео.

Наши политичари нису лепи, 
али су им изјаве на нивоу мисица.

Верујем у боље сутра. 
Има томе већ неколико деценија.

Сутра прелазимо 
на летње рачунање времена. 

Померите сатове за 200С унапред.

Оптужени није желео да плати адвокату 
јер га на суђењу није ни споменуо. 

Он је говорио о неком добром, 
поштеном и племенитом човеку.
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Рано му је за мемоаре.
 Још није посенилио.

Модне ревије ме асоцирају на алкохол. 
То ни пијан не бих обукао.

Они који немају никакве приходе, 
добијаће сваког месеца од државе 

још толико.

Нови власник фабрике 
расходовао је раднике. 

Набавиће друге чим се појави 
нови модел.

Данас ми није до истине. 
Дај пиво!
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Писци у тучама лоше пролазе. 
Они су перо категорија.

Туристи који су на дијети 
радо свраћају у Србију јер сви виде 

да овде нема хлеба.

Тражим реплику. 
Желим да надблејим 

претходног посланика.

Комунисти нас за пола века
 нису убедили у предности комунизма.

Антикомунистима је било довољно 
неколико година.

Њих двоје су колеге по перу. 
Он је писац, она гуска.
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Добитник неколико књижевних 
награда.

Приредио четрдесетак антологија, 
прегледа и зборника афоризама 

и кратких прича.

Живи у Београду.
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