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У Србији влада колективни оптимизам,
такорећи лудило!

Свака луда има своје весеље.
Наше имају и своју државу.

Они луди, ми збуњени –
услови су испуњени!





Сатиричари су савремени Диогени који, 
у осветљавању човекове судбине, 

користе афоризам уместо фењера.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Раскол у Скупштини, 
раскол у војсци, раскол у цркви...

Дошао ђаво по своје!

Код нас су народни посланици најцењенији.
Купићу и ја једног.

Напред Србијо!
У нове поделе!
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Демократија је 
одбегло дете комунизма.

Демократске промене су дуг и болан процес.
Нарочито болан.

Узалуд покушавате са демократијом.
До нас не стиже ни сигнал за мобилни.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Доласком нове власти,
уочене су велике промене.

У називу улица.

Пре 5. октобра био је 4. а после 6. октобар.
Толико о променама у Србији.

Прославио бих и ја 5. октобар,
али нисам имао с ким.
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Иза нове власти стоји народ.
У редовима за социјалну помоћ.

Кукурикање опонашају одлично,
али – никако да сване!

Ко каже да власт не слуша мишљење народа?
А прислушни уређаји?!



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Новој влади дајемо сто дана.
Премијеру обично дајемо четрдесет.

Светска економска криза неће уздрмати Србију.
Српска влада је на време

испразнила национални буџет.

Сиромаштво представља озбиљан проблем.
Наша влада је одлучно ушла
у борбу против сиромашних.
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Ми смо демократска власт.
Можете да нас повучете кад год желите.

Силазак са власти не би био опасан
да не подразумева силазак у народ.

Власт која има овакав народ
не мора да брине за своју будућност.





Тај чувени српски хумор! 
Цео свет нам се смеје! 



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Како би се наше кучке обрадовале Јесењину. 
Да и о њима неко напише лепу реч.

Симпатије међународне заједнице према Србији,
прерастају у интимније понуде.

Свршићемо ми и без страног мешања.
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Прогутали смо мамац! 
Сад чекамо да нас неко извуче.

Ако свет поштује традицију и памет,
традиција је на нашој страни.

Кад би увели порез на глупост,
Србија би била међу богатијим земљама.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Некад су Србијом владали црвени.
Данас владају жути. После њих, 

ни мали зелени нам неће тешко пасти!

Није тачно да је све било црвено.
Воз и модрице били су плави.

Од како укинуше Голи оток,
народне непријатеље шаљемо на Свети Стефан.
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Наше слике живота
припадају мртвој природи.

За једне је живот поезија,
за друге – само метафора.

Кад имаш педигре, 
пасји живот је лакши.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Наши камелеони не мењају боју,
већ фарбају околину.

Нема тог бездана 
у који Срби не могу да сиђу.

Крајпуташи су 
наши знакови поред пута.
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Одлуку о смртној казни доноси народ –
на изборима.

Живот пружа разне могућности.
Али ми увек одаберемо најгоре.

Нисмо разочарани изборним резултатима.
Нисмо ништа ни очекивали.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Наша ситуација 
могла би да се опише и ћутањем.

Коалиција демократа и социјалиста
је можда неприродна, али исплатива.

У Србији се нешто кува.
Све је више народних кухиња.
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Отимамо једни другима из уста.
У питању је брза храна!

Ми смо добро, 
што и вама желимо.

Народ је јака кобила.
Јахачи се једва одржавају у седлу.





Гладан народ најлакше је преварити. 
Док кажеш ХЛЕБ! 



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Док смо живели на дрвету,
бар смо имали воћа у изобиљу.

Кад хоћу да испровоцирам комшије,
распалим роштиљ!

Нису пензије мале,
већ пензионери имају велики апетит.
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Строги пост није само одраз
наше економске ситуације,

већ и враћање народа вери.

У земљи голих и босих
најбоље успева Сајам еротике.

Држава брине о Ромима.
Изградњом контејнерских насеља,

свака породица ће имати свој контејнер.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Да је био наш савременик,
Данте би од пакла сачинио Сабрана дела.

Унутрашњи непријатељ 
опет вршља по нашим контејнерима!

Живеће овај народ, 
јер верује у живот после смрти.
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Ма какав талас поскупљења? 
Ово је цунами!

Пријавио сам се у Завод за запошљавање.
Нисам имао друга посла.

Ако је економија огледало власти,
трајаће ово још седам година!



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Кад год нам се понови учитељица живота,
добијемо специјалне јединице!

Специјалне јединице,
специјални судови, специјални статус...
Ми смо земља са посебним потребама.

Код нас једино заштићени сведоци
имају шансу за бољи живот.
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Враћање коренима, 
плаћамо месом.

Нисмо ми изгубили Косовску битку.
Пораз је био наметнут!

У почетку смо се курчили,
онда смо добили по пички!



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Радо Србин иде у војнике –
на цивилно служење војног рока.

Победе прослављамо свечано –
уз цвеће и свеће.

Само да поново не заратимо.
Плашим се да ћемо опет победити!
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Срби су геноцидан народ.
О томе сведоче и Јасеновац, Аушвиц, Матхаузен...

Дабогда доживео хрватску олују 
и српску кошаву!

За избегле Србе брине Црвени крст.
За остале – хитна помоћ!



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Креће се лађа француска...
Са пристаништа Нато пакта.

Нормално је да НАТО трупе пролазе кроз Србију.
Убице се увек враћају на место злочина.

Колумбово откриће Америке
било је мала грешка за човека,

али велика за човечанство.
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Власт посвећује посебну пажњу просвети.
Отворена је нова Полицијска академија.

Пендрек – како то убедљиво звучи!

Коме закон лежи у топузу,
трагови му смрде комунизмом.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Изиђимо на улицу – рече Каин Авељу.

Улица није пут у боље сутра,
ако не носите слику вође пута.

Специјалци су блокирали улице
и тако спречили демонстранте

да ометају саобраћај!
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Полиција је пришла демонстрантима.
И поступила по наређењу.

Признајемо да је будућност у нашим рукама!
Само нам скините лисице!

Хајку против демократске Србије
осећамо сви подједнако.

Председника бије лош глас, а нас полиција.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Студенте не треба схватати озбиљно.
Бунили су се они и ’68,

па су после играли Козарачко коло.

Ко је крив за незаконито премлаћивање 
демонстраната од стране полиције –

утврдиће истрага,
а демонстранти ће бити примерено кажњени.

Сви Срби под једном шљивом.
И тако је шљива постала главни српски бренд.
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Дан планете Земље 
обележили смо отварањем 
још једне дивље депоније.

Мислим, 
дакле нисам члан странке.

Свако је невин – 
док не сиђе са власти.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Ожените се 
и постаћете други човек.

Прва брачна ноћ пролетела је за трен!
Тај трен жена никако да ми опрости.

Секс је као Сизифов камен.
Догураш га до врха, а он почне да пада...
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Благо Адаму, 
бар није имао ташту.

Да је Адам имао ташту,
Евин пакт са змијом био би тројни пакт.

Кад је ветар подигао смоквин лист
на Евином костиму,

Адам је угледао врата пакла!



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

После растурања првог тима,
земунски подмадак бележи завидне резултате.

Дуванска мафија, грађевинска мафија,
друмска мафија, стечајна мафија...

Све је то иста мафија!

Да се криминал мери бројем учесника,
били бисмо Кина!



49

Не брините ви о криминалу и корупцији.
То је посао власти.

Обрачун са криминалом и корупцијом
је нелогичан захтев.

Не може власт да се обрачунава сама са собом.

Сизиф је узвикнуо: „Врх, брате!”
Oнда је камен кренуо низ брдо...



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Престали смо да се смејемо. 
Иза маске Великог Диктатора није Чаплин?!

Одувек смо имали најлепше председнике.
Други су имали паметније.

Председник је као дијамант – 
брушен на Западу.
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О бившим српским деспотима написана су житија. 
О данашњима – и афоризам је много.

Некад су Срби били познати по устанцима.
Данас се боре за опстанак.

Европа је наш ковчег са благом.
Благо њима, а нама ковчег.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Касно Марко на Косово стиже! 
Није га пустио тата!

Није Милошевић продао Косово. 
Он је узео само капару.

За рушење Милошевићевог режима
био је довољан багер.

За ове ће бити потребна комплетна механизација!
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У нормалним земљама власт хапси лудаке. 
Код нас лудаци хапсе психијатре. 

 Кад год се нађемо на раскршћу,
ми се вратимо да не бисмо залутали.

               Једнима је докурчило, другима допиздило!
Како год окренеш – јебено!



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Караџићев лаптоп је злоупотребљен.
Неко је играо игрице!

Ухватите већ једном и тог Младића,
па да чујемо нове услове!

На путу ка Европи мораћемо
још многе да ухватимо!
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Ми смо за европску Србију.
Али европска Србија није за нас.

За улазак у ЕУ важе строга правила.
Као у „48 сати – свадба’’.

И еутаназија почиње са ЕУ. 





Ма какав Уговор о придруживању?! 
Нама треба 

Уговор о доживотном издржавању!



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Наш брод се насукао.
Покварио се светионик.

Није важно ко је потписао
Споразум о придруживању.

Капитулација је формална ствар.

Ех, кад уђемо у ту Европу,
има да је растуримо!
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Турска калдрма, пољски клозети,
албански стандард...

Ко каже да Србија није део Европе?!

Више од аутономије, мање од независности –
то је наш оквир који прихвата

и међународна заједница.

Ко не упали на гурање,
чека га Контакт група!



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Прихватамо колективну кривицу! 
Прихватићемо ми и колективно самоубиство, 

ако је то у интересу будућности српског народа.

Није тачно да су сви Срби осуђени у Хагу! 
Многи су умрли пре изрицања

правоснажне пресуде.

Ратни злочинци осуђени су на Хаг,
криминалци на 40 година,

а народ на доживотну.
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Проглашена је независност Косова.
Слава му!

Родило се, ваља га љуљати.
У српској колевци.

На дан проглашења независности Косова,
интонирана је химна ЕУ – Ода гадости.





Трансформација  
ружног пачета у лабуда је успешна! 

Србија већ пева лабудову песму.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Срби су луд народ!
Узмеш им половину територије,

а они никако да схвате да им желиш добро?!

После отимања Косова,
свет разуме наш сан о Великој Србији.

У авнојевским границама.

Узмите нам све,
али то нас неће спречити да вас

и даље волимо!
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Косово је Србија! 
И тамо управљају Американци.

Косово је Србија, као што је
и Северна Ирска Енглеска.

Не понављамо ми узалуд: „Косово је Србија!”
Сто пута поновљена лаж, постаје истина!



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Није све тако црно.
Наша влада поседује и друге боје

службених аутомобила.

Свет ће подржати оно
о чему се договоре Београд и Приштина.

Дакле, ништа!

Durex или Eulex – исти куртони!



67

Косовска полиција може лако
да разоружа албанске терористе.
Треба само прегледати реверсe.

На Косову је пронађен излаз из кризе.
Сви Срби могу слободно да изађу.

Одавно смо предвидели губитак Косова. 
Али сатиричаре нико не схвата озбиљно.





Ако се ми питамо, 
Косово је део Србије!



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Пуцање је први поуздан знак 
распада система.

Кад почне хајка, трагови људи и животиња су 
измешани.

Сви знају да смо невини.
Зато и наваљују!
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Нож у леђа забили су нам суседи.
Церемонију сахране обавиће Европа.

Генерале треба сменити пре битке.
Да не паметују после.

Сан о Великој Србији
претворио се у велику распродају.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Да је Вук Бранковић жив, 
био би на челу српске дипломатије.

Карађорђе се за српство борио на бојном пољу,
а не којекуде.

И Милош се сагињао, 
али не оволико.
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У мрачним временима
и свитац постаје светионик.

Ко преживи суочавање са прошлошћу,
чека га суочавање са будућношћу.

Јахачи апокалипсе обично јашу
на зачељу колоне.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Гледано кроз оптику снајпера,
ја сам промашен човек.

Ми нисмо били у рату.
Изгинули смо на вежби.

Није све изгубљено.
Пронађени су лешеви.
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У нашој лудници не помажу ни коњски живци.
Ово је време магараца.

Оснивање Друштва за заштиту животиња,
прославили смо уз супу од корњаче,

срнећи гулаш и жабље батаке.

Оном коме је визија развоја Зоолошки врт,
мерило успеха је жирафа.



Јахање на тигру    Радивоје Рале Дамјановић

Пад имунитета изазива различите болести.
Код народа – анемију,

код народних посланика – затвор.

Скок вредности евра, скок цене струје,
прехрамбених производа, телефонских 

импулса..., само су неки од позитивних ефеката 
рада социјално одговорне српске владе.

Па шта ако је пет до дванаест?!
Прелазимо на зимско рачунање времена.
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У нашој бајци, 
добре виле се налазе на Дедињу.

Ако сањате лепшу будућност,
крајње је време да се пробудите.

Ако ништа не сањате,
ви имате највише шансе да остварите своје снове.
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Веровање у Бога није идеологија,
већ наша последња шанса.

Увек може да буде горе.
Помислите на сутра.

За нашу тешку ситуацију 
постоји стотину решења

која предвиђају крај.



Све се ово не би догодило 
да је Диоген пронашао човека.
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ОЗБИ ЉАН ХУ МО РИ СТА

На пи та ње по ста вље но се би: „Пи шем ли афо ри зме, епи
гра ме, ли ри ку, или са ти ру?”, Ста ни слав Је жи Лец је од го
во рио: „Не, ја пи шем се бе, т.ј. сво је ме мо а ре”.

Слич но Ле цу, Ра ди во је Ра ле Да мја но вић пи ше лич
но, ис по вед но, искре но и отво ре но. Он у књи жев ном 
ства ра њу до след но за сту па сво је вје ру ју, због че га је 
аутор ко јем се ве ру је.

Ра ле Да мја но вић је све стран умет ник – да ро вит пе
сник, успе шан есе ји ста, аутор ква ли тет них при ча и пре, 
и по сле све га, вр стан афо ри сти чар. 

Он је већ не ко ли ко де це ни ја знан љу би те љи ма 
књи жев но сти, а по себ но са ти ре, у на шој зе мљи, али и 
ван ње них гра ни ца. Та ко ђе је до бро по знат и слу жбе ним 
ли ци ма у над ле жним ор га ни ма ко ји су чи та ли са ти ру по 
слу жбе ној ду жно сти, јер се ни је пла шио да у чу па вим 
вре ме ни ма пи ше нео че шља не ми сли. Да мја но вић се, ка
ко не ка да, та ко и са да, до след но др жи ста ва да је са ти ра 
та кав књи жев ни род ко јем без хра бро сти не ма оп стан ка. 
(„Про сла вио бих и ја 5. ок то бар, али ни сам имао с ким”). 
Шта ви ше, што је ме та ви ша, Да мја но вић је пре ци зни ји. 
(„О бив шим срп ским де спо ти ма, на пи са на су жи ти ја. О 
да на шњи ма – и афо ри зам је мно го”). Ње го ви афо ри зми 
не про из во де ефе кат сач ма ре, већ из у зет но пре ци зног 
стрел ца ко ји ци ља кри ми нал, по длост, ла жљи вост, пре
твор ност и др скост. Ка да се Да мја но вић су о чи не по сред
но са аве ти ма зла и хи дра ма де струк ци је, он по ста је фај
тер ко ји уда ра бр зо и сна жно, и ни ка да не пра ви ко рак 
уна зад. („Ду ван ска ма фи ја, гра ђе вин ска ма фи ја, друм ска 
ма фи ја, сте чај на ма фи ја... Све је то иста ма фи ја”)!

Овај са ти ри чар ка дар је, што књи га и по твр ђу је, да 
на пи ше ве ли ки број ква ли тет них афо ри за ма, на би је них 
сми слом и по ру ка ма. А успе шан афо ри зам је ка да сто ре
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че ни ца ста не у јед ну ре че ни цу. Да мја но ви ћев афо ри зам 
и за сме је и за бри не. Он је тра ги ко ме ди ја у јед ној ре че
ни ци. („Си ла зак са вла сти не би био опа сан, да не под ра
зу ме ва си ла зак у на род”).

Мо жда ће се по не ком чи та о цу учи ни ти да је у књи
зи „Ја ха ње на ти гру” пре ви ше де пре сив них и не ве се лих 
те ма, али су оне за са вре ме не са ти ри ча ре не из бе жне, 
јер о че му год да они у Ср би ји пи шу, је сте цр ни ху мор. 
(„Крај пу та ши су на ши зна ко ви по ред пу та”).

Афо ри зми Ра ди во ја Да мја но ви ћа су оштри, ду хо ви
ти, умет нич ки вред ни и за и ста пред ста вља ју ро ње ње на 
дах у мо ре му дро сти. („Да је био наш са вре ме ник, Дан те 
би од па кла са чи нио Са бра на де ла”).

Књи жев не ми ни ја ту ре овог Сме де рев ца пред ста
вља ју крат ку фор му, али са др же веч ну су шти ну. („Про гу
та ли смо ма мац! Са да че ка мо да нас не ко из ву че”).

Реч ју – Да мја но вић је ве ли ки аутор ма ле фор ме и 
озби љан ху мо ри ста!

Алек сан дар Чо трић
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СА ТИ РИЧ НЕ ОПО МЕ НЕ

О афо ри зми ма Ра ди во ја Да мја но ви ћа пи сао сам и ра ни
је. Се ћам се да је ру ко пис ње го ве књи ге „Сти дак” био не
ко вре ме на мом сто лу, и да сам га иш чи та вао. Би ло је то 
обо стра но упо зна ва ње; ја сам од го не тао тај не ње го вих 
по ру ка, а он је не стр пљи во че као шта ћу ја ту про на ћи...

А у тој књи зи, за пи сао сам сле де ће: „Са ти ром као 
што се зна, не мо гу да се ба ве љу ди и на ро ди ко ји су 
оства ри ли сно ве, и са чу ва ли ја ву. За то са ти ра и је сте ду
го пу то ва ње у но стал ги ју, и но стал гич но до ла же ње се би, 
са ри зи ком да че сто про на ђе те на тим вра ти ма – про ме
ње ну бра ву... Је дан од мо ма ка ко ји је ода брао пут да се 
што ма ње ре че ни ца ка же све што му је на ду ши је и Ра ле 
Да мја но вић. Ње гов са ти ри чар ски нерв је нео б у здан и 
не у кро тив, чи ни се да прe екс пло зи је ухва ће ног ми са о
ног ап сур да ду го ти ња...”

Би ло је то пре пет на е стак го ди на.
Од та да, са мо је вре ме ле те ло... Ми смо, у том истом 

на шем вре ме ну, ти ња ли и го ре ли, па да ли и по ср та ли, 
по ку ша ва ли да се до зо ве мо па ме ти, али – као да ни смо 
има ли до ме та. Или нам је глас био слаб, или нам је па мет 
оти шла (по бе гла!) та ко да ле ко, да јој ви ше и ни је би ло 
до на ших гла со ва и гла си ћа. А и кре ди та је по не ста ја ло...

А на срп ској са ти рич ној сце ни за то вре ме афир
ми са ли су се ауто ри ко ји су у не ким но вим цен три ма 
озбиљ но ра ди ли, кат кад упор ни је и ис трај ни је, и сво је 
до ме те про ве ра ва ли у Бе о гра ду, али и у ли сто ви ма и ча
со пи си ма ши ром Ср би је. Но ви Сад, Ужи це, Сме де ре во, 
Кру ше вац, Бор, са мо су не ки од при ме ра.

До ове но ве књи ге афо ри за ма „Ја ха ње на ти гру” 
аутор се ба вио по све обич ним, а та ко дра го це ним ства
ри ма: пи сао је по е зи ју, књи жев ну кри ти ку, уред нич ким 
и ан то ло гиј ским по сло ви ма, а тре ни рао је и у ха и ку по
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е зи ји и зам ка ма ка ри ка ту ре... То ми је оштри ло кри те ри
ју ме, да ва ло му нео п ход ну мир но ћу и ши ри ну у от кри
ва њу по ет ских и са ти ри чар ских на сла га оне дра го це не 
ру де за ко јом сви ми тра га мо.

И, већ на пр во чи та ње, мо же се за па зи ти да је све 
то би ло до бро сми шље но, јер су ре зул та ти ви дљи ви. 
Од на ше ствар но сти, пре бо га те ап сур ди ма и по де ла ма, 
до га ђа њи ма и од га ђа њи ма, око ли ше њи ма и бр зо пле
то сти ма, па до ви ма и от кли за ва њи ма, са пли та њи ма и 
сум њи че њи ма сва ке вр сте, Да мја но вић сме ло и ве што 
ком по ну је књи гу са ти рич них опо ме на. А те опо ме не, 
за па жљи вог чи та о ца, има ју и адре су и при ма о ца, баш 
као што има ју и по ши ља о ца. Сли ке сме њу ју јед на дру гу, 
бр зи ном са ти рич не ми сли, као да же ле да што пре бу ду 
уру че не, ка ко би се мо гло де ло ва ти.

Али, бо лест од ко је ми бо лу је мо, и ко ја је на ша на
ци о нал на осо би на је – ка шње ње. Где год смо кре ну ли, 
сву да смо за ка сни ли. Та ко и упо зо ре ња ко ја сти жу од са
ти ри ча ра, сти жу у ру ке оних ко ји од лу чу ју о на шем вре
ме ну де ло ва ња. А њи ма се не жу ри, ле по им је на ме сти
ма ко ја не за слу жу ју, и ра ди је би још ко ји сат не чи ње ња 
до че ка ли ту где су, мо жда ће се не што де си ти са мо од 
се бе... Афри зам Си ла зак са вла сти не би био опа сан, да 
не под ра зу ме ва си ла зак у на род, са мо по твр ђу је да са ти
ри чар ја сно ви ди и са жи ма от пор и страх слу га на ро да 
ко ји су, као, за про ме не, али да се они не ме ња ју.

А на род, као на род. Не вин и ла ко ве ран, на и ван и 
одан сва кој вла сти, тр пи ли, тр пи. Оту да, кад аутор на пи
ше: Сви зна ју да смо не ви ни. За то и на ва љу ју!, по ку ша ва 
том истом на ро ду да отво ри очи и ука же бар на страм
пу ти це и ћор со ка ке то бо жње мо ћи, на ко ји ма ће не ки 
ма ни ја ци по ку ша ти да му оду зму не ви ност.

Афо ри зми Ра ди во ја Да мја но ви ћа, са бра ни у овом 
књи зи, до па шће се они ма ко ји це не оштри ну, хра брост 
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и пра во вре ме ност пи шче вог ка зи ва ња. А он је, у то не
ма сум ње, овом књи гом сво јих ми сли ис пу нио истин ско 
умет нич ко за ве шта ње: ре као је!

Јер, про сто ре че но, ни је ви ше мо гао да ћу ти.

Ми ло ван Вр жи на 
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БЕ ЛЕ ШКА О ПИ СЦУ

Ра ди во је Ра ле Да мја но вић (1960) – пе сник, са ти ри чар, 
афо ри сти чар, ка ри ка ту ри ста, књи жев ни и ли ков ни кри
ти чар, ан то ло ги чар.

Об ја вљи вао у до ма ћим и стра них ли сто ви ма и ча со
пи си ма, као и на про гра ми ма ра ди ја и ТВ.

За сту пљен у збор ни ци ма и ан то ло ги ја ма са вре ме
не са ти ре и по е зи је, као и ка та ло зи ма са вре ме не ка ри
ка ту ре, код нас и у ино стран ству.

Ка ри ка ту ре ко лек тив но из ла гао на Ша бач кој чи ви
ја ди 2008, Ве ли кој из ло жби Пјер 2008. у Бе о гра ду и дру
гим гра до ви ма Ср би је, као и на Ме ђу на род ном фе сти ва
лу ху мо ра и са ти ре Злат на ка ци га (Кру ше вац, 2009).

Књи ге:
– Сти дак, афо ри зми (1996),
– Трип тих о по врат ку, по е зи ја (1999),
– Ме сец ме др жи буд ним / The moon ke eps me awa ke, 

ха и ку (2003).
При ре дио ан то ло ги ју са вре ме ног срп ског афо ри

зма (Сме де рев ски афо ри стич ки круг), Ру жа на Ти та ни ку 
(2002).

Важније на гра де:
– Ра до је До ма но вић, за са ти рич ну по е зи ју – В. Пла на, 

1997.
– Пе снич ка на гра да Сме де рев ски Ор феј – Ме ђу на

род ни фе сти вал по е зи је Сме де рев ска пе снич ка је сен, 
1998.

– Злат на чи ви ја – Ју го сло вен ски кон курс за при чу – 
Ша бац, 1999, 2000 и 2001.

– На гра да гра до на чел ни ка As hiya / Mayor of As hiya 
Award – за тра ди ци о нал ни ха и ку на Ин тер на ци о нал ном 
ха и ку фе сти ва лу у Ја па ну, 2001; The Se cond In ter na ti o nal 
Ha i ku fe sta 2001.
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– Пе снич ка на гра да Наш глас – Ме ђу на род ни фе сти
вал по е зи је Сме де рев ска пе снич ка је сен, 2005.

– Пр ва на гра да за афо ри зам – Ша бач ка чи ви ја да 
2006.

– Пр ва на гра да за афо ри зам – Кра гу је вац, 2007.
– Жи во јин Па вло вић Жи ки шон – Па ра ћин, 2008.
Се кре тар Ме ђу на род ног фе сти ва ла по е зи је Сме де

рев ска пе снич ка је сен (2002, 2003) и уред ник не ко ли ко 
из да ња књи га у еди ци ји Злат ни кључ и Злат на стру на.

Се кре тар и уред ник Књи жев ног клу ба Сме де ре во 
(од 2004. до 2006). Био је по кре тач и уред ник са ти рич
не ру бри ке Стра га сме де рев ске Сед ми це. На пи сао је, 
при пре мио и уре дио број не ка та ло ге и отво рио де се так 
умет нич ких из ло жби. Уче сник, ор га ни за тор и ме ди ја тор 
мно гих књи жев них ве че ри и кул тур них про гра ма до ма
ћег и ме ђу на род ног зна ча ја. Пре во ђен на ен гле ски, ру
ски, шпан ски, ја пан ски и ма ке дон ски је зик.

Члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Ха и ку удру
же ња Ср би је, Књи жев ног клу ба Сме де ре во, Ор га ни за
ци о ног од бо ра Ме ђу на род ног фе сти ва ла по е зи је Сме
де рев ска пе снич ка је сен и жи ри ја за пе снич ку на гра ду 
Сме де рев ски Ор феј. 

Жи ви и ства ра у Сме де ре ву.
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