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Нисмо имали намеру да понављамо грешке, 
али ко ће стално измишљати нове!
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Михаило Вељковић

Наш човек је врло слободоуман и не трпи неправду.
А оно што се мора,
никад није тешко!

Ко тврди да не може бити горе, 
минимизира све наше напоре 

у  наступајућем периоду!

Увек иста слика,  
али негатив је све блеђи и блеђи!

Ћорсокак је најбољи лош пут. 
Ех, где нам је некад била ова памет!



“У сенкиној кући”
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Један корак напред, 
два корака назад. 

Нема тапкања у месту.

Никако се не миримо са суровом реалношћу! 
Непоправљиво смо романтични!
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Огромна већина становништва 
нема више пара за црне дане. 

Тиме само показује злонамернима 
колико верује у бољитак!

Тешко је исправљати криве дрине. 
Лакше нам је да правимо нове.

Ми одавно немамо страх од непознатог. 
Нема места неком нама непознатом страху!

Оптимисти сада истичу да све мора бити могуће.
Опет обећавају немогуће!

Врло талентован и перспективан историчар. 
Уопште није оптерећен никаквом прошлошћу!



“У сенкиној кући”
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Мој деда би добио кеца из историје. 
Кад се не учи, 

не вреди ти што си Солунац!

Историја почиње тамо где престаје сећање.

Не може се живети без истине
Ако је у неком тренутку нема

треба је измислити!

Свако туђе мишљење за нас је прави изазов! 
Нешто, такорећи, непоновљиво!
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Михаило Вељковић

Све ћемо учинити  да се књиге не би забрањивале. 
Најбоље би било да се не пишу.

Сви треба да буду равноправни. 
Спутавају се само они 

који би имали шта да кажу.

Овде се не треба плашити никакве демократије, 
али ваља увек бити опрезан, 
као да ће је сутра већ бити!

Могли бисмо да побијемо све песимисте 
но нећемо им давати баш толико за право!



“У сенкиној кући”
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Први се мачићи у воду бацају. 
Квота је тајна куће.

Заузимају место елите!

Ми увек паднемо у праве руке 
само да бисмо вековима трајали!

Прво мери, па онда сеци! 
Остави нешто и за сутра.
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Пишем свакакве афоризме. 
Одакле ја да знам шта ће коме да се свиди!

Прво скочи, па реци хоп. 
Никад не откривај свој наредни потез!

Афоризам је даровита пословицa 
са предумишљајем. 



Под срећном звездом сам рођен.
Могу само да замислим

колико јој друге звезде завиде!
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Ја нисам Сунце да сијам целом свету.
Посвећен сам искључиво свом народу

у земљи и расејању!

Ко слуша вођу, размишља нашом главом. 
Има своје ми.

Каква дозирана дистанца 
у опхођењу са светом 
са којим се граничи! 

Увек тако сталожено нервозан!

Није наседао на свакојака досађивања. 
Тек кад му се јавио случај трајног заседања, 

заседе из заседе!



“У сенкиној кући”
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Слуга народа свог 
јако је добар господар. 

У томе уме чак и да застрани!

Србију не дам!
 Нећу дозволити да се моја земља дели!

У свакој бици са аргументима бори се као лав. 
И увек излази као победник, 

Краљ Џунгле!

Нашао бих ја и код себе неких мана, 
али где смем да се супротставим 

најјачем међу нама!
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Какав пех!  
Толики фашиста, а толицки народ!

Није он против промене Устава. 
Напротив, 

и сам би га мењао.

Одлука је донета  
ако за њу гласа педесет процената 

плус један. 
А може и само Један.

Могао бих свима да погледам у очи, 
али немам толико времена.

Данима већ не могу да спавам 
због решавања нагомиланих државних проблема.  

А поподневни одмор ми увек тако прија!



“У сенкиној кући”

19

Никад не причам са самим собом. Прецизније, 

увек нас је неки непаран број 
због евентуалног одлучивања тела.

Пре смрти не хвали никог живог. 
Бићеш много објективнији, својевремено, 

као бесмртан.
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Сарадници и саветници моји најближи, 
да нема вас, 

помислио бих да сам највећа будала!

Ниједне панталоне ми не стоје добро 
јер кројачи немају појма. 

А шта тек да кажем за професоре и лекаре 
и све њима сличне!

Можда овај пут искрено жели да се приближи народу.
На његовом месту био бих јако опрезан.



Савршенство ускоро доводимо до апсурда,  још 
само мало 

апсурд да дотерамо до савршенства!
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Кад пролазиш кроз ту земљу 
не прави се много паметан. 

Прави се мало луд 
да те нико не би приметио.

Не може нам нико ништа, 
јачи смо од судбине. 

Да нема можда неко нешто против?!

Туђе нећемо, осим на вересију! 
Своје не дамо, изузев под кирију!

Нема тог пораза из којег ми не можемо 
као победници изаћи !



“У сенкиној кући”
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Да није тужно,
 било би смешно, 

а да није стратешки, 
ништа не би ваљало!

Заједно смо јачи на свим фронтовима. 
Ко жив, ко мртав, 

ко бесмртан, а ко нерођен!

Народ бунца с времена на време. 
Није тачно да се ни у сну не пита.

И ћорава кока кљуцне неко јаје!
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Нагле истине су болно опасне 
за неупућен и напаћен 

и ошамућено дезоријентисан народ. 
Брижљиво припремљене, одмерене метафоре,

саткане 
од све блажих варијација и ближих тривијалних, 

мање- више генијалних асоцијација, 
једини су исправан, мукотрпан, далекосежан, 

неизвестан пут!



“У сенкиној кући”
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Не живимо ни у далекој прошлости, 
нити у далекој будућности. 

Све имамо у далекој садашњости.

Борба мишљења ДА, 
али искључиво са замишљеним противником 

какав се само замислити може!

Излагања су контрадикторна с разлогом.
Нека од прогноза мора да испадне тачна!

Ово није поднебље за оне који схватају буквално.
Овде срећа прати храбре.
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Михаило Вељковић

Маса лудака слободно шета улицама. 
Да нема свакаквих лабуда, 

осећала би се као код своје куће.

Некима међу нама је све стално нешто чудно. 
Као да нису одавде!

И овде мало мучи осећај пролазности, 
но нигде није толико дугачко!



“У сенкиној кући”
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Ситуација је константно крајње озбиљна. 
Зар смо вам ми икад личили на неке шаљивчине?!

Бићемо и ми паметни једног дана, 
али никако да се договоримо 

који ће то леп дан да буде!
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Пијани к’о земља, 
али не као ко зна која!!!

Пијаница је у једном трезвен, 
не подноси нека убеђивања, 
рече аналитичар, бекрија.



И над попом има поп
и

друге голицаве приче...
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Сложна дружина разбојника се не боји!

Љубитељи своје природе и друштва 
воле сваку стопу на коју њихова нога крочи и гази, 

уздуж и попреко!

Kад се сви они окупе на једном месту, 
земљи је још теже!

Имамо кадрове испод нивоа, 
али на свим нивоима!



“У сенкиној кући”
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Пера, прљави политичар?! 
То је чист плеоназам !

Није то нека тиква без корена. 
Неће тај никуда одавде!

Чардак ни на небу, ни на земљи, 
простор погодан за миран револуционаран рад, 

или како ли се сада већ то зове!

Има стан од више ари 
због носталгије за просторима одакле је потекао 

и, невезано, собу за папагаја ‘арана.
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Михаило Вељковић

Кошта нас колико и вреди. 
Ђаво и по.

Има више школа. 
Ономад ги отвори и основна.  

Не могу сви бити једнаки. 
Разлике обогаћују.

Партија не трпи непрецизности. 
Људски фактор треба што више елиминисати.



“У сенкиној кући”

33

Дигао је руку на себе!  
Гласао је за погрешног кандидата.

Добро упознај своју земљу да би је што више волео, 
уз предузимање свих одговарајућих 

неопходних мера заштите!

Прелазе нас стално. 
То онда можемо називати 

и транзицијом и континуитетом.

Попина швалерка је редовна верница.   
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Слобода, Правда, Једнакост  
присутна је 

у правом моменту, на правом месту, на прави начин и то 
искључиво за праве!!!

Саопштење је веза између владе и народа. 
Има места садомазовољству!

Поклонимо наше страначке мајице најсиромашнијима! 
Носиће их стално јер немају друге.



“У сенкиној кући”
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Маса људи ће остати без посла, 
али полиција је дала све гаранције 
да нико живи неће остати на улици!

Наши од вајкада најбољи синови и кћери 
све су лепши и паметнији, 

године чине своје. 
Старост прекрива ружноћу и глупост.

А онај зајам за препород 
биће стварно враћен 

чим до препорода 
одистински можебити дође!

Каква су то примања наших радних људи? 
Треба их опет ставити под лупу.
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Свако би да једе сваког дана. 
Ствари се генерализују преко сваке мере.

Ради дан&ноћ, 
заради још једну целу плату и опет умире од глади! Ми 

стварно више не знамо 
шта још за њега можемо да учинимо!

Траже преко хлеба погаче. 
Да не би и нешто између, 

као сендвич?!

Одговорни ће се увек залагати за што оштрије мере 
према неодговорним!



“У сенкиној кући”
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Нису то лешинари. 
Ништа њима не долази на готово.

Није тачно да све мере према себи! 
Дају све од себе да би што више узели.

Овај народ воли нешто да једе. 
Дискусијама никад краја.
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Некад смо били једнаки до једног, 
али данас смо једнаки до једних!

На путу смо да нађемо прави смер. 
Хватамо ненормално велики залет.

Опљачкана је једна банка. 
Како дошло, тако и отишло!



Правда је изнад свега. 
Претходно треба све друго покушати.
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Радим поштено свој посао. 
Планове може да ми поквари 
само нека повољнија понуда.

Живеће ово живо блато! 
То је обезбеђење око пирамиде.

Куне се у све и свашта. 
Каже се за лажљив народ.

Кратко памћење за дуг век!



“У сенкиној кући”
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Није овај свет овде без гласа. 
Увек има шта да утврди и обнови.

Истина је непролазна, 
којекуде, 

неће проћи!

Царски народ. 
Никад у својој историји није био против цара.

Активиста је од кад не зна за себе. 
Поклонио се је и почео.
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Поп са мобилним телефоном 
стално је доступан и Богу и  људима.

Кako сам могао да не будем члан једине партије?! 
И како сада свима да одолим?!



“У сенкиној кући”
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Добра стока сама се продаје. 
Не жели да се понаша као на пијаци.

Размишљај, нацијо, 
без размишљања!

Нису на власти сви лопови!

Нема хлеба без мотике. 
Ништа без хладног оружја.

Скроз су се метнули на свој народ.
А имали су брате и на кога.
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Не поставља се питање независности судства. 
Све је под контролом.

Где је танко, ту се кида 
и без старца нема ударца, 

инсинуирају поједине  народне пословице 
за малу децу!

Какав педофил, какви бакрачи! 
Чича-мича и готова прича!



“У сенкиној кући”
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Не дирај зачаране кругове. 
Везује их централна тачка акције.

Ко не уме да лети на крилима странке, 
летеће слободно 

куд који, мили моји!

Док постоји 
један поштен учитељ и један поштен лекар, 

ми не смемо фронтално да реагујемо. 
А као што видите, још не реагујемо!

Нема проблема са неистомишљеницима. 
Решавају се у сарадњи са истонемишљеницима.
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Слабо припремљени дијалози и монолози 
надилазе драму, 

а ми нисмо низакакве импровизације!

Било ко од часних чланова неће сведочити 
против свог бившег челника.

Само такве треба наћи.



Сузе роне брег
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На муци се познају јунаци. 
Обезбеђен је редован тренинг.

Сјаши Курта да узјаши Мурта, 
ми ти се не мењамо!

За или да, питање је сад! 
Питање је 

шта ће бити питање!

Удесили су те човече, 
али ти то исувише лично схваташ. 

Разведри се мало,
погледај све те силне јаднике око себе!

Ко држи до себе, 
има везане руке.



“У сенкиној кући”
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Положај маса се транспарентно поправља. 
Сцене су све слободније.

Бог је Србин. 
У овоземазаљском животу морао је да се кали 

на највећим могућим искушењима.

Не оскудевамо ни у каквим проблемима. 
Problem solving је важан елемент  

народног васпитања и образовања

Знамо ми у ком грму лежи зец. 
Звери не ваља узнемиравати.

Влада мафија, корупција, неморал, 
а навијачи за све криви?! 

Па, они навијају!
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Михаило Вељковић

Неисцрпна је машта непријатеља. 
Уме, у тренуцима највеће инспирације.

и да превазиђе нашу праксу!

Тешко онима што ме хватају за гушу! 
Све сам их  везао у чвор!

Знамо ми добро да и наши људи воле лажи. 
Трудимо се да непријатељу 

не оставимо ни делић простора!

Званична вест је оно 
што би свака будала одавно већ требало да зна.
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Шансу најпре заслужују наши најстарији суграђани. 
Они најдуже чекају.

Стигле су нове пензије. 
Опет је пуно џепова пара.
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Михаило Вељковић

Нестао је као сенка. 
Утопио се у околину.

Вратио је чланску књижицу 
чим ју је прочитао!

Ко мисли, 
није сигуран!



Никад не коментаришем суђење, 
рече џелат.
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Михаило Вељковић

Традиционално се ослушкује глас народа. 
Обрађују се само даровити појединци.

Евидентно је да има и оних чија су виђења другачија! 
Примењују се законске и друге мере.

Прави интелектуалци постоје још у траговима 
тако да ни власти нису сасвим начисто!
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Писац је анализиран у одломцима. 
По свему судећи, није баш читав!

Снимљен је са свих страна. 
Чист егзибициониста!

Са знањима не треба претеривати, 
јер свима је познато 

да жив човек не може баш све да зна!

Чим негде нема никога 
појединци покушавају да користе гужву, 

али свуда су наши људи 
који исту ефикасно држе под контролом.

Има занимљив угао посматрања. 
Под присмотром је.
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Михаило Вељковић

Неко лупи и остане жив 
и докле нас је то довело! 

До нагомилавања таквих!

Наравно да много питају 
кад им одмах све није одговорено!

Свако може да ћути као гроб или роб, 
по слободном уверењу.

Теже је одучити него научити, 
ако не важе тренутна решења.

Нема цензуре сем што 
понеко понеког понешто посебно 

послуша!



“У сенкиној кући”
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Ја да нисам чуо за тог писца?! 
Пратим га откад је проговорио!

Његове су речи као бакље. 
Инструментализују мрак.

Размишља својом главом и шта је очекивао! 
Да му није једина?!

И кад тако нешто не постоји, 
треба га хитно укинути! 

За превентиву никад није рано.

Криво је сео и право говорио, 
чим је заузео исправан став. 

Може да накриви капу 
и у њу, шта више, стави главу!
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Михаило Вељковић

Ко има век, има за њега лек. 
Живот је само један.

То већ знају и сви врапци на грани, 
а некмоли врабац у руци!

У послу џелата сталне су трзавице, 
вечито је повуци-потегни. 
Цео свој боговетни живот 

ради са разним обешењацима. 

Ко мудро мучи, мудро говори. 
Без мука, нема наука.
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Пати од перфекције. 
Креација га тера на рекреацију   

Послушници се увек нађу.          
То следи из принципа елеминације.
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Михаило Вељковић

Линчовани је водио неки свој лични рат, 
провоцирајући гомилу 

да се прикаже у што ружнијем светлу!

Никако не журити  са потпуним одрешивањем руку! 
Само ће безвезе да ландарају.



Лешеви су пловили Савом 
увек према нама, 
никад обрнуто!
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Михаило Вељковић

Разговор између два народа је увек отворен, 
крајње директан 

и, обавезно, претходно јако добро, 
темељно и дуго припреман!

Метак су добили и неки наши људи. 
Ником није писало на челу ко је и шта је!

То су одувек биле наше територије. 
Одмах смо се осећали као код своје куће!

Бранимо се у гостима јер тешко оном 
ко непријатеља чека на кућном прагу!
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То је обећана земља на квадрат. 
Резервације су више него дупле.

Изразили смо жељу да водимо љубав, а не рат,  
али свугде нас је дочекивала 

не мала индиферентност и силеџијско одбијање!

Обезглавили смо их у обостраном интересу, 
да не боли глава ни нас ни њих!

Други су шовинисти по дефиницији, 
а ми тек по хипотези!
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Михаило Вељковић

Има тамо неки латински облик ногу,
 шта ти ја знам већ, 

x,y,z... -  ?! 
Одакле ли ти то само потиче, 

сестро Српкињо!

Нисам ти ја неки шовиниста 
већ као и сви ми остали!

Ми уопште не гледамо одакле је ко. 
Знамо то и затворених очију.

Носио је браон смокинг 
који се само за длаку разликује од боје коже. 

Као да овде људи немају 
баш никаквог смисла за укус!
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Обојени су намазани 
све док се не утврди другачије!

Ми бисмо желели да водимо мирољубиву политику 
према свима, 

али ко ће целом свету угодити!

Има   међу њима и оних који нешто вреде. 
Ма, кажем вам, као да нису они!
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Михаило Вељковић

Раздвојила нас је слобода. 
Повезиваху нас ланци.

  

Ма какви злочини?! 
Побићемо све !

Генерали се никад не мешају у политику 
која се води у интересу народа.

Нема брата док га не помилује брат 
и откад га не помилује брат!



Свет и ми,
то су два света!
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Михаило Вељковић

Мудром политиком 
истовремено клизимо ка Русији и Европи, 
а то опет  наравно никако не мора да значи 

да је потпуно и заувек напуштена 
она помало луцкасто предимензионирана 

идеја клизишта 
одавде до,  наизглед,  предалеког Токија

Наша је прича, шта ту има да се прича, причина. 
Ма шта се некима причињавало!
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Кад се толико нештедимице 
шири истина и разноси на све стране, 

све се некако расплине и постане доста провидно тако да 
вам, замислите, нико више ништа не верује, без обзира 

на сав ваш уложен труд 
у простору и времену!

Шта ће нам газде из туђине? 
Своје је своје!

Стално нас нападају ти белосветски моћници!
А и овај народ је неком дете!

Само би нам још фалили неки утицаји   
са стране?! 

Имамо ми исувише и домаћег васпитања.
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Михаило Вељковић

Камо далеко?! 
Далеко било!

На младима свет, 
а на старима царство.

Остај онде, тамо далеко, 
испод Сунца туђег неба,
па га троши немилице!

Говори српски или енглески, 
што јес’ – yes, 

да те цео свет разуме!
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Чињенице су најтврдоглавија ствар 
осим на свим странама и у свим временима 

понаособ!
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Михаило Вељковић

Угледни високи представници великог света 
воле мале народе, неугледне, све никакве, 

баш као такве, искључиво грубо уситњене!

Па шта, некима смо рекли И НЕ! 
Да, И ДА И НЕ!

То су већ значајни дипломатски резултати.  
Међународна заједница 

мрзи и наше највеће непријатеље!

Последњи Мохиканац је, 
по мишљењу огромне већине, 
сасвим прихватљива мањина.
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 „Биће свега, само нас неће бити“ - завршен цитат. Влада 
и даље  поприлично антисрпско расположење.

Сјаши Курта да узјаши Мурта! 
А где су ту наши и Јанко и Марко, 

кад већ не може Јово наново?!

А космополите нека прво очисте своје двориште, 
па онда нека завирују у туђе!
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Михаило Вељковић

Редовно откривамо Америку 
уместо себе

а после ће Ђаво 
да нам буде крив!

Да опет будемо између великих сила? 
Хвала, оставили смо!



Превртљивци су курве 
верне свакој власти



76

Михаило Вељковић

На нашем почетку беше позитиван хаос!

Понекад у паници јурнемо напред!  
Мука нас је одржала, њојзи хвала!

Све схватамо у моменту. 
То је наше трајно опредељење!

Пуштање крви је познат народни лек 
за регулацију притиска.
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У периоду имеђу 
рушења старе и изградње нове власти, 

хаос прави обичан свет.

Свеже офарбани делују освежавајуће. 
Остављају најбољи отисак!

Не може се напречац, 
после само једне промене, 
одмах знати где су паре!
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Михаило Вељковић

Резултати рада претходне владе 
могу само да нам користе. 
Бацићемо све  сакупљено 

и вредно сакупљати оно бачено.

И наше најновије комбинације су без алтернативе!

Недвосмислено, него шта! 
Мало је два смисла.

Имају поверења у мене. 
Моје мишљење је проверено.
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Све је после свега по старом. 
Није било лако.

Наравно да сам свестран. 
Успешно заузимам сваку страну.

Опет смо јединствени ко некад, 
рече Ивица и Марица.

Срели смо се поново. 
О, како је свет мали и вечност кратка!
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Михаило Вељковић

Док смо ми владали било је неког реда. 
Од тада као да су сви пуштени с ланца!
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81

Леп је као слика, 
а ни као споменик не може се препознати!

Неко воли попа, а неко попадију. 
Неки би да дирну у тај узорни брак!

Одјахао је у легенду. 
И даље је јахао.

Добио је собу са погледом у себе. 
То већ није заслужио!
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Михаило Вељковић

Овако стварно више није могло, итд. 
Сад ваља разложно изабрати нешто 

што тек тамо негде некад никако неће моћи, 
итд, итд..

Одмах смо схватили да нова власт не ваља, 
но беше  прекасно!



У добру се не понеси.
Одмах се похвали пријатељима.
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Михаило Вељковић

На време се дружите са људима 
да би благовремено изгубили сваку наду.

Људима треба прилазити са свију страна. 
Никад се не треба кладити

само на једну ствар.

Сви могу бити на тапету. 
Правите слободне зидне новине 

ван домета непосредног комшије.

Наше комшије се већ данима не свађају. 
Нисмо ништа пријавили, 

јер у породици провејава мишљење 
да, највероватније, само не говоре.
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Како огромни далеководи остадоше усред насеља, 
неко се досетио да веже жицу унаоколо у подножју, донео 

црево и на миру пере тепихе и крупнију робу!

Тај успешан млади човек је отишао у иностранство или, 
шта беше, нестао?! 

Знам да је нешто било.

А ружне речи никако не трпим. 
Чим ми дођу, одмах их испљунем!

Све се може рећи бираним речима, 
макар оне биле непримерене. 

Важно је да су примерене ситуацији 
коју не можеш увек бирати.
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Михаило Вељковић

Алузију, без  „са опроштењем“, 
можеш да окачиш мачку о реп!

Са опроштењем.

Бог помаже поштенима. 
Њима само Бог може бити у помоћи!

Поштење је равно животу, 
скоро и да га нема.

Паметнији стално попушта, 
али њему се никад не прашта.



“У сенкиној кући”

87

Савремени човек не може да замисли  живот 
без свог малог кућног љубитеља!

Њему не смеш дати две овце да чува. 
Не зна вола да убоде!

Нема праве слободе говора?! 
Ух, та немојте касти!

Ко највише твори 
некмоли твор!
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Михаило Вељковић

Ја не затварам очи кад неко трпи неправду, 
а где ја стадох, ти продужи!

Ко није ни крив ни дужан, 
сумњив је.
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Добро је знати праву истину 
да се не би лупало тек  тако, 

само из пуког незнања.

Сви су они  пред законом исти. 
Сходно  губеру своме
гледају да га заобиђу.

Мислио би својом главом,
али није препоручљиво.

Још није стигла таква препорука.

Лакше коњу без самара?! 
Пази ти перверзњака!
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Михаило Вељковић

Није то читав коњ. 
Нема коњске живце.

Више виде четири ока. 
Отворио сам четворо очију!

Во се веже за рогове, 
а човјек за дужи језик.



Понекад морате изаћи и са супругом, 
мада проблеме у принципу треба остављати код 

куће.
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Михаило Вељковић

Дама никад не може бити ружна. 
Може бити само изузетно фотогенична.

Једва чекам да поновим чујем њен тихи глас,  
а она се стално дере.

Увек се може наћи макар једна додирна тачка. Можда 
баш тамо где се највише разликујемо, 

рече њој.

Наш однос је искључиво професионалан. 
Обоје смо незапослени беспосличари.
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Неки се хвале да воде љубав више пута заредом.
Не могу да постигну из једног потеза. 

Важно је побеђивати. 
И године могу да прођу 

у прибављању 
одговарајућег оптимално доброг партнера.

Наш брак је веома успешан 
ако занемаримо инциденте 

неких неодговорних појединаца!

Нису све лепе жене глупе, 
али нису ни све глупе жене лепе.
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Михаило Вељковић

Брак им је нагло очврснуо 
откако имају заједничког љубавника. 

Никад у разговору не спомиње свог брачног партнера. 
Баш ништа се не жали.

Осуђена је актуелна  вереница пљачкаша јувелирнице, 
по принципу командне одговорности.
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Волео сам да имам и неког сина због наследства. 
Који би ми увек оставио 

какву изношену одећу или обућу.

Ташта само жели да ми чује глас. 
Ако се ја јавим на телефон, 

одмах прекине везу.

Будућа распопадија може да бира. 
Да се разведе од попа или уда за распопа.

Није тачно да жене прво гледају функцију, 
а онда човека. 

Онда гледају наредну функцију.
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Михаило Вељковић

Нема код мене циле, миле. 
Ручак ми је сваког дана спреман 

најмање дан унапред!

Шира јавност уопште не зна 
да сам исти Роберт де Ниро и Шербеџија, 

а она ужа нимало не хаје!



Бајка без краја: 
вештицу убија вештија бештија!
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Михаило Вељковић

Сваком је своја кућа мрак, 
а наша је  најбоља!

Драма се полако стабилизујe. 
Сличне су сцене испред већине амбасада и конзулата.

Критичаре највише боли позадина. 
Баш као и аполитичне.

Ко је извукао живу кост и кожу, 
има солидан пролазни резултат.
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Наше актуелне концепције 
по једнима не пију, а по другима не држе воду. 

Истина је, као обично, 
вероватно негде по средини.

Данас није наш дан.  
Боље сутра је свакодневни задатак.

Пут ка звездама  
посут је мраком.

Зора руди 
Мало, мало, 

па по неки данак осване!
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Лако нам је прорицати будућност. 
Погоди ти шта је било у прошлости!

Шта је било, то бити не може! 
А шта ће бити, било како било!

Дакле, 
што луд говори, то је паметан смислио, 
ако је за веровати народној мудрости.

Правда ће кад - тад испливати.  
Свуда ћемо је тражити!
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Све би могао објаснити за пола сата 
свако ко би имао године за бацање!

Нестао је један од оних што не постоје. 
Актографија је дефинитивно сравњена са 

фактографијом.

Ако неко шири дефетизам да не можемо из ове коже, 
одмах га ваља одрати за пример!

Наш посао нису празне апстракције, 
рече стратег по службеној дужности. 

Правимо новог човека од крви и меса.
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Стигло је више разних званичних верзија, 
а ви се још увек поводите  

за једном једином незваничном?!

Централни спектакл као из сна! 
Причало се у више српских земаља!

Идентитет сенкине куће није споран. 
Настаје квалитативном трансформацијом 

на бази таложења сурогата.

Нема ни теоретских шанси
 да ускоро изађемо из кризе. 

Не може више нико да нам соли памет
 некаквим теоријама!
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Пази добро, 
такви су у стању да веома дуго, 
перфидно говоре пуну истину, 

колико год треба, 
с јасном намером 

да у неком одсудном, судбоносном моменту 
успешно обману васцели наш народ!  

Ништа још није готово. 
Следи круна свега.

Мирко, пази – метак, 
лепо га и ти прими, 

рече Славко.
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Шта све тај гуслар није видео?!
Пред светом треба рећи да је слеп.
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ЕСТЕТИЗОВАНИ БУНТ
МИХАИЛА ВЕЉКОВИЋА

Пре него што кажемо коју реч о књизи која је пред 
нама, подсетићемо се претходног књижевног деловања 
Михаила Вељковића. Крајем седамдесетих и почетком 
осамдесетих година протеклог века овај писац се определио 
за естетизовани облик бунта. Разлога за бунт је било много 
и углавном су се сводили на неспоразуме између управљача 
и народа, на раскорак између прокламованих начела 
управљача и стварног живота поданика. Вељковића су 
Задужени За Надзор (у даљем тексту ЗЗН) управо надзором 
подстрекивали да уметнички обликује своја критичка 
запажања и субверзивне поруке. Наметали су му различите 
начине и стилске поступке посредног казивања: од метафоре 
и алузије, преко парафразирања демагошких слогана 
владајуће идеологије, до извртања народних пословица и 
изрека с циљем да им се да ново, понекад и супротно значење. 
Пронашао се, касније ћемо видети и скрасио, у најкраћем 
књижевном роду, афоризму. Себе је нашао у афоризму, а са 
још десетак аутора сродних тематских и стилских усмерења, 
и у неформалној групи названој Београдски афористичарски 
круг. Заједничко овим бунтовним младим људима (чему 
плеоназам!?) била је наглашена ангажованост. Оглашавали 
су се на последњим страницама Студента и Књижевне 
речи (касније и НОН-а), листова којима су ЗЗН-овци (уз 
изузеће пар тзв. информативних разговора са уредницима и 
ауторима афоризама и карикатура) допуштали више слободе 
изражавања него осталим. Тај делић слободе добијен је 
изнудицом, а за то су, тако кажу социолози, политиколози и 



106

Михаило Вељковић

тек по који књижевни критичар, заслужни баш сатиричари 
окупљени у Београдском афористичарском кругу. Ту велику 
заслугу и (никакву) част дели и писац ове књиге.

Као што стрпљивом Михаилу Вељковићу није било 
много четврт века чекања да се коначно огласи првом књигом 
– Појава зоре је питање дана, издатом 2001. године, тако је 
успореним припадницима Београдског афористичарског 
круга било потребно четврт века да озваниче организацију 
која треба да одржава и одражава постигнути високи ниво 
српског афоризма и, активије него до сада, представи га 
у другим језичким и културним срединама. Количином 
афоризама, бројем аутора и квалитетом, наша књижевност 
то заслужује. Када је реч о Михаиловој књизи Појава зоре 
је питање дана, утисак је да је она могла да угледа таму 
дана и деценију раније, али и коју годину касније, а да 
афоризми значењски не би нимало изгубили на актуелности. 
Суздржаност у реаговању на изазове од данас до сутра је 
Михаиловим афоризмима трасирала дужи век трајања. И 
када говори о демагогији, цензури и репресији оних времена, 
данашњи читалац може лако да описане, односно алудиране 
појаве препозна у садашњим намноженим политичким 
странкама и интересним групама. Некада демагогија из 
једног центра, данас са стотину страна. Нека само проба 
Припадник Било Чега да каже нешто што није у складу са 
ставом, на пример, централног одбора! Ево афоризма који 
то илуструје: Отпадници су дошли у сукоб са линијом, 
укупном политиком, па чак и са појединим личностима. 
У Вељковићевој претходној књизи нема афоризама који 
изискују ажурирање типа бивши председник или фусноту – 
То је у вези с оним кад је...
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Шта би са ЗЗН-овцима? Они су већ средином периода од 
четврт века наведене Михаилове стрпљивости укинули, као 
сувишно, надгледање сатиричних писаца. Као да су поручили: 
„Пишите шта вам је воља, али у свом резервату, далеко од 
гласила која допиру до критичне масе пореских, војних и 
осталих обвезника. До њих не допиру ни средњетиражне 
новине, а камоли ваше књиге! О књижевним трибинама 
и вечерима на које долазе ваши истомишљеници да и не 
говоримо!” Дакле, могли су сатиричари да вапију колико хоће. 
Крици су, захваљујући доброј звучној изолацији, најчешће 
остајали без правог одјека у широј средини. Погледајмо сада 
један изванредан афоризам такође из претходне Михаилове 
књиге: Корњача је лија лукава, знамо ми те птичице! 
Овај афоризам је и сатиричан и несатиричан. И поетичан и 
непоетичан, зависно од врсте и ширине асоцијативног поља 
читаоца. Има више могућих значења и дешифровања, па се 
аутор овог пригодног написа не усуђује да их набраја. Пре 
свега, из бојазни да набрајање буде непотпуно и тиме сузи и 
упрости перцепцију овог вишеслојног афоризма. Тако је то 
са асоцијацијама маштом. 

Обратимо пажњу на још један сјајан афоризам: Неком 
ништа, неком све. И ником ништа. Како ову расподелу 
добара и последице те расподеле перципирати данас, читавих 
четврт века од настанка афоризма? Ако нам се тада учинило 
да су Инспиратори Сатиричара приграбили све, како то да је 
још више остало Новим Отимачима (деци и унуцима Старих 
Отимача)? Ето како речи мењају значење. Расте капацитет и 
прилошких поређења! Онима све, овима свејие! 

Неке Вељковићеве мисли имају облик пословице: Једне 
гаће, али мењају се. Овај пословичасти афоризам, односно 
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афористична пословица-пошалица се по стилу не разликује од 
пословице, па је могла непримећено да се нађе и у Михаиловој 
књизи-близнакињи под називом Народне пословице са 
предумишљајем. Близнакињи, јер се појављује истовремено 
кад и књига коју држимо у рукама. Ако народне умотворине и 
нису настале с предумишљајем, у књизи су с предумишљајем 
одабране, груписане и поређане. Уз креативно читање, читалац 
ће открити њихово друго лице. Навикли смо на изреке које 
нас представљају у најлепшем светлу. Овај пут селектор је 
сатиричар, па ћемо се упознати са умотворинама које о нама 
не говоре афирмативно. Ево неколико пословица из поменуте 
књиге које имају и форму и садржај савременог (сатиричног) 
афоризма: Народ има много глава, али мало мозга./ Ко ти 
зло мислио, о клину висио!/ Ако је наше боје, ђаво и није тако 
црн./ Ем шут, ем се боде. Наведене пословице из књиге 
Народне пословице с предумишљајем говоре да Вељковићев 
труд уложен у пионирски посао сатиричарског чепркања по 
националном благу није био узалудан. 

Коначно стигосмо и до књиге У сенкиној кући, писаној 
у време деловања Нових Отимача. Својим поетичким 
опредељењем, Вељковић постиже равнотежу између 
суздржаног, ненаглашеног уметничког израза и оштре 
критичке речи. Он увек има на уму да прејака реч и 
значењско пренаглашавање (дакле, не хиперболисање као 
стилска фигура) могу бити контрапродуктивне. Прочитајмо 
овај афоризам: Нису на власти сви лопови! Добро је да га 
свако лично прочита, то је једини начин да се разуме његова 
двосмисленост. Нема тога Гласночитача који би двозначност 
дочарао и другима. Ево једног Михаиловог бисера чија се 
лепота и ефекат заснивају на само једној говорној паузи: 
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Сложна дружина разбојника се не боји! И кад се бранимо и 
кад нападамо – ништа без слоге! 

Сатиричар Вељковић је и хроничар свога времена, 
несрећног времена где је било више Историје него што је то 
потребно: Лешеви су пловили Савом увек према нама, никад 
обрнуто! Хумор овог афоризма далеко је од смеха! Трагично 
значење је овде толико јако да је хумор, натопљен цинизмом, 
у функцији туге и опомене. Иако се по значењској ширини 
такође односи на цео наш народ и његово испаштање, следећи 
Вељковићев црнохуморни афоризам примамо и с ведрином 
комике, јер жртве су живе и са бар фиктивном надом у 
надокнаду штете због свог политичког слепила – наивног 
оптимизма и вере у напредак преким путем и по кратком 
поступку: А онај зајам за препород биће стварно враћен 
чим до препорода одистински можебити дође! Вељковић 
је радећи на овом луцидном афоризму, жртвовао принцип 
да афоризам треба да буде кратак. Да видимо шта је добио 
заузврат. А онај... Наравно да нам је кратко памћење значајна 
ставка у менталитету. А онај би требало да значи: тамо неки, 
некада давно, негде. Ем то давно беше када смо паре дали, 
ем смо их дали за тако значајан геополитички пројекат. Има 
ли ишта логичније него да се зајам за препород враћа кад 
препород наступи. Манипулатори, дакле, нису преваранти. 
Одистински нису. Побили бисмо све песимисте, но 
нећемо им давати толико за право. – гласи посластица за 
љубитеље афоризама са општим значењем. Преводљив је 
на све језике света и разумљив свугде. Такав је и делимично 
робинхудовски афоризам: Опљачкана је једна банка. Како 
дошло, тако и отишло! Реч је о половини Робина Худа, јер 
је овде од лопова отето, али себи задржано. 
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Чујмо и нешто о менталитету и митовима: Царски народ. 
Никада у својој историји није био против цара. Видели 
смо како сатиричар афористичким поступком слободарство 
из мита своди на подаништво у стварном животу. Шта ћемо 
са тим стварним животом? Може ли он бити бољи? Може 
ли сатира указивањем на болести друштва томе допринети? 
Тужна је чињеница да сатира не може да мења стварност. 
Ако и може, онда је то мрвица, кап, зрнце, камичак. Што 
рече афористичар Милан Бештић: Камичак је као од брега 
одваљен. Та мрвица, та кап, то зрнце, тај камичак немерљиве 
тежине је и сатиричарски ангажман афористичара Михаила 
Вељковића. 

 Милан Бештић
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