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ПРЕДГОВОР

Оснивач Фејсбука Марк Закенберг (1984, Њујорк)
много тога није могао да помисли ни у сну. Прво неза‐
мисливо, да ће његов студентски покушај да повеже
своје колеге на Харвард универзитету ради лакшег ко‐
муницирања и дружења, довести до формирања ин‐
тернет странице за сервис друштвене мреже коју је на‐
звао Фејсбук, и која данас има 900 МИЛИОНА актив‐
них корисника широм света,
Друго незамисливо за Закенберга сигурно је би‐
ло да ће доћи на Форбсову листу најбогатијих Амери‐
канаца сместивши се међу првих 400, и тиме је постао
најмлађа особа (33. год.) која је икада доспела на Форб‐
сову листу светских богаташа.
Треће незамисливо могло је бити да ће његов Феј‐
сбук вредети преко 15 милијарди долара и запошљава‐
ти преко 500 особа.
А четврто незамисливо, да је управо његов Феј‐
сбук омогућио да се први пут званично и најављено,
фејсбук пријатељи укључе у избор садржаја једне књи‐
ге. И то не било какве књиге, него баш књиге афориза‐
ма.
Овако је то било.
5

Слободан Симић

Управо сам припремао нову књигу афоризама и
правио ужи избор од времена моје последње објављене
књиге „Симином улицом” из 2007. год па све до 2017.
год. С обзиром да је интервал обухватао дугих десет го‐
дина, а број афоризама био превелики за једну разум‐
ну књигу, размишљао сам како да на најобјективнији
начин сведем избор на репрезентативан узорак.
И тада сам се сетио својих фејсбук пријатеља!
Све су то писмени, критични и искрени људи,
помислио сам, зашто ми не би помогли у избору?
Направићемо анкету!
Акција је почела у јануару 2017. године када сам
на својој фб страници поставио позивно писмо:
Драги моји ФБ пријатељи!
Време је да први пут у историји Фејсбука пријатељи
учествују у настајању једне књиге!
Дакле, од данас ће бити постављани афоризми који су
кандидати за књигу.
Довољно је само да лајкујете афоризам за који мисли‐
те да га треба уврстити у књигу.
Афоризам за који мислите да није за књигу обележи‐
те енгријем.
Надам се да ћемо сви заједно направити најбољи из‐
бор!
Књига је планирана за крај 2017. године.
Хвала на сарадњи!
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Од јануара 2017. објављивао сам сваки дан по 3–5
афоризама, и тако све до почетка јула 2017. У самом
старту сам у избору имао више од 1.300 афоризама.
Међутим, могућност суочавања са критичким мишље‐
њем строге фб публике и критичког мишљења, натера‐
ло ме је да понудим на избор тек око 800 афоризама за
шест месеци, а сам лично и спонтано одбацим више од
500.
На крају акције је направљен коначни избор за
књигу. Увршћени су афоризми који су добили највише
гласова/лајкова. Сматрао сам да је број од око 600 афо‐
ризама више него довољан за једну књигу афоризама,
нарочито због периода од десет година који обухвата.
Све у свему, оријентационо, у акцији је
учествовало око 500 фејсбук пријатеља.
Неминовно су афоризме лајковали и фб пријате‐
љи који нису ни знали за акцију нити су намеравали да
у њој учествују, па се и њима на томе захваљујем.
Добронамерни фб пријатељи уопште нису ко‐
ристили енгрије за афоризме који им се не свиђају, али
се испоставило и да је број лајкова довољно добар кри‐
теријум.
По интензитету и фреквенцији гласања издвоји‐
ло се око 200 редовнијих учесника у акцији избора афо‐
ризама, па сам у знак захвалности према најпостојани‐
јим и најкориснијим фб пријатељима, био слободан да
њихова имена наведем на крају ове књиге.
Тако је настала књига „Ријалити шоу”.
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Верујем да смо фб пријатељи и ја заједно уради‐
ли пристојан посао.

Београд,
фебруар 2018. године.
Слободан Симић
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Нема места у душевним болницама.
Срећа је да још примају у ријалити програме.


Требају нам политичари са визијама.
А не са халуцинацијама!


Купиш диплому,
па продајеш памет!


Болест не бира.
Али се редовно кандидује.


У мојој кући ја сам једини писац.
Али читаоце има само струјомер!
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Здравље нема цену.
Па доктори морају сами да је одређују.


Доживео сам врхунац своје каријере.
Запослио сам се!


Србију може да спасе само чудотворац који лечи
додиром.
Са стварношћу!


Пензије и плате ће бити повећане кад на врби роди
грожђе.
Па после бербе.


Обећавају и леви и десни.
Па ко не би скренуо!
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Треба хитно ограничити слободу кретања.
Сви нам одоше!


Децу нам доносе роде,
а односе међународни авиони.


Ја сам оптимиста.
Једном речју, луђи сам него икад!


Наш брод лудака нема море.


Нада нам уопште није умрла.
Ено је доле, на психијатрији.
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Млади навелико купују дипломе.
То је мегатренд.


Одредили су нове платне разреде.
Ја сам предшколско.


Неко ће морати да плати,
што нико нема пара!


А ако ухапсе све тајкуне,
ко ће нам издржавати политичаре?


Једном се живи.
Зато је толико скупо!
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Ко има јаке везе,
има одрешене руке.


Ко не зна наше политичаре, скупо би их платио.
А ко их зна, то је већ урадио!


Имају везе,
а немају благе везе.


Кад платим режије,
остаје ми само да статирам.


Правда је слепа.
Зато судији обавезно понесите нешто опипљиво.
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Пси лају, ветар носи,
медији објављују.


Сличан се сличном радује.
На пример, мој психијатар мени.


Наравно да нисам читао ту књигу!
Ја сам писац, нисам читалац!


Не можемо да саставимо владу.
Имате ли слагалице за нижи узраст?


Наши злочинци се увек враћају на место злочина.
Ту живе и раде..
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Ја сам оптимиста.
А зашто сте ви хоспитализовани?


Танка је линија између будале и генија.
И зове се државна граница.


Код нас не важе закони џунгле.
Ми смо пустиња.


Правосуђе је болесно.
А криминалци пуцају од здравља!


Код нас постоји потпуна слобода мишљења.
Можеш мислити!
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Ако имаш све,
немаш ништа против.


Ја да тражим посао?!
Зар вам личим на приватног детектива!?


Мигранти пешаче кроз многе земље да би побегли
од беде.
Кроз Србију трче!


Ми смо на најбољем путу
да нигде не стигнемо.


У државној служби нема вишка запослених.
Само мањка столица.
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Ко често једе говна,
ретко гладује.


Устав је као Свето писмо.
Нико га не чита.


Откад користим новине искључиво за прање
прозора,
најзад знам шта се дешава око мене.


Изгледа да су министри били одлични студенти.
Сви су ушли на буџет.


Почео сам да причам сам са собом.
Најзад смо се помирили.
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Спојио сам посао и задовољство.
Излазим раније с посла.


Диплома је најчуднија роба.
Они који је немају, желе да је купе,
а они који је имају, најрадије би је продали.


Нема од чега да се живи.
Срећом, нема ни зашто.


Народ хоће да се бије кад мало попије
и кад ништа не једе.


Иза сваког српског књижевника стоји жена.
Која га издржава.
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У нашим селима не само да нема проблема,
него нема никог.


Политичари са нама деле и добро и зло.
Добро себи, зло нама.


Играмо се лопова и жандара.
Улоге се одређују на изборима.


Због ниског стандарда грађани нису у могућности да
купују књиге. Морају сами да их пишу.


Зашто причаш о будућности?
Што си тако негативан!?
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Завршио сам приватни факултет.
За академских 15 минута.


Закувава се.
Јесте ли и ви за једну кафицу?


Неки лекари су лакше добили лекарску диплому
него лекарско уверење.


Нисмо имали среће.
А имали смо више среће него памети.


Успео сам да се вратим у нормалу.
Кад тамо, ни живе душе!
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Кад је народ слеп,
свако га води.


Волим пролећне празнике.
На пример, мајски преврат!


У цара Тројана козије уши.
А тек да знате чији је мозак!


Вежи коња где ти газда каже.
Посебно ако ти је коњ газда.


Двоглави орао је збуњена птица.
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Поручујемо свима који желе да направе хаос у
Србији:
Долазите на готово!


Он је истински ујединитељ.
Сви га мрзе.


Ја сам стара школа.
Из времена кад се у њу редовно ишло.


Кад краљ постане и цар,
дворске луде имају дупли посао.


Кад је бог делио памет,
ми смо је препродавали.
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Лако је бити фараон тамо где сви ћуте
као мумије.


Живот је кратак.
Зато треба само мало да се стрпите, и биће вам
боље.


Политичари се интензивно боре против
сиромаштва.
Богаћењем!


Ми имамо писце.
Али то нико не зна јер немамо читаоце!


Нама је лако стати на муку.
Велика је површина!
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Смучио ми се живот.
Не иде на празан стомак.


У ланцу исхране
ми смо они што поједу и ланац.


Народ који ћути
сваком одговара.


Кад морам да завршим неки посао у општини, не
питам шта кошта.
Али увек ми кажу...


Живим у нади.
Да вам не причам колика је кирија...
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Није проблем у великој јавној потрошњи.
Него у тајној!


Једном се живи.
Али не овде!


Откад клечимо,
боље стојимо.


Главу горе!
Тамо још није била...


Мени не треба два пута рећи.
Ја свеједно увек заборавим.
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Ми не говоримо различитим језицима.
То је само изговор.


Газда стално иде за мном и проверава да ли сам
испунио норму.
Он је моја пословна пратња.


Потонуо нам је брод.
Сад тоне и море.


Помирили смо се са свим непријатељима.
Осим са чињеницама!


Имамо оружје за масовно уништење.
Владу Србије.
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Владине мере су смањиле корупцију.
Нико нема ни за мито!


У ланцу исхране
нас је појео блам.


Касно Марко на Косово стиже.
Задржао се у Београду на митингу подршке Косову.


Сви лажу.
Верујте ми.


Лако је издати уверење о држављанству.
Издајте уверење о држави!
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Радимо као црнци.
А тако смо и плаћени.


Код нас се успех не прашта.
Само злочини.


Шта ми вреди што сам у напону снаге,
кад немам ни за струју?!


Народу који се увалио у говна
не треба много срати.


Био сам у суду.
Мој спор је најспорији.
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Тешко живимо
али зато лако умиремо.


Ми не инсистирамо на здравој храни.
Дајте било какву!


Имали смо среће.
А онда је и она приватизована.


Јесте ли гледали нову књигу познате водитељке?


Кад држава извози памет,
увози све остало.
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Пао сам у депресију.
Срећом да је била пуна до врха.


Најлакше је формирати владу
кад влада један човек.


Наши порази су као ванбрачна деца.
Ми их не признајемо.


Наш службени језик је ћутање.


Наравно да су сви отишли!
Овде се ни кусур не враћа!
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Изгласали сте буџет?
За овде или за понети?


Дајте нам свој глас.
Мишљење задржите.


Тражимо правду.
Води се као нестала.


Сизифов посао је наћи посао.


Добро нам иде,
за некога ко се уопште не креће.
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Не само да нисмо у току,
него нисмо ни на обали!


Нико не чита ништа.
А свако пише свашта.


У здравству су неминовни болни резови.
Нема анестезије.


Они који ведре и облаче,
не воле промене.


Урадио сам интервју са Председником.
Одговорио је на сва своја питања.
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Пробудила нам се нада.
Али нема шта да доручкује.


Није проблем што бацају паре.
Него што их ти исти хватају!


И ти си био у депресији?
Здраво, земљак!


Ни најстарији Срби не памте
да је у нашем народу неко нешто памтио.


Волим да путујем.
До посла променим и по три превоза.
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Сви наши политичари припадају центру.
По месту становања.


Ако не знате шта је колективно лудило,
позивам вас да дођете у наш колектив.


Код нас је паметно бити глуп.


Како нам је кренуло,
изгледа да нам не иде.


Србија је земља чуда.
У која нико не верује.
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Поново смо на дну.
Срећом да смо кроз то већ прошли.


Нико не ради ништа.
И то раде сви.


Наш Титаник је најквалитетнији.
Још тоне.


Радници су потпуно ретро.
Траже хлеба.


Скадар на Бојани је најзад завршен.
Уградио се министар...
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Ако у Србији живите од свога рада,
о вама све најлепше.


Ми смо земља администрације.
И судбина нам је запечаћена.


Добро би дошло
да лоше оде.


Операција успела, пацијент умро,
паре подељене.


Ако ме отаџбина још само једном буде звала,
мајке ми, пријавићу је због узнемиравања!
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За приватни факултет треба имати добар слух.
Да чујеш кад си положио!


Наравно да вам дајемо лажну наду.
Права је много скупља...


Србија је као добар фудбалски клуб.
Главну реч воде странци.


Годинама тражим посао.
Мора и то неко да ради.


Сви су за улазак у Европу.
Нико није за улазак у њиву!
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Велики Брат нас више не посматра.
Смучила му се социјала.


Као уметници преживљавања
имамо свакодневне изложбе.


У администрацији нема вишка радника.
Чак, нема радника уопште.


Говори језиком мржње
да те цео свет разуме!


Кад си последњи,
све те стигне.
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Наша историја је права дама.
Много воли да се шминка.


Нисмо изгубили компас.
Продали смо га!


Живимо двоструки живот.
Живимо и правимо се да живимо.


Ако је неко члан Удружења књижевника
не мора аутоматски да значи да је писмен.
Само да има две објављене књиге.


Није нам ни до чега
јер смо жељни свега!

39

Слободан Симић


Изабрали смо политичаре из маште.
А онда смо пустили машти на вољу.


Ми имамо велику здравствену културу.
Сви пијемо лекове.


Били смо на ивици провалије.
А онда је направљен известан помак.


Нисам психички спреман за живот у Србији.
Лако се заплачем.


Млади иду у свет.
То нам најбоље иде.

40

Ријалити шоу


Кад је сунце председник,
у странку могу да се учлане само сунцокрети.


Нека буде што бити не може,
кад је већ било што никад није.


Ми нисмо слуге Европе.
Али можемо да послужимо.


Криминалци су нам све млађи
а пресуде застаревају.


Нама су бацили коску,
а они се отимају око меса!

41

Слободан Симић


Лако је поштеним политичарима.
Они не постоје.


Бог чува Србе.
Посете су викендом од 14 до 15 х.


Народу се од наше политике дигла коса на глави.
Шишај!


Не само да мртви гласају,
него редовно побеђује њихова политика.


Нас нису одувек сматрали највећим будалама.
Морали смо да се наметнемо квалитетом.

42

Ријалити шоу


Док не легне плата,
у породици нико не спава.


Неписмени народи имају највећу бирократију.


Ми још нисмо рекли своју задњу реч!
То ће поп...


Он је увек вођа пута.
За њим иде само пут.


Сигурно ће нам бити боље.
Обећао је неки човек на телевизији.

43

Слободан Симић


Дају све од себе
да све узму.


Није цар го.
Ми смо!


Лако је препознати зависнике од власти.
Не лече се.


Немам ни предсобље, ни собу, ни купатило.
Само народну кухињу.


Ко ради не боји се глади.
Већ газде!

44

Ријалити шоу


Иди код психијатра,
ако си луд!


ДНК анализа није могућа.
Од нас ништа није остало.


А кад су у коалицију ушли нико и ништа,
постали су све и свја.


Ако имате сан,
немојте се будити у Србији.


Српски политичар је као бумеранг:
крив је и увек се поново враћа.

45

Слободан Симић


Наш народ воли да иде за једним човеком.
И некако му је најлакше када тај човек никуд не иде.


Извор идеја често пресуши.
Извор глупости ‐ никад.


И код нас би два и два било четири,
кад бисмо имали два и два.


Ми никад нисмо звецкали оружјем.
Само су нам мало дрхтале руке...


Њега је само мајка могла да воли.
И то у периоду док су били у истој странци.

46

Ријалити шоу


Нова влада обећава да ћемо живети боље.
И раније смо имали тај проблем.


Народ неће да вам аплаудира.
За то вам је потребна плаћена публика.


Срушили су му углед.
Била је то дивља градња.


Полиција посебно респектује фолклор.
Никад не хапси коловође.


Феномен српског афоризма:
сви га пишу, нико га не чита.

47

Слободан Симић


Они што уче на грешкама
наши су професори.


Ми смо криви што смо живи.
Али је казна драстична!


Ја радим оно што најбоље знам.
Тражим посао.


Влада ради у потпуној тајности.
Нико ништа не зна.


Незапослени злоупотребљавају службени положај.
Траже посао.

48

Ријалити шоу


Што је мања излазност на изборе,
то је већа излазност из земље.


Наш газда је врло духовит човек.
Увек нам исплаћује смешне паре.


Радо би продали веру за вечеру.
Али немамо веру.


Купиле су нас продане душе.


Имамо проблем са наталитетом.
Родило се много будала.

49

Слободан Симић


Најчешће испитно питање:
Колега плаћате ли кешом или картицом?


Председнику Србије не требају помоћници.
Нема помоћи.


Тамо где говна испливају,
не функционише чак ни канализација.


Нисмо ми оскудно обучени.
То су модни детаљи.


Поново ради биоскоп!
То је сада најбољи ресторан у граду!

50

Ријалити шоу


Једном се живи.
А и то је овде превише.


Голи оток је пошумљен.
Сада је то Шумадија.


У Србији се живи пуним плућима.
Такав је начин исхране.


Жуте новине завијају у црно.


Господине Председниче, ја сам новинар.
Смем ли нешто да вас питам?

51

Слободан Симић


Тешко је рећи о чему се ради
у земљи незапослених.


Излаз је у неулажењу.


Исправили смо све неправде.
Сад су праве неправде.


Дуг је зао друг.
Али ми смо народ познат по дружељубивости...


Моле се грађани да не ускачу у градску реку.
Она само личи на контејнер.

52

Ријалити шоу


Ја радим врло тежак посао.
Тражим га!


Не умем да се бавим бизнисом у Србији.
Нисам ја тај калибар.


РТС је јавни сервис.
Али ту се ништа не може поправити.


Да ли ће нам некад бити боље
знају једино клинички психијатри.


Ја се бавим породичним бизнисом.
Тражим посао.

53

Слободан Симић


Неком закон неком заклон.


Госпођице, шта вам је било најтеже док сте писали
свој нови љубавни роман?
Слова!


У земљи незапослених,
свако гледа своја посла.


Лудило настаје кад изгубиш парламентарну већину
у сопственом мозгу.


Није лако бити вођа чопора.
Зато се сви опредељују за стадо.

54

Ријалити шоу


Драги гледаоци, имате ли ви очи?!


Уселио нам се неки немир.
Тврди да има станарско право.


Они који граде култ личности
најлакше добијају грађевинску дозволу.


Ја сам контроверзни бизнисмен.
Ништа не зарађујем!


Кад је бог делио памет,
ми смо чекали хлеб.

55

Слободан Симић


Ја сам проверено најбољи афористичар, јер од свих
прочитаних афоризама,
иако имам строг критеријум, највише ми се свиђају
баш моји.


Кад смо најзад схватили колика смо стока,
завладао је мук.


Наш циљ је старт.


На факултетима има више професора него
студената.
Много се преписује...


Радници не треба да страхују за своја радна места.
Треба да страхују за себе!

56

Ријалити шоу


Припадници Државне безбедности се не разликују
од обичних грађана.
Носе фармерке, јакне, ножеве, пиштоље...


Купили смо мачку у џаку.
Али је џак марке „Армани“.


Отаџбина, то није мртва груда.
То је живи леш!


Најбрже се смучи онима који ништа не једу.


Ја нисам одувек био велики оптимиста.
Раније сам био велика будала.

57

Слободан Симић


Народ стално тражи хлеба.
Воли да се експонира.


Не можемо да се боримо против корупције.
Нико нам није платио!


Добро се добрим враћа.
Срећом, ми такве дужнике немамо.


Моле се љубитељи животиња
да више не излазе на гласање.


Кад не ради јавни WC,
ту је јавна сцена.

58

Ријалити шоу


Имам среће у љубави.
Заљубљен сам у своје афоризме.


Пошли смо утабаним путем.
Туда се већ неко сурвао.


Небески народ најчешће има
ваздушну опасност.


Победе су нам поражавајуће.


Одахнули су само они
који су издахнули.

59

Слободан Симић


Ако смо заиста на ивици раке,
реците отворено!


Ој, Србијо, међу шљивама!
Хоће ли их најзад неко обрати?!


Ми увек забијамо главу у песак.
Џабе сте бетонирали!


Неко воли да побеђује, неко воли да прича.
Ми, на пример, волимо да причамо да побеђујемо.


Ако не буде боље,
неће бити добро.

60

Ријалити шоу


Откад су ми искључили грејање,
свака ствар у кући је хладно оружје.


Деца немају шта да једу.
Али срећом имају шта да гледају.


Оно што се дешава српском народу, може да се деси
било ком народу,
али нити се десило, нити ће.


Српски политичари не вреде ни пет пара.
И то са урачунатим ПДВ‐ом.


Тешко је ићи нашим путем.
Нема га.

61

Слободан Симић


Истина нам се не свиђа.
Имате ли нешто лепше?


Ко нема јаке везе,
брзо откачи.


Од наших лудака сви упорно очекују
нормализацију односа.


Добро је што сам јутрос написао афоризам.
Имам цео дан шта да читам.


Са комшијама нисмо имали језичку баријеру,
па смо морали да поставимо бодљикаву жицу.

62

Ријалити шоу


Политика српске владе не даје резултате.
Само узима!


Захваљујући историјском наслеђу,
ми смо сиромашан народ.


Бистримо политику, рече талог.


Ако имате своје мишљење, немојте се учлањавати у
нашу странку.
Ми већ имамо једно.


Црнина – српска народна ношња.

63

Слободан Симић


Вратићемо Косово.
Али прво да вратимо кредите...


Прича се да сте почели да лажете.
Да ли је то истина?


Не силазећи са телевизије,
попео се на главу.


Ми увек имамо коња за трку.
Али никад џокеја.


Нико ми ништа не верује.
Сазрео сам за политичку каријеру.

64

Ријалити шоу


А како ја завршавам приватни факултет,
нико ме не пита!


Памет соле слаткоречиви.


Ако будемо какви јесмо,
има да нас не буде.


Кад се све сабере,
овде нема ништа.


Мени је често жао што моје афоризме није написао
неко други.
Само да могу да му изразим своје дивљење.

65

Слободан Симић


Ја сам спојио посао и задовољство.
Дивим се своме писању.


Прилика чини лопова.
То је код нас прилично.


Некад смо могли да хранимо пола Европе.
Данас можемо да их напијемо!


Корупција је толико узела маха,
да морате да ми платите ако хоћете да даље пишем
о томе.


Ваше мишљење нам је драгоцено.
Зато га добро чувајте!

66

Ријалити шоу


У вину је истина.
Мораћемо да га процедимо...


Не могу више да слушам ваше глупости.
Можете ли да издате званично саопштење?


Шта нам вреди што има слободе говора
кад нема слободних саговорника?


У демократији не може баш свима да буде добро.
Само онима који пређу цензус.


Немамо срећне добитнике.
Само несрећне губитнике.

67

Слободан Симић


И ми коња за трку имамо.
Наступа у трећој стази под именом „Мртав коњ”.


Књигу у шаке!
Па на Тржиште рада!


Није то мртва природа.
То је наш портрет.


Поново слепи Вођа.
Већ виђено.


Ја не радим на црно.
Само тако изгледам.

68

Ријалити шоу


Химну више нећемо мењати.
Само ће је изводити нарикаче.


Они који су нас довели до лудила,
знају пут.


Они што нису гадљиви на паре
свима су се смучили.


Исправљена је неправда према српском народу.
И сад је права неправда!


Паметнији попушта,
рече будала будали.

69

Слободан Симић


Како да крадемо, кад овде нема шта да се украде!
Знамо поуздано, јер нам је ово други мандат...


Поставили смо темељ за демократску државу.
Али народ је покрао грађу...


Да би положио испит,
мораш да положиш депозит.


Имамо више писаца него писмених.
Али срећом то нико не примећује, јер немамо
читалаца.


Лоше нам се пише.
Али шта да радимо кад је то наша књижевност...

70

Ријалити шоу


Прочуло се колико ћутимо.


Памтимо и боље дане.
Али они се нас уопште не сећају...


Неписменим народима писци праве
нерешиве проблеме.


Желите да постанете народни посланик?
Ништа простије.


Србија је као љубав.
Не зна за границе.

71

Слободан Симић


Био сам у недоумици.
Нисам ни знао да је то омиљно састајалиште српске
владе.


Србија је перспективна земља
за све који планирају да умру.


Немамо везу са здравим разумом.
Нисмо се чак ни забављали.


Кад пси почну да лају, значи да неко долази.
Кад таблоиди почну да лају, значи да неко одлази.


Можда међу нама има и нормалних.
Али нема очевидаца.

72

Ријалити шоу


Ако желите да имате дужу линију живота,
дланове користите искључиво за аплаузе.


Пиши као што говориш,
поручише неписменом немуштом народу.


Ако су новине објавиле вест да узимате дрогу,
не очајавајте.
Нисте постали наркоман, него јавна личност.


Пресипали смо из шупљег у празно.
И би потоп!


Ја сам ватрени навијач репрезентације Србије.
Увек навијам за слабије.

73

Слободан Симић


Представа је била ужасно досадна.
Али је права драма била на излазу.


Ми смо гостољубив народ.
Штета је што немамо станове.


Немамо података о потопу.
Архива нам је поплављена.


Дабогда имао па немао!
Шалим се, дабогда никад немао!


Народу се не сме говорити истина.
Ако је луд, није глуп.

74

Ријалити шоу


Коме је језик бржи од памети,
споро напредује.


Спремам се на службени пут.
Идем на Тржиште рада.


Дружба је дружба, служба је служба.
Али нема службе без дружбе!


Ми не можемо да живимо као сав нормалан свет.
Али можемо као ненормалан!


Сваког политичара могу да поједем за доручак.
Толико сам гладан!

75

Слободан Симић


Све што је лепо има крај.
Али што код нас нема почетак?


А кад је влада донела нове мере,
видело се да нема мере!


Наш брод лудака је понос руске флоте.


Председник не мора да положи заклетву.
Већ се срушила.


Не може се променити историја.
Али могу писци историје.

76

Ријалити шоу


Наша странка је нарочито поносна
што нас ништа није срамота.


Следили смо Вођу.
И следили се.


А кад смо увели демократију,
увела је.


Грчки Одисеј је годинама лутао и на крају дошао у
своју земљу.
Српски Одисеј годинама лута и на крају оде из своје
земље.


Код нас увек одлучују нијансе.
Црне.

77

Слободан Симић


Он је увек са својим народом.
Једном речју, изгубљен човек.


Кад оголи народ,
скида се влада.


Ја, као политичар, потпуно се слажем са народом.
Муштерија је увек у праву!


Неће бити јавне расправе о буџету.
И влада има право на своје мале тајне...


Некад су сви служили војску.
Сад војска служи сваком.

78

Ријалити шоу


Одвојили смо битно од небитног.
Тако су настали Премијер и народ.


Ако мање зло на изборима освоји већину,
увек постане веће зло.


То пас с маслом не би појео.
Па смо морали ми...


Срећа је да нашим путем нико не иде.
Биће мање жртава.


Србија је правна држава.
Сви смо на њу осуђени.
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Слободан Симић


Успавали су голуба мира.
Да се више не мучи.


Кад се ништа не зна,
све је јасно.


Поново је објавио књигу.
Уместо да преда књижицу.


Где владају мајмуни,
важи закон џунгле.


Црни хумор је духовито изјављивање саучешћа.
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Ријалити шоу


Моје афоризме је тешко вредновати.
Не зна се који је од кога бољи.


Спалио сам рукопис своје нове књиге.
Читалац је победио писца!


Предњаче средњаци.


Домановић је био у праву.
Треба умрети млад.


Истина је само једна.
Тако да смо је лако прегласали.
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Слободан Симић


Да ли вам недостаје демократија?
Не ‐ доста ‐ је!


Задушнице – Дан државности.


Уместо да нам је нова влада улива поверење,
саливамо страву.


Вођа никоме не жели зло.
Али једно су жеље, а друго могућности.


Поделе ‐ то је оно што нас спаја.
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Ријалити шоу


За идеале гину будале.
А паметни за глупости.


Није довољно веровати Премијеровом обећању да
ћемо живети боље.
Треба веровати и у реинкарнацију.


Саобраћајни полицајци су врло завидни људи.
Кад год открију да сам нешто попио, траже паре да
и они нешто попију!


Зна се ко коси а ко воду носи.
Али ко однесе све остало?


Мук.
Колико пара толико музике.
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Слободан Симић


Србија задовољава највише еколошке стандарде.
Одлично се разграђује.


Ми смо увек били за регионалну сарадњу,
па смо пристали да спојимо столове.


Ако сте већ одлучили да носите шајкачу, узмите
одговарајући број.
Не ваља кад пада на очи!


Ако је нешто сигурно,
то је потпуна неизвесност.


Они који мисле да је цензус од 5 % мало,
треба да виде колико је то у парама!
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Ријалити шоу


Суди се и невиним.
Код нас нема сексуалне дискриминације.


Узалуд нас зовете да сведочимо.
Ми смо неми сведоци.


Имали смо срећу у несрећи.
Такве смо среће.


Да бих постао социјално биће, мени треба помоћ.
Социјална помоћ.


Бити или не бити,
па шта буде буде.
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Слободан Симић


Дуго сам чекао на судску пресуду.
Али на крају, свака роба нађе свога купца...


Са оптимизмом можемо гледати
на будућност нашег песимизма.


Нама је савест мирна.
Уморила се од гриже.


Мудро ћутим.
Велики сам ја мудрац.


О ратним злочинима не можемо говорити само
црно‐бело.
Има ту доста и црвеног...
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Ријалити шоу


Ми смо спортска нација.
Навикли смо да губимо.


Изгледа да је наш напредак прошао озбиљну обуку.
Потпуно је неприметан.


Операција успела, пацијент умро.
Од глади.


Кад причаш сам са собом,
не треба ти коалициони партнер.


Нисте нам давали новац него паре.
И не треба да вас чуди што су испариле.
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Слободан Симић


Најтеже је победити себе.
Зато ја увек идем на нерешено.


Наша глупост је аванзовала.
Постала је национални идентитет.


Остварио нам се сан.
Нико нас не буди.


Ја имам одлучујући утицај на све политичке странке.
У коју год да се учланим, изгуби на изборима.


Нас не занима да ли је старија кокошка или јаје.
Интересује нас шта је јефтиније!
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Ријалити шоу


Ко пева у државном хору,
мора бити кастрат.


Становништво се дели на незапослене, пензионере,
раднике у пропалим фабрикама и администрацију
која је вишак.


Капитал је ушао у земљу.
Али изгледа да су баш ту биле неке подземне воде...


Најмање ценимо оне
који се највише продају.


Не треба нам књига утисака.
Биће довољан и афоризам.
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Слободан Симић


Шта рећи а не заплакати,
запита се сатиричар.


Мрачно доба има светлу будућност.


Некад ће бити боље.
Неком.


Економски напредак је толико силовит
да скоро сви грађани купују и хлеб и млеко.


Док једном не смркне, другом не сване.
Такав је наш биоритам.
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Ријалити шоу


Ми смо врло образован народ.
Поучени смо искуством.


Неке зграде су под заштитом државе.
И неки људи...


Светло на крају тунела?
Немамо ми пара за то!


Помозите незапосленима!
Дајте отказ!


Ако вам кажем за кога мислим да гласам,
мораћу да вас убијем.
А ако заиста за њега гласам, убићу се сам!
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Слободан Симић


Не можемо да кажемо ништа конкретно о
расположењу јавног мњења јер су сви наши анкетари
добили батине!


Ја никоме нисам остао дужан.
Отишао сам!


Треба променити Премијера.
Не би било згорега.


Највише се пише о неписменима.


Нисмо ми тако наивни
да би били невини!
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Ријалити шоу


С обзиром да у Србији више нема шта да се украде,
моле се лопови да пређу на другу дестинацију.


Не волим новац.
Далеко од очију, далеко од срца.


Они који чекају посао у Србији, треба да знају
‐ ту неће доћи!


Наш напредак је видљив,
јављају микробиолози.


Слободно направите селфи.
Можемо да се сликамо.
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Слободан Симић


Ако нема критике,
стање је критично.


Ми бисмо објављивали истину,
али шта да радимо кад она не воли публицитет.


Стигли смо до амбиса.
Вежите се, полећемо!


Данас је у нашој кући свечани ручак.
Има га!


Не знамо шта нас чека
јер стално каснимо.
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Ријалити шоу


Борба против корупције?!
Врх!


Немамо среће.
Али имамо срећке!


А кад смо најзад положили испит из демократије,
професори су ухапшени због примања мита!


Ви заиста цените своје политичаре.
Може ли то мало јефтиније?


И докле више стално Бранков мост?!
То је и наш мост!
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Слободан Симић


Ја пишем тако вредне и значајне афоризме
да се озбиљно бринем да ме неко не киднапује.


Имамо јасан план.
Радићемо по интуицији.


Добили смо кров над главом.
Овако је то било: прво су се срушили зидови...


Вођа је нашао решење за незапослене.
Заратићемо!


Овде не треба имати сан
ни у сну.
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Ријалити шоу


Немате чега да се бојите.
Само кога.


Народима који стално стоје у реду,
често хипертрофирају органи реда.


Није истина да ми запошљавамо само партијске
кадрове.
На пример, наша деца се уопште не баве
политиком!


На балканском бурету барута
увек седе краткофитиљаши.


Дуго и узалуд смо тражили правду.
Време је да је прогласимо мртвом.
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Слободан Симић


Нема потребе да глумите лудило.
Тај филм смо већ гледали.


Ја пишем тако лепе афоризме да би била велика
штета за културну јавност
ако не направим изложбу.


Ударио ме је политички неистомишљеник.
Сад смо истомишљеници.


Није довољно да политичар буде гласан.
Треба да буде извикан!


Нас и Руса, триста тајкуна!

98

Ријалити шоу


То је опуштајућа комедија.
Гледаоци нису у обавези ни да се смеју.


Ми мислимо на наше грађане.
Сви су обухваћени истрагом.


Наш став је јасан!
Нећемо се изјашњавати!


Медицина је напредовала.
И стигла до гробља.


Наш углед није пољуљан.
Увек се тако креће.
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Слободан Симић


Судије се код нас не држе закона као пијан плота.
Нема плота.


Не знам куд плови овај брод,
али нас сви зову „гњурци”.


Од лагања не може да се живи.
Само од лаковерних.


Читаоци толико жуде за мојим афоризмима,
да сам често принуђен да их објављујем и
недовршене.


Штампао бих ја и своју пету књигу,
само да ми се није истрошио тонер.

100

Ријалити шоу


Ја волим да се дивим уметности.
Није ми тешко да по цео дан читам своје афоризме.


Пружила нам се прилика.
Изгледа као мртва...


То је политичар који никог не оставља
равнодушним.
Сваког изнервира!


Ударили смо главом у зид.
И пробили дно!


Млади не желе да буду криминалци.
Већ њихове вође!
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Слободан Симић


Овде је и Бог рекао „Лаку ноћ!”
А боље да не знате ко је рекао „Добро вече!”.


Нови државни празник Србије: Дан мрмота.


Дошло би боље сутра
само да нам није време стало.


Спремни смо на најгоре.
Имамо адекватну стручну спрему.


Празне главе наступају
пуном паром.
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Ријалити шоу


Узели су нас на зуб.
И укинули стоматолошку заштиту.


Наша странка се залаже за равноправност.
Узимаћемо од богатих и давати сиромашним,
све док сви не буду сиромашни.


Нико више не прима мито.
Мора преко посредника...


Да, ја сам овде спасилац.
Како могу да вам помогнем?


Направио сам критички осврт на актуелну
политичку ситуацију,
и од тада не престајем да се осврћем.
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Слободан Симић


Ударали смо главом у зид јер нисмо знали
да постоје врата.
Сад ударамо главом у врата.


Са нама нема шале
јер је ми не разумемо.


Политичари нису најглупљи.
Само имају монопол!


Морамо се суочити и са злочинима нове власти.
Нема нам новчаника!


Приуштили су нам одрицање.
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Ријалити шоу


За мене је приватна својина светиња.
Не осећам се достојним да је поседујем.


Афоризам је наша животна прича.


Народ је незајажљив.
Мало му је његове муке.


Наш Титаник иде својим током.


Српске моралне громаде најчешће се одрањају.
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Слободан Симић


Наши резултати су врло видљиви,
али нажалост нико не гледа у том правцу.


Не треба нам слепи вођа.
Биће довољна и слепа послушност.


Банкарима није лако изјавити саучешће.
Одмах траже учешће!


Да би стали на ноге,
треба да спаднемо с ногу.


Ова влада представља право олакшање,
рече државна каса.
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Ријалити шоу


У Србији пали само шамар.


Нико ником не верује.
То је наша религија.


Није лија лукава,
него су коке глупе.


Србија је земља администрације.
То је баш упечатљиво.


Пали бисмо ми на ниске гране,
да их нисмо приликом пада омашили.
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Слободан Симић


Ако сте у праву,
у Србији вам ни право не може помоћи.


Плашим се своје сенке.
Била је на ратишту.


Чекамо последњи воз.
Ко није са нама, не зна шта пропушта.


Правда је на нашој страни.
И она тражи правду.


Државна безбедност је сада само бледа сенка.
Ево погледајте иза себе!
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Ријалити шоу


Новинар је хтео да злоупотреби моју скромност
и питао ме је ко је најбољи афористичар на свету.
Срећом, ја нисам лажно скроман.


Нисмо ми накривили капу.
Тако је одувек стајала.


Ми смо цивилно друштво.
Само нам је мишљење униформно.


Изгубили смо наду.
Нико је није нашао.


Ако заиста верујете нашим обећањима,
ви сте већ у Обећаној земљи!
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Слободан Симић


У демократији имамо сва права.
Да их тражимо.


Кажу да сам слепи вођа?!
Нећу ни да чујем!


Има бога.
Али недовољно!


Нисам ја толики нарцис да очекујем
да ме баш сви воле.
Воле ме они који ме познају.


Два добра не иду заједно.
Свако мора да оснује своју странку.
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Ријалити шоу


Најбољи афористичар сањао је страшан сан.
Као, он спава, а не пише!


Он је познат писац.
Стално гостује у ријалити програмима.


Забрањено је тући децу.
Родитељи могу бити искључиво спарингпартнери.


Код нас има и секташа.
Верују у боље сутра.


Ако овде знаш да пишеш,
бриши одавде!
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Слободан Симић


Ко се није страначки оријентисао,
у Србији је практично изгубљен.


Са прањем образа никад ниси начисто.


Од нас може много да научи
свако ко се учи на туђим грешкама.


Не знају куд ударају.
Али знају кога!


Поклону и грађанима Србије
у зубе се не гледа.
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Ријалити шоу


Ако је ово то ваше изобиље,
доста ми је свега!


На следећим изборима грађани бирају да ли ће
бити још мало стрпљиви
или ће још мало да сачекају.


Ми ћемо гласати за сваку странку која се залаже за
традиционалне српске вредности: три оброка.


Ко с ђаволом тикве сади,
тај је наш кооперант.


Наша породица обожава италијанску кухињу.
Сваки дан једемо макароне.
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Слободан Симић


Пред изборе су направили нови мост.
Па ко кога пређе.


Не треба се плашити мртваца.
Сем ако нису политички!


Пролетери, ујединимо се!
Лакше ћемо купити литар вињака...


То је писац који толико често објављује књиге
да уопште не стиже да их пише.


Ми у својој фирми имамо неке устаљене радне
ритуале.
На пример, стално гледамо на сат.
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Ријалити шоу


Ја сам спреман да одговарам за своје злочине.
Питајте?


Тачно је да смо једном ногом у гробу.
Али смо зато другом на квалитетној кори од банане
прве категорије.


У вину је истина.
И нигде другде.


И што баш о покојнику све најбоље?!
Докле више то србовање!?


Ја се не плашим да кажем своје мишљење.
Плашим се само кад је неко присутан.
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Слободан Симић


Лако се препознати непријатеље српског народа.
То су они који навијају да победи бољи.


Наши политичари имају дара
само за примање поклона.


Наша опозиција је само на папиру.
И то ономе који служи за штампање пара.


Влада се не бави гладнима.
Тај проблем нема довољну тежину.


Кад је национално памћење кратко,
сваки злочин је незапамћен.
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Ријалити шоу


Вођа коме падне мрак на очи није слеп.
Али је резултат исти.


Сваки нови афоризам објављујем са стрепњом.
Да ли је човечанство довољно спремно?


Живимо у васпитаној средини.
Овде је и Бог рекао: „ Лаку ноћ!”


Ми нисмо за устанак.
Може ли седница?


Ко добро резонује,
често му разбијају резонатор.
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Слободан Симић


Ми нисмо народ од речи.
Ми смо народ од ћутања.


На крају своје дугогодишње каријере могу да кажем
да ми је најжалије што никад нисам успео да се
запослим.


Све наше победе могу да се посматрају и као порази.
Толико су универзалне.


На нашој телевизији увек су лепе вести.
Тек пристигле из салона за улепшавање.


Најдуже чекамо ред.
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Хоћеш да се кандидујеш на изборима?
Обећаваш?


Могао бих да вам кажем шта је покојни министар
рекао покојном директору док су седели
код покојног бизнисмена.
Ако бих хтео да будем покојни.


Наши су свачији.


Зарадио сам чир радећи код приватника.
И одмах ми је исплаћен.


Видно напредујемо.
Остављамо крвав траг.
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Ако будемо имали среће,
неће нам се десити ништа лоше.


Ми смо за равноправност полова.
Зато није у реду да ми стално будемо северни!


Нама не треба Европа.
Треба нам нешто јаче!


Ми допуштамо другачије мишљење.
И мува може да се чује.


Код нас дупло голо има домино ефекат.
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Нашао сам везу.
Била ми је око врата...


Често идем на Тржиште рада.
Волим да упознајем нове људе.


Ако волиш да говориш истину,
избегавај глуво доба!


После зимске депресије долази пролећна депресија.
Ми мењамо само годишња доба.


Све што је лепо има крај.
Али никад није у мом крају.
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Узалуд мислите својом главом.
Други је шишају.


Нама је свануо мрак.


Има политичара који нису ни за шта.
Они су за све.


Све што крене по злу,
са нама путује.


Овде је незадовољство
у сваком погледу.
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Кад бисмо ми могли да бирамо,
не бисмо изабрали демократију.


Нека буде што бити не може.
Све по плану.


Премијер није упознат са малверзацијама.
Знају се само из виђења...


Србија подсећа на плавушу.
Лепа а глупа.


Нова влада је најавила да ћемо живети боље.
Срећом да је наш народ увек спреман за нова
искуства.
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Од два зла увек бирамо мање.
Има већи коалициони потенцијал.


Криминалце није тешко наћи.
Крију се тамо где их нико не тражи.


Наше вође је тешко следити.
Виде се само трагови гума.


Продали би веру за вечеру.
А политичка уверења за доручак.


Ви не знате да сам проглашен за најбољег
афористичара на свету?
Зар нисте читали проглас мога кума?!
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Ми гласачи на гласању стално имамо испит
из опште културе.
Траже да се потпишемо.


У бирократским земљама
запечаћена је и судбина.


У нашој политичкој радионици
поправљамо и непоправљиве оптимисте.


Двоглави орао је птица‐селица.


Његова реч је закон.
И Устав.
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Не мислим од чега се живи.
Нисам ја интелектуалац.


Обило нам се о главу
што смо је сагињали.


Код нас је позитивна атмосфера
само за оне који су спремни да живе од ваздуха.


То што нам нема спаса
значајно је смањило тензије током изборног процеса.


100% сви узимају проценат!
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Сви су оштро осудили нападе на новинаре,
па истражни судија није хтео да се меша.


Грађанима треба отворено рећи где одлази
сваки њихов динар.
Одлази у непознато.


Ми нисмо будале.
Ми смо ваши изабрани представници.


То су вековне тежње нашег народа.
Само још нисмо успели да их јасно формулишемо.


Обећали су нам мед и млеко.
А дочекали смо хлеб и млеко.
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У Србији је ђубре безбедно.
Ми бацамо паре.


Емисија отровних гасова емитује се
на државној телевизији.


Избацили су ме из фирме.
Сад могу да се посветим соло каријери.


Влада не може пасти.
Све је већ попасено!


Кад је цар го,
увек је безобразан.
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Кад је председник владајуће странке уједно и
председник државе,
Устав је у обавези да се усагласи са партијским
програмом владајуће странке.


Правда је слепа.
Од сјаја златника.


Од нас је Бог прво дигао руке.
Па их спустио!


Последњи пораз нам је баш велики.
Има га за све.


Нови српски поздрав: руке увис.
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Откад нам је нови газда увео
целодневно радно време,
сви смо постали љути професионалци.


Политички затвореници заслужују бољи третман.
На пример, грађани Србије.


Приближавају се нови избори.
Омча, отров или мост?


Неће се више вредновати уметничка дела.
Љуте се уметници.


Српска политика је као егзибициониста.
Дуго се крије, а кад се покаже, сви се саблазне.
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У нашем ресторану нема хране и пића,
али смо чувени по љубазности и гостопримству.


Стално плаћамо главом.
Време је да ставимо мало и на штедњу...


Народ у политици увек има споредну улогу.
Да уноси послужавник.


Српску политику одлично разумеју
само они који се не разумеју у политику.


Он је култна личност.
За љубитеље култа личности.
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Опозиција је из своје потпуне неактивности извукла
корисну поуку.
То је добро плаћен посао.


Он је врло популаран политичар.
Обећава по свадбама.


Дошло је заиста наше време.
Неће да ради за нас!


Децо, ми смо све уложили у борбу за Косово.
А све ће то једног дана бити ваше!


Имали смо среће.
То је била срећа у несрећи.

132

Ријалити шоу


Наша телевизија никад не извештава о догађајима
јер не желимо да дајемо незаслужени публицитет
стварности.


Влада усваја бесмислен закон.
То је Марфијев закон.


Мислите да наши политичари не узимају паре?
Добар штос!


Они који раде о глави
најлакше налазе стране инвеститоре.


Злонамерни новинари стално покушавају да извуку
моје изјаве из контекста.
Срећом, нема контекста.
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Ако мислите да се злочин не исплати,
онда ви нисте упознати са платним прометом наше
владе.


Влада је много задужена,
уз дужно поштовање.


Морамо да водимо мирољубиву политику.
Код нас је и ослепела...


Ја, као Председник, борићу се за владавину права.
Али грађани морају бити стрпљиви јер сам се до
сада изборио само за владавину.


Није лако написати афоризам који нико други није
написао.
Мора да се смисли нешто духовито и паметно.
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Проблем незапослености је најизраженији
код запослених у влади.


Ратни злочинци су покушали да се умешају у масу.
Међутим, одало их је дисање.


Имамо несташицу решења и изобиље проблема,
па смо принуђени да проблеме решавамо
проблемима.


Демократија је дворска луда Коалиције.


Наши манекени су специфични по томе
што немају шта да обуку.
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Не успевам више да заварам глад.
Дружи се са интелектуалцима!


Као Председник радио сам и ствари којима се не
поносим.
Али се поносе моји бирачи.


Промене су видљиве голим оком.
И осталом голотињом.


Свака роба нађе свога купца,
било да је у позицији или у опозицији.


Истрага ће утврдити зашто нам се није
отворио падобран
који смо продали.
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Припрема се реформа правосуђа.
Судиће се поштено.


Победио је разум.
Па смо морали да пребијемо његове навијаче.


Био сам код зубара.
Ја сам средња класа.


Афористичари који пишу као од шале
никад нису духовити.


Да би изашао из анонимности,
мораш прво из нормалности.
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Овде нема ништа.
Овде смо своји на своме.


Вратили смо се у седло.
Али са погрешне стране.


Треба питати највеће светске експерте кад ће нам
бити боље.
На пример, Бог свети зна.


Кад су се венчавали јад и беда,
Србија је ухватила бидермајер
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њанин).
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Афоризми и приче превођени на више од десет
страних језика. Заступљен у многим антологијама ху‐
мора и сатире. Текстови извођени у позоришту и на
ТВ.
Награде за афористику:
‐ Награда »Драгиша Кашиковић«, за збирку афо‐
ризама »Ратни профитер«, часопис »Српска реч«, Бео‐
град, 1994.
‐ Прва награда за афоризме, »Чивијада« и часо‐
пис »Чивија«, Шабац, 1999.
‐ Вибова награда за сатиру, лист »Политика«, Бео‐
град, 2001.
‐ Награда за допринос сатири, Дани хумора и са‐
тире Даниловград, Даниловград, 2002.
‐ Награда за најбоље афоризме, Електронски часо‐
пис ЕТНА и издавачка кућа Алма, Београд , 2003.
‐ Награда »Ђорђе Фишер« за сатиру, Удружење
књижевника Војводине, Нови Сад, 2006.
‐ »Златна кацига« за афоризам, Међународни фе‐
стивал хумора и сатире »Златна кацига« Крушевац,
Крушевац, 2007.
‐ Награда »Типар« за изабране афоризме »Трно‐
вита круна«, Фестивал хумора и сатире у Пљевљима,
2014. год.
‐ Награда »Наџи Најман« за афоризме од Фонда‐
ције »Наџи Најман« из Либана, 2014. год.
‐ Специјална награда за афоризам „Torino in sinte‐
si“, Торино, 2016. год.
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Уредник едиција »Нова сатира« и »Афоризница«
у издавачкој кући »АГОРА«.
Члан Удружења књижевника Србије, Удружења
драмских писаца Србије и Председник Београдског
афористичарског круга.
Живи и ради као психијатар у Београду.
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ЗАХВАЉУЈЕМ СЕ НАЈРЕДОВНИЈИМ
УЧЕСНИЦИМА ФБ АКЦИЈЕ:

Азем Мандал
Александар Дробњаковић
Александар Павић
Александар Ристић
Александар Станић
Александар Чотрић
Александра Бабић
Александра Зечевић
Александра Јовановић
Ђукић
Александра Куриџа
Александра Симеуновић
Ана Анџић Томлинсон
Ана Богдановић
Ана Гавриловић
Ана Милосављевић
Ана Самарџија
Ангелина Гороњић
Андријана Наумовска
Асја Отас
Атанас Крлевски
Биљана Вукомановић

Биљана Вуловић
Биљана Дедић
Биљана Диковић
Биљана Јовичић
Биљана Константиновић
Бојан Бачевић
Бојана Маринчић
Брана Јотић Кљајић
Бранка Петровић
Бранко Аранђеловић
Братислав Костадинов
Васил Толевски
Велибор Герзић
Величковић Сандра
Весна Аргакијев
Весна Бачевић
Весна Видаковић
Станковић
Весна Денчић
Весна Зорић
Видоје Пашић
Витомир Ђорђевић
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Владимир Благојевић
Владимир Давидовић
Владица Миленковић
Војин Тривуновић
Војислав Томашевић
Вукица Марковић
Горан Иванковић
Горан Радосављевић
Гордана Мајдов‐Марковић
Гордана Новак
Гордана Радивојевић
Далиборка Шишмановић
Кепчија
Данијела Орловић
Вујовић
Даница Поп‐Митић
Деана Саиловић
Дејан Димитријевић Мита
Дејан Карић
Драган Зумберовић
Драгана Мраковић
Драгана Шопаловић
Драгица Гачић
Драгица Ђурић
Драгиша Принчевац
Драгољуб Селаковић
Екрем Мацић
Жељка Радуловић
Жељко Марковић
Жељко Мићић
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Зла Маћеха
Злата Срећковић
Златан Стојадиновић
Зоран Граховац
Зоран Ђукић
Зоран Каначки
Зоран Спасојевић
Зоран Филиповић
Зоран Чојчић
Зорана Симић
Зорица Бајцета
Зорица Барјактаревић
Зорица Мијаиловић
Зорица Милић
Зорица Миновић
Зорица Продановић
Зорица Тошић
Зухра Даничић
Иван Петронијевић
Ивана Јовановић
Ивана Лучић‐Тодосић
Ивана Остојић
Ивана Срећковић
Илинка Божовић
Јандре Дрмић
Јелена Бацевић
Јелена Бојовић
Јелена Врањеш
Јелена Јулоски
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Јелена Станковић‐
Ћирковић
Јованка Будимир‐Муиџа
Кајцо Јованчићевић
Катарина Тосић
Ксенија Стојановић
Лидија Сарац
Љиљана Илић
Љуба Милићевић
Маја Мицевић Голубовић
Марија Ђурић
Филиповић
Марина Аџемовић
Марина Реџепагић
Марко Вуковић
Марко Миљковић
Мико Радоњић
Мила Филиповић
Милан Марковић
Миле Гјоргјијоски
Милијана Станковић
Милица Туцовић
Милка Дамјановић
Милојко Спасојевић
Милорад Вујновић
Милутин Млађеновић
Миљана Ђукић Ђорђевић
Mimosa Virtuosa
Миња Сворцан
Миодраг Ценић

Мирјана Благојевић
Мирјана Дамљановић
Мирјана Јасиковић
Мирјана Петровић
Мирјана Тадић‐
Печеничић
Мирко Кремић
Миро Георгиевски
Мирослав Павловић
Митар Ђерић
Млађан Живковић
Момчило Будић
Момчило Мурић
Нада Петровић
Нада Селаковић
Нада Спајић
Нада Џомбић
Наталија Видић
Наташа Герзић
Наташа Ковачевић Еx
Мрђен
Наташа Наца
Небојша Карадаревић
Небојша Милутиновић
Ненад Јефтић
Ненад Милојевић
Несторовић Немања
Никица Ковијанић
Никола Станић
Нисвета Грабовац Шабић
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Оливера Сокић
Павица Вељовић
Пеко Лаличић
Предраг Поповић
Предраг Супуровић
ПријатељПријатељи
Рада Митровић
Раде Ђерговић
Радмила Кнежевић
Васојевић
Радмила Стојановић
Радмило Мићковић
Ратко Бјелчић
Романа Реџић Тодоровић
Сава Бабић
Сандра Сандра
Саса Авакумовић
Светлана Ристановић
Светлана Спасеновић
Светлана Цеца Крстић
Селимир Костић
Синиша Јовић
Слава Савић
Славица Ђурић
Славица Мастикоса
Слађана Златић
Момчиловић
Слађана Митровић
Слађана Николић
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Слађана Тодосијевић
Слободан Ристановић
Снежана Бјелобаба
Снежана Калбаш
Снежана Ковачевић
Снежана Љубичић
Петронијевић
Снежана Марковић
Цуцић
Снежана Петровић
Бичанић
Снежана Ранковић
Бјелобаба
Софија Мићић Кандијаш
Срђан Јанковић
Станислав Томић
Стеван Сијаковић
Стево Бздилик
Стојанка Страњаковић
Сузана Ђуровић
Сунчана Иванчан
Тања Живанов‐Пејатовић
Тарли Тарми
Тијана Бајић
Тијана Совиљ
Тихомир Волић
Томислав Дрвар
Цеца Младеновић
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