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ЈОШ ИМ САМО

МАЧЕК
ФАЛИ!

ИМАЈУ

ЦВЕТКОВИЋА

ВЛАДА



KADA POMAŽEMO, POMAŽEMO ZATO 
ŠTO MOŽEMO DA POMOGNEMO.

KADA POKLANJAMO, POKLANJAMO 
ZATO ŠTO MOŽEMO DA POKLONIMO.

MI ZNAMO SRBIJU I MI JOJ VEC 10 
GODINA DAJEMO DA BISMO JOJ 

POKAZALI KOLIKO JE VOLIMO.
A AKO STE I VI MEÐU MALO ONIH KOJI 

IMAJU MNOGO, SETITE SE DA JE 
MNOGO ONIH KOJI IMAJU MALO.

POZIVAMO VAS: ULOŽITE U SEBE -
POMOZITE DRUGIMA!

́

 srecan
i kad želiš s drugim 

delit srecu

kad si

tu
́

́
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Слободан Срдић
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Tu`ila{tvu
Ulica Ustani~ka, bez broja i datuma
(ali }e po{tar ve} znati) Beograd

K r i v i ~ n a  p r i j a v a
Podnosimo krivi~nu prijavu protiv N.N. lica koja su, udru`ena u partomafiju, tokom pro-

teklih godina, izvr {ila krivi~no delo prevare, zahvaquju}i kojem su ta lica, bez lika i dela,
stekla, obi~nom ~oveku nezamislivu li~nu korist, a `rtve prevare ostavile u materijalnom
siro ma{tvu i duhovnoj turbokulozi.

O b r a z l o ` e w e :
Dok se, u zanosu politi~ke trgovine, prepucavaju me|usobno, ne bi li se nekako domogli vlasti,

kojoj je novac, kao ne{to {to jo{ jedino vredi u ovoj zemqi, nadohvat ne toliko ruke, koliko
dugih prstiju, lakoverni narod polako tone u postizborni zaborav, iz koga }e iza}i tek po raspi-
sivawu narednog glasawa.

Odkad je na ovim prostorima, ~ije se granice ni danas ne znaju, uveden nenarodni obi~aj da se
svaki ~as organizuju izbori i razne kampawe, srpskom narodu i gra|anima koji ovde sa wim jedva
`ive samo da bi glasali za ove koji su na beskona~noj vlasti, u proteklom periodu preko tele-
vizije, radija, {tampe, na mitinzima, sa skup{tinskih govornica, proslava jubileja i obele -
`avawa raznoraznih datuma, obe}ano je bezbroj puta:

- O~uvawe SCG, Kosovo i Metohija u Srbiji, Srbija u Evropi, Ra{ka oblast, Bujanovac,
Pre{evo i Medve|a na jugu Srbije, ukidawe viza, pet stotina hiqada novih radnih mesta, neza-
visno sudstvo, iskorewavawe korupcije, {vedski, a mo`da i norve{ki standard, prose~na plata
od hiqadu evra, povratak odbegle mladosti iz inostranstva, zaustavqawe bekstva mladih u ino -
stranstvo, dolazak stranih investicija, ap{ewe organizovanog kriminala, autoputevi, gasovodi,
vodovodi, kanalizacije, asvalt, stanovi za mlade, porast nataliteta, smawewe prevremenog i
neprirodnog mortaliteta, revitalizacija sela, ukidawe siroma{tva, vra}awe  iz izbegli{tva,
razvoj Srbije van Beograda , ulazak u NATO, ulazak u savez Rusije i Belorusije, povratak u
nesvrstane, obra~un s drogom i ostalim opijumom za narod, briga, ali ne samo nemo}nih, o starim,
briga, a ne ba{ ih briga o deci, legalizacija brakova izme|u pedera i lezbijki, po{tovawe prava
pasa lutalica, besplatno {kolovawe, besplatno le~ewe, razbijawe monopola, vra}awe vojske
strojevim korakom u kasarne, u punom sastavu, uvo|ewe linije razdvajawa izme|u policije i krim-
inala, uzletawe vojnih aviona, borbu protiv komaraca, okon~awe privatizacije, poni{tavawe
burazerske privatizacije, definitivni zavr{etak tranzicije...

A obe}ani su jo{ i brda i doline,  potoci meda i mleka, boqe sutra, lep{a budu}nost i malo
morgen!

Za sve to vreme obe}ari su kao ~lanovi zlo~ina~kog udru`ewa, organizovani u partije, gan-
gove, klanove i sekte, od naroda uzimali ogromne sume novca, a da nijednom nisu podneli izve{taj
za koje wihove nezaja`qive potrebe je oti{ao toliki novac.

REPUBLIKA SRBIJA 
S KOSOVOM I METOHIJOM 

KAO SVOJIM NEODVOJIVIM DELOM
Specijalni sud za borbu protiv organizovanog kriminala, kao i drumske, ste~ajne, 
fudbalske, narko, partizanske, duvanske, |ubretarske, naftne, {e}erne, cementne, 

vodne, vazdu{ne, belosvetske, ruske, kineske, crnogorske, 
albanske, italijanske i ostale ovda{we mafije
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Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu
imovinsku korist dovede koga la`nim prikazivawem ili
prikrivawem ~iwenica u zabludu ili ga odr`ava u zabludi
i time ga navede da ovaj na {tetu svoje ili tu|e imovine
ne{to u~ini ili ne u~ini, kazni}e se nov~anom kaznom ili
zatvorom do tri godine.

Ko delo iz stava 1.ovog ~lana u~ini samo u nameri da dru-
gog o{teti, kazni}e se nov~anom kaznom ili zatvorom do
{est meseci.

Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog ~lana pribavqena imovinska
korist ili je naneta {teta u iznosu koji prelazi ~etristo-
pedeset hiqada dinara, u~inilac }e se kazniti zatvorom od
jedne do osam godina.

Pa jo{ ako je delom iz st. 1. i 2. ovog ~lana pribavqena
imovinska korist ili je naneta {teta u iznosu koji prelazi
milion i petsto hiqada dinara,u~inilac }e se kazniti
zatvorom od dve do deset godina.

Da bi oni napunile guzice, narod je odvajao od svojih usta, a sve u pravoslavnoj, katoli~koj,
muslimanskoj i hebrejskoj veri da }e bar ne{to od onoga {to je obe}ano biti ispuweno.

Po svemu sude}i,  {to je, za razliku od ustavnog, specijalnog i redovnog sudstva, jedino ne za -
vis no pravosudstvo u zemqi, narod je prevaren! 

Kada se zna koliko je bilo parazita, foliranata, la`ova i prevaranata koji su u svoje xepove
potrpali ogromne iznose koje je narod izdvojio za wihovu gomilu la`i, za izdr`avawe odgo-
varaju}e kazne morao bi da se isprazni osredwi srpski grad, u kojem bi u uslovima koji vladaju
u Zabeli ili Mitrovici, ovda{wi usre}iteqi proveli ostatak `ivota, na iskijavawu onoga
{to su nam s predumi{qajem ~inili.

Srpski narod i ostali gra|ani koji s wim ovde jedva `ive
P.S.
Da je samo jedan od ovih strana~kih la`ova osu|en makar i na uslovnu kaznu, ve} na slede}im

izborima obe}awa bi se kretala iskqu~ivo u okvirima mogu}nosti ovda{wih politi~ara.
Tako bismo na mitinzima, partijskim skupovima i preko medija iskqu~ivo slu{ali kako }e,

ako im narod uka`e poverewe, kad oni do|u na vlast:
-Kao i u svim normalnim zemqama, i u Srbiji  nesmetano funkcionisati zemqina te`a!
-Svaka godina, dok su oni na vlasti ima}e dvanaest meseci!
-Uskrs }e padati u nedequ!
-Vozi}e se, kao i u zemqama razvijene demokratije, levom stranom! 
-Qudima }e, kao i u dr`avama koje nikad nisu ratovale, biti dozvoqeno da gledaju gde ho}e!
A padala bi i druga obe}awa koja je mogu}no i u Srbiji ispuniti.
Od takve vlasti bilo bi dovoqno da nas ne uvede u neki novi rat, da nam ne natovari novih

milion izbeglica, da ne otera novih dva miliona radnika na ulicu, da nas pomeri sa vrha naroda
koji se od raka razboqeva u broju koji se kod drugih odnosi na prehladu, da nam se makar jednom
nedeqno sklone s o~iju tako {to se ne}e pojaviti ni na javnom servicu...

Takvi bi imali {ansu da na vlasti ostanu i pun mandat, a mo`da bismo ih pustili da nam
vladaju jo{ ~etiri godine.

Ali, da bi smo takve imali na vlasti, moramo ove da nateramo da nam se skinu sa imuniteta.
Ina~e, ne}emo se na}i ni u Evropi, ni u Rusiji.
Umesto po horizontali, u pravcu, ili zapada, ili istoka, oti}i }emo po horizontali.
U pravcu vrlo suprotnom od Nebeske Srbije.

Zapisni~ar
Radivoje Boji~i}
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ДрагутинДрагутин

Гане Гане 

МилановићМилановић



Sve vrste osiguranja motornih vozila
Autoodgovornost Autokasko Autonezgoda

Pančevo 013 333 105

Novi Pazar 020 332 640, 020 332 641

office@triglav.co.yu

www.triglav.co.yu

0700 505 555
Kontakt centar
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Privredna komora Beograda, u saradnji sa Banca Intesa, vodećom bankom na srpskom tržištu, tradicionalno izlazi u susret svojim člani-
cama, nudeći novu uslugu, specijalnu ponudu „Affinity platnih kartica Privredna komora – Banca Intesa“ iz MasterCard programa.

Da biste bili u mogućnosti da koristite sve pogodnosti "Affinity platnih kartica Privredne komore – Banca Intesa", Privredna
komora Beograda dostavlja Vam članske identifikacione kartice Privredne komore Beograda, kao potvrdu da ste deo privrednog
sistema koji kontinuirano raste i razvija se, a sve u cilju unapređivanja Vašeg poslovanja, kao i ukupnog privrednog ambijenta. Pose-
dovanjem članske identifikacione kartice, pored toga što besplatno dobijate affinity platne kartice, stičete i pravo na besplatno korišćenje
usluga Privredne komore Beograda, kao što su: pohađanje edukativnih seminara, izrada biznis plana, pomoć u istraživanju tržišta,
izradi projektne dokumentacije, pronalaženje partnera, oglašavanje, zajedničko predstavljanje na sajmovima, kao i brojne druge ak-
tivnosti, koje su isključivo u svrsi unapređenja Vašeg poslovanja.

Pored besplatnih usluga koje vam pruža Privredna komora Beograda, Banca Intesa Vam nudi mogućnost korišćenja MasterCard
Standard i Gold kreditnih kartica, koje su namenjene svim fizičkim licima, i MasterCard Business kartica namenjenih Vama kao
vlasniku preduzeća, kao i Vašim zaposlenima, koje želite da ovlastite za korišćenje ovog proizvoda.

Vi, kao član Privredne komore Beograda oslobođeni ste plaćanja članarine za MasterCard Business karticu tokom celog pe-
rioda korišćenja, kako za Vašu tako i za kartice koje koriste Vaši zaposleni. Za prvu godinu korišćenja MasterCard Standard
i Gold „Affinity platnih kartica Privredna komora – Banca Intesa“ članarina se takođe ne plaća.

MasterCard Business je kreditna platna kartica koja se izdaje ovlašćenim licima preduzeća i koristi se za
plaćanja roba i usluga u zemlji i inostranstvu po osnovu troškova službenih putovanja, reprezentacije i sl.
Korišćenjem ove kartice smanjujete rizik koji nosi korišćenje gotovine (gubitak, krađa...). Nastale obaveze iz
prethodnog meseca izmiruju se naknadno, do 10. u narednom mesecu, nakon ispostavljanja specifikacije
obračunatih obaveza.
Ukoliko želite da postanete korisnik MasterCard Business kartice, dovoljno je da Vi i zaposleni koji će koris-
titi kartice popunite Zahtev za izdavanje Affinity platne kartice i obratite se menadžeru koji je Vaša osoba
za kontakt u Banca Intesa Beograd, ukoliko ste klijent Banca Intesa, a ukoliko niste Vaše kontakt osobe u
Banca Intesa biće:
Elena Dragićević (011 209 1434) i Svetlana Ćirković (011 328 7353 i 064 8777 445).

MasterCard Standard i Gold kreditne kartice za fizička lica omogućavaju Vam fleksibilno plaćanje: 

• Plaćanje na rate kroz model revolving kredita koji predstavlja univerzalni potrošački 
gotovinski kredit za kupovinu u zemlji i inostranstvu, uz minimalnu mesečnu otplatu 
od samo 5% zaduženja. 
• Plaćanje na 3 – 12 jednakih mesečnih rata bez kamate na više od 500 prodajnih mesta 
širom zemlje sa kojima Banca Intesa ima ugovorenu poslovnu saradnju. 
• Odloženo plaćanje od 70 do 100 dana bez kamate u Maxiju, Pekabeti i C marketu. 
• Odloženo plaćanje do 40 dana bez kamate na ostalim prodajnim mestima. 

U zavisnosti od Vaše kreditne sposobnosti možete dobiti kreditni limit između 250 i 10.000 EUR.

Da biste postali korisnik ovih kreditnih kartica ne morate biti klijent Banca Intesa, a za podnošenje zahteva za izdavanje Affinity
platne kartice potrebno je da dođete u bilo koju ekspozituru Banca Intesa i ponesete samo ličnu kartu i popunjen zahtev.

Za sve dodatne informacije možete pozvati Call center Banca Intesa: 011 310 88 88.

UNAPREDITE VAŠE POSLOVANJE!

Uključite se sa ponudom Vaše robe ili usluga u projekat Privredne komore Beograda i Banca Intesa!
Za sve „Affinity platne kartice Privredna komora – Banca Intesa“ razvijen je poseban Cash – back sistem koji podrazumeva da ko-
risnicima ovih kartica na Vaš celokupan prodajni asortiman odobravate popust u određenom procentu. Kupac karticom plaća punu cenu,
a Banka mu na kraju meseca odobreni popust vraća na račun kartice, odnosno Vašoj kompaniji svakodnevno uplaćuje ostvareni promet
umanjen za odobreni popust.
Uključivanjem u ovaj program i obezbeđivanjem pogodnosti za korisnike ovih kartica možete dodatno poboljšati Vaše poslovanje:

• Zahvaljujući mogućnosti dobijanja popusta i kreditiranja od strane Banke koje korisnici ovih kartica imaju, 
povećaće se broj potrošača u Vašim prodajnim objektima, a samim tim će se povećati i obim prodaje; 
• Vaše prodajno mesto ćemo promovisati kroz posebnu brošuru koja će biti kreirana i distribuirana 
svim postojećim ipotencijalnim korisnicima ovih kartica; 
• Vaše prodajno mesto biće promovisano kroz prezentacije na konferencijama za medije, seminarima, 
edukacijama i drugim skupovima organizovanim od strane Privredne komore Beograda. 

Postanite i Vi deo ovog sistema koji kontinuirano raste i doprinosi razvoju Vaše kompanije!
Za dodatne informacije možete kontaktirati Privrednu komoru Beograda putem telefona 011 2642 766, 3616 328,
e-mail: ssk@kombeg.org.yu, kao i Boban Milošević (011 209 1665, 064 8111 074) u Banca Intesa.

S poštovanjem, Privredna komora Beograda i Banca Intesa Beograd
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...
• Plaćanje na rate kroz

model revolving kredita uz minimalnu
mesečnu otplatu od samo 5% zaduženja!

• Plaćanje na 3 – 12 jednakih mesečnih rata 
bez kamate na više od 500 prodajnih mesta širom

zemlje sa kojima Banca Intesa 
ima ugovorenu poslovnu saradnju. 

• Odloženo plaćanje od 70 do 100 dana bez 
kamate u Maxiju, Pekabeti i C marketu. 

• Odloženo plaćanje do 40 dana bez 
kamate na ostalim prodajnim 

mestima !...

IDEMO 
U 

ŠOPING!

...• kreditni limit između 250 i 10.000 EUR.
Da biste postali korisnik ovih kreditnih 

kartica ne morate biti klijent Banca Intesa, 
a za podnošenje zahteva za izdavanje

„Affinity platnih kartica Privredna komora – Banca
Intesa“ iz MasterCard programa, potrebno je da odete

u bilo koju ekspozituru Banca Intesa 
i ponesete samo ličnu kartu i popunjen zahtev.
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Barak Husein Obama, zvani Huso Havajac, ro |en
je ~etvrtog avgusta 1961. godine u Honoluluu, na
Havajima, koje pripadaju Sjedi wenim Dr`avama
Amerike.

Mama mu se zvala Stenli En Danham, a bila je iz
Vi~ite, grada koji je u Srbiji poznat jo{ iz vestern
filmova, a to da se ovo simpati~no i mesto u kome
nije bilo ime na na metku, nalazi u Kanzasu, nekad je
znao svaki ovda{wi Bufalo Bil.

Crnomawasti i prili~no zagasiti otac Baraka
Huseina Obame zvao se Ba rak Obama, a po{to je od
malog Hu se bio stariji, sebi je uz ime redovno do-
davao i ono poznato ameri~ko - Senior.

Stenli En i mladi Senior upoznali su se za
vreme velikog odmora, dok su studirali na Havaj -
skom univer zitetu u Manoi.

U to vreme, brak izme|u pripadnika bele i crne
rase bio je zabraweno vo}e.

Ali, Stenli En i Barak Obama su zagrizli
jabuku, pa {ta bude.

I bio je - budu}i ameri~ki predse dni~ki kandi-
dat.

Otac mu je Kenijac, pa je i normal no {to se mali

Barak rodio na Havajima koja su me|u srpskim
tajkunima poznata i kao Sendvi~ka Ostrva.

Za jednog siroma{nog Kenijca, de kin tiranog
Srbina ili gladnog Somalijca dobar je znak kad se
klopa nalazi i u nazivu oblasti za koju se vezuje
sre } na budu}nost.

Kenijski DNK je jo{ ne{to {to je malom Husi
donelo prednost ne toli ko u ovom, koliko u
politi~kom `ivotu.

Poznato je da Kenijci nemaju prem ca u svetu kada
treba tr~ati na duge  i  sli~ne maratonske staze.

Na poznatim svetskim maratonima, od trke za
nominaciju za kandidata Demokratske stranke na
predsedni ~kim izborima u Americi, napornija je
samo trka za Belu ku}u.

Mnogi misle da je Barak Obama za pr sa pobedio
Hilari Klinton, ne za to {to od we ima ve}e grudi,
nego zato {to je {to su mu koreni ispod Kili-
manxara, gde tr~e i kad idu nogu pred nogu.

Osim {to je afroamerikanac, {to se po boji
o~iju, odela i ~arapa mo`e zakqu~iti letimi~nim
osmatrawem, Barak Husein Obama je i pravnik,
politi~ar, a za razliku od ameri~kih senatora koji

ZNAMENITI, DA IZVINI[, SRBI Radivoje Boji~i}   

BARAK OBAMA
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poti~u od Engleza, Jevreja, Holan|ana ili Nemaca,
Barak Husein Obama je tek peti afroameriken
koji je postao senator. 

A kad se jo{ zna da je ~lan Demo kratske stranke,
u Beogradu ga mnogi  do`ivqavaju i kao pripad-
nika proev ropske Srbije.

Iako je ro|en na Sendvi~ima, Barak je u potrazi
za brzom hranom rastao na raznim mestima. 

Po{to se zamom~io na Havaima uz uku i lele,
mora se re}i da je ~etiri godine proveo i u In-
doneziji.

To je ona dr`ava koja le`i na hiqadama golih
otoka, a jo{ ih je vi{e sa bujnom vegetacijom.

Posle ~etiri godine vratio se na Havaje na ko-
jima odrasta uz svoju baku Medlin, i fala Bogu ne
Olbrajt, nego Danham.

Wegova dobra baka upisuje ga u uglednu privatnu
{kolu "Punahou", na kojoj je Barak diplomirao go-
dine 1979. 

Zato je godine 1989. ladno mogao da proslavi de-
setododi{wicu mature.

Barak Obama je upisao prava na Osidental
Kolexu u Los An|elesu, da bi pravu Ameriku
otkrio na Kolumbija Univerzitetu u Wujorku.

Po{to je odslu{ao predavawa i ispite polo`io
u roku, na Kolumbija univerzitetu i Harvardu
diplomirao je prava, {to je nauka koja najboqe
le`i promontenigerima.

Po{to je diplomirao, nije otvorio marketin -
{ku agenciju, niti je pristupio kakvoj stranoj
banci, kao {to bi mu to ovde savetovali, nego se
zaposlio  i godinu dana radio u konsalting firmi
Biznis Interne{enel Korporej{n.

Ali, kad je shvatio da mu nedostaje advokat, on
ga nalazi u sebi tako {to pristupa advokatskoj
kancelariji Miner, Bernhil i Galan u gradu na
Mi~igenskom jezeru, najve}em srpskom mestu posle
Beograda, u ^ikagu, brale.

Od po~etka svestan da se politi~ka karijera ne
mo`e graditi uz pomo} viska i mistrije, Barak
pristupa jednoj nevladinoj organizaciji.

Sa te startne pozicije Obama bi postao politi -
~ar i u Srbiji.

Po{to se oprobao i u advokaturi i u profesuri,
Barak Obama je zakqu~io da je boqe biti pet mi nu -
ta na vlasti, nego ceo `ivot u nevladinom sektoru.

Zato se on 2003. kandiduje za senatora.
Ve} na po~etku kampawe za senatora, Barak

Obama je obe}ao ne{to {to bi prevedeno na jezik
da te ceo svet razume, zna~ilo: pet stotina hiqada
novih radnih mesta, potpisivawe sporazuma o
pridru`ivawu i asocijaciji sa EU, {vedski stan-
dard, zadr`avawe Kosova u sastavu matice zemqe,
a bilo je re~i i o autoputevima, gasovodima i
sli~nim grinfild investicijama... 

Ali, pre nego {to }e svoje bira~e ubediti da se
wegovim obe}awima ne}e samo ludi radovati,
Barak Obama je morao da opovrgne tvrdwe nekih
medija koji uvek la`u kad ne govore istinu, da je
wegov otac radikalni muja.

U svojim nastojawima Barak Obama ne zna za
Boga i tako se vaskolikom svijetu predstavqa kao
ateista, ~ime u mnogome srbqu sti~e veliki broj
istomi{qenika.

Ali, kad je video da su i Srbi po~eli da se krste,
Barak Obama pristupa sekti koja svoja verska
prava po ameri~kom ustavu u`iva pod nazivom
Ujediwena Isusova Crkva iliti United Church of
Christ. 

Barak Obama se politikom bavi od 1992. godine,
kada je uspeo da privoli preko 150.000 crnaca da
iza|u na izobore, a da pritom ne glasaju za radi -
kale.

Godine 2002. zajedno sa Xesi Xejsom, kojega se
se}amo kad je za vreme bombardovawa dolazio kod
Slobe da ga moli da pusti zarobqene ameri~ke
voj nike da yenki go home, jer su se jako bojali
ovda{weg mraka, a bili su se u`eleli i svojih
mama, Barak Obama u~estvuje u antiratnim protes-
tima, ali po{to je zakasnio da se stavi na stranu
nas Srba, on kritikuje "glupi" rat u Iraku, {to se
od nekog, kome je sredwe slovo Husein, moglo i
o~ekivati.

Desetog februara 2007. godine, u inat Kju Kluks
Klanu i ostalim nevladinim organizacijama koje
na svet oko sebe gledaju prili~no belo, Barak
Obama je zvani~no objavio svoju kandidaturu na
predsedni~kim izborima 2008.

Ve} tokom prvih izbora u Ajovi, Barak se izdva -
ja od protivkandidata, a izme|u ostalih i od Hi-
larke Klinton, partijske koleginice i bra~ne
drugarice prvog predsednika Amerike koji se nije
dr`ao zabrane pu{ewa u zatvorenim prostorijama
Bele ku}e, a koji }e u istoriji ostati upam}en po
tome {to se istresao i po Srbima, a od ovalnih,
pravio oralne kabinete.

Posle Ajove, sve je krenulo kao po hajveju.
I pre nekoliko nedeqa, Barak Husein Obama,

postao je demokratski kandidat za velikog belog
poglavicu, kako su Indijanci nekad nazivali {e f-
o ve Bele ku}e, pa i sada kada se u potenicijalnog
velikog belog poglavicu moglo gledati sa prili -
~no sumwi~avosti. 

Barak Husein Obama je od 1992. godine sre}no
o`ewen s Mi{el Robins Obamom, koju je upoznao
na studijama u Hardvardu.

Eventualno budu}a prva dama Amerike trenutno
radi u gradskoj upravi ^ikaga.

Barak Obama ima i dve }erke: Mariju En, ro|enu
devedeset i devete i Nara{u iz 2001.

Barak Obama je na{ sugra|anin, jer i danas ̀ ivi
me|u Srbqem i med snom u ^ikagu gradu bijelome.

P.S.
Svaka sli~nost izme|u B. Obame i ^. Jovanovi}a

sasvim je slu~ajna, a oni jedan s drugim nemaju veze
ni preko ameri~ke ambasade.
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Храбри умиру једном, кукавице хиљаду пута а
Ма ну ел Маруланда према потреби. Марулан -
да је вишедеценијски лидер Револуционарних

оружаних снага Колумбије, главне опозиционе снаге ове
Латиноамеричке државе. Поред свог изразитог промарк -
систичког опредељења овај Колумбијац познат је и по
честом умирању и још чешћем васкрсавању. Прва вест о
његовој смрти прострујала је Боготом још 1940. а од тада
је умирао неколико пута, на различите начине. Почетком
јуна ове године министар одбране Колумбије, Хуан Ма -
ну ел, објавио је да је Маруланда мртав. Читава попула -
ција одговорила је са – Кажи нешто ново.  

У Риму је одржан самит у организацији Агенције УН
за храну и пољопривреду (ФАО). Основни циљ самита
био је покушај усвајања јединствене стратегија раста
цене хране. Према статистичким извештајима ове орга -
ни зације проблем глади данас постаје један од највећих,
нарочито у земљама трећег света. После бројних смена
на власти у овим земљама већ дуже влада – глад. Без
коалиционих партнера. Услед тога Светска банка обећа -
ла је трећем свету донацију од 200 милиона долара. Што
се Срба тиче они наоко немају проблема са храном али
у ствари се ради о националистичким аспирацијама. Њи -
хо ва гојазност последњи је покушај да се Србија шири. 

У Москви је почетком јуна дошло до приближавања
немачке канцеларке Меркел и руског премијера Путина.
Након обимних разговора постигнут је начелан споразум
о изградњи гасовода између ове две велике земље.
Незванични кругови сазнају да ће то питање бити
увелико условљено сарадњом на политичком терену и
степеном приближавања Русије структурама ЕУ и
НАТО.  Меркелова је својим наступом на Црвеном тргу
показала веома висок степен државничке мудрости и
дипломатске стратегије, док је Путин показао да неко
може бити угледан и ако има гасове. 

И ове године у Напуљу је одржан фестивал вулгарног
назива Факуло! Аутор ове манифестације је италијански
комичар Бепо Грило који је пронашао идеалан начин за
пражњење политичких напетости. Сваке године грађани
се скупљају на брду изнад Напуља и над провалијом из ви -
кују псовке намењене политичарима. Италијани су још
једном показали да више воле чист ваздух и природу за
разлику од нас који то обављамо у загушљивом Парла менту.  

Цар ромске музике Шабан Бајрамовић заувек је
напустио улице Ниша и булеваре света. Србија је остала
без блузера али изгледа неће без – лузера и блуза. Како
год се завршили преговори око формирања (или фир -
мирања) Владе, школе Србије постаће вероватно бога -
тије за један предмет – Постизборна комбинаторика и
Коалиција – Свако са свима против свих. 

Међународни инциденти око имена државе Македо -
нија се настављају. У Атини је недавно одржан Самит о
управљању воденим ресурсима где је дошло до изос -
танка македонског председника Бранка Црвенковског.
Иако је Црвенковски био вољан да се појави и узлетео са

скопског аеродрома, његовом авиону забрањено је да
слети у Атину. Спор око имена траје од осамостаљења
ове бивше југословенске републике када је Грчка
положила право на име Македонија. Из тог разлога ова
држава се у међународној јавности помиње као Бивша
Југословенска Држава Македонија. Ипак није све тако
црно. Маке донија треба да буде срећна што њој желе да
оцепе само име а Црвенковски у ваздуху треба само да
примени шатл – дипломатију.

На другој страни света Данска се спрема да изгуби
читавих 98 % територије. Наиме ових дана отпочет је
процес споразумног оцепљења Гренланда, који је далеке
1957. године постао данска колонија. Ова држава Ескима
до сада је уживала статус широке аутономије али се ипак
јавила жеља његових житеља да буду сасвим само -
стални. Аналитичари наводе да и поред тога Гренланд
неће бити економски, а ни војно, самосталан, јер има
свега 57.000 становника. Овај догађај ће се повољно
одразити на Србију, јер је Гренланд још једна земља која
није у ЕУ. С друге стране Гренланд је показао да данас
ништа не може да се оцепи, а да на другој страни не
остане држава Хамлета.

Миодраг Стошић

МИОДРАЗИ...

МИМО-ОДНОСИ

ОЧЕКИВАЊЕ

Сред небеског тамног расутог темеља
По закону Њутна окреће се Земља

С њоме континенти у свемирској слици
Врте се нагнути према еклиптици

Али у том хладном небеском кратеру
Србија се врти у супротном смеру

И европску чека нестрпљиво владу
Од рестлова странки с рејтингом у паду

Видљиво је Срби кад се посла лате
Позлате га прво - говном запечате

Миодраг Максимовић
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*Србијом ће владати људи од ак-
ције. Бесплатне.

*На утакмицама све чешће навијам
- за полицију. 

*Време је за свесрпско помирење.
Са судбином.

*Влада јесте. Само што није.
*Одисеја савремене, српске поли-
тичке мисли : Са руба на Ивицу.

*Успео сам све да их преварим али
успех се у овој земљи не прашта.

*Пијем ко Шкот, бијем се ко Ирац,
швалеришем се ко Француз 

и навијам ко Шпанац. 
Ко је бре овде евроскептик !?

Миодраг Стошић

*Многе књижаре се претварају у
продавнице козметике. 
То не мирише на добро.

Миливоје Јозић

*У овој кафани музика 
је бесплатна. Свирну ти 

метак за џабе.
Никола Живковић

*Лако је наћи жену за свој живот.
Тешко је наћи жену за свој џеп.

*Резултати изградње новог човјека:
нико никог не познаје.

Мијо Мирановић – Гроф

*Србија треба да ствара само 
оне проблеме за које може 

да нађе решење.
*Све што живи осуђено је да умре.
Нарочито оно што живи од пензије.

*Од плате живим како-тако, 
али, до плате, никако.

*Да Голфска струја није наша, 
говори и чињеница да 

још увек није поскупела.
*Наш пензионер се храни само 

бираним јелима: бира 
она најјефтинија.
Марко Гргичевић

*У овој земљи, ја сам се изродио.
*Нико не ради, сви спавају. 

Ово је тим снова.
*Године су појели скакавци. 

Гладан народ је појео скакавце.
Драгомир Ђурђевић

*Ја се не бих зезао са Косовом. 
Само са Европском заједницом.

*Влас нас је освестила. 
Сада смо свесни губитници.
*Приватизација је добра, јер 

отпуштене још не набијају на колац.
*Европа нам измиче 

тло под Србијом.
*У гледању свог посла, код нас су 

најдаље отишли слепи гуслари.
*Демократија је ојачала. 

Нема разлике између 
дедињских и европских вила.

*Ко узме кајаће се. 
Ко не узме – обара владу.

Зоран Богдановић

*Наша слабост је баш у томе што
смо јаки као ова земља.

*За шиптаре нема зиме. На време
су се увукли Америма у дупе.

Радмило Мићковић

*На следећим изборима 
имаћемо само две листе: 
пожељне и непожељне 

воље бирача.
*Добар је био Слоба! После наших 

избора, и Солана га се 
по доброти сећа.

*Чека нас лепша будућност. 
Тако нам је слуђено.
Анђелко Ердељанин

*Зараде су нам преполовљене, 
а ни директори нам нису читави.
*Престао сам да идем на посао. 

Да посао не трпи.
*Доброг човека је лако препознати. 

Одмах видите да је будала.
*Дабогда имао па немао 
је превршило сваку меру.

Пеко Лаличић

*Сарадња са Хагом биће 
равноправна када и ми њихове 
људе почнемо да закључавамо.

*Колико год да је неки функционер 
глуп, довољно је паметан 

да изабере још глупље сараднике.
*Када се прочуло да ме жена вара 
с поштаром, прво су ми помогли 

пријатељи који су 
престали да ми пишу. 
Јован Г. Стојадиновић

*Не бих волео да млади буду наша
будућност. Не мисле ни на своју!

*Дали смо им глас, али нас не чују.
Милен Миливојевић

*Хоћемо промене! Динаре у евро.
*Тек из трећег почасног плотуна 

су га погодили.
*Није он мајстор да направи буре. 

Оне је Харолд Пинтер!
*У време богаћења, 

ја сам живео ван времена!
Миодраг Лазаревић

*Подижем исхрану на виши ниво.
Пењем се на дрво и једем трешње.

Селимир Костић

*“Хајде, прво нека ускачу пацови!”
- рече Ноје.

*Ови политичари пуцају високо.
Хоћемо представнике по нашој

мери.
*Агенција за приватизацију је база.

Све остало је уградња.
*Дркаџије на власти показују да без

алата нема заната.
*Да би променили пол, многим

мушкарцима је довољно да код ма-
тичара кажу “Да”.

Милан Ј. Михајловић

1 3 .  S T R A N A

Александар Блатник
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ЛЕТ, ЛЕТ, АВИОНЕ, 
И ДОБИЋЕМО ВЛАДУ

Преговори о новој српској влади, између завађених коа -
лиција и партија, полако улазе у фазу потпуног неразумевања.

Социјалисти, који на тасовима могу да превагну на све
стране, у овим тренуцима, не знају ни где им је дупе, ни где
им је Ивица.

Али, ни то није све: пензос Кркобабић, пошто се изборио
да се од следећег месеца пензије исплаћују из једног дела, сад
је кренуо у обрачун надокнаде за коалициону подршку,
односно за припомоћ у прикупљању скупштинске већине... Та
припомоћ, може се, наравно, уколико нема ништа против
господин Шабић, повереник за непроверљиве информације
од општег значаја, изразити и са неколико нула, мандата и
фотеља...

Коалиција за Европску Србију, пак, оштро протествује, и
тврди да са СПС неће ићи у коалицију на локалном нивоу у
Малом Црнућу, а богами ни у Великом Лаолу, уколико се не
обезбеди поштовање воље бирача у Гунцатима, који су, на
опште изненађење, у локалу били спремни да формирају
власт са својим мрским комшијама...

Народњачка коалиција ДСС-НС-ПУПС-ЈС из Вражо гр -
наца, са своје стране, упутила је протест централи у Београду,
да одмах прекине све разговоре и договоре са СРС и СПС око
формирања нове владе, све док се не реши питање поделе
ман дата у Вражогрнцима, као стратешки важној жили куца -
вици сутрашње Србије.

Из СРС поручују да у јуначком селу Ба неће попустити
уценама и претњама да уђу у коалицију са Г 17 плус, но цену
да изгубе све привилегије које им таква коалиција може
донети, и траже да се Вучићу омогући да буде градоначелник,
кад човек то толико жели, а да се, са друге стране, прво
изгради мостић преко подземне речице у њиховом крају (због

будућег развоја туризма!), па тек. после гасовод, нафтовод,
водовод, млековод и медовод..., јер морају да се знају
приоритети.

Из Г 17 плус су спремни, сазнајемо из поузданих извора,
да уступе место министра (финансија у Кораћици, па чак и у
Мачванском Причиновићу, и то ником другом него
Јединственој Србији, али за узврат тражи да Палма одустане
од изградње пута у прошлост са Вељом, и крене у изградњу
европског пута у бољу будућност са асвалтом...

Плус на ових 17, Палми се нуди концесија за изградњу
аквапаркиралишта на Сави, или Дрини!

Са своје стране, побуњено крило ДСС-а спремно је да
преговара са ДС-ом око коалиције на локалном нивоу у
Лозовику, али траже да ДС јавно призна да неће подржати
избор Весне Пешић из ЛДП-а за потпредседника Скупштине
у новом сазиву, јер може, по њиховом мишљењу, доћи до
масовне сече српских сгрујомера и отказивања ТВ претплате,
а то 6и, нема сумње, утицало и на слабије трошење струје из
ЕПС-а, на чије чело би у Управном одбору требало да дође
њихов човек.

И, најзад, сазнали смо да су, упркос овако исрпним и
свестраним преговорима, вођеним у фер и демократској
атмосфери, без уцена и притаисака, свесни своје историјске
одговорности пред народом, главни актери одлучили да за
сваки случај смање аеродромске таксе, како би евентуални пут
за евакуацију био што безболнији...

А то би, можда, из ове пат-позиције, могло да се протумачи
као спасоносно решење свих наших проблема,

Јер, летети, летети, лепо је летети...

***

* Историју смо сами писали. Писали, па се умор... 
*Избор је на нама: или ћемо да полудимо сами, или ће они

да нас излуде по европским стандардима!

Милован Вржина

Горан Ћеличанин



На југозападу Европе је земља великих терања.
Прво су Картагињани отерали староседеоце и осно -
вали Барселону (И то лични Ханибалов тата звани
Барка), па су Маври отерали Визиготе, па је Ел Сид
отерао Мавре, па је бискуп Торквемада отерао Јевреје
Сефарде (Дошли право на Дорћол), па је новоформи -
рана нација Шпанаца отерала Французе, па је генера -
ли симус Франко отерао комунисте... А када је тај исти
диктатор престао са терањем, па дотерао краља, овог
мог имењака Хуана Карлоса, кренуло им је. Испоста -
вило се да без краља не ваља, али само у заосталим
земљама, као што су Енглеска, Холандија, Шведска,
Норвешка, па, ето, и Шпанија. Сада 45 милиона пото -
мака свих поменутих уживају благодети ЕУ. А и изми -
ри ли су се. Франко је подигао у Ваље де лос каидос
(Долина палих) споменик и шпанским партизанима и
шпанским четницима. Тако су се помешане кости
помириле уз једну једину  уклесану реченицу: Они су
пали за Шпанију. Али, то су за нас шпанска села.

Могли су и они да почну са балванима, па да се
отцепе Каталонци, који говоре каталан, они из Гали -
ције, који говоре гаљего, па онда они из Андалузије,
Арагона, Астурије... Али нису. Додуше, њихови Шип -
та ри из Баскије још постављају бомбе, али све тише и
тише. Једино ако их не охрабри случај Косово. И нај -
богатији Шпанци, који тврде да нису Шпанци него
Каталонци, помало подсећају на Словенце и теже ма -
кар економској независности. Ко зна једнога дана!? А
колико воле Шпанце, оне праве Кастиљанце, види се
кад Реал гостује на Ноу кампу у Барселони. Не зна се
ко су већи гробари а ко цигани.Како ли је у свему ро ме
оном малом Српчету Бојану Кркићу, званом Перез?

Цела Шпанија је историја. Почев од једног споме -
ника у Барселони. Споменика оном жабару Колумбу
што нам је проузроковао рак плућа од дувана и НАТО
бомбе над Србијом. Јебем га радознала- како гласи
један графит у Београду. А онда неподношљива лако -

ћа уметности: Гоја, Пикасо, Сервантес (чијег су јунака
у Србији пре стотинак година преводили као Дон
Кишоте), Дали, Лорка...Па онај чудак Антонио Гауди,
што је пречипкао целу Барселону... Град у којем живи
моја ћерка и сви кажу: Благо њој, а она сања Кнез Миха -
илову, Дорћол, Калиш...Потпуно је разумем. И чекам.

Можда сам и ја неки чудак. Мени је, на пример,
лепша Москва од Санкт Петербурга, лепши Мадрид
од Барселоне, лепши Солун од Атине...

А тај Мадрид је чудо од града. На њему се види сав
сјај оне чувене империје. Од зграда, паркова, булева -
ра, фонтана...Све до Пуерта дел сол, Капије сунца.
Али као што у Токију нисам ишао на сумо рвање, тако
у Мадриду нисам ишао на кориду. Па да ми после у
ресторану служе лос кохонес или што би рекли
Нишлије тазе муда од бици.А , богами, јесу помало
перверзни у гурманлуцима. Својим очима сам видео
како једу кувано прасе, извађено из крмаче, са још
неформираним костима. Секу га не ножем, већ малим
тацнама.И још их држе у Европској унији, а нама
прете да не смемо да кољемо прасе од неколико
месеци. Ни да печемо ракију. Ни да бијемо жену и
децу...Шта ћемо кад смо европска пасторчад.

Шпанија је, у ствари,прелепа земља пуна људи-
Немаца, Руса, Енглеза, Холанђана, Американаца...Не
само да туризмују, него купују  некретнине. Поготово
у отменом летовалишту Марбељи, где је тајкунска
интернационала. Има и Срба, богами.

На крају, био сам у Африци да бих посетио Шпа -
нију. Канарска острва (Добила име по чопорима
дивљих паса)  припадају Црном континенту, а вије се
шпанска застава. Вулканске стене су начичкане
хотелима и туристима, вода се прерађује из мора, а
ђин ђуве за успомену продају Црнци, емигранти и
имигранти на сопственом континенту.То ти је свет.

Можда ћемо и ми једнога дана на летовање у
Призрен.

НАЦИОНАЛИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (10)
СВЕТ ЈЕ СРБИЈА : ШПАНИЈА
Драгутин Минић Карло

ЗЕМЉА ДОН КИШОТЕА

16

Ако је ико несвесно подигао нама споменик , то су Шпанци у центру
Мадрида, не слутећи да је Сервантесов Дон Кихот симбол ове наше

Србијице, која вековима јуриша на ветрењаче... 
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Српска натална
карта: Марс у другој
кући, Албанац 
у првој.

Миодраг Стошић

Карикатуре: Мухамед Ђерлек

КРВАВИ ХЛЕБ

Поштовани гледаоци, „Јежа“, пардон читаоци. 
Кад рекох гледаоци, можда слутим да „Јеж“ отвори сопствену телеви-

зију.
Е, мајко Божја, каква би то ТВ била! 
Си-ен-ен не би могла ни да јој присмрди, просто би се затворила, а и ако

би, јер не би било више ратова уживо.
А Би-би-си, е не би се ни она мајци примећивала, па би и она отишла

на добош. 
Е, да је било ТВ „Јежа“, па да вам сликом покаже догађај, то би била

права ТВ.
Овако морам речима. 
Речи, речи, речи; рече Шекспир.
Значи где!
На углу улица Бирчанинове и Катићеве, ту испред аутобуске станице,

где се сваког дана од три до шест (по подне) одржавају демонстрације,
често са повредама, ко ће први да заузме место у аутобусу.

Ту где се налази страна банка, добро дизајнирана, али са неколико кон-
тејнера испред, који сметају запосленима у банци, па траже да станари
околних зграда смеће директно износе на сметлиште на периферији града.

Шта се десило?
Истинска туча два господина, сасвим пристојно одевена. 
И гле чуда, нису се побила господа нарко дилери, око поделе терито-

рије, нису се побили ни тајкуни грађевинско-грађанске мафије око поделе
територије за надградњу на атрактивној локацији, нису се побили ни каро-
мафијаши око поделе територије где смеју да дрпишу кола...

Нису се побиле ни остале мафије...
Ко се побио?
Два претраживача контејнера око територије, чији су, уз цику, вриску и

размену удараца. 
Ударац, па реч.
-Рекох ти ја да смо се пре избора договорили, да је ово моја територија. 
Затим враћен ударац, па реч.
-То је био договор док се не формира влада, а ово се одужило, ови тамо,

преко пута отели ми улицу. 
Затим хватање за ревере и капуте, па дијалог.
-Брига ме, то је друга општина и друга власт. 
Затим, поцепан рукав, па опет реч.

-Е, нећу са њима па макар црко од глади.

И таман да се поново ухвате у коштац,
кад се један оклизну па право главом у кон-
тејнер.

Контејнер се изврну, просу се једна кеса
са остацима хране (највише хлеба). Овом
што удари главом у контејнер липну крв из
носа, те попрска по хлебу.

Спаринг партнер му подиже хлеб и рече:
-Крваво си га зарадио, и оде.
И показа нешто уз грмогласну вику на

рачун Владе, што би се на телевизији од-
лично видело, а овако....

Само, речи, речи, речи...
Бато Милатовић
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ЈЕДАН СМО РОД!
Припремајући књигу афоризама „Кас -

но сам почео да пишем" (коју је недавно
објавио „Ошишани јеж"), препознао сам
округло (па на ћоше) педесет афоризама
који су или потпуно исти или врло
слични већ објављеним афоризмима под
другим (и, често, врло звучним) име ни -
ма. Многи од тих мојих афоризама тако -
ђе су већ били негде објављени. О
пла гијату, како то рече ко 'лега Пешић,
нема ни говора ни писања, али су сви ти
афоризми избачени из моје књиге и мог
ауторства. Да се нисам уплашио даљег
претраживања, питање је да ли би оста -
ло довољно афоризама за књигу коју сам
припремао!

Ево афоризама избачених из рукописа
моје књиге, као и оних због којих су
избачени:
*Док дланом о длан, одјекну снажан
аплауз.
-Док ми дланом о длан, они побраше
аплаузе. (БојанЉубеновић)
-Док они ударише дланом о длан, он
побра аплауз. (Сенад Хонић)
-Док дланом о длан - и већ пљесак.
(Растко Закић)
„Моја слабост је што запињем из петних
жила", рече Ахил.
-Трудим се из петних жила, рече Ахил.
(Драгослав Митровић)
Сви за једног! Тај сам.
- Сви за једног. Ево ме! 
(Милован Витезовић)
Немамо зид плача. 
Ми то радимо безгранично.
- Јевреји имају зид плача. Ми кукамо на
сваком кораку.  (Бранислав Јарић)
Ми смо против рата. Помирили смо се и
са судбином. 
- Доказано је да смо за мир. Помирили
смо се са судбином. (Новица Тодоровић)
- По природи сам пацифиста. Помирио

сам се и са судбином. (Дејан Патаковић)
Исто би било и кад бих имао шта да
једем. Ја бих то одмах појео!
- Њима не вреди давати храну. Они све
поједу! (Александар Баљак)
После пишања уз ветар ћутим као заливен.
- Кад Велики Вођа пиша уз ветар,
његови следбеници се не буне. Сви ћуте
као заливени. (Александар Баљак)
Вама свака част! Знам да вам то недостаје.
- Председнику свака част! Једино му то
недостаје. (Александар Баљак)
Опасно је по живот пристојно живети.
- Живот је опасан по живот. (Предраг
Србљанин)
Небеском народу ништа није пало с
неба. Чека га све још горе.
- Небески народ је навикао да му је све
горе. (Слободан Дучић)
Не могу рећи да ни пас нема за шта да
ме уједе. Пси воле кости.
- Кучићи који воле кожу и кост и мене
имају за шта да уједу. (Александар
Матијашевић)
Било би нам добро кад би нам било боље.
- Можда би нам било мало боље кад би
нам било много боље. (Зоран Ранкић)
Ми смо користили прибор за јело још
кад се имало шта јести.
- Срби су користили прибор за јело још
док је било јела! (Владан Сокић)
Обучени смо да будемо голи.
- Обучени смо за голи живот. (Вељко
Рајковић)
Поцепали смо се, па нам свашта приши -
вају. (Варијанта: Нисмо више голи и
боси. Окрпили су нас.)
- Прво су нас поцепали, а сад се упињу
да нас поштено окрпе. (Љубиша Д.
Јовановић)
Стигли смо до циља. Сад смо на мети.
- Због њиховог циља, сви смо мета.
(Миодраг Лазаревић)
Нема јединства, а ни живот у братствима

није више сигуран.
- Кад ојачају братства, ослаби јединство.
(Ранко Митровић)
До прљавог рата дошло је из чиста мира.
- Из чистог мира дошло је до прљавог
рата. (Милутин Ђуричковић)
-    Рат је најпрљавији кад се води из
чиста мира. (Гојко Јанковић)
Срећни добитници су се извукли.
- И он је постао сретан добитник - изву -
као се. (Драган Буновић)
Није све изгубљено. Нашли смо се у
невољи.
- Нијесмо изгубљени. Нашло нас је чудо.
(Вељко Рајковић)
Тапкамо у месту крупним корацима.
- Корацима од седам миља тапкамо у
месту. (Дејан Тофчевић)
Момци су некад просили девојке. Сад
просе да преживе.
- Муж ме је запросио пре седам година.
И већ заједно просимо. (Јасмина Буква)
Откад сам им дао глас, не могу да дођем
до речи.
- Од како сам им дао свој глас - немо их
посматрам. (Србољуб Ратковић)
Задобио је повреде по глави, тупом предмету.
- Повреде су нанесене тупим предметом.
Највероватније главом. (Горан Гаћеша)
Откад договор кућу гради, завладалаје
стамбена криза.
- Договор кућу гради. У том случају
пред  стоји нам тешка стамбена криза.
(Дејан Патаковић)
Од уста одвајамо, само да се прехранимо.
- Да бих се прехранио, одвајам од уста.
(Саво Мартиновић)
Мало се разликујемо од мајмуна. За длаку!
- Људи и животиње су слични. За длаку
се разликуу. (Мирослав Средановић)
Љубим руке! У којима је власт.
- Љубим руке, пуне новца. (Пуниша
Белић)
Постоји само једна истина. Ова моја!

Баук афоризма кружи од плагијатора до плагијатора. 
Колико смо паметни да смислимо добар афоризам, толико смо и

интелигентни да схватимо како је много лакше преписати цео
афоризам него, далеко било, цео роман. 

Сувишно је питање ко преписује афоризме. Наравно, не чине то сви,
не можемо ми ни у томе да будемо толико јединствени, али је некоме и
то својствено. Ако је афоризам добар, не треба га се одрицати, него га
прихватити као свог најрођенијег. Тако и хумористи постају хумани.

Ту појаву уочили су и сами афористичари. Александар Баљак, на
пример, има, чак, читаву серију афоризама о томе:

„То је најпопуларнији афоризам. Нема сатиричара који га није
написао".

„Његови афоризми не само да носе лични печат аутора, него и број
тих аутора импозантан".

„Тако је говорио Заратустра, а сад то исто кажем ја. Прошло је
његово".

„Онај ко је то рекао пре мене, непотребно се истрчао".
А Божо Марић је искрено забринут: „Моје афоризме нико није

преписао. Зар сам толико неквалитетан?"

Никола Ч. Пешић се овако „вади": „Плагијат не признајем. И мени
исте глупости често падају на памет".

Овом темом сам се и сам послужио у двема књигама. У књизи
„Како сам постао уврнут" нашао сам четири афоризма:

1.  Мање неписмених - више плагијата.
2.  Подметнули ми туђу мисао, па ме онда оптужили за плагијат.
3.  Оригинал је оптужен што није веран плагијату.
4.  Ко се кити туђим перјем, брзо одлети.
А у управо објављеној књизи „Касно сам почео да пишем", поред

афоризма „Више није оригинално мислити друкчије", налази се и овај:
„Кад год напишем неки добар афоризам, сви одмах препознају од кога
сам га преписао".

Но, они који преписују туђе афоризме, а потписују себе, вероватно
су мање занимљиви широј јавности. Њима би се могли занимати
психијатри. 

Нас који то нисмо, више занимају они који немају зле намере,
односно који само намеравају да напишу (по могућству добар)
афоризам. Таквих је подоста. А што им се мисли подударају, значи да
код нас, ипак, има и оних који се у нечему слажу.

Милен Миливојевић

Феномен коинциденције, или - ко то тамо преписује?

ЧИЈИ СИ ТИ МАЛИ?



19

- Истина је само једна. Оно што ја ка -
жем. (Весна Денчић)
Било нам је равно све до Косова, а онда
нам је кренуло низбрдо.
-Чим нам је равно до Косова, нама крене
све низбрдо. (Зоран Богдановић)
Чим загусти, ми се проредимо.
- Кад загусти, људи се прореде. (Вито -
мир Теофиловић)
Ошамарени је добио информацију из
прве руке.
- Шамар је информација из прве руке.
(Александар Баљак)
Жртва другог алибија нема.
- Имам савршен алиби. Био сам жртва.
(Дејан Милојевић)
Да није било братоубилачког рата, не
бисмо ни знали ко нам је све брат.
- Да нисмо водили братоубилачки рат, не
бисмо ни знали да смо браћа.
(Алексндар Чотрић)
Нисмо ништа упропастили. Само смо
направили нове рушевине.
- Прескачемо непотребно. Одмах гради -
мо рушевине. (Томислав Марковић)
Атеиста верује да је бог.
- Био сам атеиста док нисам увидео да
сам бог. (Аноним)
Лажни патриота! Није учинио ниједан
злочин за отаџбину.
- Какав си ми ти патриота кад те нема на
листи злочинаца?! (Александар Баљак)
Двапут му је дизан споменик. Други пут
- у ваздух!
- Подигли су нам споменике. У ваздух.
(Драган Павличић)
Самоубица је или егоистични убица, или
претерује у самокритици.
- Самоубиство је врхунац искрене само -
критике. (Борислав Бојић)
Укинута је смртна казна. Сад по казни
живимо!
- Укидоше смртну казну. Казна на живот
остаје. (Драгољуб Симоновић)
Моји истомишљеници не мисле ништа.
- Истомишљеници смо, ништа не мисли -
мо. (Растко Закић)
Ако жена лаже, не лаже рог.
- Ако лаже коза, не лажу моји рогови.
(Алија Хоџић)
Чим би видела да нештојне иде како
треба, Ева је окретала други смоквин
лист.
- Адам је претио Еви да ће окренути
смоквин лист. (Саво Мартиновић)

КО ЈЕ ПРВИ?

Међутим, афоризме из већ објављених
књига нисам могао да избацим, а код других
аутора нашао сам сличне (или потпуно исте)
чак и у недавно објав ље ним новинама.

У књизи „Како сам постао уврнут"
(„Тимок", Зајечар, 1992) нашао сам
четири подударности:
У истини да хартија трпи све, најгоре
пролази тоалетни папир.
- Шта све трпи хартија - благо тоалет
папиру! (Веселин Милићевић)
Наш Каин не убија само брата, већ
читаво братство и јединство.

- Авељ је пао у име братства и јединства.
(Игор Живковић)
Полтрону је лакше да савије леђа него
табак.
- Лакше је пресавити кичму него табак.
(Зоран Богдановић)
Гладан је сит свега.
- Гладни су сити свега. (Зоран Р. Кова чевић)

Књига „С ума" („Штампа, радио и
филм", Бор, 1998) још је „неориги -
налнија" - у њој има једанаест таквих
афоризама:
Ко често окреће лист, брзо стигне до
последње стран(к)е.
- Окренули бисмо ми други лист да не
стигосмо до последње странице. (Миле
Ђ. Кречковић)
Бацио сам поглед. Шта ће ми у овом
мраку!
- Бацио сам поглед. Шта ће ми у овој
помрчини. (Александар Деветак)
Наше тренутне слабости актуелне су
сваког тренутка.
- Најзад дође крај и тренутним теш -
коћама. Постале су трајне. (Ратко Ве -
лебит)
Ђаво је најдушевнији. Сви су му прода -
ли душу.
- Толико их је што су продали душу
ђаволу, а ђаво није постао душевно биће.
(Даница Којадиновић)
Куме, изгоре ти каса!
- Куме, изгоре ти кућа! (Иво Мажуранић)
Појео сам каиш, па ме сад стеже у стомаку.
- Више не притежем каиш. Појео сам га.
(Витомир Теофиловић)
- Дилема: да ли да стежем каиш или да га
поједем. (Живорад Тодоровић)
Веће резултате постигли бисмо у
препуцавању него у упуцавању.
- Кад су престали са препуцавањем,
почели су да пуцају. (Драгиша Ераковић)
Не мењамо га ни с положаја, а камоли по
падежима.
- Јуче смо мењали неке другове. По
падежима. (Ладислав Кун)
- Наш народ се мијења, али само по
падежима. (Милан Дуго Кривокапић)
Политичари се разликују од лишћа: ко је
стално зелен, пада.
- Неки политичари су као плодови: неће
да падну док не иструле. (Митар
Митровић)
Кадар је стећи и утећи.
- То су све озбиљни пословни људи.
Кадри су стећи и утећи. (Александар
Баљак)
Од непокретне имовине има само непо -
кретне родитеље.
- Многи од непокретне имовине имају
само родитеље. (Радомир Рацковић) 
Књига „Није ово Данска” (“Штампа,
радио и филм”, Бор, 2001) садржи осам
коинцидентних афоризама:
Наша земља је отворена. Сваки њен
житељ може да пропадне.
- То је отворена земља. Рака, такорећи.
(Александар Баљак)
„Издали су нас!” - повикаше писци.
- Једино писац воли кад га сви издају.
(Стеван Којић)

Ми не учимо на туђим грешкама. Наше
су оригиналне.
- Ми се не учимо на туђим глупостима.
Наше су много боље. (Анђелко Ерде -
љанин)
Окачили смо његову слику да виси на
зиду. То нам је дало идеју!
- Најпре смо му слику обесили, а онда је
и он дошао на ред. (Сенад Хонић)
Засад га бије само лош глас, али се
спремају и они који су за њега гласали.

- Бије их лош глас, а ускоро ће и лоши
гласачи. (Драгутин Јокић)
- Полицију бије лош глас, али ни она не
седи скрштених руку. (Дејан Милојевић)
Курта и Мурта јашу на челу колоне...
- Други Тито јаше на челу колоне. (Раде
Јовановић)
Живео је вечно само пре смрти.
- Био је бесмртан само док је био жив.
(Слободан Стефановић)
Далеко му лепа кућа. Возе га до ње
службеним колима.
- Далеко му лијепа кућа. Па мора до ње
да иде службеним аутомобилом. (Алија
Хоџић)
У збирци „Гологлави Рајко и Црвенкапа"
(Музеј рударства и металургије, Бор,
2002) нађена су „само" четири „сум -
њива" афоризма:
Ковали смо га у звезде док га нисмо
бацили у окове.
- Многе које смо ковали у звезде, сад би
требало оковати. (Милорад Бибин)
Ништа није у реду. И резултати су нам
изванредни!
- Ништа није у реду. Чак су нам и
резултати изванредни. (Перица Јокић)
- Већ дуго постижемо изванредне резул -
тате. Изван сваког реда. (Вита Вито -
ровић)
Не само да слушају народ, него је
оргнизовано и прислушкивање.
- Добар вођа ослушкује глас народа, а
лош прислушкује појединце. (Петар
Јовановић)
Сад Куртајаше Мурту. Црко коњ!
- Црко коњ! Основано се сумња да су
кри ви Курта и Мурта. (Жарко Мило ва -
новић) 

А, најзанимљивији случај је, веро -
ватно, афоризам „Ко зна боље, широко
му шаховско поље". У зборнику „Шахо -
ризми" (објављеном 1988. године у
Новом Саду, поводом 29. шаховске
олимпијаде). Овај афоризам налази се,
поред мојих, и међу афоризмима Радета
Јовановића и Владимира Мандића. 

Наравно да није реч о преписивању,
него о томе да нам је чувена народна
пословица пружила исту могућност за
„шаховску обраду".

Ако сада још неко „напише" овај
афоризам, може се рећи да га је препи -
сао од мене и још двојице, онако како је
у свом афоризму написао и Александар
Баљак: „Лец је свој најбољи афоризам
преписао од Витезовића и још двојице".

Дабоме да ово није све, али од мене, за
ову прилику, доста је и оволико. 

Мало ли је!
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Поштовани друже Генерални секретару!
Пишу Вам захвални становници града кога сте недавно по-
сетили. Ви сте, додуше, само три дана унапред јавили
нашим градским властима да долазите, али они су чак и у
та три дана учинили за наш град више, него за све пре-
тходне године Совјетске власти.
Као прво, окречене су све зграде са стране улица кроз које
се мислило да ћете проћи. Али затим је неко приметио да
Ви волите да скренете са задатог пута. Наше власти су биле
принуђене да окрече и остале куће. Притом су се тако жу-
рили да су на некима префарбали и прозоре.
Као друго, све улице су за Ваш долазак осветљене, асфал-
тиране, озелењене… Ноћ уочи Вашег доласка ископано је
365 подземних пролаза. У продавницама су се појавили
производи за које смо мислили да више и не постоје, укљу-
чујући ту и конзерве које смо последњи пут видели пре
двадесет година када је недалеко од нашег града, у неут-
ралним водама, потонуо енглески брод-хладњача који је
носио те конзерве гладнима Африке.
Као треће, мостоградитељи су коначно завршили мост чије
је свечано пуштање у рад проглашено још у прошлој пето-
летки и који се, када је грмнуо оркестар и кад су пресекли
врпцу, слегнуо и одвојио од обале заједно са оркестром и
комисијом.
Најзад, пут од аеродрома су комсомолски радници очи-
стили властитим усисивачима. А синдикалци су помели
шуму око тог пута, офарбали у зелено сваки лист на дрвећу
и опрали југословенским шампоном све споменике у граду.
Споменик Мендељејеву је опран тако добро да смо тек
онда видели да је то, заправо, био споменик Ломоносову.
Штавише, плашећи се Вашег гнева, многи руководиоци су
предали држави своје приватне виле. У некима од њих су
за ова три дана отворене јаслице и дечији вртићи који су
били толико потребни нашем граду. Вила управника по-
слова градског комитета је претворена у нову аеродромску
зграду. Леја за краставце у његовој башти је бетонирана
тако да се добила писта за Иљушин-86.
Тргли су се и остали наши руководиоци. Пошто сви знају
да Ви код руководиоца највише цените лично мишљење,
наши руководиоци су три дана заседали, израђујући лично
мишљење сваког појединачно у градском и обласном ко-
митету.
Наравно, није прошло без извесних претеривања. На при-
мер, ноћ уочи Вашег доласка због нечег је изведена вежба
ДСЗ. Али пошто нам је сирена за узбуну покварена а гасне
маске раде само на издах (на удах их треба сваки пут ски-
дати са лица), онда су у три после поноћи, на продорни
крик начелника ДСЗ: „Пажња, атомска експлозија! Лези!”
- сви истрчали из својих кућа и полегали на земљу, бриж-
љиво заклонивши лица длановима од зрачења и закоп-
чавши сву дугмад као заштиту од радијације. Узалуд
очекујући сигнал за престанак узбуне половина њих је сут-
радан закаснила на посао.
Штампана је и поклон-књига о нашем граду са четири фо-
тографије новосаграђених објеката, тачније, једног објекта
усликаног са четири стране. А дуж пута којим сте ишли
све време су преносили један те исти киоск са свежим по-
врћем.
Пронео се глас да Ви у сваком граду волите да посетите
музеје и видите у каквом су стању. Одмах је, по налогу

управника одељења за културу, који је дошао на то место
по завшетку политехничке школе при фабрици цигала,
сравњена са земљом стара зграда у којој је живео Антон
Павлович Чехов, и на њеном месту је подигнута нова
зграда у којој је живео Антон Павлович Чехов. У парку
пред зградом је постављен и споменик Чехову: велики
писац седи на клупици и са одобравајући изразом лица
чита Ваш реферат на последњем пленуму.
Али ми се не љутимо на претеривања наших руководилаца.
Ми схватамо како им је сада тешко. Па Ви сте им рекли да
морају бити личности а нисте им дали инструкције како да
то постану. Рекли сте да се морамо престројити, а нисте
дали рок за перестројку. И сад не знају, кад да Вам рефе-
ришу да су се престројили пре рока и са пребачајем плана.
Штавише, Ви све време говорите да треба ићи напред а не
објашњавате у ком је то правцу. Они сами то не могу знати.
Јер, како је увек било у нашем граду? Они који су били та-
лентовани за уметност отишли су у уметност. Талентовани
за науку постали су научници. Талентовани за производњу
раде у производњи. А они који су од рођења лењи и нета-
лентовани отишли су у комсомол и синдикат па су постали
руководиоци оних који су имали некакве таленте док их,
захваљујући њиховом руковођењу, нису изгубили.
Једном речју, хвала Вам за посету. Наш град је сада леп,
зелен и уређен. Авиони лете у суседне колхозе. И најзад је
са другим градовима успостављена телефонска веза коју
су још Немци пресекли приликом повлачења.
Наравно, чим сте Ви отишли из продавница су опет не-
стали сви они производи. Али док сте били код нас, ми смо
их накуповали за три године унапред. И зато Вас молимо
да нам кроз три године дођете опет. Фасаде ће нам за то
време опет пропасти, испрљаће се споменици, мост ће се
одвојити од обале и родиће се нова деца којима ће требати
нове јаслице. Ми разумемо да сте много заузети. Имате Ви
још много оваквих градова као што је наш; чекају у реду на
Вашу посету. И зато, ако не будете могли доћи, барем
јавите нашим властима да стижете, па ће бити принуђени
да опет нешто учине за народ.
P.S. Поштовани друже Генерални секретару! Такође Вас
молимо да неко од Ваших људи уочи Вашег доласка пусти
глас да волите да идете по кућама и проверавате имају ли
топлу воду. Тако бисмо хтели да се окупамо!

Превео са руског Андриј Лаврик
(из Спутника 10. 1988.)

Михаил Задорнов

ЗАХВАЛНОСТ

Го
ра

н 
Ћ

ел
ич

ан
ин



О 
ЛАЖОВИМА 

КОЈИ
ИЗМИШЉАЈУ

ИСТИНУ

Дошло је време да обелоданимо како лажови, без обзира да
ли су писци или историчари, потурају измишљотине.

Као пример изнећемо случај Хомера јер не може да нас
тужи. Иако није као какав политичар лагао због
користољубља, ипак је извртао чињенице како му се ћефне.
Када се, по њему, рецимо, Одисеј после двадесетак година
вратио из Троје на Итаку, у двору је затекао просце лепе
Пенелопе и све их побио.

Истина о том догађају је следећа:
Одисеј се на Итаку вратио потпуно сам и, док је шепао ка

дворцу, нико у седобрадом чичи одевеном у дроњаву тунику
није препознао дичног краља, који је пре двадесетак година,
у позлаћеном оклопу украденом у Микени, отишао у пљачку
бродом пуним пијаних момака.

Врли краљ је, ушавши у двориште двора, затекао Пенелопу
како се натеже и свађа са судским извршиоцима и
повереницима због принудне продаје једне краве, десетак
оваца и две свиње, док је јуноша Телемах дремао на прагу
кухиње очекујући ручак.

Тада је Одисеј, увидевши да је привреда краљевства на рубу
пропасти, као свака прзница, а прзнице терају инат кад год
им се укаже прилика, у наступу беса поклао стоку. Чиме је
комшилуку пружио прилику да приповеда о крвопролићу.

Тек после, када се охладио бардаком црњака, Одисеј је са
госпом ушао у кућу и у престоној дворани, зидова окречених
метлама, препуној чанака и повесма вуне, видео како неки
прастари бабац тка ћилим који је приказивао осамљену жену
чији поглед блуди ка морским даљинама. 

Тај ћилим, који се широм Грчке већ продавао као артикал
„Пенелопина верност“, наудио је угледу Одисеја, зато што су
жене, славећи краљичину врлину, начиниле од њега
најобичнијег курвара и бекрију коме је смуцање по белом
свету важније од куће.

Узалуд је тражио утеху у слави најлукавијег Грка и свима
досађивао причама о ратовима и киклопима. Сва његова
јунаштва била су безначајна, јер је прича о Пенелопи, заједно
са ћилимом који се продавао као алва, већ пала на целу Грчку
и отишла чак до Хиперборејаца.

За џабе је шипчио уз Олимп са овцом на леђима и тражио
од Зевса да му бар у легендама подари бесмртну славу. Зевс је

овцу, међу нама буди речено, метиљаву, узео, јер тај није
одбијао ни најмању грудву сира, и рекао му отприлике како
чак ни бесмртност није вредна обичног људског погледа на
верну љубу око које се врзмају унучићи. И како ће га, ако ли
само јој једном дође да циганчи славу, убити громом.

Због тога је, чим се вратио кући, наредио да се сви
примерци ћилима „Пенелопина верност“ униште, а бабу
ткаљу је бацио са литице.

Ипак, једно ћилимче је, заједно са причом, некако доспело
у Јонију и пало у шаке Хомера. И шта је тај урадио са
чињеницама?

Женска прича му се толико допала, да је, немајући друга
посла, испевао „Илијаду“ и „Одисеју“, а клање стоке
претворио у покољ просаца. Није му нимало било важно то
што је Пенелопа двадесетак година чамила као бела удовица
и да одавно није била у цвету младости. Без стида и срама
судске извршитеље је претворио у охоле Микенце,
препредене Атињане и прождрљиве Делфињане. Баба
Пенелопа је, поред узорне супруге, постала привлачна
удавача због које се пролива крв, а Одисеј ништавна жртва
љубоморе.

Ипак, да није било Хомера, преиспољног лажова посрнулог
у грехоту маште, никада се не би ни знало ни чуло за тамо
неког Одисеја. Ко зна колико је јуначких краљева као што је
био он, пре и после њега бачено на ђубре заборава.

Иначе, дужни смо рећи да Хомер није био слеп, већ се само
таквим представљао. О томе имамо писмени доказ, а то је
његова молба да га приме у службу као цариника и осматрача
робе на граничном прелазу Еластикион у Доњој Јонији, тачно
онде где је данас турска селендра Шешебешли Џереми.

Из овога можемо извући закључак.
Ништа се није догодило онако како се догодило, већ онако

како су то записали лажови са одличним видом.
Слободан Костић
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*Тај гост изненађења из куће нам 
не излази.
*Многи су много читали па сад то пишу.
*Није то ништа, то је одувек постојало,
*По јутру се дан познаје, ал' не свиће.
*Ако не знаш шта ћеш са животом пусти
га да прође.
*А да наш стрес није кад нас живот од
себе отреса?
*Дај Боже да те има. Ти то једини
можеш.
*Ај све преболех лако 
само себе не могу никако.
*Углавном ћутимо о оном о чему 
говоримо.
*И у народној песми Ваистина је слуга.
*Сви смо ми у прошлом животу били
мртви. 
*Људи се измене ликом, душу им и
онако познавао ниси.
*Не напада подлац кад ојача него кад
јачи ослаби.
*Ко на раскршћу стоји ил' не зна куда ће
даље ил' је дотле хтео.
*Кажу они из власти да су људи из 
народа који су против власти опасни по
народ.

БАЛКАНСКИ НЕРВЧИК
Зоран Ранкић
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БЕОГРАД
*Живим у мирном крају Београда. 
У њему се врше тихе ликвидације.
*Политичар се удаљио од центра. 

Преселио се у вилу на Дедињу.
*Реновирање јавних тоалета је при крају.

Београђанима се препоручује 
да још коју годину стисну петљу.

*Лепо васпитани Београђани никоме 
не устају на ноге. Они су староседеоци.

*Београд је привлачан град.
Има леп поглед на Земун.

Мирослав Средановић

СТУДЕНТСКИ ГРАД
*Студентски град је данас град студената,

а некада је био главни град Црне Горе.
Митар Митровић

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
*Петровац је на Млави. Грађани су 

на листи чекања бољег живота.
*Петровац на Млави је град мали 

по површини, а велики по проблемима.
Стеван Наумовић

ХУМОРИСТИЧКА ЛИГА СРБИЈЕ

УЦВЕЉЕНИ
Код нас је уцена на највишој цени и у цени и
у оцени на политичкој сцени.
Ми кажемо цену, а они уцену!
Цена каже - За, а уцена - Против.
Ми смањимо цену, они повисе уцену.
Па све испочетка.
Цену прати уцена.
У ствари - иако су на изборима политичари
оцењени, после избора су бирачи уцвељени.

Бане Јовановић
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