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Кад мањинац 
већинца подржи,
то већинац 
мора да издржи!

владарска народна 
пословица.

МАЊИНСКА ВЛАДА

Овде су сви сложни, а то се
постиже помоћу узајамног
подржавања. 
Према томе, ово је 
ПОДРЖНА ВЛАДА!

КОНЦЕНТРАЦИОНА ВЛАДА ВЕЋИНСКО 
КОАЛИЦИОНА

ВЛАДА МАЊИНАЦА

ЛУДИ 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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Vesti iz Skup{tine Srbije

DONO[EWE
UR NAMU 

ZAKONIKA
I pored toga {to su mnogi poslanici Skup{tine

Srbije ube|eni, {to je dokaz da i oni imaju neka
ube|ewa, da je najstariji zakon u istoriji, Zakon o
vladi, koji su ba{ oni, nedavno doneli, “Je`evo”
istra`iva~ko novinarstvo do{lo je do nepobitnih
dokaza da je od ovog propisa ne{to malo stariji, i
to ne toliko po snazi, koliko po godinama, Ur Namu
zakonik.

Ur Namu zakonik je donet oko 2050 godine, ne samo
pre na{e ere, nego i dana od kada su po~eli da teku
mandati sada{weg sastava Skup{tine Serbije.

Da nije bilo Kramera, Amerikanca jevrejskog
porekla koji je uspeo da Ur Namu zakonik pro~ita i
prevede, ovaj pravni akt bi nam bio jasan taman ko-
liko i mnogi propisi koji su pro{li kroz
skup{tinsku proceduru najvi{eg organa vlasti u
ovako na{oj, a tako wihovoj zemqi.

Ve} u uvodu zakonika isti~e se bo`ansko poreklo
Ur Namu zakonika, {to zna~i da su u wegovom sas-
tavqawu sto posto u~estvovali Boris Tadi} i radna
grupa “Idoli”.

U daqem tekstu Ur Namu zakonika stoji da je
`eqa onih koji su podneli inicijativu za wegovo us-
vajawe da zemqu o~isti od otima~a, varalica i pod-
mitqivaca, pa mnogi pravni eksperti veruju da je,
ukoliko su u pisawe ovog propisa ume{ani prsti
pripadnika Demokratske stranke, re~ o autogolu.

Jo{ ako se zna, a ako se ne zna, sazna}e se kad-tad,
da je zakon donet kako bi spre~io da “sirotiwa
postane `rtva bogatih”, onda se i bez pomo}i eksper-
ata iz EU mo`e utvrditi da je re~ o jednom anti-
monopolskom pravnom aktu.

E, pa, ukoliko je tako, onda ovaj Ur Namu zakonik,
ipak, nema blage veze ni sa Demokratskom strankom,
ni sa wenim predsednikom, ni sa Socijalisti~kom
internacionalom, niti sa Donald Da~i}em.

A ni sa Srbijom i srpskim parlamentom, brale.
R.B.

Гане Милановић
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Posle tolikih premijera koje pamti is-
torija moderne srpske dr`avnosti, naj -
zad je do{ao trenutak da se u srpski

Dauning strit 10, koja se, za one koji se jo{ ne
prave Englezi, zove i Nemawina, useli i Mirko
Cvetkovi}.

Kao {to je "Je`" ve} opomiwao, ovo nije prvi
Cvetkovi} koji nam seda u vru}u stolicu premi-
jera.

Uo~i onoga rata, na ~elu vlade bio je Dragi{a
Cvetkovi}, kojem je Vlatko Ma~ek bio dopremijer,
a za ~ijeg je mandata dinar bio konvertibilan, i za
kojeg se vezuje i jedna anegdota o kojoj }e vi{e re~i
biti u anterfileu.

Ovaj Cvetkovi}, {to }e re}i Mirko je ~isti
Zaje~arac.

U rodnom mu mestu, Mirko je zavr{io famoznu
osnovnu {kolu i ~uvenu zaje~arsku gimnaziju.

Ime je dobio po svojem dedi, kragujeva~kom nas-
tavniku, u~esniku u "Crvenoj bajci".

Osim redovne {kole, u~io je Mirko i muzi~ku,
{to potvr|uje ono o ~emu se u Srbiji odavno {apu -
}e, a to je da ovda{wi finansijski stru~waci od
instrumenata monetarne politike, navi{e vole
ne{to onako, orkestrirano.

I dok se Srbija nikad nije oporavila od Dinki -

}evog "Monetarnog udara", Cvetkovi}eve svirke u
zaje~arskom VIS-u "Kosinusi", nisu ostavile
neke tragi~ne posledice ni na lokalnom, a kamoli
na dr`avnom novou.

Od sportova, Mirko je najvi{e voleo stoni te -
nis, pa nikog ne ~udi {to i danas ~ini sve da  stva -
ri zavr{i za zelenim stolom.

Zaje~ar je ina~e dao i jednog Zorana Radmilo -
vi}a koji se najboqe snalazio u ulozi kraqa Ibija.

Evropskoj Srbiji ostaje da se nada da Mirko
Cvetkovi} ne}e kao kraq Ibi prevazi}i ~uvenog
Radmilovi}a.

Mirko Cvetkovi} je ro|en 1950. godine, pa se za
wega mo`e re}i da u celini pripada drugoj
polovini dvadesetog veka, ali, ve}inski vlasnik
svog `ivota postao je u ovom milenijumu, tek
po{to je napunio pedeset godina.

Mirko Cvetkovi} je prvo diplomirao, pa kada
je diplomirao, uzeo je pa je magistrirao, pa po{to
je magistrirao, navalio je da doktorira, dok-
torira, i samo doktorira.

A sve je to uradio u blizini @elezni~ke stani -
ce, dakle na Ekonomskom fakultetu u Beogradu van
Srbije, jer je jo{ kao student ~inio sve da mu ne
pobegne posledwi voz.

Za svoje poznavawe podzemqa mo`e da zahvali

DA IZVINI[, SRBI
ZNAMENITI

Саша Димитријевић

MIRKO
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CVETKOVI]
desetogodi{wem radu na Rudarskom institutu.

Po{to je na Rudarskom institutu shvatio da }e
ostati ve~iti Sirotanovi}, ako nastavi sa udar -
ni~kim radom, pre{ao je na Ekonomski institut.

Mirko je osamdesetih godina bio jedan od na{ih
prvih stru~waka za sprovo|ewe ideja Svetske ban -
ke u Indiji, Pakistanu, Turskoj i Somaliji.

Koliko je uspeo, najboqe se vidi po tome gde je
danas Somalija, a gde smo ju~e, danas i sutra, mi.

A onda je i u Srbiju do{ao kapitalizam, koji se u
ovoj zemqi prili~no lo{e snalazio, a Mirko je bio
jedan od onih koji je novom svetskom poretku  orga-
nizovao prolaz, omogu}avao kontakte i stva rao
uslove da se tranzicija ovde ose}a kao kod svoje ku}e.

Mirko Cvetkovi} je bio naro~ito zapa`en u
firmi Ces Mekon, u kojoj je bio konsultant, a za ve-
liku lovu davao je i druge besplatne savete.

Po okona~awu Velike petooktobarske revolu-
cije i napada na Zimski dvorac, zvani Bastiqa, kao
i paqevine Saveznog parlamenta, zvanog  Dom Na -
rod ne skup{tine, Mirko pristupa vlastima tako
{to se prihvata mesta zamenika ministra u Minis -
tarstvu za privredu koje je bilo sve mawe, i priva-
tizaciju koje je bilo sve vi{e.

Mirko je dao svoj veliki doprinos da privreda
potpuno zamre, a privatizacija dobije na neograni -
~enoj `ivosti i zdravosti.

U godinama 2003. i 2004., koje }e mnogi zapamtiti
po izlasku na ulice, sa kojih vi{e ne}e imati gde da
se vrate, zbog ~ega }e dobiti naziv tranzicioni gu-
bitnici, Mirko je bio direktor Agencije za pri-
vatizaciju.

No, to mu nije smetalo da se privati i jo{ pone -
{ to, od ~ega je pomena pomena dosta vredno i mesto
savetnika u Ces Mekonu.

Petnaestog maja 2007. godine Mirko je izabran za
ministra finansija u drugoj vladi dr Vojislava
Ko{tunice.

Na posledwim izborima, posle kojih i DSS  pos -
taje nevladina organizacija, socijalisti omogu}a -
vaju Mirku Cvetkovi}u da bude i julovac, tako {to
}e u sedmome mesecu trudbeni{tva postati manda -
tar za sastav nove vlade koju }e mu izabrati drugo vi po
oru`ju, levi, levi, levi Da~i} i jo{ so ci jal de -
mokrati~niji Tadi}.

Sada je sve na Tadi}-Da~i}u, ili ni{ta na Mir -
ku Cvetkovi}u.

Prvih sto dana ne}emo napadati ni Cvetko -
vi}evu vladu.

Samo }emo se braniti.
Kao {to smo to i do sada uvek ~inili u prvih sto

dana svih prethodnih vlada.
Mirko Cvetkovi} govori engleski.
Da ga ceo mondijalizam razume.

Jednom, pre rata trebalo je Dragi{a
Cvetkovi}, aktuelni premijer vlade
Cvetkovi}-Ma~ek da odr`i predizbornu ag-

itaciju u [apcu.
Pre nego {to }e oti}i, po{aqe {efa svoga

kabineta da pripremi posetu predsednika vlade, u
pratwi supruge i dveju svastika balkanskom
Parizu.

Progrm je predvi|ao predizborni skup, a uve~e
posetu kafani u kojoj su svirali legendarni Cic-
vari}i.

S predsednikom op{tine [abac sve bude orga-
nizovano {to se ti~e predizbornog skupa, a onda
{ef kabineta u pratwi svog doma}ina, {aba~kog
gradona~elnika, odu Cicvari}ima.

Kad su ih okupili, predsednik [apca, koji je
znao o kome se radi re~e:

-Slu{aj amo! Sutra u [abac dolazi predsednik
vlade u pratwi supruge i dve svastike. 

Nemoj onu pesmu "S one strane Kolubare, sve su
pi~ke ko {u ba re", da mi pevate na taj na~in.

-Ne}emo, gazda! - sko~i{e Cicvari}i. - A kako da
je pevamo?

-Kad do|ete do one sporne imenice `enskoga
roda, vi }ete se poslu`iti neodre|enim ~lano vi ma
"hm, hm".

-O}emo, gazda! - obe}ali su Cicvari}i pa su
predsednik op{tine i {ef kabineta predsednika
vlade oti{li s nepodeqenim ose}awem da su
zavr{ili i taj posao u interesu srpskog naroda i
gra|ana koji pojma nemaju za{to sa nama ovde `ive.

Sutradan, u [abac do|e visoka delegacija:
predsednik vlade, u pratwi supruge i dveju
svastika.

Odr`an je predizborni zbor, a kada je palo ve~e,
oti{lo se  ka fanu.

^im su seli, Cicvari}i po~e{i da sviraju i pe-
vaju svoj hit "S one strane Kolubare".

Ali, da umesto da inkriminisanu re~ zamene sa
"hm, hm", oni su sporni stih otpevali ovako:

"S one strane Kolubare, sve su pi~ke - hm, hm!.
Svastike vrisnu{e, `ena  upu ti jedan

prostrelni pogled u pravcu Dragi{e Cvetkovi}a,
pred sednik {aba~ke op{tine se uhvati za glavu,
{ef kabineta predsednika vlade po~e da raz mi{qa
o novom poslu, a samo su Cicvari}i pitali:

-Dobro, bre, jebem mu mater, gde smo pogre{ili!?

I evo odgovora za{to onaj Du{an Petrovi},
demokrata i funkcioner stranke iz [apca ne}e da
bude minister pravde u Cvetkovi}evoj vladi.

[ta da mu se Mirko pojavi u [apcu, u pratwi
supruge i svas tika, a ^ivija{i ga do~ekaju s in-
formacijom kako su s one strane Kolubare sve hm,
hm ko {ubare.

Radivoje Boji~i}
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Karikature Miro Stefanovi}
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МИМО-ОДНОСИ

“Ако се чињенице не слажу са оним што кажем – уто-
лико горе по чињенице''. Тако је говорио Винстон Чер-
чил, један од пионира данашње Европске Уније, а
његову теорију истинитости часно наставља Никола
Саркози. Председник Француске, која тренутно пред-
седава ЕУ, изнео је недавно свој план о проширењу ове
заједнице путем стварања Заједничке европске војске.
Ова сила, која не би конкурисала НАТО-у бројала би
60 000 војника и њени главни стожери били би Фран-
цуска и Велика Британија. Овакав потез умногоме за-
чућује јер је пре само неколико седмица пропао још
један покушај политичког обједињавања Европе када је
Ирска рекла историјско НЕ Лисабонском споразуму.
Став САД, алфе и омеге НАТО-а, може се описати ре-
ченицом : Слободно ... Ко хоће да се прави војску ши-
роко му Косово поље. 
Уколико сеизмолошки заводи у Вашингтону буду осе-
тили извесне тектонске поремећаје ових дана, неће па-
ничити. Знаће да се то само Ричард Никсон окреће у
гробу. Овај амерички председник био је приморан на
силазак са власти због чувене афере ''Вотергејт'', везане
за нелегално прислушкивање, седемдесетих година у
јеку Вијетнамског рата. Никсон би се запрепастио када
би сазнао да је пре неколико дана Џорџ Буш потписао
''Патриотски акт'' – закон који допушта прислушки-
вање свих оних за које се сматра да могу угрозити без-
бедност САД. Овај закон је био на дневном реду
Конгреса још од 11.септембра 2001. када су терори-
стички напади послужили као повод за његово доно-
шење. Без икакве дозволе суда власти могу да имају
увид у телефонске разговоре, мејлове, СМС а уведена
је и дефиниција унтрашњег тероризма. Амерички
савез грађанских слобода тражио је од Буша повлачење
закона или импичмент на шта ће Буш одговорити –
Марш у импичмент!
У духу поштовања међународних различитости кине-
ски Биро за контролу хране забранио је власницима ре-
сторана да за време Олимпијских игара служе јела
прављена од псећег меса. Сличну поштеду доживели
су и магарци, будући да су ове две врсте животиња
омиљене у остаку света. И то не у сервисима за руча-
вање већ у оним јавним. 
Половином јула отпочеле су интензивне нуклеарне
пробе Ирана у Персијском заливу. Ова исламска земља
налази се у сендвичу Авганистана и Ирака и зато је
често добијала врућ кромпир својих суседа. Кондолиза
Рајс опомиње иранске лидере да пробе морају стати и
да ће САД у супротном имати адекватан одговор на
кризу. Ипак Иран све више обогаћује свој нуклеарни
арсенал о чему сведоче недавна тестирања ракета
''шахаб – 3''. Уколико свет настави да богати Иран ку-
повином његове нафте а он настави да јача, Менде-
љејева лествица постаће убудуће богатија за један нови
елемент – Осиромашени Иранијум. 
''Секс пистолси'' праше по Новом Саду али време кру-
тог енглеског естаблишмента изгледа да пролази. Не

само што су бунтовни рокери и сецесионистички
глумци одавно постали СЕР – ови већ је на дневном
реду британске цркве ових дана и увођење женских
бискупа. Прва бискупија која би требало да постане из-
феминизирана је Кантберијска. Поставља се питање да
ли ће се на овоме стати или ће у не тако далекој будућ-
ности у Ватикану седети – Мама?
Израелски премијер Ехуд Олмерт оптужен је недавно
за корупцију и злоупотребу државног положаја. Ол-
мерт, који је на премијерској позицији од 2006. године
терети се за то да је из државне касе плаћао своја
лична путовања и да је примао новац од америчког
бизнизмена Мориса Таланског. Корупција? Путовања о
државном трошку? Престанак премијерске функције
после само 2 године? Треба ли још доказа да би се
схватило колико је Израел далеко од просперитетних
европских демократија, на пример Србије?
Србија добила Владу! На ту вест свет је одахнуо а ми
смо удахнули. После вишемесечних преговора коали-
ција окупљена око СПС-а преломила је у корист Листе
За европску Србију и одлучила да са њом састави из-
вршну власт. Премијер нове Владе је Мирко Цветко-
вић, кадар ДС-а. Да ли је и кадар да влада видеће се.
Питање премијера било је неизвесно до последњег мо-
мента. О компликованом процесу састављања Владе
говори и број нових министара – 28! Ипак, проблема
не би било да је број министра већи за 12 јер би тада
било кристално јасно да премијер треба да буде Јован
Кркобабић. Као у оној бајци : Крко-баба и 40 мини-
стара. 
На оваквим врућинама ништа не прија као воће. Те-
скашки центар за изучавање воћа  и поврћа обелоданио
је недавно да приоритет мушкараца убудуће треба да
буду лубенице. Разлог томе је што лубенице садрже
цитрулин, ензим који изазива сличан ефекат као и чу-
вена вијагра. Дакле, кад вам се већ дигла коса на глави
а с њом и крвни пристисак одитите и на пијацу. И за-
памтите – лубеница је једино воће од којег вам није
боље, него вам је горе.  

Миодраг Стошић
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*
- Za{to je Slovenija u{la u EU?
- Jedna ulica mawe vi{e.
*
Severno Kosovo. [iptar pozvoni kom{iji,Srbinu:
- Dobar dan, kom{ija, koqiko o}e{ za tvoja ku}a?
- Pa, da kupim lepi stan u Beogradu i da ne brinem

puno - dva kila u zlatu. 
- Evo tebi ~etiri kiqjograma u zqatu. - ka`e

[iptar.
- Za{to toliko?
- Idi kupi stan u Qubqana, da te ne seqim dva puta.
*
- Ko je za{titnik svih srpskih politi~ara?
-  Sv. Pinokijo.
*
- [ta je gore od ministra koji ne veruje u ono {to

govori?
- Ministar koji veruje u ono {to govori.

ЕНЕСТРАНЕШАРЕНЕСТРАНЕШАРЕНЕСТРАНЕШАРЕНЕСТРАНЕ

*
Razgovaraju dva praseta, pa jedno ka`e drugom:
- Da li ti veruje{ u `ivot posle Nove godine?
*
-Kako bi se fudbalska reprezentacija Srbije zvala u [paniji?
- Rekreativo.
*
- Kakve devojke imaju ko{arka{i?
- Do jaja.

+

*X3S WI73Z - Okreni mobilni naopako!

*Beauty Centar vas obave{tava da se termin depilacije va{ih nogu
mora odlo`iti jer nismo uspeli da nabavimo KOMBAJN!

*Uzima{ li ti mene za zakonitog SMS dopisnika da se dopisujemo
pri dobrom i lo{em signalu, sve dok nas prazna baterija i ne-
dostatak kredita ne rastave?

*Ja sam qubavni virus i nalazim se u tvom mobilnom i NE]U da
iza|em iz wega sve dok ti ne iza|e{ sa mnom!

*Majmun~i}: -Mama, za{to smo mi ovako ru`ni?
Majmunica: -Budi, sine, sretan {to ovako izgledamo... Da tek

vidi{ kakav je ovaj {to ~ita ovu poruku...

*Najnovija istra`ivawa su pokazala da osobe koje nisu dobre u
krevetu i nikad nisu imale dobar seks, prilikom ~itawa poruka
dr`e mobilni u desnoj ruci.

*Bog stvori sunce, toplo i sjajno, stvori mesec, mio i drag, stvori
more, bistro i duboko, i zatim stvori TEBE..., jer nekakvu pizdariju
je ipak morao da napravi!

*Obave{tewe RTS-a: Po{tovani, obave{tavamo Vas da sutra u 14h

snimamo emisiju o va{em gradu. Molimo, zbog lepote prizora, da os-
tanete u svom stanu. Hvala!

*Va{ horoskop za 2003: 
Zdravqe - zvezde vam se sme{e. 
Posao - zvezde vam se sme{e.
Prijateqi - zvezde vam se sme{e.
Qubav - zvezde vam umiru od smeha!

*Znam i sama koliko ti zna~im, koliko ti nedostajem, ... `ao mi je
{to sam te zauvek napustila... tvoja pamet!!!

Миленко Косановић

Миленко Косановић

SMS  SMS SMS  SMS SMS  SMS SMS
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ЕНЕСТРАНЕШАРЕНЕСТРАНЕШАРЕНЕСТРАНЕШАРЕНЕСТРАНЕ

*
Nisam ginekolog, ali mogu da pogledam.

*
Ubio bih za nobelovu nagradu za mir.

*
Da Bog postoji, crkve ne bi imale gromobrane.

*
Fuck the Pepsi, Fuck the pizza, We all need gibanica!

*
Tko pre umre, taj je du`e mrtav...

*
Da je govno kapital, ja bih se rodio bez guzice!

*
Ne nagiwi se kroz prozor, mogo bi nekom 

da padne{ na pamet!
*

Olak{ajmo posao policiji! Istucimo se sami...
*

Boriti se za mir, zvu~i kao voditi qubav za nevinost...
*

Sto qudi - sto }udi, sto `ena - dvesta sisa!
*

Za{to pogre{an telefonski broj nikad nije zauzet!?
*

Odem do Berlina da napi{em grafit, a oni sru{e zid.
*

Od kad je umro ko da je u zemqu propao!
*

no world no men/no men no women/no women no sex/no sex no children
no children no school/no school NO PROBLEM

*
Ni budu}nost nije ono {to je bila.

*
Pu{ewe ti skra}uje cigaretu.

Г

Р

А

Ф

И

Т

И

Da li ste u posledwe vreme pro~itali neki dobar zid?
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КАРИКАТУРЕ Саша Димитријевић

СКУПОЋА
*Три четвртине наше 
планете покривено је

водом. Пошто би тек вода
била да није тако?

*Баш ме занима какве
везе са поскупљењем
млека има чињеница 
да поскупљује вода.

*Лако је било старим Сло-
венима да дођу на море,
кад их тамо нису чекали

угоститељи.

*Када Србија 
уђе у ЕУ, 

сви наши лопови 
ће живети

у једној држави.
Марко Гргичевић
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ХУМОРИСТИЧКА ЛИГА СРБИЈЕ

НОВА ВАРОШ
Селимир Костић

*Возачи у Новој Вароши могу да конкуришу 
за награду “Пјер”, пошто возе карикатуре 

од аутомобила.
*У нововарошким бутицима све је од природних 

материјала, само су цене неприродне.
*Што јес, јес - у Новој Вароши више 

није најбољи СПС.
*Правда је изгубила компас. Не може да пронађе 

Општински суд у Новој Вароши.
*Навијачи ФК “Златар” из Нове Вароши траже 
од тренера да користи канап, како би повезао 

напад и одбрану.

БЕОГРАД
Мирослав Средановић

*У Београду је пуно паса луталица. 
Поводе се за људима.

*Контејнери су нам донација од Европске уније. 
Ђубре је београдско.

*Запишавамо београдске фасаде. 
И с олакшањем читамо графите.

*Са београдских сплавова се успешно пецају 
сомови. На силиконске мамце.

*Београдски возачи су добро обучени. 
Могу истовремено и да возе и да псују.
*Са државних фасада цури на грађане. 

То београдске власти заливају своје цвећке.

ЛЕСКОВАЦ ЈЕ ЈЕДАН ОД НАЈПОЗНАТИЈИ ТУРИСТИЧКИ
ГРАДОВИ. ЛЕСКОВАЦ ИМА РАЗВИЈЕНУ И МОДЕРНУ 

ИНДУСТРИЈУ. ЛЕСКОВАЦ ЈЕ БОГАТ ГРАД.
ЛЕСКОВАЦ ЈЕ ЛЕП И ЧИСТ.

ЛЕСКОВАЦ ИМА ОЛИМПИЈСКИ БАЗЕН У ВЛАДИЧИН
ХАН, ГЕЈЗЕР У ЦРНУ ТРАВУ И ПРИЛИЧНО ОЧУВАН 

ЦАРИЧИН ГРАД У ПРЕКОПЧЕЛИЦУ.

ПРОРОЧАНСКА КЊИЖЕВНОСТ
ДЕДА МИЛОЈЕ: “Кад у Лесковац пуштив базен рупљанац у
рад, има да пође напредица и град ће процавти од берићет!”

БРАЋА ИЗ КРЕМНУ: “Ич не слушајте деда Милоју што по млого
еде гомна. Дал не видите да је излапеја. Колко ми ценимо од 
Лесковац нема ни мојега!”

ТУРИСТИЧКА РЕКЛАМА

ВИЗИТАТЕ ЛЕСКОВАЦ!
ВЕЛКОМЕ БЕНВЕНУТИ!

ЦРНА ХРОНИКА ТУРИЗМА
У јендеку пута који води у питоми 

туристички центар Ораовицу, нађена је 
испребијана особа мушког пола која се 

претходне ноћи бавила туристичким 
радњама у кући непознатог мештанина који

се изненада врнуо из треће смене пошто
фабрика није имала репроматеријал.Ово је

ко зна који по реду случај опструкције 
сеоског и приградског туризма.
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Врућинe су, нема друге, сигурно завера међународне
заједнице против Србије и Срба!

То што су се температуре испеле чак и преко 40
степени, овде код нас, део је специјалног рата који се
води против свега што је српско, и против сваког
становника земље Србије понаособ.

Јер, како другачије објаснити чињеницу да су
најстарије чланице Европске уније за своје становнике
обезбедиле температуре од 15 до 28 стапени, а само су
нама у Србији увалиле свих 40!?

Чак су Енглези, у својој похлепи, за себе прибавили
и – поплаве!

Али, нису они то урадили случајно.
Ни случајно!
Они су то урадили да би нама правили зазубице!
Да би нас ментално уништавали и изазивали.
Сваке вечери, при крају Дневника, пусте нам снимке

са воденом стихијом...
Није – него!
Све је то део специјалног психолошког и

пропагандног рата против нас, и нико ме не може
убедити да није.

Знају они да нама мало треба да полудимо. А кад ми
полудимо, онда се они праве паметни.

Додуше, поштења ради, морам признати да и они
пусте по неки снимак неког малог пожарчића, није да
не пусте.

Влада није чак хтела ни да прогласи елементарну
непогоду, бре!

Требало је да се макар позову амбасадори из тих
земаља Европске уније и да им се упути оштар
протест!

И докле да трпимо ту политику двоструких
стандарда?!

Њима од 15 до 25 степени Целзијуса, и поплаве, а
нама – више од 40 степени, па још у хладу?!

Е, не може!
А све је то зато што смо ми један фин и гостољубив

народ, и што смо отворени за све, па и за подсахарску
климу...

Станте мало, бре, циклкони и антициклони! Па, и
ми Срби имамо душу...

Додуше, у носу, али имамо.
Зато смо исплазили језик, па говоримо, говоримо...

А знамо да то баш није културно...

* Имамо више министара него Кинези. Најебали
смо ко жути!

* Сва врата су нам широм отворена. Очекујемо
рекордну излазност.

* Ствари су попримиле нежељени ток. Испливале су
на површину.

* Платиће нам они за сва зла која су нам нанели.
Нагодили смо се.

* Не верујем у теорију завере. Ја верујем у праксу.
Милован Вржина

БЕЛОСВЕТСКА ЗАВЕРА

Драгомир Ђурђевић  -

ЕПИГРАМИ

Свако јутро када зора руди
из тамнила Србија се буди.
А по дану, даје се на знање,

у Србији још мрачније стање.
*

Народ гладан једва собом дише,
историју нема ко да пише.

Победници стављени на муке, 
још не знају ни слова азбуке.

*
Сваког дана крв народу пију,
честит народ шаљу на робију.
Нека иду, ништа им не фали,

место оних што су све покрали.
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1 3 .  S T R A N A

*Срби говоре српски. 
Праве се важни.

Живојин Денчић

*Радујем се пре времена. 
После увек буде касно. 

*Оштар на језику 
тупи само вербално. 
Милен Миливојевић

*Судбина Косова је увек 
зависила од коња и буздована.

*За сиромашне 
у свету 

учинили смо много. 
Чим нас виде, 
буде им лакше.

Мића Живојиновић

*Референдум је
демократски начин

одлучивања о ономе 
што је већ одлучено.

Мијо Мирановић – Гроф

*Неповредивост 
српске границе је безгранична.

*Нуде ми незахвалну 
улогу. Треба само 

да кажем: „Хвала“.
Анђелко Ердељанин

*Најтеже је ићи бос по трњу,
а ципеле држати у рукама.

Митар Митровић

*Tu`no su gledali ra`aw-nisu
znali u kom grmu le`i zec.

*Nisu me primili u radni
odnos - ka`u mi da se to na mene

ne odnosi.
*Huligani su sravnali ra~une

zajedno sa kafanom.
*Wegovo bje`awe glavom bez

obzira policija je uzela u obzir.
*Nakon `u~ne rasprave 

na sastanku su 
mnogi bili ogor~eni.

Abdurahman Halilovi} 

*Да ли зна црна овца шта значи
бити бијела врана.

*Пијан је увијек у центру пажње,
јер се све врти око њега.

*Путнике у авиону 
би узнемирила 

и истинита дојава 
о подметнутој 
лажној бомби.

Живко Ђуза.

*Кад сам се 
вратио 

на место 
злочина, 

злочина на месту 
није било.

*Драли су нас пола
века. То ти је 

да изађеш из коже.

*Патриоитизам
је кад борбу за

отаџбину решиш
у своју корист.

Радмило Мићковић

*Не зна се шта је
горе: Дача у болници,
или Дача у полицији.

*Странка је ушла у
владу, јер је комби
прошао технички

преглед.

Зоран Богдановић

*Зашто их зовемо 
пси луталице, 

кад се они стално 
налазе у центру града?

*Пролетери 
су били 
другови, 

а губитници 
транзиције
су господа.

*Њихов допринос овој
земљи је што нису 

плаћали порез.

Жељко Марковић
Миро Стефановић
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*Збогом дане никад тебе више јер свиће нови дан.
*Где смо били нигде, шта смо радили живели.
*На рубовима ватре живот настаће нов који ће бити
ватра на рубовима које настаће живот нов...
*У соби у којој нико не живи умро је неко ко је био
жив. У тој соби у којој живи неко није живео нико 
јер ће у тој соби једном као што и јесте умрети неко.
*Виримо из својих глава, из тих штенара, бојећи се
нашег живота који изван нас режи нашим гласовима.
*Кад ко више ништа не мора а да то и неће, 
и кад би морао њему ништа више од тога и не треба
и кад би хтео.
*Пас је и непријатељ човеку ако му то његов 
газда наложи.
*Не верујем док постоји. Кад нестане не верујем 
да га нема.
*Ако смо глупи бар памети имамо.
*Само је будала задовољна собом. И другима.
*Заувек до даљњег.
*Добар се свети тако што прашта.
*Ако ћемо да се вређамо, Тито то смо ми сви.
*Иза сваког успешног мушкарца стоји нека жена 
која чека да покупи пазар.
*Када ме ко воли тај од мене мора бити бољи 
а не да ме такав оваквога воли.

БАЛКАНСКИ 
НЕРВЧИК

Зоран Ранкић

� Izdava~: IP “O{i{ani je`”  � 11000 Beograd, Resavska 28  �
Tel./faks: 0113232211, 3232423 � Direktor: Dragan Veli~kovi} 
� Glavni urednik: Jasmina Bukva � Teku}i ra~un: 205-25232-52 �
(Komercijalna banka A.D.) � Devizni ra~un: 540100-07790589 �

[tampa: Grafiprof, Beograd � PIB:100296095 � �
www.jez.co.yu � info@jez.co.yu

� Godina 74. � Broj 3012�

ИН & АУТ ПРИЧА

ПРАВНА ДРЖАВА
Не, моја девиза никада није била „Учити, учити и само учити“.

Није била ни „Рад, рад и само рад“. Моја девиза била је и увек ће
бити „Ред, ред и само ред“. Шетам недавно центром Београда, а
мајка с бебом у наручју претрчава улицу на црвено. Око ње јуре
аутомобили, свирају јој, али она претрча. Сачекам је с оне стране
улице, љубазно кажем да то не треба да ради, има на семафору још
боја осим црвене. Нека сачека, поготово што је с дететом. А она ће
мени „Шта се ти мешаш? Ово је моје дете, сама сам га родила и то
себи и радићу и са собом и с бебом шта ми је воља“. Можда је била
у праву. Покуњен, наставих пут према кући, кад ми се с неког про-
зора просу вода посред главе. Поглед нагоре и, зна се, клима уре-
ђај, цури ли цури. Не будем лењ, попнем се горе, позвоним и
пожалим се власнику цурећег објекта. А он, клинац, нема више од
20 поче да урла: „Море гони се, бре... Буди срећан да ти не напла-
тим освежење. На овој врућини те прскам, а ти незахвалан. Да ли
сам ти рекао да се гониш мало у ...” Признао сам да ми је то већ
рекао и напустио сам просторију.

Кад сам сишао, самоуверено сам закорачио на пешачки прелаз,
кад ми испред носа протутња сребрнасти џип, мислио сам да ће
однети и мене и „зебру“. „Слушај ти, пази како возиш“, почех да
вичем. И тај не буде лењ, зашкрипаше кочнице и он у рикверц, ево
га испред мене. До њега деколтована, силиконска плавуша, која му
је уливала додатну храброст: “Шта је, бре, да ли ти је ђед оставио
ту  зебру? Немој да те видим још једанпут на овом прелазу иначе
ће ти то бити последњи прелаз у животу”. Једва се опоравих од
шока и наставих тротоаром, ту сам најсигурнији. Да, али уз зид
паркирани аутомобили, нема шанси да се провучем. Видим једног
билмеза, паркираног на мом месту, да не кажем тротоару, нешто
жваће и прича мобилним. “Човече, ово је пешачко царство, како
да прођем од вас”, завапих учтиво. Он прекиде да жваће жваку,
прекиде да жваће и мобилним: “Иди преко крова, видиш да при-
чам, а ти ме прекидаш, што никако не волим. Нестани из мог жи-
вота док те ја нисам избацио...”

Коначно дођох до парка. Најзад на сигурном, да мирно, безбедно
и безбрижно стигнем до своје куће. Нисам ни закорачио на стазу
кад два клинца пројурише испред мене на ролерима. Иза њих нека
мала бициклом „гази“ као да је кренула на Тур де Франс. А и зе-
ленкасти камион такође тутњи стазом и сиреном даје знак да се
склоним. “Ама где си пошао с том крнтијом?” изнервирах се, “ово
је парк, а не паркинг ...” Заустави се камион, клинци на ролерима
с оном малом нестадоше, а  камионџија ми се унесе у лице:
“Нешто ти није јасно? Немој да те ја сад паркирам у Ургентни цен-
тар”. И замахну, Бога ми руком, једва сам се измакао и коначно
ипак жив и здрав стигох кући.

Ставих кафу, припалих марлборо и помислих: “Јебем ти правну
државу кад никад нисам у праву.”

Дејан Патаковић
РАЧУН

Европска унија каже да смо били петсто
година под Турцима. 

Историја тврди да је Београд освојио
Сулејман Величанствени 1521. године, а да га
је турска војска напустила 1867. године. 

То је 346. година под Турцима. 
Значи да се је Европска унија прерачунала за

154 година, па би због ове грешке могли да нам
сада бар за толико смање чекање на пријем у
Европску унију.

Бато Милатовић

*Знам неке политичаре, од којих не би могла
да се направи пита.

*Нећемо журити са повећањем стандарда,
да народ не заборави у којој држави живи.

Драган Шушић
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Париз је модеран Вавилон : има црних, смеђих, жутих, а богами и белих... Ипак, сви говоре

француски, донедавно дипломатски језик, који је почео да се формира још у првом веку,

када су Римљани покорили Гале и помешали судбине и језик

У
Француску сам дошао први пут, тако што сам
пао с неба у планине. Авионом у Гренобл, као
гост прослављеног Богдана Тањевића на фи-

налу кошаркашког Купа евроспких шампиона. Као из-
вештач. И шта сам могао да известим, до да је Гренобл
планински град, леп и пун  неких из Индокине, и да је
Варајић напунио кош Миланеза, чак четрдесетак пута.
Босна је била први Ју тим првак Европе.Ал га је
освојила, свака јој част. Посебно Тањевићу.

То је било крајем седамдесетих, а онда је дошао
Париз. Мало рибарско насеље још из римског доба, по
имену Лутеција, постало је Град светслости, сан сваког
Јапанца, Аустралијанца или Американца, који га пре-
плаве и само шкљоцају камерама.Тријумфална капија,
Трг Конкорд, Лувр, Ајфелова кула... Ми Балканци гле-
дамо да нађемо нешто специфично, нешто за уживање.
Пробао сам на Монмартру, и богами осетио звуке и ми-
рисе...Сарајева. У сваком другом кафићу одјекивала је,
са огромних транзистора, арапска музика и осећао се
мирис кебаба или тако нечег.Није чудо, од 63 милиона
Француза, четири и по су Арапи. А има и Индокинеза,
Баскијаца, Каталонаца, Фламанаца, црнаца...Париз је по-
стао лонац за галског петла. Све расе и нације се кувају
и постају, не само Французи, него Парижани.

Кува се и галски петао. Понекад кукурикне и побуни
се против американизације Француске, али без успеха.
Париз има чак и Дизниленд, због којег се велики Шарл
де Гол преврће у гробу.Био је оријаш, па се због тога и
земља тресе.Али, то је судбина историје, или историја
судбине. Некада су чувени енглески краљеви говорили
француски, јер су били из Нормандије, а сада се у Фран-
цуској енглески чује на сваком кораку. Тачније, америчка
варијанта енглеског. Прави французи неће да проговоре
стране језике.Кад питаш за пут, биваш дочекан бујицом
француског, па ако разумеш, нећеш да залуташ.

Док сам јео неки фонди у кафани ,,Прасећа ногица,,
један полупијани француски новинар, пореклом из Бу-
гарске, објашњавао ми је да је комунизам зачет на Тргу
Конкорд. Тамо где су гиљотинирани Марија Антоанета
,њен супруг Луј Шеснаести, а после и сам Робеспјер.
Тврдио је тај чова да је Француска револуција донела све
позитивно у свету, кад су људска права у питању, али је
то, каже, била искра која је изискрила и Маркса и Ле-
њина, а најпосле и Стаљина. То ми Бугари, за разлику
од вас Срба, боље знамо, јер смо осетили на сопственој
кожи. Сутрадан сам базао Конкордом, чије име симбо-
лише слогу, па и комунистичку једнакост. Ништа со-

цијално, све капиталистичко.
А како је био јуни, свратио сам и до чувене Нотр Дам,

чија су звона најавила српску победу на Косову.Која је
снага медија. Ми још верујемо у ту информацију, мада
нас месје Саркози стално уверава , не да смо тада изгу-
били, него и сада. Какива неправда! Да ли да се обратим
Карли Бруни и изнесем јој свој став. Из Фигуре венерис.

У Паризу сам се сетио Жарка Јовановића званог Јаг-
дино, Ватрени, чаробњака на балалајци и оца чувених
,,Житан Иванович,, који су забављали богати Париз.
Први сам у Србији направио велики интервју са њим, па
ми је исказао посебну почаст. Позвао ме је на Дунавски
кеј код ,,Југославије,, посадио у чамац, који је ,,терао,,
један чичица, и сатима свирао и певао уз и низ Дунав.
Све оне циганске, руске и ко зна чије још песме.

-Брате, каква Сена, Дунав је наша циганска река. Ми-
толошка. –рекао ми је у једном предаху, док смо нате-
зали неко бело вино.

Јагдино је један од малобројних наших који је успео у
Паризу.А велика река наших је  текла одавде.Чак и мој
пријатељ Драган Т. Из Београда, који се дружио са Сте-
вицом Марковићем и Аленом Делоном у оној чувеној
афери са мадам Клод Помпиду.Избегао је кесу за ђубре
побегавши главом без обзира и од париске полиције, а
посебно од оног Корзиканца Маркантонија.Сада живи у
Београду, и још увек уздише за Паризом. Али оним не-
кадашњим, правим. Била је то, заиста, права француско-
српска афера.Сочна. Сада је највећи хит кад неко објави
да је геј.

Путовао сам и долином Лоаре, оним возом, који ни-
када неће доћи на лајковачку пругу. Заболела ме је глава
од брзине и удобности. Замкове сам видео тек кад сам
се враћао из Нанта.А видео сам и Етоал и ону капију,
кроз коју су пролазили и српски ветерани са Солунског
фронта, пентрао се на Ајфелову кулу, шетао Јелисејским
пољима, видео у Марсова поља...Али прави Париз ми је
открио један тамошњи таксиста, мој школски друг Ра-
денко из жупских Трнаваца. Седели смо у кафеу Луте-
ција, у Латинском кварту, пили ,,кот д Рон,, не много
скупо вино, а он ми је објашњавао на течном – српском
, са мало чарапанским аксаном.

-Човече, Париз можеш да доживиш само ако седиш,
ћутиш и посматраш. И уживаш. Јер, чим се бациш у овај
вртлог, изгубио си се. Париз се осећа са стране. Онда
видиш и оно чега нема,или што је било.

Дакле, био сам антитуриста у Паризу. И пријало ми
је, верујте.
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