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Ову књигу посвећујем мом унуку Димитрију
Митровићу који је већ добио награде за поезију
и унукама Мили Митровић, Нађи Митровић и
Тијани Митровић, с надом да ће сви они бити
бољи песници од свог ђеда Митра
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МИТРОВЕ ДУХОВИТЕ ИСКРИЦЕ ПОД
МАСЛИНАМА СА МИРИСОМ ПОЕЗИЈЕ
Уз књигу ИСКРИЦЕ ПОД МАСЛИНАМА,
сатира и поезија
Митар Митровић, Будванин медитеранског
менталитета, доктор ветерине, али и сатире и поезије
свих жанрова. Његова изузетно богата био-библиографија фасцинантне продукције и његова екстравертност у сваком погледу, заслужују чак и једну
опсежну монографију, али време у коме песник
стваралачки битише, под утиском опште маргинализације многих вредности, а поготово писане
књижевности која није профитабилна /то се нарочито
односи баш на песнике и афористичаре/, сместило је и
писца оваквог проседеа и овакве продуктивности, у
једну општу раван према којој књижевни критичари и
књижевни истраживачи /ма колико да их је/, немају
велико интересовање. Периодика у облицима наменских часописа је на најнижем нивоу, препуштени су
сами себи, а о медијима који имају могућност
презентације већег и кориснијег интезитета, нема ни
говора. Нема чак ни воље да се што у том смислу
промени. У таквим условима /а ово су само неке
аномалије из књижевне проблематике/, ни један писац,
какав је М. Митровић, који је заступљен у школској
лектири, у букварима и читанкама, није прошао боље,
напротив, све више се појављују нови писци из разних
медија, који већ са првом књигом имају добру рекламу
и отворен пут. То се већ може назвати "рекламождерско тржиште" у књижевности, а ту поезија,
најсуптилнији књижевни род, нема никакве шансе.
Зато је М. Митровић уз ову невелику књигу, врло
детаљно експонирао своју библиографију.
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А сада нешто о књизи ИСКРИЦЕ ПОД
МАСЛИНАМА, што је већ у наслову асоцијација на
његов завичај, па је своју љубав најчешће делио са
природом. У једној од својих књига песама он је имао
наслове баш по градовима будванско-которске
ривијере. Дакле, тај мирис маслина које су синоним
флоре у његовом завичају, послужиле су му као прве
"искрице" његове лирске, па и сатиричне иницијације.
И како је Митар не само сатиричар и познати песник,
тако је и први део књиге, који је и најобимнији,
начичкан афоризмима који се често граниче са
филозофемама, сентенцама или чак поетским
бревијарима. У таквим сентенциозним експликацијама
он је и најуспешнији. Држећи се синтаксе или
синестезије, да је афоризам најсажетија форма
књижевне критике друштвеног живота, Митар тако
највише и наступа. Понекад се учини да је "претерао",
али он тако делује из своје "опозиције", па кад се
пореди са терминологијом која се често чује у самој
Скупштини, онда је он сасвим умерен... Уосталом, као
кад уз пресуду добијете правни лек. Митар у уводу
својих мање-више критичких опсервација каже: /"Не
узимајте све к срцу/писац се само шалио/да би Вам за
"труд" захвалио"/. А кад смо већ код труда, ево како
слови једна његова афористична реминисценција:
/"Трудим се, трудиш се, трудимо се, трудите се ТРУДНЕ СУ"/.
А кад смо већ код Скупштине "ћутање је злато,
оно се у парламенту највише плаћа". Митар као и
сваки успешни афористичар, своје инспирације црпи
из актуелне, савремене, друштвене и политичке проблематике. Таквих је највише, њихове жаоке су
усмерене каузално, на узрочнике путем указивања на
последице: /"Народна кухиња је српски бренд"/.
"Људи који живе пасјим животом, имају право и да
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лају"/. Он себе и све друге које се баве овом врстом
незахвалне, сентенциозне литературе, упозорава,
упућује: "Пиши кратко да се чита дуго". Као и друга:
"Смрт је тачка на крају живота". Рекао бих да су ово
више филозофеме. Митар доста пише о пензионерима,
понекад се и расплине, жељом да нам презентира што
вернију слику. "Прошла је криза. Влада намерава да
пензионерима повећа пензије, а незапослени нека се
сами побрину за своје контејнере." А за Медицину,
која и сама "кука", Митар је "појаснио" проблематику:
"Медицина је много напредовала. Данас се по
болницама највише умире природном смрћу". О
Црногорцима као и увек, много шале које и они сами
често на свој рачун конструишу: "Црногорци из
дијаспоре много воле своју земљу. И ташта се много
воли када станује далеко од куће". Или: "Нико не сме
да контролише нашу Електропривреду. Сви се плаше
да их не убије струја". Много је афоризама,
најуспешнији су они који се запамте. А то ћемо
сазнати од читалаца. II и III циклус су: сатиричне
песме под називом "Немој да се устручаваш" /по
једном стиху/, са песмама: "Комитеји" и "Обеси се
роде" и III "Баш је лепо бити дете", у коме нас је аутор
са неколико песама подсетио на своје раније песме за
децу. Овога пута за оне најмлађе, вероватно под
околностима деке са унуцима, које је и сам одгајао, а
за њихов узраст су приступачне: "Баш је лепо бити
дете", "Није лако бити ђак", "Игрице", "Једва чекам да
порастем", "Мој деда" итд. У поезији Митар је остао
доследан класичној лирској верси, што је иначе
највише еквивалентно оваквом тематском избору.
"Свако јутро кад устанем
и поједем хлеб и путер,
одмах палим телевизор
затим седам за компјутер"
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Како је овај технолошки напредак нанео и доста
штете деци, нарочито у њиховом физичком развоју,
песник је у задњој строфи, дао одговор:
"Знам, било би много боље
да сам посто добар шутер,
да дриблујем на терену
но што буљим у компгутер" /"Игрице"/
У песми "Није лако бити ђак", песник дидактички илуструје:
"Није лако бити ђак
грејат клупу и током ноћи,
и кад једну докрајчиш
већ у другу мораш поћи".
И тако, Митар Митровић, за оне који не знају,
аутор стотинак књига, по оној Ћопићевој "полако
затварам радњу", синтетизовао је део онога што је
остало необјављено, заједно са делом избора из своје
већ објављене афористике, да подсети своје читаоце,
децу, сада многе од њих и успешне песнике, да је увек
ту, да, иако не може против "машинерије" профитера,
срцем и душом остао је песник и ливац духовитих
импресија. "Књиге не мењају свет али побеђују
заборав", написао је Момо Капор, отварајући тако
наду свима који пишу, а чини им се да нису довољно
рекламирани.
Томислав Милошевић
књижевник
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ИСКРИЦЕ СТВАРАЛАШТВА
МИТРА МИТРОВИЋА
Уз књигу Искрице под маслином
Значај Митровићеве поезије за децу (вреднована
уврштавањем у многобројне букваре и читанке) и
допринос српској сатири, исказан многобројним
антологијским афоризмима, од којих неки попут бисера
украшавају и ову нову књигу, никада није био споран.
Спорни су само били они српски књижевни посленици,
пре свега критичари и уредници разне периодике и
часописа, припадници разних кругова, група и групица,
који гледају прво неку своју визију подобности, у коју се
Митар уклапа или не, па тек онда квалитет истих. Али,
то, свакако, не може утицати на то да ли ће радови
Митровог духа остати да живе у српској књижевности и
међу читаоцима. Само они стихови, оне реченице, које
ће они у будућности цитирати, које ће им остати урезане
у сећању даће одговор на то колико вреди Митрово дело.
А оно управо зато и вреди. Поједини афоризми или
стихови су ушли међу читаоце, постали готово народни
од бројног цитирања, а самим тим остаће за траг
књижевником.
И у својој новој књизи Митар се придржава свог
препознатљивог књижевног говора, који је, пре свега,
заснован на хумору и који зна да изазове осмех на
лицима његових читалаца. Било да су то одрасли, кроз
афоризме и сатиричну поезију, било да су у питању
деца, кроз веома успеле стихове.
Књигу је поделио на три циклуса који обухватају
афоризме, сатиричну поезију и поезију за децу.
Афоризми су бритки, оштри, памтљиви, ударају
центар, али знају и да се осврну на неке тренутне
дневно-политичке догађаје, тако да квалитативна амплитуда игра, попут неког модерног плеса. Уосталом и
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живот је такав променљив, поготово код нас, у земљи
Србији. Читаоци ће лако да издвоје афоризме који
надилазе време и догађаје, који остају као искрице да
светле за неке будуће генерације, и да им даривају
бисере мудрости, изашле испод Митровог пера,
доносећи ватру његове бујне стваралачке енергије. Чак и
код најопоријих мисли, Митар зна да убаци дозу хумора,
поручујући нам да све ударце достојно примамо, али и
нудећи нам огромну дозу оптимизма, јер само тако
можемо превазићи све невоље и препреке које нам се
нађу на путу. Дијапазон тема које додирују искре
његовог пера је доста широк. У овом првом циклусу
нису само афоризми, већ се поткраду и мисли, филозофеме, епиграми... Посебно су се истакле антологијске
мисли: Смрт је тачка на крају живота или Пиши
кратко, да се чита дуго.
Издвојио бих још неке који ће свакако изазвати
осмех на лицу али и позвати на размишљање, а сви Ви
ћете, сигурно, пронаћи своје фаворите: Судија је пустио
лопова да се брани са слободе. До последњег метка. /
Он сада живи као слободан уметник. Недавно су га
пустили из затвора. / Какав спој – изврстан афористичар, а изузетно лош човек. / Био му је веран као
пас. Увек му је лизао тањире. / Имали смо среће што
је Хитна помоћ каснила академских петнаест
минута, јер је наш директор у међувремену умро. /
Многима је помогао да што пре скончају. А за то му
нико од њих никада није рекао ни хвала. / Кад сам чуо
шта пуши моја тетка, дошло ми је да убијем течу./
Митар се, у поезији за децу, придржава класичне
римоване версе, али и оног што је неопходно за
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успешност те врсте поезије, едукативност, и, пре свега,
хумор, као начин да песме буду што пријемчивије
младим читаоцима и да их нагоне да са песником поделе
радости живљења и одрастања. Јер песници су, у ствари,
мала деца... Само онај песник који је сачувао дете у себи
може бити успешан песник за децу. А Митар је у томе
више него успео.
Из овог кратког циклуса бих посебно издвојио
песму Игрице, са жељом да будући антологичари и
састављачи буквара, читанки, књижевних зборника
обрате пажњу на њу.
Да закључим – нова књига Митра Митровића је
само још један бисер у круни његовог стваралаштва, из
којег ће читаоци, свако по личној перцепцији, издвојити
поједина зрна светлости.
Васа Радовановић
књижевник
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Људи који пуцају од здравља,
нису опасни по околину.

Извукао сам живу главу. Остале делове тела
узели су ми за донирање.

Наши тајкуни су пуни као брод.
Али влада не дозвољава да потону.

Многи мушкарци схвате колике су будале,
тек када се ожене паметнијом женом од себе.

Ако признате да сте обичан магарац,
замолићемо ветеринара да вас
прегледа преко реда.
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Неки и ерогене зоне траже на
географској карти.

Ја сам лопов. Али нисам криминалац.
Крадем Богу дане.

Ако сте глупи колико сте тешки,
покушајте са дијетом.

Данас се не исплати умрети,
јер гробница кошта колико и викендица
на периферији града.

Давањем мита пацијенти су постали
донатори приватних лекарских ординација.
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Прошла је криза. Влада намерава
да пензионерима повећа пензије,
а незапослени нека се сами
побрину за своје контејнере.

Од свих крава Милка ми је најмилија.
Да није ње не би било ни чоколаде.

Када видим неке како слатко кркају,
дође ми да преместим мој контејнер
испод њиховог прозора.

За време заседања парламента неки посланици
слатко спавају. Вероватно сањају да је народу
добро као њима.

Сам сам крив што ми деца нису успела
у животу. Васпитавао сам их да буду
добри и поштени људи.
15

Никада нисам волео судове.
Нарочито данас кад су толико прљави.

Он је стари политичар.
Почели су да му расту нови млечњаци.

Зима је била дуга и тешка, захваљујући
стручности наших вредних метеоролога.

Мислите за кога ћете гласати док чучите
на веце шољи. Нећете погрешити ако гласате
за онога на кога вас потсећа мирис
који остаје за вама.

Е, баба Серо, баба Серо, да није тебе,
морао бих наћи неког политичара
да се са њим зајебавам.
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Рођен је у знаку Овна. То му је помогло
да постане позната овца и да догура
до националне пензије.

Данас су факултети слични супермаркетима.
Има их свуда, а дипломе се добијају
за мале паре или на лепе очи.

Завршио сам факултет, али посла нигде. Зато
сам почео да крадем и не могу се пожалити.

А нашим високим судским инстанцама свака
част. Они су за прославу уместо шведског
стола, користили Венерин брег.

Наш се образ брани задњицом –
тврде хомосексуалци.
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Кад је комшији цркла крава,
бик је дошао газди да изјави саучешће.

За Нову годину Деда Мраз ми је донео
сестрицу. А ја бих више волео да ми је
донео чоколаду.

Наше народне кухиње су хотели са пет
звездица. Да није њих поцркали бисмо
од глади на брдовитом Балкану.

Судија је пустио лопова да се брани са
слободе. До последњег метка.

Србија нам је загађена тајкунима.
Па заудара на трулеж.

18

Не брините посланици, и даље ћемо гласати за
вас. Само нас више не вуците за нос.

Иако Србија нема море, код нас су
брачни бродоломи на гласу.

У данашњим кућним заједницама,
маљ се све чешће користи уместо секире.

Више никада нећемо ратовати.
Али, ако Европа не промени мишљење
према нама, послаћемо им наше гусларе.

Три прасета су потписали мом пријатељу да је
нешто оставио иза себе. Тако је мој пријатељ
добио националну пензију.

19

Ктитори су увек остављали задужбине своме
народу. Данашњи тајкуни остављају пустош.

Ако мама и тата остану и даље да
чувају демократију, ми ћемо отићи
у лепу пичку материну.

Био нам је веран као пас.
Само што није махао са репом.

Откако нам је угинуо пас,
тата нам је постао кућни љубимац.

Девојкама које чекају принца на белом коњу,
временом почињу да расту брчићи.

20

Пре но што ставите прст на чело, проверите
да ли вам је глава на раменима.

Данас се жене и удају само срећници,
којима су родитељи отегли папке
и оставили своје станове.

Трудим се, трудиш се, труде се, трудимо се,
трудите се – ТРУДНЕ СУ.

Да је Сизиф гурао камен на Голом отоку,
УДБА би му на челу закачила
значку ударника.

Све је мање кафана, а све више народних
кухиња. Демократија је учинила своје.

21

Банана је воћка која поспешује интелигенцију.
Најбољи доказ су неки мајмуни у парламенту.

Народна кухиња је српски бренд.

Десет хиљада лудака шета Београдом.
А када су неке демонстрације
има их много више.

Судија је промукао. Па није успео да свирне
пиштаљком кад је био пенал.

Код нас само Црква успешно лечи
наркоманију – ЛОПАТОМ!

22

Дијамант маргарин у све се меша,
али у мешању не заостаје ни наша црква.

Неки наши високи црквени великодостојници
верују да је и лопата из Раја изашла.

Скривена камера чини чуда.
Добре и поштене људе гледаоцима
представи као обичне будале.

Данас узимају новине они читаоци који
немају могућности да купе компјутер.

Неки људи данас се радо друже са
књижевницима, иако ниједну њихову књигу
никад нису купили, ни прочитали.

23

Какав је пас, такав је и газда.
Разлика је само у лајању.

Лети се моја комшиница купа у костиму,
који јој је мајка поклонила на порођају.

Пред Скупштином залајала кера,
сад парламент бира гувернера.

Тајкуни тајно финансирају странке.
Тако владају земљом из подземља.

Луда кућа, банка чиста,
ноге тражи кишна глиста.

24

Свака је власт обећавала да ће се
обрачунати са тајкунима.
Али је само нове стварала.

Ми смо најчуднији народ на свету.
Док имамо песме и игара,
за хлеб нико не води рачуна.

Све се мења. Само неки будаласти политичари
остају увек исти.

Од када сам прешао у вашу странку,
више се не храним из контејнера.

Ја волим комшију, а мама га симпатише.
Само га тата очима не може видети.

25

Сви црквени великодостојници стали су иза
свога брата. Нико није смео испред.

Кад мислите да сте повукли добар потез,
пазите да вас мат не изненади.

Нашу Електропривреду нико не сме да
контролише. Сви се плаше да их
не убије струја.

Гледајте своја посла.
А на туђе двориште заборавите.

Кад се помире четници и партизани,
навијачи Звезде и Партизана
загрлиће се као браћа.

26

Задовољство је кад си срећан
што си успео сам себе да задовољиш.

Многи светски умови имали су велику главу.
Да им се мозак не прелива.

Извукао сам дебљи крај.
Тањи ми се заглавио.

Живеће овај народ без тајкуна и без политичке
елите. Ако Бог да.

Неки људи који живе по солитерима, осећају
се као затвореници. Слободњаци.

27

Борба против корупције почела је од врха,
уместо од репа. Док се хапсе министри и неки
банкари, баба Сере трљају руке и трпају девизе
у швајцарске банке.

По нашим парковима срећемо
највише пензионера и керова.
А нађе се и покоје говно.

Политичар без криминалне прошлости
исто је што и сува крпа на дну мора.

И Американци славе четврти јул.
Дан када су каубоји отишли у партизане.

Да би данас био добар политичар,
морао си раније бити криминалац и обрнуто.

28

Данас није тешко бити обични шљам.
За то вам је потребно само
мало добре воље.

Врх препуне чаше, увек је био
мерило између лудака и генија.

Није захвално по цео дан
радити за мале паре.
Ако вам паре заиста нису потребне.

Од када сам се запослио,
често размишљам како ми је било лепо,
док ништа нисам радио.

Гласао је за Тадића. Па му се Николић
осветио. Поставио га је за премијера.

29

Научио сам химну. Још само да купим лопту,
па да заиграм уместо Љајића.

Кад човек остари и одар му је тежак.

Ева није варала свога мужа.
Јер Адам није држао кучиће у кући.

Своја крв никоме није тешка.

Данас се многе девојке баве најстаријим
занатом из задовољства, а не због пара.

30

Данас неке познате личности до националне
пензије не стижу преко можданих вијуга.
Него преко пријатеља.

Када посланику у Парламенту пригусти
важнија му је баба Сера
од председника Парламента.

Ви више нисте дете.
Ви говорите као одрасла будала.

Не скривајте године
да вас старост не прогута.

Ви сте паметан човек. И ваше глупости неке
будале сматрају врлинама.

31

Ако у вама чучи таленат,
помозите му да се усправи.

Од вас ће постати нешто када порастете.
Бићете много већа будала, него данас.

Ех, да сам богат човек, показао бих овим
нашим такунима шта су то задужбине.

Ни ова влада неће ударити на тајкуне.
Увек су се истомишљеници
међу собом помагали.

И коњи имају душу.
Не знам зашто се неки људи мало
не потруде да би постали коњи.

32

Ћутање је злато.
Оно се у парламенту највише плаћа.

Кад сам чуо шта пуши моја тетка,
дошло ми је да убијем течу.

Смрт је тачка на крају живота.

Министарка спољних послова Тунгузије и
наша баба Сера договориле се, да Тунгузија
финансира обнову порушене палате
Генералштаба. Да се више од ње Београђани
не плаше.

Кад је такав министар,
какав му је премијер?

33

Народу сте обећали брда и долине,
а показали сте му своју голу задњицу.

Од када роде све ређе слећу на
наше кровове, супруге су нам
почеле рађати децу.

Ми ћемо пре ући у Европску задњицу,
него у Европску заједницу.

Ако пензионери изађу на улице,
Градска чистоћа имаће пуне руке посла.

Све је мање голубова у нашој земљи,
јер и пензионери морају од нечега да живе.

34

Оставите се пушења,
бар док правимо децу.

Ако дође до нове кризе,
Влада би из робних резерви народу могла
да подели само празна обећања.

Србија може да уђе у Европску заједницу,
али ће и даље остати на брдовитом Балкану.

Афористичари који се окрећу како ветар дува,
добијају све награде, и пре но што почну
да пишу против своје земље.

Важно је имати циљ, успех ће вам сам
долетети у загрљај.

35

Ако учиниш добро дело кајаћеш се,
а ако не учиниш
стидит ћеш се самог себе.

Магарац је према коњу у подређеном
положају. Јер коњ има седло.

Био је секретар комитеја.
А после је постао тајкун.

Законом је данас забрањено убијање паса. За
човека данас одговарате, само ако немате пара.

Многи лудаци слободно шетају нашом
земљом. Очекује се да им се придружи
и поштена интелигенција.

36

Био му је веран као пас.
Увек му је лизао тањире.

Многима је помогао да што пре скончају. А за
то му нико од њих никада није рекао ни хвала.

А њеним гузовима свака част.
Да није било њих, за њу се никада
не би чуло.

Давала сам му на лепе очи.
Никада му ни динара нисам тражила.

Црногорци су данас најписменија нација.
Они у својој азбуци уче два слова више.

37

Пукла му је чарапа на Ахиловој пети.
Али, Ахил је, хвала Богу,
остао здрав и читав.

Испливало је говно на површину.
Ко га први прихвати добиће од његове странке
моралну подршку.

Откада нека свештена лица возе кола
са затамњеним стаклима, све је мање
видљиве педофилије.

Мој пријатељ је велики поштовалац Пахомија.
Али још увек није остао у другом стању.

Подигли смо вам за живота споменик.
Да би могли сами на њему
да положите цвеће.

38

Од када радим као спонзоруша,
не могу да се пожалим.
Стално ми помало капље.

Ако и баба Сере добију националну пензију,
добиће је и неки сатиричари који раде као
полицијски доушници.

Зашто једни другима да копамо очи,
када имамо толико земље
коју нико не обрађује.

Што је човек блентавији
све више слуша жену.

Имаћемо хране за целу Европу,
ако сви Срби почну штрајк глађу.

39

Невероватно, исти народ, иста вера,
исти језик, исти преци, исти обичаји,
све као браћа. А једни се пишу Срби,
а други Црногорци.

Како да кажем шефу да сам у другом стању,
а да он не посумња да је то његово дете.

Односи између влада Црне Горе и Србије
су све хладнији, иако напољу
владају паклене врућине.

Мој деда свако вече закључава врата.
Плаши се да га Свети Петар не поведе...
''Па-па...''.

Унуци тврде да сам им постао кућни љубимац.
Па ми свако вече уместо меса доносе кости.

40

Откада смо добили демократију
Параду поноса можемо сваког дана гледати
на улици, а не само преко телевизије.

Какав спој изврстан афористичар,
а изузетно лош човек.

Некада су само сељаци по селима држали псе.
А данас их држе у градовима, због носталгије.

Молимо ортодоксне Београђане да за време
Параде поноса обуку кожне гаће.

Ако имате кликер у глави,
мождане вијуге вам служе
само за котрљање памети.

41

Данас пензионери завиде мртвима.
Јер мртви не траже ништа да презалогаје.

За време Параде поноса држите руке отпозади.
За сваки случај.

Изгледа да сам узалуд спавао
са вашом мамом, када ви више личите
на чика поштара, него на мене.

Кад је судија одсвирао крај утакмице,
незадовољни навијачи су га на носилима
изнели са терена.

За постигнути аутогол, сам сам заслужан.
Нико ми од играча у томе није помогао.

42

Лакше је убацити гол испод ћебета у пуном
кревету, него на фудбалском терену.

Судија је видно ударен у главу. Али сви су се
правили да то нису приметили.

Наши ватерполисти су одлични спортисти.
Њима је често вода до гуше.

Тенис је мушка игра која се игра
и левицом и десницом.
И не оставља жуљеве.

Нашим тркачима су на старту
ставили љуту папричицу у гузу,
зато су први стигли на циљ.

43

Судија нам је обећао да ћемо данас
победити противника са високим резултатом

Ви сте нас увек побеђивали уз помоћ судија.
Зато сам дао аутогол,
да би се традиција наставила.

Данас и врапци на грани знају да играју лопте.
Само је то мисаона именица
за неке наше фудбалере.

Када сам дао аутогол, сви противнички
фудбалери потрчали су да ме пољубе.

Сада када смо продали све боље фудбалере,
дођите да поделимо паре.

44

Данас никоме није лако,
само народу је све теже и теже.

Незнани јунак није ни знао да ће га сахранити
на Авали. И да ћете ви положити цвеће на
његов споменик.

Њихов голман одбранио је све наше ударце.
Али моју копачку није могао.

Време ће показати ко је био најбољи
афористичар. И зашто су неки добијали
награде уз помоћ политичара.

Увек смо били морални победници.
Иако смо све ратове, од Косова
па на овамо, редовно губили.

45

Пре но што се пробудите, отворите очи.
Да бисте у сну видели светлу будућност.

Избеглице, враћајте се на своја изгорела
огњишта. Тамо вас чекају гробови ваших
предака, да им се придружите.

Некада су то били лопови, љигавци и полтрони,
а данас су неки од њих постали тајкуни којима
се сви ми клањамо.

Луда нада рађа празну главу.

У лажима су кратке ноге,
али је она још увек бржа од истине.

46

Данас није важно колико имате у глави,
већ колико у џеповима.

Наши џепароши су професионални
мађионичари. Чим уђете у градски превоз,
новчаник вам сам упада у њихове џепове.

Довели сте нас до просјачког штапа.
Даље морамо сами.

Да сам раније пао с крушке,
много бих боље прошао у животу.

Без два прста не можете стићи до министра.
А без трећег, не можете народу дати шипак,
који сте му обећали.

47

Када вам мождане вијуге пошашаве
зрели сте за парламент или за луду кућу.

Диоген је живео у бурету.
Јер му је ракија била дража од куће.

Он сада живи као слободан уметник.
Недавно су га пустили из затвора.

Чисте руке су чувар здравља,
а чист образ поштења.

Ваша политика је од наше земље направила
пустињу. А оазе сте поклонили тајкунима.

48

Престаните да брстите,
и сутра треба нешто да се презалогаји.

Данас се деца рађају са малом матуром.
А факултетску диплому им родитељи
купују за рођендан.

Евро скаче, динар пада,
биће глади, биће јада...

Кад научим да пливам,
тата ће ми купити брод.
Да се не удавим у плићаку.

Богу душу, Бог је неће.
Тражи и он као доктори белу коверту.

49

Доделите и мени неку књижевну награду,
а паре ћемо поделити попола.

Одувек сам био атеиста.
Иако знам да нисам постао од мајмуна.

Када бих данас нешто лепо испричао
о мојој земљи, сви би ми рекли да сам већи
лажов од Барона Минхаузена.

Црногорци из дијаспоре много воле своју
земљу. И ташта се много воли када станује
далеко од ваше куће.

Сачекуша је кад ти пријатељ пошаље метак,
уместо пара које си му позајмио.

50

Од прошлости се не живи, него од онога
што сте јутрос појели из контејнера.

Код нас се људи не продају.
Али спортисти су нешто друго.

Док пензије дижу тензије,
гробари трљају руке.

Не трчите пред руду,
да вас волови не прегазе.

Афоризам је филозофска мисао
којом наши афористичари покушавају
да исправе криву Дрину.

51

Тајкуни су почели да се свађају,
а то није добро за владу. Јер клупко би могло
почети да се одмотава.

Неки наши политичари обећали су
да ће посетити Луду кућу. Али под условом
да их тамо не задрже.

Верује се да нико није крив за братоубилачки
рат. Јер сви су желели своју кућицу
и своју слободицу.

Наша национална историја
препуна је лажи.
Као да ју је писао Барон Минхаузен.

Из здравствених разлога
за време Пасуљијаде,
сви учесници добили су гас-маске.
52

Црни хлеб је скупљи од белог
јер данас фарба много кошта.

Да није било Хитне помоћи,
још би многи људи шетали по шумама
и горама наше земље поносне.

Политику наше земље воде тајкуни.
Ето, до каквих смо ми
демократских промена догурали.

Црногорци су се, изгледа одрекли свога Вука.
Творци њиховог данашњег писма су
Мујо и Хасо.

Откада ми је пао мрак на очи
не видим ништа, ни када зажмурим.

53

Данас је најтеже завршити
основну школу у Црној Гори.
Јер ђетићи имају два слова више.

Сви Црногорци нису лењи. Има и оних
који воле да гледају како други раде.

Увек је био поштен човек.
Такав би и остао, да га држава
није натерала да краде.

Праве будале увек први подигну два прста...
и гласају.

Никада не бих ушао у владу.
Да ме није натерала велика нужда.

54

Хомосексуалци су весело парадирали
београдским улицама. Полиција је била
присутна само да увелича свечаност.

Уместо муниције, нашим гусларима требало
би дати гудало. И сваки пораз претворили би
у историјску победу.

Ми смо вам као држава обезбедили мост.
А за реку се сами снађите.

Прво сте му пљунули на гроб,
па сте му упалили свећу.
Да би покојник пљувачку боље видео.

На Златибору данас живи господа.
А некада су на тој лепој планини
уживали чобани са својим овцама.

55

Због својих тајкуна, Србија данас
црвени пред целим светом.
А некада је црвенела због комуниста.

Нос цури, тело пати... а фармацеути
трљају руке и згрћу паре.

Са шпијунима пиј и једи, али не беседи.

Где си навро, одмах стани.
Пребиће те хулигани.

Мој деда и моја бака нису учестовали
на Паради поноса. Славили су
педесетогодишњицу свађа
у брачној заједници.

56

Парада срама засмрдила је
београдским улицама.

Ви сте најбољи полтрон демократије.
Док год чучите у премијеровој задњици.

Чека вас велики посао.
Али прво треба да засучете рукаве.

Уз сваког нашег познатог криминалца, стоји
полицајац као горила. И чека да га први укока
кад затреба.

Мене мама често води код лекара.
Да лекар види како изгледа
здраво градско дете.

57

Од када сам напунио седамдесету,
стално се окрећем за младим женама.
Али, не могу да се сетим због чега.

Када се мој деда наједе пасуља стави руке
позади. Да комшије не помисле да је почео
Трећи светски рат.

Кад враг однесе шалу нестане осмеха
са лица ведрих и доброћудних људи.

Мој отац је пет година туцао камен на Голом
отоку. А када је престао да пишки црвено
пустили су га кући.

Хулигани не бојте се власти,
све се брише кад се добро части.

58

Под пашњацима цела пространства,
а млеко стиже из иностранства.

Укусни залогај и душу разгали.

Драги студенти, ваше је сада само да учите.
А ми ћемо вас касније научити како се краде.

Док сам лежао у болничкој соби,
нудиле су ми се неке медицинске сестре.
Али ја сам се плашио да примим мито.

Кад ноћ заспи, ни зрикавци је не могу
пробудити. Док не пукне зора.

59

Да бисте написали добру бајку, требало би
више да лажете од господина министра,
који нам је обећао по хиљаду евра
од продаје... магле.

Када се у човеку смех угаси,
он полако почиње да личи на аветињу.

То је нама ова борба дала,
сад имамо тајкуна ко ала.

Не пушим више траву, откако сам се удала
за једног младог магарца.

Покушао бих и ја да опљачкам пошту,
али се плашим пензионера да ме не растргну.

60

Док си на власти, увек можеш красти.

Штрајк глађу смо окончали.
Сада можемо сви на печену јагњетину.

Ви сте срећна дама.
Док вам мушкарци пиље у задњицу,
ви само прдуцкате.

Много је лакше написати афоризам,
него роман. За роман морате знати
сва слова.

Моја прија је баба Сера,
па не оскудевамо у тоалет папиру.

61

Увек оперем руке кад се вратим из школе.
Да ме мама и тата не питају колико сам
јединица добила.

Бирам што једем, да не бих држала дијету
кад порастем.
Као што то сада ради моја мама.

Баба Сера у Парламенту је нестраначка
личност. Свима редом дели тоалет папир,
без обзира из које су странке.

Мој живот је тужна прича.
Али без хепиенда.

Да није пукло у влади,
мислио бих да је премијер глувонем.

62

Бацајте нам у контејнере
мало бољу клопу,
да не бисмо ко лешеви
стигли у Европу.

Сплачине из контејнера су врло укусне.
Свиње знају због чега весело рокћу.

У великој нужди боље се сналазе пси
по парковима, него грађани
у јавном превозу.

Добром стрелцу пушка се исплати
и кад једном опали.

Човеку који све има у малом прсту,
глава служи да украси шешир.

63

Најслађе су сплачине које вам спреми супруга,
по рецепту ваше таште.

Када почне брак да крцка,
слобода је на видику.

Ви сте лепо грађена госпођа,
ваше облине су се развијале
на рачун можданих вијуга.

Многе ствари извозимо.
Али коње пред скупштином
чувамо као светиње.

Курта је јахао Мурту све док Мурта
није постао народни посланик.

64

Пиши кратко, да се чита дуго.

Издахни и одахни.

Држава ће опет почети са аналфабетским
течајевима. Да би се описменили сви они
који нису имали пара да купе диплому.

А нашем министру свака част.
Чим је добио заноктице, одмах је одлетео за
Немачку. Уплашио се наших лекара да му
уместо заноктица не изваде мали мозак.

Када бисмо могли од наших политичких
аветиња саставити нову владу, то би била
најбоља влада коју смо икада имали.

65

Тајкуни су људи сумњиве прошлости, који су
своје богатство стицали на рушевинама
сопствене земље.

Данас многи Срби изгледају као од брега
одваљени. Мораће Амери опет да пусте
неку кугу из епрувете.

Партизани су после рата убијали без суђења.
Није било довољно школованих судија
са завршеним аналфабетским течајем.

Тешко ћете у влади препознати дворску
будалу. Данас су сви министри
скоро исти.

Узели сте ми реч из уста, кад сам се спремао
да вам пљунем у лице.

66

Нашим политичарима препуна су уста
демократије. Плашим се да се од толике
демократије не удаве.

Сви пензионери који за живота купе мртвачки
сандук, стичу право попуста при сахрани.
Онолико колико је поскупило парно грејање.

Коњи испред скупштине служе као симболи.
Али у случају потребе могу да
замене посланика.

Не бринем се ја када ће пасти влада,
него да ли ће сви министри завршити
на Трауматолошкој клиници.

Скупили смо се око пуног контејнера,
да бисмо прославили Молитвени доручак.

67

Наша земља је безбедна. У њој можете
слободно да умрете, а да за своју смрт
никоме не одговарате.

Какав си ми ти то академик, када и деца на
улици играју кликера боље од тебе.

У овом братоубилачком рату наш народ је
гладовао, иако су неке наше хладњаче
биле препуне меса.

Од исцеђеног лимуна можете направити
само човека који је остао без посла.

Жири је на Фестивалу поделио награде,
али је новчани износ оставио за себе.
За сваки случај.

68

Посланици, где ће вам душа,
када је вашим бирачима празна гуша?

Наша Председница парламента као да је
рођена за ту функцију, јер посланицима је
неуропсихијатар неопходно потребан.

Иако Србија нема море, њени ватерполисти
су најбољи на свету.

Бог вас је обдарио магарећом срећом.
У томе је ваша величина.

Он је мамин син. Тај се ни у парламенту
од цуцле не одваја.

69

Данас имамо више горила испред парламента,
него у зоолошком врту.

Велики брат је највећи ован у стаду.
Њега сви овнови слушају
и све овце гледају.

Наши политичари су одлични планинари.
Први су се попели на сва министарска места
у парламенту.

Од када је побегао из затвора,
само полиција зна где се скрива.

Срби су паметна нација.
А памет и демократија не иду заједно.

70

Људи који живе пасјим животом,
имају права и да лају.

Неки наши овнови у скупштинским фотељама
боље блеје, него њихове овце које су
остале у завичајним шталама.

Код нас се Зид плача налази
иза сваког продатог предузећа.
Радници плачу јер су стали без посла.

Да није било овог рата, не бисмо
имали оволико земљака по белом свету.
Сви би они овде остали без посла.

Духови прошлости нас и даље прогањају, са
страница наше историје.

71

Ташта ми је за све крива.
Да се она није родила, ја се никада
не бих оженио са њеном ћерком.

Свет жели да нас прими у Европску заједницу.
Да би нас уцртали на географској карти.

Већ двадесетак година не живимо као сав
нормални свет. Али се, ипак, понекада
насмешимо, као у стара добра времена.

Ви већ имате осамдесет година.
Што не пустите млађе, да живе уместо вас.

Мој директор има коњске живце.
А зна и да зарже кад види младе ждребице.

72

У вашој близини увек има више будала,
него што то ви примећујете.

Пријатељу, ако и даље будете толико
бринули о својим овцама, ован им неће
више бити ни потребан.

Ваш степен интелигенције је много изнад
глупости које свакодневно чините.

Лакше је поднети добар шамар,
него злу судбину.

Гледано са аспекта демократије,
данас нико не сме ни да прдне,
а да то неки од шпијуна не помирише.

73

Неће вам бити тешко да опељешите банку,
ако и обезбеђењу дате неку цркавицу.

Компјутер је потиснуо књигу.
Данас млади уместо читања играју игрице.

Када разум доминира, празне главе служе
за котрљање.

Неки би министри могли да обуку
лудачке кошуље.
Али само у свечаним приликама.

Све је лакше од породице на грбачи.

74

Медицина је много напредовала.
Данас се по болницама највише умире
природном смрћу.

Полиција је морала да растера демонстранте,
да би Градска чистоћа на време обавила
свој део посла.

Ако скупштинска заседања преместе у
Луду кућу, биће много забавнија.

Еротска асоцијација – дно никада не можете
дотаћи, без обзира колико сте обдарени.

Молим браћу Црногорце да ме науче
Црногорски. Да бих опет као некада могао
да разговарам са мајком.

75

После оног рата партизани су побили
више Срба, него Немци за време
свих седам офанзива.

Наше банке и поште треба увек да имају
довољно новца. Да се не брукамо када
криминалци дођу.

Ваздух је дар природе, кога још увек не
плаћамо уплатницама Инфостана.

Влада Бијафре обећала је да ће о свом трошку
поправити рушевине Генералштаба, иако
у рату није учествовала.

У рату су многи убијани с леђа.
Али то није сметало победницима
да их прогласе за народне хероје.

76

Имали смо среће што је Хитна помоћ каснила
академских петнаест минута, јер је наш
директор у међувремену умро.

Данас стари људи беже у старачке домове,
да се спасу од рођене деце.

Од када је постао заштићени сведок,
у суду ведри и облачи.

Сви смо ми крали док се могло.
А после смо основали странке
да краду уместо нас.

Пре почетка утакмице, навијачи су утрчали
на терен да отпевају нашу химну
и покажу свој патриотизам.

77

Да не би остао нерешен резултат у последњој
секунди дали смо им гол.
Па ко победи.

Када је судија свирао пенал,
капитен се затрчао и пуцао у голмана.
Голман је пао као покошен.

Судија је видео да је био пенал,
али није свирнуо у пиштаљку.
Уплашио се за самог себе.

Судија се за време утакмице правио луд,
иако то није било потребно.
Сви су видели.

Наши су први стигли на циљ.
Захваљујући љутој папричици
коју су им тренери ставили у гузу.
78

Неким фудбалерима највише
одговарају травнати терени.
Кад се уморе да прилегну и пасу.

Параду поноса забранио је брадати чика,
па су се на земљу спустиле
и кука и мотика.

Параду поноса спречиле су чврсте руке,
јер и без ње имамо доста и јада и муке.

После параде срама,
настала би права драма.

После фудбалске утакмице, противничке
екипе мењају дресове. Никад гаће!

79

Ви сте скоро умрли. Вама ће бити довољан
и један подземни контејнер.

Године бришу људе.

За пораз на изборима сви смо заслужни.
Нико се ту посебно није истакао.

Већа је трагедија што смо без посла,
него што смо сваког дана гладни.

Глад га је натерала да побегне
из града у село. У селу има више
травнатих терена за испашу.

80

Неки навијачи на фудбалским утакмицама
понашају се као звери. Уместо да коректно
навијају за свој тим.

На фудбалским утакмицама наслушао сам се
свакојаких псовки, које ми могу користити за
брже напредовање у политичкој каријери.

Ако данас хоћеш лепо да живиш,
мора да се бавиш политиком и да се на време
окрећеш како ветар дува.

Где су она давна времена, у којима смо и ми
лепо живели као сав остали свет...

Пуцао сам у мету и погодио сам циљ.
Ето, колики сам ја баксуз.
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Душа боли, кад се памет соли.

Не дају нам у Европску унију.
Знају Немци с ким имају посла.

Да би постали добар скакач,
потребно је да прескочите и мотку.

Да би спринтер стигао коња у галопу,
треба прво да се попне на њега.

Кад сам хтео да пуцам пенал,
навијачи су са трибине бацили бомбу.
Голман није могао да је одбрани.
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Наша омладина ноћу се забавља,
а дању спава и сања бољу будућност.

Живимо као сав гладни свет. Имамо довољно
воде и нећемо умрети од жеђи.

Задовољан сам што сам још жив и што још
увек пишем боље од неких писаца који ме
очима не могу видети.

Ако нам и поште узму тајкуни,
писма по кућама доносиће нам међеди.

Јебо би нам пас матер.
Али је Европска заједница била бржа.

83

Мој деда је на венчању први пут обукао ново
одело. Бака тврди да му и данас добро стоји.

Ех, НАТО, НАТО, да није било Тебе
још бисмо имали ону лепу палату
Генералштаба у Београду.

Е, мој Томо, прошло је време комуниста,
сад нас прислушкују тајкуни.

Био нам је као отац:
Свима нам је јебо матер!
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НЕМОЈ ДА СЕ УСТРУЧАВАШ
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КОМИТЕЈИ
Ако ниси њихов баћа,
Џаба имаш сто мустаћа.
Џабе пишеш, џабе ствараш
Само себе завараваш.
Никада се нећеш пробит
Кутњак ће те њихов здробит!
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СТРАШАН САН
Спопаде ме
У сну мука,
Сањао сам
Страшног вука.
Целога ме
Језа прође,
Сањао сам
Да ме глође.
За вука сам
Оброк мали,
Порези ме
Оглодали!
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ОБЕСИ СЕ РОДЕ
Немој да се устручаваш
Стрефит ће те фрас,
Обеси се сад мрцино,
Грђи си но пас.
Али одмах крени
– Што да те ко вуче,
Ти си био увек псина,
– Не обично куче.
Да се људи ослободе
Псеће крви твоје,
И да своју судбину
Како хоће кроје.
Остаћеш нам у сећању
К'о говнима дроб,
Сви ће доћи да ти се
Покаке на гроб.
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КЛУПКО
Ова Банка беше станка
За кафице и за лову
За сва сића без покрића.
Али она сама није
Сазнат ћемо сви ускоро
Ко се још, ко она крије.
Гладан народ скупља мрве
А слонови машу кљовом,
Сазнат ћемо, сад власт тврди
Шта је било с нашом ловом.
Није сама ова Банка
Но стотине гиганата,
Биће ћорки, биће јада
И гована до лаката.
Ал' је важно да се крене
Да се клупко одмотава,
Да наш народ најзад схвати
Ко све крађе заташкава.
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БАШ ЈЕ ЛЕПО БИТИ ДЕТЕ
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ЦИПЕЛИЦЕ
Лева, десна,
Ципела ми бесна.
Десна, лева,
Ципела ми сева.
Буни се и пета,
Ципела јој смета.
А немамо лове,
За ципеле нове.
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ЗУБИ
Испали ми предњи зуби
Па ми језик непцем лупа,
Кад погледам огледало
Место зуба зјапи рупа.
Кад се смешим стављам шаку
Без зуба ме мало блам,
Тата каже: ''Баш те брига.''
А мене је ипак срам.
Али све ће брзо проћи
Млечни зуби кад се смене,
Израсти ће, прави, стални,
Јаки , чврсти као стене.
Тада ћу се слатко смејат'
Нови биће ко снег бели,
Девојчурци ће ми рећи
Зуби су ти ко бисери!
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БАШ ЈЕ ЛЕПО БИТИ ДЕТЕ
Баш је лепо бити дете
И чачкати прстом нос,
Сисат' цуцлу или палац
И шутати лопту бос.
Баш је лепо бити дете
И плакати за ситнице,
Захтевати немогуће
За кучине и за трице.
Баш је лепо бити дете
И чикати маму, тату,
Да потрче до „Мерката"
Да ти купе секу, бату.
Баш је лепо бити дете
Возит' бицикл и ракете,
И мада то траје кратко
Детињство је много слатко.
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СВИ СЕ ЖЕНЕ, ОСИМ МЕНЕ
Сви се жене, осим мене,
И ја бих одмах да сам већи
Јер ме, децо, много срам
Што у школу идем сам.
Сви се жене, осим мене,
Ја са Нађом срце делим,
Седимо у истој клупи
Решио сам да је женим.
Сви се жене, хоћу и ја.
Нек ми клинке све завиде,
Кад примете како Нађа
Заљубљена са мном иде.
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ЛЕТО
Кад Сунце припече
Више но што треба,
И ужари ваздух
Од земље до неба,
Спас потражи хитро
На обали мора
Где се деца брчкају
Од кад пукне зора.
Ал' море је чудно
Ако ниси знао,
Послушан је слуга,
А господар зао.
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ЈЕДВА ЧЕКАМ ДА ПОРАСТЕМ
Једва чекам да порастем
Мало виши но мој тата,
И теменом да додирнем
Плафон нашег првог спрата.
И да тада пустим брке
Као што их има стрико,
И да носим дугу косу
К'о што носи тата Нико.
Да ми жена буде мила
Као мама – добра душа,
Да у нашој сложној кући
Свако сваког вазда слуша.
Да се срећно ја оженим
И да имам пет синова,
Да ми буду украс куће
К'о пет сивих соколова.
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Ако будем к'о мој тата
Имаћемо увек свега,
Понајвише доброг здравља
Јер нам оно свима треба.
Па ми неће бити жао
Што сам брзо одрастао.
Из татиног топлог јата,
Лако је бити добар тата.
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ИГРИЦЕ
Свако јутро кад устанем
И поједем хлеб и путер,
Одмах палим телевизор,
Затим седам за компјутер.
А игрица има много.
Купили ми мама, тата..
Када почнем не престајем
Сваког дана два, три сата.
Игрица ми никад доста
К'о игрице да ме воле,
Када играм, баш уживам,
Док ме очи не заболе.
Знам, било би много боље
Да сам пост'о добар шутер,
Да дриблујем по терену,
Но што буљим у компјутер.
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МОЈ ДЕДА
Мом је деди много криво
Што је брзо остарио.
Године га превариле
Као да се изгубио.
Кад говори глас повиси
К'о за нечим да тугује,
Ја верујем он зна, ипак,
Да слабије мало чује.
Политику већ не чита,
Каже да су слова мања,
Када седне наслони се
Задрема и нешто сања.
Можда сања да се игра
Са мном док сам био дете,
Можда сања да путује
Плавим небом до планете.
Ја бих био препун среће
Да је као што је некад био,
Заиста сам много тужан
Што ми дека остарио.
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