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Брисел је бриљантно водио дијалог. 
Београд је остао без речи. 
 
Уверили смо се у вештину  
америчке летеће дипломатије. 
То су најбољи бомбардери на свету. 
 
Европска унија нам је много тога наложила. 
Ал нама је и даље хладно око срца. 
 
Моја нова животна девиза: 
„Брате, дај неки динар“. 
 
Пусте голуба преко границе,  
па ако се врати, то се онда сматра успехом  
наше летеће дипломатије. 
 
Бијем супругу једном недељно. 
Никако да је разуверим да нисам насилник. 
 
Живим без бриге,  
ал проблеми ме живог поједоше. 
 
Магла је густа као тесто. 
Не бојте се: Биће хлеба. 
 
Власт је криминалцима за петама.  
Иде њиховим стопама.  
 
Тек у ери дигиталних часовника,  
 тачно се чује ко откуцава.  
 
Где је много надлежних,  
много је и подлежних - том пороку. 
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Није поштено:  
Пун је Београд горила, 
а у зооврту само један примерак. 
 
Немам више старих веза у државној управи.  
Стигли су нови ценовници. 
 
И Европска заједница се развила из првобитне, 
ал не мора то стално да нам и доказује. 
 
У свакој школи дежура по један полицајац. 
Да се деца навикавају и на полицијски час. 
 
Ако Немци поново крену на нас, као 1915. године, 
мораћемо опет да прегазимо Косово и Албанију. 
 
Сасуо сам му десет најбољих афоризама у лице. 
И слатко ме је исмејао. 
 
Полиција пендрецима избацује људе из кућа. 
Треба јој критична маса за подршку реформама. 
 
И афоризмима цена варира:  
Од неколико пендрека, до две године. 
 
Док је трајао штрајк адвоката,  
број невино осуђених се није повећавао. 
 
На следећим изборима кандидоваће се  
под псеудонимом. 
И до сада је био псеудо-владар. 
 
Гласајте у рукавицама. 
Отисци ваших прстију могу да вам се касније  
познају и на лицу у виду модрица. 
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Имам врло високо мишљење о њима. 
Ех, кад би могло да им падне и на главу. 
 
Повели су нас у бољу будућност. 
А боље би било да је мимоиђемо. 
 
Преко слуга – до заслуга. 
 
Тито је своју свиту звао – камарила. 
А онда је камарила окотила  
шест булументи, машала! 
 
Жртва је имала част  
да лично присуствује свом погубљењу. 
 
Кад су ми приказали снимак  на ком се види 
за кога сам гласао, морао сам да признам  
да је све било поштено и транспарентно. 
 
Имам поверење у своју жену. 
Послао бих је на Марс. 
 
Није сваки дан – Туциндан.  
И полиција има право на одмор. 
 
Парламент суверене државе,  
а овамо усваја европске законе?! 
Одувек је туђе – слађе. 
 
Народ не можеш да убедиш у супротно. 
Супротно од њега је – његова власт. 
 
Полиција је овладала ванземаљском технологијом. 
Бије као Свети Илија. 
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Афоризми о влади су као телеграми саучешћа. 
Кратко, јасно – ал касно. 
 
Из авиона се чини као да људи гмижу по земљи. 
Само се у Србији не чини. 
 
У Србији се спроводе велике реформе. 
А и спровод је све већи. 
 
Грађани имају једну врло ружну навику: 
Сви гласају истога дана, на истим местима, 
исте људе, а траже промене. 
 
Имам магареће особине. 
Тврдоглав сам и врло курате среће. 
 
Убијају нас у појам.  
Узалуд кваре муницију јер ми појма немамо  
о чему се ради. 
 
Зачудио сам се колико народ мало зна. 
Не зна да л му је глава на раменима или у торби. 
 
Узалуд га пљујете.  
Он је сува интелигенција. 
 
Опаметили смо се. 
Памет нам је отишла у Европу, Америку, Азију... 
 
Слободу имамо на кило. 
Пендрек се добија гратис. 
Па колико кила – толико пендрека. 
 
Властима је било веома стало до демократије. 
Кад је свако зграбио свој део – није остало ништа. 
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Забрањено воће је слађе. 
А и генетски је модификовано. 

 
И другим народима се Земља окреће, 
па нису оволико ошамућени. 
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КУКУРЕКОХ! 
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Европевци!  
Кукурекох! 
 
Био сам убеђен да су у Академији наука  
све сами научници, 
кад тамо - све мајстор до мајстора.  
 
Што оволико кричу? 
Ако су сишли са власти, 
нису са гране.  
 
Имам поверење у њих. 
Они су врло дискретени.  
 
Уста(в) имаш, језик немаш.  
 
Слободни су зидари. 
Остали живе у демократији. 
 
Зашто не пишем сатиру? 
Зато што ми је слобода говора  
уставом загарантована. 
 
Владин и невладин сектор се слажу 
да је мир грађанима у земљи 
заједнички приоритет.   
 
Пре ћеш да подигнеш устанак 
него кредит из банке. 
За устанак сви хоће да гарантују.  
 
Фабрике су биле сабирни центри 
радничке класе. 
Сада су затворили та срамна места. 
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Не зна се која је магарећа клупа, 
док посланик не узме реч.    
                          
И народ хвата рђа.  
У предизборним руковањима.   
 
Европска унија се граничи са Србијом,  
а Србија са својом - колевком. 
 
Шта спаја Индијанце и Србијанце? 
Љубав према „каубојцима“. 
 
Ако смо ушли у ћорсокак,  
мора бити да су нас дотле довели далековиди. 
 
Видећемо се у неком другом филму. 
Биће то много тврђи порнић.  
 
То више није хотел са пет стеница. 
Две сам понео кући.  
 
У Белој кући влада висока етикеција: 
Час је куртоазија,  
час куртоафрика. 
                                                    
Матица српства је променила ушће. 
Сад се улива у гробље.  
                                       
Нема нам лека: 
Ово нису обични бацили већ имбецили. 
 
Наша држава почива на европским законима. 
Нека јој је лака земља. 
 
Виљушкаром никако да набодем ћевап, 
али зато кашикаром се врло вешто служим. 
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Задушнице су закаснела  
хуманитарна помоћ. 
 
Бавим се генеалогијом: 
Спомињем им семе и племе. 
 
За дугу и срећну љубав једне коалиције,  
две партије су сувишне. 
 
Са демократијом само губимо време. 
Већ смо могли да будемо у феудализму. 
 
Замуцкују пред камерама. 
Да се ја питам,  
рафално бих им одговорио. 
 
На Косову се дословце поштују верске слободе.  
Шиптари имају пуну слободу  
да руше српске цркве и гробља. 
 
И кад нам мушке узмете животе,  
гласови наши припадаће вама. 
 
Бацили су нас у беду,  
и поставили светски рекорд у брзини. 
 
Новине се драстично разликују  
од тоалет-папира. Он је чист пре употребе. 
 
Капетан Кука!? 
Е, та кука недостаје  
нашим параграфима. 
 
Устав Србије је књига  
која има све листове,  
али не и све територије које описује. 
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Грађанин који макар једанпут није опсовао државу, 
сигурно није Србин. 
 
Благо оном ко је Србин. 
Имао се ра(ш)та и родити. 
 
Избори су демократско право грађана 
да изаберу носиоце државног криминала. 
 
Избори су постали еколошка потреба: 
Тада грађани избацају шљам из својих редова. 
 
Гласање је масовно исписивање нула  
испред имена кандидата на листи.  
 
Право гласа не гарантује и право спаса. 
 
Матица српства је све спорија. 
Једва се одгега до прве клупе у парку. 
 
РТС – јавни сервис - еротске Србије. 
 
Телевизија се не качи са истином. 
Никада је чак и не спомиње у вестима. 
 
РТС – ваше право да зјате све. 
 
Будимо спокојни, ионако смо већ покојни, 
иако медији о томе јавно не говоре. 
 
Ја сам врло познат новинар: 
Просим у Кнез Михајловој. 
 
Боље је бити афористичар него државник. 
Афористичару се људи смеју од срца. 
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Грађанима не треба говорити истину. 
Могу да се навуку и на тај порок. 
 
Сатира ће да промени свет 
Кад на ВИБ-у роди грожђе. 
 
Слобода мишљења и говора? 
Начуо сам. Зуцка се нешто о томе. 
 
Радио Милева је опет  у моди:  
Тачније извештава од свих медија. 
 
Кад државника убије промаја,  
починилац се зачас нађе и приведе правди.  
Кад новинара кокну, истрага је увек у току. 
 
Даћемо и животе,  
само да Америку извучемо  
из светске економске кризе. 
 
Не дај Боже да Америка пропадне.  
Ко ће онда да бомбардује и кињи мале народе? 
 
Шта ће Србији Европска унија? 
Ни са ове две покрајине – нема среће. 
 
На молитвеном доручку у Белој кући 
гости углавном гутају гнедле. 
 
Србија припрема анексију Европске уније. 
Зато и одуговлачи са испуњењем  услова за улазак. 
 
За Америком каснимо два века: 
Код нас су тек недавно 
почеле пљачке возова. 
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Паук неолиберализма кружи Европом... 
И односи непрописно паркиране државице. 
 
Европа нема алтернативу. 
Мораће да затражи пријем 
у чланство Руске федерације. 
 
Приближавамо се Европи корак по корак: 
Ништа без пешадије. 
 
Срећа у несрећи: 
НАТО нам је отео најсиромашнију покрајину. 
 
Кад одемо у Европску унију, 
да ли ће Београд опет да буде 
на ушћу двеју река? 
Например, Рајне и Мајне? 
 
Спремни смо за сафари: 
Србија је пустиња, 
а Београд – џунгла на асфалту. 
 
Штета што Сјенкијевич није жив: 
Сад би кроз пустињу и прашуму  
ишао Коридором 10. 
 
Седам милиона изгладнелих Срба, 
то није највећи конц-логор на свету, 
већ на Балкану. 
 
У старом режиму смо имали ланце на бициклима. 
Сад не возимо ни бицикле 
јер су нам руке у ланцима. 
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Деда је био четник, отац партизан,  
а син - наркоман. 
Свака револуција има своје првоборце. 
 
Медицинска мафија је почела 
врло скромно: Око за око, зуб за зуб... 
Онда је догурала до милијарде - вакцина. 
 
У Србији не постоји мањак хлеба, 
већ вишак гладних. 
А од вишка не боли глава. 
 
Где се завршавају београдски булевари, 
почињу европски ћорсокаци. 
 
Баш злоупотребљавамо слободу говора: 
Сад свака баба сме да каже 
како је држава - прднула у чабар. 
 
Пресретан је народ 
који има толико пресретнутих разговора. 
 
Народна скупштина је сигурна кућа 
за оне који дижу  два прста - на народ. 
 
Кад сам просјаку спустио књигу у шешир, 
одмах ми је поштено платио. 
  
Према подацима Завода за статистику, 
данас живимо боље  него јуче - 
за пет четвртина. 
 
Претходни режим нас је дуго мрцварио... 
Сад смо, хвала Богу,  добили  много ефикаснији. 
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Сваки други грађанин може да се пожали на глад,  
а сваки први на - беду. 
Али то су, ипак, само појединачни случајеви. 
 
Све су хуманизовали до максимума. 
Убијају нас празним кашикама. 
 
Срби су неваспитан народ: 
Имају непристојно богате 
и безобразно сиромашне слојеве. 
                                                            
Одустали смо од опште мобилизације. 
Прешли смо на општу  - дебилизацију. 
  
Регион и Регија су муж и жена, 
који праве ситну децу 
и крупну сиротињу по Србији. 
 
Сусрео сам се са највећим државним проблемом. 
И замислите, поздравио се са мном. 
 
Наши функционери имају 
озбиљне психичке проблеме: 
Полудели су од пара. 
      
Овде се сви брину за људска права, 
а нико за нељудска. 
 
Укинут је вербални деликт, 
али је аутоматски активиран говор мржње.  
Сад све иде уредно - по списку. 
 
Знамо њихово порекло: 
Често га спомињемо.   
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Време лети, 
али мандати никако да им прођу. 
 
Људима из власти је у интересу 
да буду у сукобу интереса. 
А док сукоб траје, полиција се не меша. 
 
Нема праведно стеченог богатства.  
То је као кад би се пчела хвалила  
како је набрала мед на камену. 
 
Попе, хоћу да се исповедим: 
Не крадем, не лажем, не чиним прељубе... 
Какав сам то човек? 
-Мртав човек, синко. 
 
Народ коме је слух развијенији од вида, 
слуша бајке и гледа ријалити. 
 
Бајке им га покварене! 
Нека се гоне у Пикчу Мачу. 
 
Нисам ја  функционално неписмен,  
само не могу истовремено 
и да читам и да мислим.   
 
Само бистри као бозе 
могу да режирају овакве лимунаде. 
 
Носиоци напредних идеја,  
најчешће нису и носиоци својих глава. 
 
Они који вам стално иду по вољи, 
иду вам и на живце. 
 
 



 24 

Лево сметало је често  
десна рука властодршцу. 
 
Сваки мој разговор је пресретнут. 
Или сам много опасан  по државу 
или она нема озбиљнија посла. 
 
Станите мирно уза зид 
да увежбамо свечани плотун. 
А онда, куд који мили моји. 
 
 
Полиција неће џабе да те бије: 
Струја у пендрецима наплатиће се 
преко рачуна за електричну енергију. 
 
Србија је озбиљан фактор нестабилности. 
Користи само водене топове 
и неисправне авионе. 
 
Тренирам за голмана. 
Неко мора да брани земљу. 
 
Мозак се развијао милионима година. 
Зато власт више неће да слуша  
тог Метузалема. 
 
„Ко те шиша, кад си без хашиша“, 
рекоше ми у једној странци. 
 
Зашто се Нобелова награда за мир 
не дели ретроактивно, 
а не – радиоактивно? 
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Врло хумана изборна кампања:  
Дављенику су дали коцку шећера,  
иако није стигао да каже за кога би гласао. 
 
Са окупатором нас спајају  
јаки ланци пријатељства. 
 
Што пропусте млађани министри, 
дочекују стари рекеташи. 
 
Познајем све важне људе у држави. 
Просим пред Домом Народне скупштине. 
 
Задушнице су Црвени крст небеске Србије. 
 
Данас би нам и „мало морген“ 
сутра много значило. 
 
Народи се разликују и по  томе 
што је међународно право једнако за све. 
 
Штрајкују глађу. 
Нека их, не траже хлеба. 
 
Лешеви плове реком, 
баш кад је реформа правосуђа у току. 
 
За опозиционара мора да имаш  
велики кураж, 
али и да издржиш добро гребање. 
 
У Србији се не зна шта доноси дан, а шта ноћ. 
Важно је да се не односи. 
 
Ако је власт окружена криминалцима, 
онда је круг затворен. 
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Ако се кисело смејем на њихове неслане шале,  
чиним то бар са неким укусом. 
 
Кад их стално вуку за нос, 
мора да постану с(л)индикалне вође. 
 
Панцири штите полицајце, 
али не и режим. 
 
Србија ће територијални интегритет 
бранити свом силом – Земљине теже. 
 
Број давалаца крви 
зависи од броја снајпериста. 
 
Кад нешто украдем, пријавим комшију. 
Ја сам лојалан грађанин. 
 
Српски симбол: Двоглави орао на грбу, 
и пилећи мозгови под њим. 
 
Не сеците шуме, неће они ту да се сакрију.  
Имају они штекове у Европи. 
 
Седнице владе се не преносе на телевизији. 
Забрањене су за млађе од 99 година. 
 
Палицу су некада предавали вођи у руке.  
Данас је свако може добити - по глави. 
 
И народ хвата рђа.  
У предизборним руковањима. 
 
Друмски разбојници су некада 
вребали из заседа.  
Сад су добили наплатне рампе. 
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Да бомбардујеш Србе, имаш оправдања на претек.  
Например, шта се они ту мувају  
већ десет хиљада година? 
 
Београд је бисексуалац.  
И на Сави и на Дунаву. На води одувек. 
 
У влади се чују дисонантни гласови.  
Такорећи, какофонија. 
 
Јеси ли прочитао нови закон? 
Не читам жуту штампу. 
 
Поштени беже из политике.  
Неће да кваре просек. 
 
Нисам глуп само зато  
што нисам довољно мудар да то будем. 
 
Две пред нама стазе стоје: 
Једном ногом смо у демократији, а другом у гробу. 
  
Кад сам просјаку рекао да сам писац,  
великодушно ми је уступио своје место.  
 
Они нас гледају са ТВ екрана,  
а ми  њих из мртвог угла.  
Па ко први потегне.  
 
Још нам се само породица чврсто држи: 
Отац је на заводу за запошљавање, 
жена на улици, а деца на хероину. 
 
Имамо критичну масу,  
ал нико не сме први да крикне. 
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Захваљујући видео надзору, 
сви смо већ лица са потерница. 
 
Аплаузи су цивилизовани шамари.  
Што слабији, то јаче боле. 
 
Географски гледано,  
Европа је део азијског континента.  
То је њен природни крај. 
 
Црква је најзад победила:  
Имамо више попова него парохијана  
и више епископија него парохија. 
 
Кад читам законе, добијем пролив.  
Сви предвиђају затвор. 
 
Бавим се хуманитарним радом.  
Помажем себи да преживим. 
 
Не гризе их савест.  
Ни она не једе покварењаке. 
 
Кад изађеш из чекаонице дома здравља, 
имаш још довољно времена  
да стигнеш на своју сахрану. 
 
Велики сам оптимиста:  
И гладујем и не крадем. 
 
Србија је рођена у посебном знаку – Злодијаку. 
 
Сваки Србин чува корњачу: 
Хоће да се лично увери 
да ли она стварно живи 300 година. 
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Немам разлога ни за, ни против.  
Напротив. 
 
Национални дневник:  
Ваше право да зјате све. 
 
Ко телевизију гледа,  
никада не прогледа. 
 
Кад не би било новина и телевизије, 
можда би нека истина и процурела у јавност. 
 
Нисам ни ја мутав:  
Врло речито сам ћутао. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

ЧАСТ СВАКОМЕ, 
ДЕМОКРАТИЈА НИКОМЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Награда „Сатирично перо“  
за најбољу књигу афоризама 2003. године 
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За државу дајем све од себе. 
Чак и знаке живота. 
 
Кукам, ропћем, цвилим... 
Све радње радим за спас демократије. 
 
Код нас је све легално и легитимно. 
Али то је тек врх леденог брега. 
 
Демократија се баш размахнула. 
Нема тога кога није омаждрљила. 
 
Наше друштво је у транзицији. 
Мада су постојали и  
хуманији начини еутаназије. 
 
Ми смо војници демократије. 
Ускоро ће да нас пусте 
 И на наградно одсуство - из тела. 
 
Нисам великосрпски националиста. 
Цара ми Душана и лозе Немањића. 
 
Навићи ћете се и ви на демократију. 
Ма није то ништа. 
 
Избори су организовано  
и јавно ружење народа, 
које финансира држава. 
 
Ни после петнаест академских минута, 
држава није увела нови порез. Нечувени безобразлук. 
 
Србија је на сигурном путу да нестане. 
Али тренутно има прече проблеме. 
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Србија је назависна земља. 
То се види и из авиона – НАТО-вих. 
 
Нико није толико непаметан  
да не воли демократију, 
ал нико није ни толико луд да остане у њој. 
 
И војни пуч је легитиман чин демократије, 
јер су га извеле – легије. 
 
За бољи живот одвајам од уста. 
Али шта су једна уста 
према општенародној глади? 
 
Нема шале у обрачуну са мафијом. 
Ту човек мора да буде мртав хладан. 
 
Сви се међусобно прислушкују, 
али ништа добро да чују. 
 
Пљују па лижу. 
То је доказ њихове  
високе еколошке свести. 
 
Тиранин је умро од срчке. 
Ударила га кап – доброте. 
 
Не живимо више у заблуди, већ у демократији. 
Исто то - само опасније по здравље. 
 
Влада се распада. 
Али то је већ еколошки проблем. 
 
Крадем, варам, лажем... 
Значи, дубоко промишљена транзиција. 
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У овој држави свако вршља где хоће. 
Сад су се сви наврзли на – контејнере. 
 
Баш смо алав народ. 
Испразнисмо и контејнере.  
Јадни пси и мачке. 
 
Наша гробља испуњавају све услове  
да добију Нобелову награду за мир. 
 
Скинули смо бар једну бригу с врата: 
Окупирана земља не мора да брине 
за своју безбедност. 
 
Мудрија глупост или глупља мудрост. 
То је ствар избора. 
 
Нема места паници. 
Резервисано је за катастрофу. 
 
Прогноза времена: 
Очекује нас све (г)ладније време. 
 
Председникова дилема: 
Ако одем – ко ће да остане, 
ако останем – ко ће да оде? 
 
Европа нема алтернативу: 
То је офтамолошки проблем, 
познат и као политичка кратковидост. 
 
Кад кажу како смо геноцидан народ, 
дође ми да их све побијем. 
 
Ако стварно искорене корупцију,  
како ћемо онда преживети?  
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Лекови су поскупели, 
а ни лекарима не пада цена. 
 
Не гризи Адаме! 
Јабуке су прскане! 
 
Како то може: Подземље, па у врху државе? 
Извините, стид ме је овако глупог питања. 
 
Тачно је да се баве криминалом. 
Али ви сте бирали најбоље међу вама. 
 
Електропроституција: 
Платиш – да би био у мраку. 
 
Немој да ми поврћеш реч. 
Није ти ово Народна скупштина. 
 
Загреб је главни град покатоличених Срба: 
Морали смо најзад и њих да збринемо. 
 
Кандидоваћу се за народног посланика, 
да извинете на изразу. 
 
Чим се роде, одмах заплачу, 
кад виде у којој ће држави да живе. 
 
Осим устава, имамо ми и већих скандала.  
Једна певаљка је наступала на концерту  
без доњег веша. 
 
Јесмо на дну,  
ал бар знамо на чему смо. 
 
Ово ми је идеална прилика, 
рече неприлика. 
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Ми смо стварно еротомани: 
Све бисмо им по списку.  
 
Не може све по списку. 
И ту се зна неки ред. 
 
Масовни штрајкови се настављају, 
али то се окупљају они што немају друга посла. 
 
Потера за изгубљенима се наставља. 
Нико се није досетио да погледа – горе. 
 
Покрали су и ове изборе. 
Јесте то демократски, 
ал није људски. 
 
Нема потребе за променом режима. 
Шта би свет рекао да опет палимо  
зграду Народне скупштине? 
 
Шта ће Србима пластичан новац? 
Они све плаћају кожом. 
 
У демократију, напред марш! 
 
Сто пута сам испао дете. 
Од мене – довољно за пораст наталитета. 
 
Кад добију крупан новац, 
Одмах уситне државну територију. 
 
Сви се боре за права човека, 
а нико против права нечовека. 
 
Наша држава је увек демократска, 
осим кад није у рату. 
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Дезертери су првоборци мира. 
 
Ратни кукавичлук је 
биолошки хероизам. 
 
Нећу да сечем гранату на којој седим. 
Помлатићу их секиром. 
 
Иде Миле(нијум) 
лајковачком пругом. Брзом. 
 
Иде Миле(нијум) и тарабе броји. 
И свака је старија од њега. 
 
Кад куцне одсутни, 
заведу полицијски, 
без обзира што није историјски час. 
 
Будите се, време је за дремократију. 
 
Слобода говора  
не тражи више од једног афоризма. 
 
Само у мрачном добу 
сатира је зора демократије. 
 
Анархија је почетни степен 
наше толеранције. 
 
Децу рађају мајке, 
а сатиричаре тиранија. 
 
Жене, децу у збегове кријте! 
Иде демократија. 
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Не бојте се гласа савести. 
Нико није оглувео од сатире. 
 
Ко тихо сагорева, 
испадне рђа од човека. 
 
Нови светски проредак  
почео је од Срба. 
Вала, баш су нас проредили. 
 
У здравству нема корупције. 
Ни један лекар ми није дао новац, 
да би постао – мој изабрани лекар. 
 
Колико имају лица, 
неки посланици би могли сами да чине кворум. 
 
Пукнуо бих од муке, ал нећу. 
Помислиће да се веселим свом злу. 
 
Гори нам под ногама. 
А гори нам и на грбачи. 
 
Кад су реформски кораци крупни, 
онда се земља зачас прегази. 
 
Прописно су се избрукали. 
А донели су и друге позитивне прописе. 
 
И доручак је обустава рада. 
Зато сваки штрајк мора  
да се унапред пријави полицији. 
 
У срећним временима, 
само су земљотрес и химна  
дизали народ на ноге. 
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Не може се истовремено на два места: 
Испред ТВ камера и испред времена. 
 
Ви имате богато демократско искуство. 
Још је мој деда гласао за вас. 
 
Прво изврну чињенице, 
па нам уврну руку. 
Остало је још само да нам заврну – славину. 
 
Не можемо у Европску унију због епидемије: 
Сваког Србина боли она ствар. 
 
Нова власт није направила већу грешку 
 од претходне. Али ни мању. 
 
Извршене су велике  
демократске промене. 
Војници на фронту су добили замену. 
 
Нисмо ми сиротиња пука. 
Ми смо армија гладних. 
 
Чврстим кораком грабимо у демократију. 
Марширамо, такорећи. 
 
Грађани су изгубили сваку наду. 
Срећом нашли су оно што су и тражили. 
 
Кад глобалисти очисте Планету, 
онда ће сваки континет имати  
само по један контејнер. 
 
Лака влада је најтежа народу. 
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Кад је власт патуљаста, 
народ иде погнуте главе. 
 
Кад владају политички кепеци, 
народ мора да клечи. 
 
Спасили су нас тешког рада: 
Лако су продали све фабрике и предузећа. 
 
Победили смо у петооктобарској револуцији. 
Телеграми саучешћа нам још увек стижу. 
 
Пендрек је божићно дрвце демократије. 
 
Шугаве овације 
заразе цело стадо. 
 
Само слободан народ 
робује демократији. 
 
Кад се напуне улице и тргови, 
демократији постане тесно. 
 
Народни вез: 
Развезан језик, а везане руке. 
 
Имају језик до пупка. 
Значи, наоружани су до зуба. 
 
Богат сам. Могу да купим целу четврт. 
Али купићу само осмину бурека  
јер треба и сутрашњи дан да преживим. 
 
Живот чине ситнице.  
Камате, например. 
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Живим као бубрег у лоју. 
Стешњен са свих страна. 
 
Сви смо га грлили. 
Било је то општенародно вешање. 
 
Ништа не вреде, 
али нас много коштају. 
 
Добро је што се на планинама граде хотели,  
да се устаници не злопате. 
 
Од среће нас дели само ситница - 
разлог. 
  
Сан атентатора је да убија - 
као промаја. 
 
Кажипрст је најопасније оружје. 
И не треба ти дозвола за ношење. 
 
Највеће вредности се чувају затворене. 
Мозак, например. 
 
Поштеније је бити у заблуди 
него министар финансија. 
 
Кад почну да ти скидају капу, 
ни гаће нису далеко. 
 
И кад нас вуку за нос, 
свако вуче на своју страну. 
 
Оставите своје замке, 
нисмо у феудализму. 
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Извуку ми уши, 
а онда ме оптуже да их прислушкујем. 
 
Власт и људождери имају сличан укус: 
Воле бескичмењаке. 
 
Србија је на добром путу,  
али је то њен секундарни проблем. 
 
После бриселске, очекује се и потписивање повеље  
о братимљењу са  Шевенингеном. 
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ИЗУЗЕТНО ДАРОВИТ МИРОСЛАВ 
ДИМИТРИЈЕВИЋ ИЛИ ВРХУНСКО САТИРИЧКО 

ПОСТИГНУЋЕ 

Пре поприлично година,уређујући рубрику поезије  у 
'Омладинским новинама', у више  
наврата сам с великим задовољством  
објављивао стихове изузетно даровитог песника 
Мирослава Димитријевића. Потом сам, касније био у 
прилици да напишем и кратак поговор за једну његову 
песничку књигу. После толико времена-ево, 
управо данас-ми се поново сусрећемо  у тексту. 
Овога пута, међутим, није  реч о поезији већ о врло 
животној (готово у дневном смислу речи) хуморној и 
сатиричној форми какву оличавају афоризми. 
Ваљда је и то некаква 'дијалектика'; доказ да (нам) 
те силне  године нису 'појели скакавци', већ  
понајпре политика. И то баш  свима на овим просторима 
а не, ексклузивно, Димитријевићу и потписнику ових 
редова... 

   Или, како би то рекао  један други песник, Јон Милош, 
наш човек на северу Европе, у Шведској- „живели смо 
најпре у времену када су нас учили слогану 'пролетери 
свих земаља уједините се', да би данашњи императив био 
,новчанице свих земаља уједините се“.   
Сажимајући афористички доба'демократизације,
глобализације,транзиције и транспаренције' у  
примарно духовите, покадшто и  
поетски надахнуте значењско-логички  
нужно посувраћене 'формуле' и слогане, 
Мирослав Димитријевић остао песнички 
самосвојан или, другим речима, није се 
опонашајући чувени торањ у Пизи као толики 
други савременици- нагнуо ни на коју страну.  
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То,наравно и јесте права позиција сатиричара: 
он није ничији навијач, агитатор, промотер, 
портпарол или гласноговорник, а у праву је баш с 
тога што туче (логиком, луцидношћу, бритким 
исказима и речима) у свим правцима, тако да 
многочему 'лети перје'. Ком опанци, ком обојци, 
како се некад говорило.   У Димитријевићевој 
афористици, поврх свега, присутна је, односно очита је и 
непатворена песничка инвентивност, умеће изумевања 
које иде све до творења нових појмова. Ево одмах једног 
примера за ту трдњу-фактички надградња већ по себи 
рогобатног појма електродистибуција- 
'Електропроституција: платиш да би остао у мраку'.   
Још богатији,темељнији знак да и сатира може бити  
поетска нуди његов афоризам  који гласи 
:'Ово ми је идеална  прилика, рече неприлика'. И то  
је без нема сумње, врстан поетско-гномски  исказ, већ  
по себи особено  постигнуће.   
Ишчитавајући Димитријевићеве афоризме један по 
један суочавамо се с читавом лепезом такозваних 
актуелних порука. То је посве разумљиво, будући да су 
афоризми- без обзира на ауторово шире искуство-плод 
овог времена, споменутог доба транзиције. 

   Кроз готово све те луцидне поруке (у којима 
осим хуморног и сатиричног набоја има и 
притајеног јетког вапаја над судбином појединца 
и целине) провучена је изврсна основна  
значењска нит. Ова нит је иначе, изведена из 
афоризма који ми се, с пуно разлога, чини 
кључним за разумевање ауторовог става-његове 
поетике афоризма-у неку руку и читаве књиге. 
Тај афоризам гласи: 
'Шта ће нам пластичан новац   
Ми све плаћамо кожом'. И то је, на 
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Димитријевићев начин речено, 'лове, а 
уловљени'. (При чему је јасно да овде није реч ни о 
каквим траперима и скупоценим крзнима дивљачи као 
свјеврсној монети већ о обичној људској кожи, оној што 
је и Малапартеова тема, али је код Димитријевића, 
разумљиво везана за ово поднебље и овдашње људе.) 
Од часа кад прочитате афоризам о плаћању  
кожом, ви га, готово као својеврсни мементо, 
носите у слуху и свести  као бритак, 
најјезгровитији коментар наше колективне 
судбине. 

   У њему има више значења и више истине  
него у многим данашњим студијама, 
елаборатима и анализама- о фељтонима да не 
говоримо. И то, свакако није мало, већ управо 
врхунско сатирично постигнуће.       
Књигу Мирослава Димитијевића 'Част свакоме-
демократија никоме' ваља читати зато што је 
описаним опоро-лековитим духом прожета, 
интенцијално безлобива и онда када је сатирички јетка, а 
поврх свега, у много чему је и дословце освешћујућа.          

Срба Игањатовић 
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ДВОСМИСЛЕНОСТ И ОБЕЛЕЖЕНОСТ  
ПОЛИТИКОМ 

     Писци сатиричних афоризама обично смисле понеки  
афоризам којим дефинишу своје  схватање ове најкраће 
књижевне врсте и сатире уопште. Тако и у књизи 
Мирослава Димитријевића 'Част свакоме-
демократија никоме' (афоризам већ у наслову) 
налазимо ове духовите плодове сатиричног 
размишљања: Слобода говора не тражи више од 
једног афоризма. / Децу рађају мајке, а 
сатиричаре тираније./  

    Док су прва  два афоризма убитачно јасна, трећи је 
помало загонетан и (најмање) двосмислен. Једно 
тумачење је  да писање и слобода говора имају 
исто значење, друго да би неко слободу говора 
ограничио на тесни простор афоризма, а можда 
ће неки читаоци открити и треће значење 
усмеривши пажњу на глагол са негацијом-'не 
тражи'.  

   Двосмисленост  је иначе моћно средство у  
грађењу сатиричних жаока,којим се обилато кор
исти и овај писац.Тим малим лукавством писац  
не жели да сакрије своју основну мисао него да је 
учини занимљивијом, понекад и с намером да 
насмеје читаоца. Такве су рецимо, ове досетке: 
Навићи ћете се  и ви на демократију. Ма, није  то ништа. 
/ Само слободан народ  робује демократији.  

   Игра речи је такође присутно афористичко  
средство у овој књизи: Иде  миленијум-
лајковачком пругом./ Гори  нам под ногама, 
а гори и за  вратом. / Шугаве овације заразе  
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цело стадо/,а неки афоризми су оксиморонски ко
нструисани. Попут  овог: 
/Мудрија глупост или глупља мудрост?/ То је 
ствар избора.  
Тематски је ова збирка обележена политиком, и  
то најактуелнијим политичким  збивањима: 
„Наше друштво је  у транзицији, мада су постојали  
и хуманији начини еутаназије. / 
Србија је на добром путу, али је то њен секундарни 
проблем. / Србија је независна земља, то се види и из 
авиона-Натових. / После уставне, очекује се и 
потписивање повеље о братимљењу са  Шевенингеном. / 
Али има афоризама који иако применљиви и у 
данашњем тренутку, имају општије, трајније значење: 
/До избора смо сви бирачи. После испаднемо будале. / 
Окупирана земља не мора да брине о својој безбедности. 
/ Кад почну да ти скидају капу, ни гаће нису далеко/. 

Анђелко Ердељанин 
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АФОРИЗНИЦА 
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Кад седам милиона гладних  
тапка пред зградом владе, 
да ли је и то – масовна физичка култура? 
 
Човек се пре промени на функцији, 
него по падежима. 
 
Државнички пораз је у томе 
што се сви осећају као победници. 
 
Посланичка цигарет-пауза 
потраје и цео мандат. 
 
Поштовање закона је код нас 
све више – ствар лепог васпитања. 
 
Не ваља кад људске нуле 
повећавају број становника. 
 
Једино кад трактористи започну 
дубоке промене у земљи- 
има истинске користи. 
 
Реформа подразумева – болне резове. 
Да ли то подразумева  
да и ми наоштримо каме? 
 
Рађајмо децу, 
да смањимо дуг по глави становника. 
 
Пред нама пуца европска перспектива, 
а ми без оружја и армије. 
 
Ко споро мисли-брзо пропада. 
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Линија успона нам стално иде на горе. 
 
Све је више округлих столова 
и троћошкастих разговора. 
 
Опружимо се према губеру, 
кад већ немамо бољи покривач. 
 
Знам државника који је своје пламене духове  
користио за припаљивање томпуса. 
 
Теорији су и двојица гладних 
пример – равноправности. 
 
За оне којима је све равно до Косова, 
и усправно у укрштеним речима је – опозиција. 
 
И батина је од нас богатија: 
Има два краја. 
 
И поред година,  
један посланик се добро држи, 
јер не може сам да стоји. 
 
У боксу је најбезопаснија перо-лака, 
а у нашем новинарству  
и најбројнија категорија. 
 
Ми смо врло отворено друштво. 
Нема шта да кријемо, 
али ни да покажемо. 
 
Дижите гладне са улица, 
а не споменике. 
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Нови закон физике: 
Лака тела брзо испливају на површину, 
и још брже постају министри. 
 
Са највиших државничких места 
стижу најнижи ударци грађанима. 
 
Непоштени се једино поштено труде у свом послу. 
 
У тешким временима на цени су –  
лаковерни. 
 
Како да имам три чисте, 
Кад немам ни купатило. 
 
Идеална етика у демократији: 
Свако има свој морал. 
 
Скидају кајмак. 
Не воле замаскиране ствари. 
 
Чак ни српски афоризми 
нису по европским стандардима. 
Европски су много лошији. 
 
Права линија је круг на слободи. 
 
Што је стомак празнији, 
Човек је све храбрији. 
 
Не може шут са - рукатим. 
 
Бистри људи најбоље муте. 
 
Државници се стално прекаљују: 
Врућа обећања им падају у воду. 
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Тек за округлим столом  
види се кога боли ћоше. 
 
Боље смо живели од њих. 
Наша тачка је дебља. 
 
После ерозије 
почиње еротика морала. 
 
Што мање информишете народ, 
све више му развијате моћ запажања. 
 
Лошем писцу читају само дела, 
а добром и трагове. 
 
Издао је стан.  
За отаџбину је закаснио. 
 
Јабука раздора је бачена 
међу покондирене тикве. 
 
Ни зуб времена не једе свашта. 
„Бесмртне“, например. 
 
„Да“ пред матичарем  
је велеиздаја свога ја. 
 
Усправни су они људи 
који знају кад треба да се посавију. 
 
То су велики коцкари: 
Играју на последњу карту – географску. 
 
Полтрон је као марка:  
Тек кад га пљунеш – залепи се за тебе. 
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Ми смо постојан народ. 
Не мичемо се с места. 
 
Неважни људи су врло важни  
најважнијим људима. 
 
Бол је поделио с пријатељем. 
Непријатеља је поштедео. 
 
Код нас једино саобраћајни знаци  
не греше у падежу. 
 
Постао је широкогруд. 
Удебљао се. 
 
Каријериста овако схвата идеју. 
Иде – ја. 
 
На историјским раскрсницама  
саобраћајци су непотребни. 
 
Највиша грана је најтања. 
 
Издао нас је отац нације. 
Какав отац – такав чин. 
 
Чим попусти руска дисциплина, 
затегну се међународни односи. 
 
Најјачи је онај билдер 
који сме да подигне глас – против. 
 
Глава је старија од књиге, 
а  власт воли да сакупља антиквитете. 
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Зрно по зрно погача. 
Реч по реч – алапача. 
 
Коме се више даје, 
од тога се мање тражи. 
Шта ћеш више од тога? 
 
Коме свет кроји капу, 
тај иде без главе. 
 
Што се чешће разговара, 
то се боље оговара. 
 
Небо високо, 
а земља тврдо - задужена. 
 
Мишеви опет коло воде. 
Настављају фолклорну традицију. 
 
У лажи су кратке ноге, 
али су зато дуга крила - авиона. 
 
Зло рађење - готово унапређење. 
 
Пихтије се праве 
да има ко и пред сиротињом да дрхти. 
 
Његова празнина је до врха испуњена 
његовим испразним говорима. 
 
И даље против смрти водиш са 1:0. 
Какав сам играч, то је одличан резултат.  
 
Лако је бити у духу европских закона. 
Ал буди ти у духу човекољубља. 
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На његов буран живот 
стављен је ускличник. Колац. 
 
Почели су да обрађују запарложену земљу. 
Прекопавају досијеа. 
 
Што дужи пут у будућност,  
краћа је садашњост.  
 
Сатира је као ваздух,  
чим је нестане почињемо да се гушимо.   
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СЕНТЕНЦЕ ИСТИНОЉУБЉА 

Из збирки афоризама записујемо пре свега оне реченице које 
нам служе као потврда, ствари које сами управо тако осећамо, о 
којима смо често мислили , који нас оправдавају (Елијас 
Канети). “Државници се стално прекаљују: врућа 
обећања им падају у воду”! Мудрост „Афоризнице“ је свестан 
говор, пуног значења без комбинације и домишљања, то су 
истинска осећања која стављају жиг на бесмислице. 
Димитријевић их “хвата за гушу” јер сматра да многе  ствари не 
иду у корак с временом, чак је раскораче видно. Уосталом, пут до 
циља тражи застајкивање, освртање, сумирање... Сустопице иде 
аутор “Афоризнице”, смислом допуњава превид пута, бива 
саобраћајац на великим раскрсницама, пиштаљком опомиње 
залутале. Није касно. Никада. “Опружимо се према губеру, 
кад већ немамо бољи покривач”. Не треба заборавити да 
свака записана реч има два корена: прво, може се догодити или 
је она већ људски последична- догодила се. Димитријевић пише 
о овим другим, оне су снага, писмена снага. После прочитавања 
књиге и усмена. Преносе се ове сентенце, усмено, озбиљно за 
рачун истинољубља, али како ствари нису у истој равни увек, то 
је и природно, дошло до појаве сатиричара, они су и упозорили: 
“Највиша грана је најтања”.  

       Код Димитријевића нема неопрезног мишљења, он 
покушава зауставити појаву изопачене памети, нарав којој се с 
друге стране ми смејемо, а он брине. То је ваљда још једна 
потврда да су афористичари тужни људи. Али нису ћутилни, 
упорно причињавају светло, иступају против сваког промашаја 
на путу: ”Што дужи пут у будућност, краћа је 
садашњост”   Треба напоменути да овај афористичар не говори 
само из своје потребе, то се другима бије о главу, заправо то је 
општа друштвена потреба: “Сатира је као ваздух, чим је 
нестане почињемо да се гушимо”.   

Милијан Деспотовић                                  
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СВРБИЈА 
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Јахао је на челу колоне и на грбачи народа. Умиљато 
дупе два седла жуља. 

И ћорава посла виде о каквим слепцима  је реч.  

Син свих народа и народности! Ала је то била редаљка! 

Имао је говорну ману: Није знао ни један матерњи језик 
како треба.  

Троструки херој на једну државу. О, зар се и то може? 

Колико је на гранама листа, још је више попрсја и биста. 

Врхунац демократије: поздрави и жеље слушалаца. 

Од Вардара, па до – дармара! 

По шумама и горама наше земље – препосне. 

Комунисти су били људи мало-умнији од нас. 

Кад вођу жигне  срце - то је атентат на државу. 

Поред онолике ватре у југословенском грбу, морао је да 
плане пожар. 

За разлику од демократске власти, гусари никад нису 
пљачкали брод који тоне. 

Ко данас држи до демократије, нема за шта да се ухвати. 

Од кратковидих политичара, ни оптичари немају корист. 
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Вођа је бесмртан, аплауз му не гине, али за њега не 
смемо да гарантујемо. 

Власт се не осврће на народ. А народ и не воли попреке 
погледе. 

Схватају колико могу, а понашају се како хоће. Али и то 
је у духу демократије. 

Кад засрби, многи се чешају где их не сврби. 

Први слободан говор председник је одржао са балкона. А 
он је био ограничен као тераса. 

Чим се подигне палица, народ се разбежи из јарма. 

Боље је да те вара жена него држава. Последњи ћеш да 
сазнаш. 

Жене и посланици увек имају пуна уста - посла. 

И мртав град је живи доказ поретка. 

Ово је време политичких к(л)ошмара. 

Никад се не зна... А и кад се сазна – није за јавност. 

Држави у развоју требало би да расту и други делови 
тела, а не само стомак. 

Како су мерила растегљива: час смо седам милиона, час 
шака јада. 
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Народ који има беле вране и црне овце, нема ружичасту 
будућност. 

Свака брука има своје бруководство. Брука једна. 

Кад више немају шта, узеће се у памет. 

Данас висе на жичарама. И сутра ће, ако Бог да. 

Српска крилатица? Реља.  

Српски принцип? Гаврило. 

Држе нас у шаци они што придржавају. 

Исто нам се пише, само су аутори различити. 

Кад им не иде у главу, идеш у затвор. 

Изнесите своје мишљење, па да проветримо просторију. 

Дошли смо пред свршен чин. Представа тек треба да 
почне. 

Кад остане у мраку, маса се сама од себе пали. 

Ако се куцну прстом у чело, одзвониће им.  

Мртва је земља коју не чува мртва стража. 

Човек мање је увек разлог више. 

Ново привиђење: Платаморгана. 
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У рату се земља издаје капитулацијом, а у миру 
прегласавањем.   

Туђа рука Сврбију не чеша. 

И гамад има гмижу савести. О пицајзлама нећу ни да 
говорим. 

Имам загарантовану слободу говора. Не смем да вам 
кажем – колико сам срећан због тога. 

Свака глад има своје изгладнитеље. И изгладнеле. 

Нећу да их носим на души. Душа ми је у носу. 

Породица је последња ћелија друштва. То је и 
заслужила. 

Кад не могу ништа конкретније, дижу шта стигну. 

Ни армија не може да одбрани народ, кога убијају у 
појам. 

Глођемо се јер нема ни пас зашта да нас уједе. 

Кад је Бог делио памет, ми смо чекали у реду на казан.И 
тако су настале народне кухиње.  

Пукла је још једна брука и прекршила изборну ћутњу. 

Све виле на Дедињу су издате, ал то не значи да баш у 
свакој живе издајице. 
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Ако је то демократски чин, шта ће му онда генералске 
еполете. 

Друг Тито одавно не  јаше на челу – пете колоне. То су 
сада све његови унуци и праунуци. 

Највиши положаји су најближи вешалима. 

Шта су радили ноћни чувари, кад нам се држава распала 
преко ноћи? 

Четврта Југославија биће нова шанса да се још једном 
братски искољемо. 

Срби су неки много туристички народ. Масовно обилазе 
онај свет. 

Влада не одговара на провокације. А ни било коме. 

Против кише куршума спремили смо атомски кишобран. 

„Демократија је терор над диктатуром“ – протествује 
вођа. 

Ни мањег човека, ни већег – звања. 

Хиперпатриотизам: Свака спашена глава је – 
издајничка. 

Херојско је дело избећи недело. 

Вашке су нам пиле крв и раније. Али тада нам се чинило 
да су то само обичне пицајзле. 
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Пуцкетајући прстима, извршио је многе атентате. 

Ни метак у чело не попуњава рупу у закону. 

Од Косова је веће кризно подручје само – трпезарија. 

Гробља су водоравне – Ћеле-куле. 

Не погађа сваки метак, ал убија вољу. 

Ако почне нови рат, бар не морамо да се укопавамо. 
Земља је већ одавно разрована. 

Не може сав народ да изумре. Имамо ми још много 
бесмртника. 

Ординарне грешке покривају се орденима. 

Србија је постала пустиња кад је почела да примењује 
џунглу од закона. 

Власт треба да стоји иза свог ауторитета, а не иза оружја. 

Мрачна је будућност која се осветљава ватреним 
оружјем. 

Војни пуч је извршен у цивилном оделу, као што се ради 
у цивилизованом свету. 

Сива маса мисли да мисли, док се другачије не нареди. 

Добро сте радили, боље да нисте, а најбоље је да одете. 
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Кад је све отишло у пропаст, зашто да голи живот има 
привилегију? 

И хладним оружјем може да се изрази ватрени 
темперамент. 

Од хроничног братства и јединства добила се упала – 
цеви. 

Далеко му лепа кућа – цвећа 
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ЖАР У МИКРОФОЛИЈИ 

 

 

Да је “афоризам дриблинг духа на малом простору” и  
“златно перо српског ума” савремени афористичари су 
одавно потврдили, али у првој најезди модерних 
сатиричара трагање за тим “златним зрном” није баш 
увек тако једноставно. На сву срећу, оно се у “Сврбији” 
одмах уочава, заправо права палета тих магичних зрна 
коју чине више од две стотине одличних афоризама. 
Племенити златни прах из речног муља Димитријевић је 
још пре много година просејао, па вечним 
заљубљеницима у афоризам остаје да се диве његовом 
оплемењеном сјају и чистоти. 

   Мудри, племенити и изнад свега и увек 
добронамерни,Димитријевићеви афоризми су 
прави жар у микрофолији, али не падају на 
испиту дневне актуелности, већ теже да се учине 
трајнијим, а жар – дуговечнијим. Захваљујући 
правој дози филозофичности и књижевној, па и 
политичкој зрелости, Димитријевић је 
извежбани посматрач а његова перцепција добро 
вага шта у мноштву догађаја, који се муњевито 
смењују, превазилази границе дневности. 

   Наравно, сатиричар не би био сатиричар кад би неким 
темама лако могао да одоли, па у савременој 
“југословенској демонкратији”и Димитријевића “тера 
неки ђаво” да се чеша где га не сврби. Он свакако није 
крив што се нашао у лонцу где се спрема да проври 
“југословенска чајанка” и по принципу “Словенци хоће 
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липу, а Срби одмах – нану”, али кад је већ ту, његови 
афоризми би могли бити она благотворна, млака облога. 
Јасно, од неке друге лековите биљчице (изузмимо липу и 
нану) бар док се узавреле националне старсти не смире. 
Јер како и сам аутор констатује “Од хроничног братства и 
јединства добија се упала – цеви”. 

 Има,јасно,у “Сврбији” Мирослава Димитријевића и м
ного других елемената сем националних,критичког ос
врта на фалсификовану историју(“Далеко му лепа кућ
а – цвећа”)која нас је довела дотле да се радници могу 
надати богатој четврти само кад купе – бурек. Ипак, 
“кад остане у мраку, народ се сам од себе пали” не 
чуди онда што се верује да су “комунисти људи мало-
умнији од нас”. Мада је вршњак са социјализмом, 
социјализам има шансе да пре њега остари, а већ је и 
давно проседео.   

Живимо у контрадикторном времену рођеном за 
афористичаре, а Димитријевић је сатиричар морао и бити јер 
је и сам рођен у немогућем споју. Како сам каже у својој 
духовитој аутобиографији, рођен је на дан најписменијег 
Србина - Светог Саве (27. јануар), али и у години партијских 
школа и аналфабетских течајева.   

Спој неспојивог је направљен,варнице су заискриле и у том те
шко разумљивом контакту калило се бритко перо Димитријев
ића сатиричара.И мада песник по природи, од свог сатиричног 
удеса, он, ето, никако не успева да побегне, па је “Сврбија” 
његова трећа сатирична, а друга афористична књига.  

 Димитријевићеви афоризми иронични су и бритки,ал
 филозофски и елегантни,у квалитетном су књижевно
м паковању и не  падају у замку тривијалности, 
националног вређања или простаклука, као што је све 
врло видљиво код неких афористичара.  
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Димитријевићева сатира ће сасвим сигурно пробити 
временске баријере, заправо, већ их је пробила, а у 
прилог томе говори и његова заступљеност у Баљковој 
Антологији српског сатиричног афоризма 
“Афокалипса”, од друге половине 19. века па све до 
наших дана.                                                            

Зорана Рашић 
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БЛЕСАВСКА ШКОЛА 
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Савремене гранате погађају циљ у милиметар, али 
промашују век. 

Нови век је стигао из хладног космоса,али овде су га 
дочекала топла ратна жаришта. 

Нисмо ми за нови век, већ за мало људскији. 

Дошло је то ново доба. Ал што опет преко наших глава? 

И за мушкарца је срамота да буде тек двадесет први, 
акамоли за век. 

Трећем миленијуму припада бронзана медаља. Злато је у 
Ватикану. 

Цео миленијум је пред нама. Ал ћемо опет красти Богу 
дане. 

Време је решето, а и сито је, кад је оволико људи појело. 

Ново доба је врло образовано, само је васпитно доста 
запуштено. 

Невреме је кад робови времена постану господари 
тренутка. 

Шта ако си трећи на табели? Кад може миленијум, 
можеш и ти. 

Од рођења па до гроба, све постаје само проба – новог 
доба. 



 74 

Прича се о њему као најбољем, а он тек двадесет први 
век. 

Ал је на Балкану досадно. Већ трећа година како нисмо 
ратовали. 

Више ни муве не лете без главе – атомске. 

Што голорук мисли, то ти наоружан каже. 

Метак има троструку цену: кошта пара,живаца и живота. 

Полицијски час је превентивна мера, како грађани не би 
постали уличари. 

Ми нисмо глуп народ. Ми смо светски шампиони. 

Тајност је загарантована: мозак не зна шта уста говоре. 

Ми смо срећан народ. И на бингу извучемо - батине. 

Оцила у српском грбу су доказ да су наши преци много 
кресали. 

Тешко глави којој капа чува углед. 

Сатира је производ бистрога ума и нечисте савести 
државе. 

Афоризам је кључ за отварање табу тема. 

Одлучите се већ једном: Час вам крива Дрина, час 
криводринска дивизија. 
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Више би окупио људе на сахрани, него на митингу. 
Толико је цењен. 

Министар се бави правописом. Истражује зашто га нико 
га не зарезује. 

Шут у задњицу је начин да се изађе на крај са рогатим. 

Ко је, бре, мајмун? Немој да ти сиђем доле. 

Ми верујемо у боље сутра, ал плашимо се за будућност. 

Амбис је посредник у дијалогу два јарца на брвну.  

Како недодирљивима узети меру за ковчег? Из даљине. 

Шут није могао са рогатим и лопта је завршила у мрежи. 

Кад смо прошли кроз све и свашта, немамо ништа. 

Народ га и даље служи, као будалу она ствар. 

Цупкање на врелој плотни је најспорији корак у 
демократију. 

У превеликом родољубљу никад се не зна ко је починио 
инцест. 

Природа је пошандрцала: некада су гусенице излазиле  
из чаура, а сад чауре из „гусеница“. 

Заварали смо непријатеље. Замео нам се сваки траг. 

Испушили су своје, ал и даље загађују медије. 
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Лош муж је као и слаб ученик. 
Често му други уради домаћи задатак. 
 
Жене су плашљиве као зец, 
али за разлику од њега, 
не беже од метка. 
 
Човек је много напреднији од мајмуна. 
Чак му и реп расте напред. 
 
Кратка памет је као мини сукња: 
Зачас свитне срамота. 
 
Зашто су авиони толико скупи? 
Стјуардесе им дижу цену. 
 
Жене су луде као струја. 
Прво мора да се изолују, 
па онда да се пипају. 
 
Узалуд ме професорка пита, 
ал шта вреди кад није од јабука. 
 
Жене које воле „на брзака“, 
увек ми ципелама испрљају обод шешира. 
 
Волим оне жене које ми одмах окрену леђа. 
А и њима се тако свиђа. 
 
Што се чешће разговара, 
то се боље оговара. 
 
Било нам је слатко, 
ал шта вреди кад није од дуња. 
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Уметници увек остају деца.  
А она воле младе и лепе учитељице. 
 
Не кољем по кућама.  
Само натичем на ражањ. 
 
Муж јој се вратио с пута,  
ја сам отишао на боловање,  
а она је и даље остала верна – свом занату. 
 
Жене, предајте се! 
Добио сам напад родољубља. 
 
Кад  треба да ми донира орган, 
моју жену обавезно боли глава. 
 
Жене су као телефон: 
Што га више пипкаш, 
већи су и рачуни. 
 
Како да знам одакле ветар дува, 
кад је толико јебиветра око мене. 
 
Биолошки феномен: 
Што је више бачених куртона, 
све је више млађаних полтрона. 
 
Цветна еротика: 
Саксија са рупом на дну, 
а у њој – мушкатло. 
 
Професорка ме оборила из историје, 
а ја њу из љубави. 
 
Не смем да зевам на часу 
да професорку не убије промаја. 
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Ове зиме сам имао два пута температуру. 
Толико сам пута подложио пећ. 
 
Каква је разлика између руже и жене? 
Ружа се креше у пролеће  
а жена чим уграби прилику. 
 
Пет до дванаест. 
Некада сам толико могао за ноћ, 
а сад једва стигнем до дванаест за годину. 
 
Десанка је врло популарна у политици. 
Чак и међу левичарима.  
 
Ако све раде на своју руку, 
то још увек не значи да су онанисти. 
 
Он није обична сека Перса. 
Он је, бре, учесник параде поноса. 
 
Трнова Ружница.  
Неће та брзо да се пробуди. 
 
Женино лице је као семафор:  
Сачекаш мало  
и добијеш зелено светло. 
 
Најпре су дуго телефонанисали,  
а онда су разјебали коалицију. 
 
Последњи је час да скупштина изгласа и  
Петлов закон, 
кад нас већ нарашћује како ко стигне.  
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ЖЕЖЕНО 
 
 

Епиграми 
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ЗАШТИТА 
Политичари су ту 
Да заштите нас: 
Рецимо кад нас бије 
Добар глас. 
 
ЕРОТИКА 
Кад се гола маса 
Усталаса, 
Чик дигни палицу 
Ако си даса. 
 
СПРЕТНОСТ 
Што је личност  
Владара спретнија 
Често је за народ 
Штетнија. 
 
РАСПОДЕЛА 
Што више краду 
Богу дане, 
Више посла 
За нас остане. 
 
ПАРАМЕТАР 
Мера слободе и мира 
Је број оболелих 
Од чира. 
 
ПИСМЕНОСТ 
Више ни прваку 
Не можеш да увалиш 
Мачку у џаку. 
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НЕУНИШТИВИ 
Пре ће да  
Иструну 
Наше кости 
Него наше слабости. 
 
ДОКАЗ 
„Ово је доказ нереда“, 
Рече чувар реда, 
Вадећи нечију 
Секиру из меда. 
 
СТРУЧНИ ИСПИТ 
Идеално њушкало 
Мора да нањуши 
Прво свој траг 
У својој души. 
 
ФЕСТИВАЛИ 
Публика је 
Уздигнутих пести 
Гласала за 
„Први глас савести“. 
 
ОБЈАШЊЕЊЕ 
Мали људи 
Имају велико стрпљење 
У томе и лежи 
Њихово неповерење. 
 
КАВАЉЕРИ 
Каваљерску навику 
Имају и гољер, 
Дају све од себе 
Да им буде боље. 
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ПРЕЧИЦА 
Одлазак у затвор 
Понекад срамота није, 
Већ пречица- 
До историје. 
 
ДИЈАГНОЗА 
Откад ћелије 
Политику не креирају 
Важни органи нам 
Све више – атрофирају. 
 
БУСАЏИЈЕ 
Док се буса у прса 
Звецка му ордење, 
А он уображава 
Да се руши стење. 
 
РЕГУЛИСАНО 
Кад неправда 
Пожурује 
Тад се корак 
Сам скраћује. 
 
ПРОГНОЗА 
Шта нас здеси 
Јасно је свакој блеси, 
Ал шта ће тек да буде, 
Не знају ни луде. 
 
УСАВРШЕНО 
Самокритика се 
Усавршила до те мере 
Довољно је да се грешник 
Под тушем испере. 
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НАИВА 
Само гоља 
Чека времена боља. 
За срећнију булументу 
Она су већ у презенту. 
 
ЗБРИНУТИ 
Њихове виле  
Су њихова сиротишта, 
Јер до јуче су били 
Нико и ништа. 
 
ЏЕНТЛМЕН 
Кад га промаши 
Непријатељско тане, 
Џентлмен се захвали: 
„Љубазно са ваше стране“. 
 
НЕПРАВДА 
У његовом случају 
Стварно није фер, 
Што му савест није 
Макар – људождер. 
 
РАЗЛОГ 
Зато што они 
Хладнокрвно живе, 
Масе постају 
Јако запаљиве. 
 
СУПТИЛНОСТ 
Он је надмашио 
Све жбире: 
Лудачком капом 
Лови лептире. 
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МИМИКРИЈА 
Кад интелектуалце 
Напада нека ала, 
И доктор психијатрије се  
Прави будала. 
 
МАЛЕР 
Малер је кад жедног 
Убије срчана кап, 
Од среће што је угледао 
Бистри водени слап. 
 
СЛОБОДА 
Он може да расте 
Колико хоће 
Према небу плавом: 
Зато што нема кров над главом. 
 
БЕЗЛИЧНОСТ 
Безлично је време 
Кад свако свој лик 
Припрема за споменик. 
 
БЕЗБЕДАН 
Он је толико плитак 
Тако многи веле, 
Да не може да скваси 
Ни своје ципеле. 
 
КРЕЧ 
Кад узме бусолу  
Владар без мане, 
Пред њим тад дрхте 
Све четири стране. 
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МИТО 
Многи се понашају 
Док су на власти, 
Као да их народ 
Том функцијом части. 
 
ДОВИЂЕЊА 
Опет се из иностранства 
Лажне гласине чују: 
Жути жутују- 
Црвени путују. 
 
НЕПАЖЊА 
Ево и једне чисто 
Саобраћајне теме: 
Чим нас извели на пут, 
Прегазило нас време. 
 
ПОУКА 
Народ лепо каже: 
„На води се никад не јачи“, 
Јер у плиткој идеологији 
Даве се најбољи пливачи. 
 
РАВНОПРАВНОСТ 
 Био златан или рђа 
Док у гробу спава 
Изнад сваког од њих 
Изнићи ће трава. 
 
СТРУЧЊАК 
Знам аутомеханичара 
Да му равна није: 
Поправља све 
Аутобиографије. 
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РАЧУНИЦА 
Што се из буџета 
Више узима- 
Више се има. 
 
ДИЛЕМА 
И то ми је нека логика: 
Што је већа слобода говора, 
Све је мање истомишљеника. 
 
ЕВОЛУЦИЈА 
У револуцији је 
Прва фаза-  
Завој и газа. 
 
АНАРХИЈА 
Док год је 
Човек човеку луда, 
Нема ни закона, ни суда. 
 
СТИДЉИВОСТ 
Једни дижу руке 
Други веђу, 
Трећи спуштају 
Негде између. 
 
РИЗИК 
Ко се без разлога 
Политиком забавља 
Тај је непријатељ 
Свог здравља. 
 
НЕДОБА 
Тек кад једнима 
Пет до дванаест остане 
Другим – сване. 
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НЕПАЖЊА 
Наиван се 
Најпре опече 
На револуцији 
Која тече. 
 
СУДБИНА 
Још ће многе  
Воде протећи 
На истој ћемо се 
Ватри пећи. 
 
НЕМА ПОСТИ 
Није истина да мораш 
Све чешће да постиш: 
Уједи се за језик, 
Да се месом погостиш. 
 
ИНАЏИЈА 
Кад би стандард хтео 
Да се на крвни  
притисак угледа- 
Био би највишег реда. 
 
САВЕТ 
У брбљивом добу 
Мало ко ће те чути. 
Зато најгласније- 
Ћути. 

 
БРЗИНА 
Правда је спора, 
То знају и блесе, 
Ал најпре стигне 
„мерцедесе“. 
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ЕПИТАФ 
За ово парче земље 
Живот сам дао, 
А ни лук јео, 
Ни мирисао. 
 
РАРИТЕТИ 
Којешта и штошта- 
Највише нас кошта. 
 
ШАНСА 
Ко нас незна, 
Скупо би нас платио, 
Тако би премијер 
Све дугове вратио. 
 
НОВА ЕВОЛУЦИЈА 
Поскупљују стан и храна: 
И на почетку овог века 
Добили смо новог 
Пећинског човека. 
 
САЗРЕВАЊЕ 
Прави интелектуалци 
Су млади – старци. 
 
НАДОМЕСТАК 
Лоше потковани, 
Добро су оседлани. 
 
УСПЕХ 
То је нама наша борба дала: 
Имали смо једнога маршала 
На 22 милиона будала. 
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ХУМОРИСТИЧКИ ПСИХОГРАМ 

ИЛИ ТЕЖЊА КА УНИВЕРЗАЛНОСТИ 

     Збирка епиграма “Жежено” Мирослава Димитријевића, 
чије је штампање омогућила “Инвест банка” из Параћина, 
поводом традиционалне вечери Хумора и сатире, прва је 
књига те врсте у Поморављу. Иако невелика по свом 
квантитету, аутор то вешто квалитативно надокнађује.      
Мирослав Димитријевић трага за “злим духовим” у  
човеку, или изван њега, жигоше разноврсне 
индивидуалне или друштвене деструктивности, 
најчешће обоје. Политика, стандард, корупција, 
анархичност, каријеризам... реалне су чињенице 
нашег времена које он критички уочава и 
коментарише. Приказујући дотрајалост неких форми 
човековог понашања у свету, запарложеног духа и емоција, 
аутор нас наводи на актуелно размишљање о политици као 
одредници судбине појединца, свестан њеног значења у овом 
хаотичном времену, без утопије и илузија. Својим 
епиграмима истиче у први план све оне битне 
премисе које човека нашег доба чине 
препознатљивим: он је статичан, бесциљан и 
апатичан, он бива и Месија и Креатура, фантаста и 
преступник, ерудита и лажов, јунак и блефер.  
Наравно,аутор својим запажањима  нема претензије да мења 
свет. С тога ова књига не оптерећује и не замара; пре 
представља својеврсни психограм модерног човека и друштва 
и добру подлогу за лаку психотерапију. Присуство самог 
аутора сведено је на минимум, он је нечујан као сенка, 
дистанциран, али ипак невидљиво присутан, јер како сам 
каже: “Идеално њушкало/мора да нањуши/прво свој траг/у 
својој души”. 
У сваком случају,“Жежено” у потпуности оправдава с
вој  назив. 
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Згуснутог садржаја,из њега варниче паметне мисли и 
речи. Док мисао потпуно не сагори. До магматске 
стене. Или пепела. Рађена калиграфски, књига је 
стекла још већу оригиналност и специфични шарм. У 
основи лирског темперамента, аутор нас по други пут 
изненађује својом сатиричном формом. 

 Све ово нам казује да је Димитријевић један од  
писаца који упорно, из књиге у књигу, с великом 
енергијом и ентузијазмом, трага за новим 
књижевним облицима, нудећи нам непредвидива 
решења. Наравно, његова склоност ка књижевном 
експериментисању није пуко поигравање са 
категоријом језика и текста, већ својеврсна 
уметничка авантура и тежња ка универзалности. 

 Алек Марјано 
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РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧА 
 

 
АФОРИЗАМ БРИТАК, ЈАСАН, ЈЕЗГРОВИТ  

И УВЕК АКТУЕЛАН 
 
   Када се у Параћину крајем седамдесетих година прошлог 
века појавила прва збирка  афоризама није требало да се чека 
дуго да се семе сатире расеје и нађе плодно тло, а плодније 
није могло да нађе него што је ово. 
    Мирослав Димитријевић је, слободно можемо да кажемо, 
први „ратар“ који је ово књижевно семе почео да негује и ево 
сада, после више од  три деценије бављења овом културом, 
представља нам се својим „расадником“ који обилује свим 
врстама овог књижевног жанра. 
    „Кукурекох“ је настао као производ-део његовог 
вишегодишњег рада на овој књижевној форми, у коју свакако 
спада и епиграм, који је, као и његов афоризам, бритак јасан, 
језгровит, увек  актуелан и погађа директно у циљ.  
    Сагласно томе афоризми Мирослава Димитријевића у 
потпуности оправдавају  значење саме речи која потиче од 
грчке речи афоризмос, који је читаоцу све до 16. века био 
савет или лек. 
    Афоризми и епиграми Мирослава Димитријевића нас 
саветују и помажу како да се снађемо  у овим смутним 
временима, како да одвојимо жито од кукоља, а уједно да се 
њиме и лечимо, пре свега како да изађемо из зачараног круга 
у који нас је увукла нелогична реторика досадашњих вођа. 
     Такође, слободно можемо да кажемо да су афоризми и 
епиграми Мирослава Димитријевића дубоко повезани са 
народним изрекама, сентенцама и пословицама и он управо 
користећи ово народно богатство исто надограђује, дајући му 
ново – савремено рухо, чинећи га тако приступачнијим и 
јаснијим савременом човеку. 
      Поред тога, можемо да кажемо и то да су афоризми и 
епиграми Мирослава Димитријевића логичан и неодвојив 
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наставак традиције писања афоризама и епиграма наших 
најпознатијих  сатиричара који су шездесетих година 20. века 
почели да негују овај књижевни жанр, као што су Влада 
Булатовић Виб, Душко Радовић, Алек Марјано и многи други. 
     И зато не могу да се сложим са аутором ове књиге када 
каже да се за слободу говора не тражи више од једног 
афоризма, јер слобода говора ће бити потпуна када више не 
буде било потреба за афоризмом, а какво време долази, 
Мирослав Димитријевић ће се још написати афоризама. 
 

Момир Станисављевић 
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ОСНОВНИ БИБЛИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
О АУТОРУ 

 

 
 
       Мирослав Димитријевић (1950, Рашевица), књижевник, 
публициста, новинар, есејистa, историограф, књижевни 
критичар, антологичар и сакупљач народних умотворина. 
       Објавио је деведест књига и девет дела у електронским 
медијима: песама, прича, романа, монодрама, сатире, 
монографија, антропогеографских и историјских студија, есеја, 
беседа, антологија и песама за децу.  
       Превођен је на: енглески, немачки, руски, румунски, 
бугарски, грчки, турски, русински, јапански, словеначки и 
македонски језик. Добитник је бројних књижевних награда и 
признања. 
       Заступљен је  у око стотину антологија, зборника и панорама 
поезије и прозе у земљи и иностранству. Један је од 
најплоднијих сарадника едиције „Хронике села“ Културно-
просветне заједнице Србије. Уврштен је у две енциклопедије 
најпознатијих интелектуалаца света на почетку 21. века у 
Кембриџу.       
      Његове монодраме „Ортаци“ и „Заменик“ и комедија 
„Параћински ТВ гневник“ (коауторство са Момиром 
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Станисављевићем) извођене су преко стотину пута у 
позориштима широм СФР Југославије, и као дипломске 
представе на факултетима драмских уметности у Новом Саду и 
Београду. 
       Покренуо је и уређивао као главни и одговорни уредник 
следећа гласила: часопис за књижевност , уметност и културу  
„Дани“, први приватни лист за беседништво „Агапи“, две серије 
параћинског листа „14 дана“, и „Параћинских 14 дана“, затим  
подлистак „Ђачки дани“, први приватни сатирични лист после 
Другог светског рата „Голаћ“ и едицију „Прва књига“ у 
Параћину.  
           Мирослав Димитријевић је књижевне  прилоге објављивао 
у скоро свим најугледнијим књижевним часописима и 
листовима СФР Југославије и Србије: Књижевне новине, 
Књижевна реч, Летопис Матице српске, Поља, Улазница, 
Повеља, Око, Питања, Путеви, Руковети, Одјек, Браничево, 
Развитак, Расковник, Овдје, Фронт, Багдала, Кораци, Дани, 
Доба, Студент, Младост, Омладинске новине, Омладина, 
НОН, Политика, Политика Експрес, Борба, Наша борба, Глас 
јавности, Песник, Јеж, Осмех, Ослобођење, Домети, Венац, 
Победа, Светлост, Универзитетска ријеч, Нови пут, Стиг, 
Стварање, Књижевна збивања, Наш весник, Вестник,  
Литературне слово, Тан, Глас, Факк, Рад, Траг, Село, Дуга, 
Хаику момент, Хаику новине, Паун, Реч младих, Просветни 
преглед, Задруга, Београдско школство, Гамбит, Равно, 
Ресавски поштоноша, Глас Подриња,  Наш глас, Глас 
Полимља, Глас Оџака, Лозничке новине, 14 дана, Агапе, Голаћ, 
Хроника, Наше стакло, Нови Поповац, Двоје, Наше дело, 
Црвена застава, Победа, Кикиндске, Слобода, Штампа, 
Параћинских 14 дана, Напредак... 
      О Димитријевићевом стваралаштву писали су 
најеминентнији српски и југословенски књижевници и 
критичари: Милисав Савић, Бранислав Петровић, Срба 
Игњатовић, Милован Витезовић, Драгомир Брајковић, Радомир 
Андрић, Радомир Мићуновић, Душко Трифуновић, Саша Хаџи 
Танчић, Димитрије Николајевић, Слободан Павићевић, 
Љубомир Ћорилић, Верољуб Вукашиновић, Дејан Богојевић, 
Бајо Џаковић, Слободан Жикић, Петар В. Арбутина, Гојко Ђоко, 
Томислав Маријан Билоснић, Владимир Девиде, Борислав 
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Хорват, Никола Мићевић, Мићо Цвијетић, Предраг Богдановић 
Ци, Драган Тодоровић, Милијан Деспотовић, Милосав Славко 
Пешић, Живорад Ђорђевић, Борислав Хорват, Милета 
Аћимовић Ивков, Срба Ђорђевић, Зоран Петровић, Мирослав 
Тодоровић, Владан Ракић, Предраг Марковић, Рајко Лукач, 
Витомир Теофиловић, Петар Ј. Марковић, Никола 
Владисављевић, Анђелко Ердељанин, Бане Јовановић, Душан 
Станковић, Ана Дудаш, Миодраг Игњатовић, Адам Нинковић, 
Љубиша Ђидић, Милојко П. Ђоковић, Радослав Прокић, Анто 
Ћосић, Алек Марјано, Бранко Димитријевић, Новак Драшковић, 
Васил Толевски, Душан Јаковљевић, Славко Седлар, Милован 
Вржина,  Боро Латиновић, Живан Живковић, Небојша 
Миленковић, Зоран Додеровић, Адам Стошић, Момир 
Станисављевић, Топлица Симић, Драгица Шредер, Мирослав 
Тодоровић, Зоран Петровић, Владан Ракић, Верољуб 
Вукашиновић, Горан Ђорђевић, Давид Кецман Дако, Емил 
Живадиновић... 
    Димитријевићеве књиге су објављиване, такође, код 
најеминентнијих издавача у Београду и Србији: Просвета, 
Народна књига, Беокњига, Београдска књига, Апостроф, 
Удружење књижевника Србије - Књижевна заједница 
Поморавског округа, едиција „Хроника села“ Културно - 
просветне заједнице Србије, Политика Експрес, Светлост-
Крагујевац, Багдала-Крушевац, Вук Караџић-Параћин, Легенда 
из Чачка, Књижевна келија „Свети Сава“ – Параћин, Захарије 
Орфелин-Параћин, Икад-Параћин, Логос-Параћин, Реч младих-
Ужице, Развигор-Пожега, Удружење свесловенске учености-
Београд, ИК Пешић и синови - Београд, ИП Мирослав-Београд, 
Биндер - Београд ... 
       Као уредник и издавач потписао је преко шест стотина 
наслова, а као рецензент и књижевни критичар око хиљаду 
текстова и есеја. 
       Био је стални или повремени сарадник у великом броју 
дневних, недељних и месечних гласила и дописник дневног 
листа „Наша борба“. 
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ДЕЛА: 
 
НЕХАЈ КЛАТНА (песме) „Вук Караџић“, Параћин, 1972. 
МОЈИ СВЕМИРСКИ ПРЕЦИ (песме), СИЗ културе, Параћин, 
1975. 
ВЕЛИКА ПОСТЕЉА (песме), „Вук Караџић“, Параћин, 1976. 
ПРОЛЕПШАЈ СЕ ОД ПЕСМЕ (избор), СИЗ културе, Параћин, 
1980. 
ПРЕПОРУЧЕНА ПОШТА (песме), СИЗ културе Параћин, 1982. 
ДУГА НАД ЗАВИЧАЈЕМ (избор), СИЗ културе, Параћин, 1982. 
ДОСОЉАВАЊЕ АНЂЕЛА (песме), Књижевно друштво 
„Развигор“, Пожега, 1985. 
ГЕНЕРАЛНА ПОПРАВКА (песме) „Реч младих“, Титово Ужице, 
1986. 
СЕДМОГЛАВА (песме), „Логос“, Параћин, 1986. 
АФОРИЗНИЦА (афоризми), КК „Мирко Бањевић“, Параћин, 
1987. 
ЖЕЖЕНО (епиграми), „Вук  Караџић“, Параћин, 1987. 
ВОДЕ ВЕТРОВИТЕ (народне умотворине  из Средњег 
Поморавља), „Светлост“ из Крагујевца и „Вук Караџић“ из 
Параћина, 1987. 
ТЕЧНА ПШЕНИЦА (хаику), Хаику клуб „Мацуо Башо“, Кула, 
1987. 
ХРЕБ (песме), „Вук Караџић“, Параћин, 1989. 
СВРБИЈА (афоризми), „Вук Караџић“, Параћин, 1990. 
ПОКАЗНИ ДАН СМРТИ (роман), „Вук Караџић“, Параћин, 1990. 
ШУШУМИГЕ (песме за децу), „Вук Караџић“, Параћин, 1991. 
У ДЕМОКРАТИЈУ, НАПРЕД МАРШ (афоризми), „Захарије 
Орфелин“, Параћин, 1992. 
УДАЈА ВОДЕ (поема), Књижевна келија „Свети Сава“, Параћин, 
1993. 
ПЕСМЕ (поезија), „Вук Караџић“, Параћин, 1995. 
ЗНАМЕНИТИ ПАРАЋИНЦИ (монографија), Скупштина 
општине Параћин, 1996. 
ЗНАМЕНИТОСТИ ПАРАЋИНСКИХ СЕЛА (монографија), 
Скупштина општине Параћин, 1996.  
ЈАВНЕ ЧЕСМЕ У ОПШТИНИ ПАРАЋИН (монографија), 
Скупштина општине Параћин, 1996. 
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СТРАНИ ПУТОПИСЦИ О ПАРАЋИНУ (монографија), 
Скупштина општине Параћин, 1996. 
НА ИЗВОРУ РЕЧИ (етимолошка студија), „Вук Караџић“, 
Параћин, 1996. 
ЗНАМЕНИТИ ЋУПРИЧАНИ У ПРВОЈ СРПСКОЈ 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈИ (монографија), Скупштина општине 
Ћуприја, 1996. 
ПЛАНА село (монографија), Радио новинско јавно предузеће 
„Параћин“, Параћин, 1996. 
МИРИЛОВАЦ (монографија), Одбор за село Српске академије 
наука и уметности и Културно-просветна заједница Србије, 
Београд, 1996. 
ХРЕБ (изабране песме) „Народна књига“, Београд, 1997. 
БЕСЕДЕ (беседе) „Народна књига“, Београд, 1997. 
ДОЊЕ ВИДОВО (антропогеографска и историјска студија) , 
Одбор за село Српске академије наука и уметности и Културно- 
просветна заједница Србије, Београд, 1997. 
РАТАРИ (антропогеографска и  историјска студија), Одбор за 
село Српске академије наука и уметности и Културно-просветна 
заједница Србије, Београд, 1997. 
МОНОДРАМЕ (монодраме),  „Багдала“, Крушевац, 1997. 
ПЕДЕСЕТ ГОДИНА ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА ОПШТИНЕ 
ПАРАЋИН (монографија), Скупштина општине Параћин, 1997. 
АНТОЛОГИЈА ПОМОРАВСКОГ САТИРИЧНОГ АФОРИЗМА-
АПСА , „Политика Експрес“, Београд, 1998. 
ПАРАЋИНСКИ ТВ ГНЕВНИК (комедија – коаутор Момир 
Станисављевић), „Политика Експрес“, Београд, 1998. 
СТАРЕ СРПСКЕ МЕРЕ (есеј), (сепарат часописа за књижевност 
„Дани“) , Удружење књижевника Србије - Подружница за 
Поморавски округ, Јагодина, 1998. 
ДАВИДОВАЦ (антропогеографска и историјска студија), Одбор 
за село Српске академије наука и уметности и Културно-
просветна заједница Србије, Београд, 1999. 
ЋИЋЕВАЦ СА ОКОЛИНОМ (антропогеографска и историјска 
студија), Одбор за село Српске академије наука и уметности и 
Културно- просветна заједница Србије, Београд, 1999. 
„БУДУЋНОСТ“ ЈЕ УВЕК ИСПРЕД (монографија), Удружење 
књижевника Србије- Подружница за Поморавски округ, 
Јагодина, 1999. 
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СПОМЕНИЦА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ 
(монографија), Удружење књижевника Србије - Подружница 
Поморавског округа, Jагодина-Параћин, 1999. 
УДРУЖЕЊЕ МС-ВЕЛИКА ПОРОДИЦА (монографија), 
Параћин, 1999. 
БЛЕСАВСКА ШКОЛА (афоризми), Удружење књижевника 
Србије - Подружница Поморавског округа, Јагодина, 2000. 
МЛАЂЕ ДРВЕНО ДОБА (поезија), Удружење књижевника 
Србије - Подружница Поморавског округа, Јагодина, 2000. 
СТО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ПАРАЋИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
(монографија), Гимназија Параћин, 2001. 
КЊИЖЕВНИ ЛЕТОПИС ПАРАЋИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ (зборник 
књижевних радова), Гимназија Параћин, 2001. 
ОДРАСТАЊЕ АНЂЕЛА (песме), „Просвета“, Београд, 2002. 
ЧАСТ СВАКОМЕ-ДЕМОКРАТИЈА НИКОМЕ (афоризми), 
„Београдска књига“ и „Апостроф“, Београд, 2002. 
ПОТОЧАЦ (антропогеографска и историјска студија), Одбор за 
село Српске академије наука и уметности и Културно-просветна 
заједница Србије, Београд, 2004. 
ОДРАСТАЊЕ АНЂЕЛА (песме), „Просвета“ Београд, 2002. 
ШАВАЦ (антропогеографска и историјска студија) Културно-
просветна заједница Србије, Београд, 2012. 
АФРОДИТИН ДАР (хит роман), „Калиграф“, Београд, 2008. 
БЕЛИ МОНАХ, (роман), Удружење књижевника Србије-
Подружница Поморавског округа, Београд-Јагодина, 2010. 
ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА (хит роман), Удружење свесловенске 
учености, Београд, 2011. 
САКРИВЕНА ИСТОРИЈА СРБА, (историографска студија), 
Удружење свесловенске учености, Београд, 2011. 
ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА, (роман- друго издање), библиотека 
Бестселер, „Беокњига“, Београд, 2012. 
ГАУМАТА, (роман), Мала класична библиотека, „Легенда“, 
Чачак, 2012. 
ГАУМАТА (роман) друго издање, Удружење свесловенске 
учености-Београд, 2013. 
ДОЊА МУТНИЦА (антропогеографска и историјска студија), 
Одбор за село Српске академије наука и уметности и Културно-
просветна заједница Србије, Београд, (2013) 
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РАШЕВИЦА (историјско-лингвистичка студија), Културно-
просветна заједница Србије, Београд, 2012.  
АНТОЛОГИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ХАИКУ ПОЕЗИЈЕ, 
објављивана у листу „14 дана“ у Параћину, 1987. 
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ АФОРИЗМА, објављивана у листу „14 
дана“ у Параћину, 1987. 
САВРЕМЕНИ СРПСКИ АФОРИЗАМ, (скраћена верзија) „Дани“-
подлистак „Параћинских 14 дана“ за књижевност и културу, 
Параћин, 2002. 
РАЗГОВОРИ СА НАЈПОЗНАТИЈИМ СРБИМА, Радио издање 
Радио Параћина- емисија „Добротољубље“, 1998. 
НОВЕ БЕСЕДЕ ,  Радио издање Радио Параћина, јутарњи 
програм, 1998. 
ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ БЕСЕДЕ, ТВ издање РТВ Канал М  у Параћину 
(суботом поподне) 1998. 
БЕСЕДЕ (3),  објављиване у листу  „Параћинских 14 дана“, на 
страници „Духовност““, 2000-2003. 
МОРАВА И МОРАВЦИ – ПЛАНЕТАРНИ ФЕНОМЕН 
(антропогеографија) издавач ИК „Пешић и синови“, Београд, 
2013. 
ЗЛАТНО ДОБА, (песме) , Удружење књижевника Србије - 
Књижевна заједница Поморавског округа, Јагодина-Београд, 
2013. 
ТАЈНЕ И ЧУДЕСА ГРАДА ЂЕРЂЕЛИНА (роман)  награђен на 
конкурсу издавача за најбољи рукопис 2014. године, Удружење 
свесловенске учености-Београд, 2014. 
СРЕЋАН КРАЈ (песме) Удружење књижевника Србије-
Књижевна заједница Поморавског округа, Београд-Јагодина и 
Српска духовна академија – Параћин, 2014. 
МИРОСЛАВЉЕВО КЊИЖЕВНО ЈЕВАНЂЕЉЕ (књижевна 
критика о стваралаштву Мирослава Димитријевића) Удружење 
књижевника Србије – Књижевна заједница Поморавског округа, 
Београд-Јагодина и Српска духовна академија-Параћин, 2014. 
ИЗ ИСТОРИЈЕ СРБА СТАРЕ И НОВЕ ЕРЕ- Сакривена историја 
Срба – Изабрана дела, први том, ИК „Мирослав“ – Београд, 
2014. 
РАШЕВИЦА (други том – зборник докумената)  Удружење 
свесловенске учености – Београд и Српска духовна академија – 
Параћин, 2014.  
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КРАТКЕ ПРИЧЕ О ДУГОВЕЧНОМ (изабране и нове приче) – 
Изабрана дела, Удружење књижевника Србије –Књижевна 
заједница Поморавског округа,  
Београд-Јагодина и Биндер СЗР- Београд, 2014. (Књига је 
изабрана на конкурсу Општине Параћин за финансирање 
најбољих пројеката у култури 2014.) 
СРЕЋАН КРАЈ (нове и изабране песме – први том) 
изабрана дела Мирослава Димитријевића, Удружење 
свесловенске учености, Београд, 2015. 
ОТАЦ ДРЕСИРА ЗЕМЉОТРЕС  (изабране песме – други том) 
изабрана дела Мирослава Димитријевића,Удружење 
свесловенске учености, Београд, 2015. 
РОМАНИ - трилогија 1, изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености – Београд, 
2015. 
РОМАНИ – трилогија 2, изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености – Београд, 
2015. 
ДУХОВНЕ БЕСЕДЕ – нове и изабране беседе, изабрана дела 
Мирослава Димитријевића, Удружење свесловенске учености – 
Београд, 2015. 
КУКУРЕКОХ (нови и изабрани афоризми), изабрана дела 
Мирослава Димитријевића, Удружење свесловенске учености – 
Београд, 2015. 
ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО (монодраме и једночинке) 
изабрана дела Мирослава Димитријевића, Удружење 
свесловенске учености – Београд, 2015. 
ШУШУМИГЕ (песме за децу) изабрана дела Мирослава 
Димитријевића, Удружење свесловенске учености – Београд, 
2015. 
 

КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 
 

НАГРАДА „ДУШАН СРЕЗОЈЕВИЋ“ ЗА СВЕУКУПАН 
КЊИЖЕВНИ РАД, КОЈИ ОСТАВЉА ТРАЈАН ПЕЧАТ НАШОЈ 
КУЛТУРНОЈ БАШТИНИ И ОПЛЕМЕЊУЈЕ СРПСКЕ ДУХОВНЕ 
ПРОСТОРЕ, КК „Ђура Јакшић“, Јагодина, 2015. 
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НАГРАДА „ЗЛАТНИ ОРФЕЈ“ ЗА СВЕВРЕМЕНИ ПЕЧАТ И 
ТРАЈАН ДОПРИНОС СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОЈ БАШТИНИ, 
Фестивал „Српско перо“, Јагодина, 2014. 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ПРИЗНАЊЕ АКАДЕМИЈЕ „ИВО 
АНДРИЋ“ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО, Академија „Иво Андрић“, 
Београд, 2013. 
НАГРАДА „РАВАНИЧАНИН“ за изузетан и трајан допринос 
српској књижевности, историји, духовности и култури - награда 
за животно дело, Српска духовна академија, 2012. 
НАГРАДА „ЖИВОЈИН ПАВЛОВИЋ“ ЗА НАЈБОЉИ РОМАН 
2011. ГОДИНЕ – „ЧУВАРИ ТАЈНОГ БЛАГА“, Књижевни клуб 
„Ђура Јакшић“ и Скупштина града Јагодине, 2012. 
НАГРАДА „СЕЛИМИР В. МИЛОСАВЉЕВИЋ“ за најбољи 
драмски текст на анонимном конкурсу Међународног фестивала 
дечјих сцена – ДОПС у Јагодини, 2014. 
ПОВЕЉА ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО-Удружење књижевника Србије - 
Књижевна заједница Поморавског округа, 2012. 
НАГРАДА КК „ИВО АНДРИЋ“ – Земун, за најбољу причу 2012. 
године поводом годишњице добијања Нобелове награде Иве 
Андрића 
ОКТОБАРСКА НАГРАДА ПАРАЋИНА ЗА КЊИЖЕВНО 
СТВАРАЛАШТВО, Параћин, 1987. 
ПЛАКЕТА УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ за 
књижевност и трајни допринос угледу и развоју Удружења, 
поводом стогодишњег јубилеја УКС-а, Београд, 2006. 
ВЕЛИКА ПОВЕЉА Подружнице Удружења књижевника Србије 
за трајан допринос и углед књижевничке организације, 2007. 
ВЕЛИКА ПОВЕЉА Фестивала поезије „Мајско перо“ у Јагодини, 
2011. 
ПОМОРАВСКИ ОРФЕЈ, признање за најбољу књигу песама 
„Хреб“ , 2002. 
„САТИРИЧНО ПЕРО“ за најбољу књигу афоризама „Част 
свакоме, демократија никоме“, Зајечар, 2002. 
НАГРАДА „НАШ ГЛАС“ СМЕДЕРЕВСКЕ ПЕСНИЧКЕ ЈЕСЕНИ, 
Смедерево, 1990. 
ПЕСНИЧКА ХРИСОВУЉА, за трајан допринос српској 
књижевности, Српска духовна академија, Параћин, 2005. 
ДРУГА НАГРАДА ЗА КРАТКУ ПРИЧУ 2007. на интернет сајту: 
www.donstalens.com/fun/satira/price_04.php 
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НАГРАДА ФОНДА „МИРКО ЈОВАНОВИЋ“ Скупштине општине 
Крагујевац, за најбоље уметничко остварење, 1982. 
НАГРАДА „СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ“, истоимене Народне 
библиотеке у Аранђеловцу, за најбољу приповетку, 1983. 
НАГРАДА „ЊЕГОШ“ истоимене Матичне библиотеке у 
Књажевцу, на конкурсу за најбољу збирку кратких прича, 
Књажевац, 2003. 
ДИПЛОМА „КАЈУХ“ за песничко остварење, Ниш, 1983. 
НАГРАДА И ДИПЛОМА „ГОРДАНИНО ПРОЛЕЋЕ“, Сврљиг, 
1983. 
НАГРАДА и ДИПЛОМА КЊИЖЕВНОГ ДРУШТВА „РАЗВИГОР“ 
за најбоље сатирично остварење, Пожега, 1983. 
ДИПЛОМА ФЕСТИВАЛА КУЛТУРЕ МЛАДИХ СРБИЈЕ, за 
најбоље књижевно остварење, Књажевац, 1975. 
ДРУГА НАГРАДА и ДИПЛОМА ЗА НАЈБОЉЕ ПЕСНИЧКО 
ОСТВАРЕЊЕ на Сусретима песника Шумадије и Поморавља, 
1976. 
НАГРАДА и ПЛАКЕТА ЗАЈЕДНИЦЕ КЊИЖЕВНИХ КЛУБОВА 
СРБИЈЕ, на песничком митингу, Лазаревац, 1982. 
„ЗЛАТНА ХРИЗАНТЕМА“ Југословенског фестивала хаику 
поезије, Ниш, 1993. 
ДРУГА НАГРАДА РАДИО БЕОГРАДА за најбољи афоризам 
године, 1995. 
ТРЕЋА НАГРАДА РАДИО БЕОГРАДА за најбољи афоризам 
године, 1996. 
НАГРАДА ЛИСТА „МЛАДОСТ“ за најбољи циклус прича, 
Београд, 1979. 
НАГРАДА ЛИСТА „НОН“ за збирку прича, Београд, 1985. 
ПРВА НАГРАДА ЛИСТА „РАД“ за најбоље песничко остварење, 
Београд, 1987. 
ПРВА НАГРАДА „ПРОСВЕТНОГ ПРЕГЛЕДА“ за најбоље 
песничко остварење, Београд, 1980. 
ПРВА НАГРАДА „ПРОСВЕТНОГ ПРЕГЛЕДА“ за најбоље прозно 
остварење, Београд, 1982. 
ПРВА НАГРАДА ЛИСТА „ОМЛАДИНА“ за најбоље прозно 
стваралаштво, Крагујевац, 1980. 
ТРЕЋА НАГРАДА ЛИСТА „ОМЛАДИНА“ за најбоље песничко 
остварење, Крагујевац, 1980.  
ДИПЛОМА ЗА НАЈБОЉЕ ПЕСНИЧКО ОСТВАРЕЊЕ Фестивала 
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културе младих Србије, Књажевац, 1976. 
ДРУГА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ 
МЛАДИХ, Врбас, 1975. 
ДРУГА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПОЕЗИЈЕ 
МЛАДИХ, Врбас, 1977. 
ТРЕЋА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 1978. 
ТРЕЋА НАГРАДА НА ФЕСТИВАЛУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
ПОЕЗИЈЕ МЛАДИХ, Врбас, 1979. 
ДРУГА НАГРАДА ЛИСТА „НАШ ВЕСНИК“ за поезију, Куманово, 
1989. 
ДРУГА НАГРАДА КК „ЂУРА ЈАКШИЋ“ за збирку песама 
„Припитомљена оловка“, Јагодина, 1975. 
ДРУГА НАГРАДА КК „ЂУРА ЈАКШИЋ“ за збирку прича „Слатки 
рулет“, Јагодина, 1975. 
ПРВА НАГРАДА КК „ЂУРА ЈАКШИЋ“ за циклус песама „Плави 
плајваз“, Јагодина, 1978. 
НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ „ОМЛАДИНА“, Суботица, 
1975. 
НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ „ОМЛАДИНА“, Суботица, 
1976. 
НАГРАДА ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ „ОМЛАДИНА“, Суботица, 
1981. 
ЗАХВАЛНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ, 
Суботица, 1981. 
ПРВА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ на Фестивалу дечјих 
песама, Параћин, 1985. 
ПРВА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ на Фестивалу дечјих 
песама, Параћин, 1986. 
ТРЕЋА НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ ТЕКСТ на Фестивалу дечјих 
песама, Параћин, 1986.  
ПРВА НАГРАДА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОМ КОНКУРСУ ЗА 
НАЈБОЉУ ПЕСМУ, Лозница, 1982. 
ДРУГА НАГРАДА НА КОНКУРСУ ЗА НАЈБОЉУ ПЕСМУ, 
Организација Уједињених нација за Србију, Београд, 1975. 
ДИПЛОМА ''РАТКОВИЋЕВИХ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ'' Бијело 
Поље, 1985. 
ДИПЛОМА ''ЛИМСКИХ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ''', Пријепоље, 1984. 
ТРЕЋА НАГРАДА ЗА РАДИО РЕПОРТАЖУ НА ФЕСТИВАЛУ 
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УДРУЖЕНИХ РАДИО СТАНИЦА СРБИЈЕ (коауторство са 
Ренатом Балдуинијем), Дивчибаре, 1997. 
ПОВЕЉА ТВ БЕОГРАД, ТВ САРАЈЕВО И ТВ НОВИ САД 
„ЗНАЊЕ ИМАЊЕ“, Београд, 1982. 
ПОВЕЉА САБОРА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ, Супска 
(Ћуприја), 1995. 
ПОВЕЉА ЗА НАЈВЕЋИ БРОЈ ИЗДАТИХ КЊИГА, поводом 
изложбе ауторових издања у галерији завичајног музеја, 
Завичајни музеј, Параћин, 1995. 
ПЛАКЕТА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ФЕСТИВАЛА ПОЕЗИЈЕ У 
ВРБАСУ, Врбас, 1977. 
ЗАХВАЛНИЦА ОДБОРА ЗА СЕЛО СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ 
НАУКА И УМЕТНОСТИ, Београд, 1997. 
ЗАХВАЛНИЦА ОДБОРА ЗА СЕЛО СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ 
НАУКА И УМЕТНОСТИ, Београд, 1998. 
ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОПРИНОС И УНАПРЕЂЕЊЕ РАЗВОЈА 
ИНФОРМИСАЊА, Параћин, 1984. 
ПОВЕЉА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ КЊИЖЕВНОГ ЖИВОТА, 
Књижевни клуб „Мирко Бањевић“, Параћин, 1982.  
ПРИЗНАЊЕ УДРУЖЕЊА ПАРАЋИНАЦА У БЕОГРАДУ, за 
допринос и сарадњу у листу „Параћинац“, 2012. 
ПРИЗНАЊЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ – 
БЕОГРАД, за развој библиотеке „Хроника села“, 2012. 
ПРИЗНАЊЕ ФЕСТИВАЛА „ЋИРИЛИЦА-СЛОВО СРПСКОГ 
ЛИЦА“, Петровац на Млави, 2012. 
НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИ РУКОПИС РОМАНА „ТАЈНЕ И 
ЧУДЕСА ГРАДА ЂЕРЂЕЛИНА“ на конкурсу издавача Удружења 
свесловенске учености – Београд, 2014. 
 

ЗАСТУПЉЕНОСТ У АНТОЛОГИЈАМА 
И ИЗБОРИМА ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ 

 
ТРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ПЕСНИКА: СУРБИТА,САЗВЕЖЂЕ 
ЗАВЕТИНЕ, антологичар Бела Тукадруз, Београд 2015. 
„ЗРНЦА“-Антологија најкраће приче на српском језику, 
приредили Дејан Богојевић и Душан Стојковић, „Легенда“, 
Чачак, 2012. 
„ЗРНЦА“-Антологија најкрајше србске прозе (превод на 
словеначки), „Апокалипса“, Љубљана, 2012. 
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„ПРОЛЕЋНА КИША ПЕСАМА“, „Spring Poetry Rain”, на српском 
и енглеском, Никозија (Кипар), мај 2012. 
„ЗАВЕШТАЊА“ – зборник најбољих радова књижевника 
дијаспоре и матице, Удружење српских писаца Швајцарске, 
приредио Братислав Живуловић, Швајцарска (2012) 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈА КРУШЕВЦА И ОКОЛИНЕ, приредио 
Слободан Симоновић, Крушевац, 2012.  
БИСЕРИ БАЛКАНСКОГ АФОРИЗМА, антологија, приредио 
Васил Толевски, Београд, 2011. 
АЗБУЧНИК СРПСКОГ АФОРИЗМА, приредио др Душан 
Јаковљевић, Зрењанин, 2008. 
ВРАГ И ШАЛА, антологија српског афоризма, приредио 
Витомир Теофиловић, Београд, 2000. 
ЧОРТ И ШУТКА, антологија српског афоризма Витомира 
Теофиловића, превод на руски језик, Москва, 2002. 
АНТОЛОГИЈА СРПСКОГ КЊИЖЕВНОГ АФОРИЗМА 
„АФОКАЛИПСА“, приредио Александар Баљак, Београд, 1987. 
КО ЈЕ КО У ЈУГОСЛОВЕНСКОМ ХУМОРУ, САТИРИ И 
КАРИКАТУРИ, лексикон најпознатијих, приредио Милован 
Вржина, Београд, 1998. 
СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ ДВАДЕСЕТОГ 
ВЕКА, приредио Радомир Мићуновић, „Унус Мундус“, Ниш, 
2007. 
СЛУЧАЈНИ УЗОРАК, антологија афоризама, приредио Витомир 
Теофиловић, „Геа“, Београд, 2005. 
НАЈЛЕПШЕ САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ, „Алма“, Београд, 2003. 
У ПРИЧИ И ОКОЛО, најлепша остварења са конкурса за 
најлепшу причу, „Алма“, Београд, 2009. 
МИРИС ПЕРА, видео антологија, приредио Слободан Ивановић 
на РТВ Канал М, Параћин, 2008. 
НАЈКРАЋЕ ПРИЧЕ 2008, зборник кратких прича, приредио 
Ђорђе Оташевић, Београд, 2009. 
САТИРИЧНЕ ПРИЧЕ 2003, „Алма“, Београд, 2003. 
КЊИЖЕВНИ ЛЕТОПИС ПАРАЋИНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, 
стваралаштво професора и ученика, Параћин, 2001. 
ДВАДЕСЕТ МЛАЂИХ СРПСКИХ ПЕСНИКА, приредили 
Предраг Марковић и Рајко Лукач, „Питања“, Загреб, 1979. 
ГРАНА КОЈА МАШЕ, антологија хаику песника Југославије, 
приредио Милијан Деспотовић, Пожега, 1991. 
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ВЕНАЦ ХАИКУ ПЕСАМА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПЕСНИКА, 
приредио Славко Седлар, Нови Сад, 1987. 
ИЗБОР ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ХАИКУ ПЕСНИШТВА, приредио 
Боро Латиновић, Оџаци, 1987. 
СОНЕТ И ХАИКУ, пет најпознатијих хаиђина и сонетиста, 
избор: Никола Мићевић, часопис за књижевност и културу 
''Путеви'', Бања Лука, 1987. 
ЛЕПТИР НА ЧАЈУ, прва југословенска хаику антологија, 
приредио Милијан Деспотовић 1991.  
ПТИЦЕ У ПЛАВЕТНИЛУ, панорамски преглед југословенске 
хаику поезије, приредили Милијан Деспотовић, Љиљана 
Петровић и Боро Латиновић, 1991. 
РАСТИМО ЗАЈЕДНО, зборник песама за децу, избор Драгице 
Шредер, двојезично издање на српском и немачком језику, 
„Српска књига“, Рума, 2003. 
ЛИРСКИ ПУТ ОКО СВЕТА, поезија учесника Међународне 
манифестације „Путем културе у нови миленијум“, двојезично 
издање на српском и немачком,  приредила Драгица Шредер, 
Задужбина „Петар Кочић“ Бања Лука, 2004. 
ГОСТ СА ИСТОКА, студија о хаику поезији југословенских 
песника, приредио др Живан Живковић, Ниш, 1996. 
НАЈБОЉИ ХАИКУ СТИХОВИ, избор Боре Латиновића, Жарка 
Димића и Аце Видића, Ваљево, 1993. 
ЗЛАТНА ХРИЗАНТЕМА 93, југословенска хаику поезија, Ниш, 
1993. 
ТРЕЋИ ТАЛАС, студија о хаику поезији песника Југославије, 
аутора Небојше Миленковића, Нови Сад, 1997. 
ОД КИШЕ РАСТЕ НЕБО, антологија поморавске хаику поезије, 
саставио Мирослав Чопа, Параћин, 1997. 
ЗБОРНИК ХАИКУ ПОЕЗИЈЕ, избор Моме Димића и Небојше 
Миленковића, Оџаци, 1997. 
АНТОЛОГИЈА КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА ШУМАДИЈЕ И 
ПОМОРАВЉА, часопис „Кораци“, Крагујевац, 1977. 
МУДРАЦИ СУ СА ВАМА, подсетник из антологије најлепших 
мисли светских и домаћих мислилаца, Нови Сад, 1990. 
КОСОВСКИ ОРФЕЈ, антологија најлепших песама о Косову, 
приредио Никола Коља Корбутовски, Београд, 1989. 
ФАНТАСТИЧНИ МЕХАНИЧАРИ, избор најлепших прича пет 
најбољих југословенских аутора на конкурсу Нових 
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Омладинских Новина - НОН-а у тиражу од 100. 000 примерака, 
Београд, 1985. 
АНТОЛОГИЈА САВРЕМЕНЕ КЊИЖЕВНОСТИ ПОМОРАВЉА, 
приредио Бајо Џаковић, Јагодина, 1992. 
ПЕСНИЧКИ КЉУЧ СМЕДЕРЕВА, приредио Горан Ђорђевић, 
Смедерево, 1994. 
ТЕСЛА-МАГИЈА И ПОЕЗИЈА, антологија, приредио Никола 
Корбутовски, Београд, 1998. 
И НА НЕБУ И НА ЗЕМЉИ, избор духовне  поезије, сачинио 
Топлица Симић, манастир Каленић, Варварин, 1996. 
НАЈЛЕПШИ СТИХОВИ, приредили Љубивоје Ршумовић и 
Радомир Андрић, Београд, 1981/82. 
ЗБОРНИК НАЈЛЕПШИХ ПЕСАМА КЊИЖЕВНЕ ОМЛАДИНЕ 
СРБИЈЕ, КОС- Београд, 1978. 
ЗБОРНИК НАЈЛЕПШИХ ПРИЧА КЊИЖЕВНЕ ОМЛАДИНЕ 
СРБИЈЕ, КОС- Београд, 1978. 
ПЕСНИЧКА ВИДЕО АНТОЛОГИЈА, приредио Слободан Жикић, 
ТВ Јагодина, 1998. 
ДВА МИНУТА ЗА КЊИЖЕВНОСТ, избор из књижевне критике 
Слободана Жикића, ТВ Јагодина, 1997. 
ПЕСМЕ О КОСОВУ, избор из поезије поморавских књижевника, 
часопис за књижњвност и културу „Доба“, приредили Бајо 
Џаковић и Слободан Жикић, Јагодина, 2009. 
САЗВУЧЈЕ ГЕНЕРАЦИЈА, летопис културних догађања, аутор 
Велимир Вили Хубач, Лесковац, 2006. 
КОСОВСКА ПЕСНИЧКА ПОСЛАНИЦА, избор поезије о Косову, 
приредио Никола Корбутовски, 1989. 
СРЦЕ У ИЗЛОГУ, избор из књижевног стваралаштва просветних 
радника Србије, „Просветни преглед“, Београд, 1980. 
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АНТОЛОГИЈА ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ ПОМОРАВЉА „СТРАСТ У 
ВЕНАМА“, приредио Бајо Џаковић, Јагодина, 2000. 
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