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„Дан у ком смо,
гобеља на точку дрвеном,
већ на своме крају -
још један је трен истрошен;
крхки траг у времену,
будући сведок непоуздан.“

(Стихови  из  песме  „Гобеља“ у мојој књизи 
песама „Небески руј“, Прометеј, Нови Сад, 2013)
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1. 
Србија се пробудила пре 30 година,

а ни данас не зна – где се налази.

2. 
После његове велике изборне победе,

демократија је поражена за 62%.

3. 
Док се Београд на води башкари,

мало-мало Србија као у Нојевој барци.

4. 
Мада о себи мисли све најбоље,

велики Србин о Србима нема високо мишљење.

5. 
Власт и опозиција не говоре.

Режим их свађа.

6. 
Док његов рејтинг у земљи расте,

рејтинг земље у свету опада.
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7. 
Провладини медији му чувају леђа,

али му Дамоклов мач виси изнад главе.

8. 
Иако смо одавно одабрани,

Србија треба да бира - куда ће.

9. 
Време је демантовало учинак неких историјских 

личности.
Историја то још није учинила.

10. 
Заједнички језик имамо.

Који је често дужи него што треба.

11. 
Када се оградио својим блатоидима,

остао је у рупи коју је другима ископао.

12. 
Ако је излаз тамо где је демократија,

онда је улаз био добар.
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13. 
Српска елита је одувек добро живела.

Није морала водити бригу о ономе од чега се живи.

14. 
Република је опште добро (res publica) свих грађана,

А не само – председника.

15. 
Када год покуша да побегне од своје прошлости,

он се суочи са њеном авети.

16. 
Док нам свет гледа кроз прсте,

ми и даље гледамо у длан.

17. 
Oдмрзнута је политика деведесетих.

Опасно заудара.

18. 
Ако су узроци под државном заштитом,

онда ћемо последице трпети и даље.
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19. 
Чим је организован као члан,
човеку је слобода ограничена.

20. 
Време је природни ресурс доступан свима.

Још нико није одговарао што га је прокоцкао.

21. 
Не седи на две столице.

Засео је он у фотељу.

22. 
Макијавелијев „Владалац“ је теоретичар.

Наш је практичар.

23. 
Режим само обележава мете.

Медијски одстрел обаве плаћеници.

24. 
Грађани су политички субјекти.

Народ је најчешће предмет демагошке обраде.
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25. 
Опозиција је у тешкој позицији.
Зато губи партију за партијом.

26. 
Југославија је српска пропала инвестиција.

Србија није имала добар бизнис план.

27. 
Он има огроман политички капитал.

Сумњивог је порекла.

28. 
Када на политичком тржишту завлада монопол,

онда опадне квалитет понуде.

29. 
Залуђена Еунија му слепо верује.

Он је прељубник.

30. 
Њих интересује – колика Србија,

а не – каква Србија.
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31. 
Боље сутра нас је промашило.

Нисмо му пошли у сусрет.

32. 
Имамо вишепартијски систем.

На челу са једним човеком.

33. 
Сви траже решење,

а не виде - у чему је проблем.

34. 
Овај режим треба разголитити.

Макар вас оптужили за сексизам.

35. 
Његови грешке праве с предумишљајем.

Знају да ће бити унапређени.

36. 
Лист DANAS је око соколово.

У шуми лажи открива истине о штеточинама.



15

37. 
Лажи режима не могу се сакрити.

Истина пред амбасадама чека да оде у свет.

38. 
У нашој земљи све се зна.

И ко пије и ко плаћа.

39. 
Народ још није толико затрован,

да се не би могао очистити од њега.

40. 
Пун је себе.

Пући ће.

41. 
Историја нам се дешава испред носа.

Нећемо морати да је учимо.

42. 
Лаж сто пута изговорена – остаје лаж.

То је истина.
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43. 
Тајно гласање треба укинути.

Унапред се зна ко ће бити изабран.

44. 
Капиталу је прорадила савест.
Хоће да спасе свет од короне.

45. 
Иако је најстарија у региону,

Србија је још увек недовршена држава.

46. 
Имао је он одличне учитеље.

Лошији су од њега.

47. 
Србија још тражи пут.

Којим хода већ два века.

48. 
Међу кривцима српских лутања су историјске 

величине.
Које нам и даље показују правац.
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49. 
Он не верује у институције своје државе.

На чијем је челу.

50. 
Скупо нас коштају страна улагања.

Већа дара него мера.

51. 
На њему се многи варају.

Мисле да је глуп зато што заглупљује народ.

52. 
Српски капитализам је ометен у развоју.

Почетни капитал је био прљав.

53. 
Грађани су највеће патриоте.

Они на изборима бирају најбоље.

54. 
Једноумље се увелико вратило.

На мала врата демократије.
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55. 
Истина и гола нема чега да се стиди.

Гола лаж нема стида.

56. 
Од заједничког језика неће остати ништа.

Свако хоће да има свој.

57. 
Иако је Србији с њима било много боље,

реформатори у Србији су лоше пролазили.

58. 
Цео свет је запео на српском питању.

Још увек – пада на испиту.

59. 
Он хоће да се за све пита.
Иако питања не подноси.

60. 
Слобода се у рату освоји,

а у миру - осваја.
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61. 
Бирачи нису сви исти.

Једни само гласају, а други - и бирају.

62. 
Поред толиких коридора,

ми правца још немамо.

63. 
Грађанин је слободан човек.

Сваки човек још није грађанин.

64. 
Власт треба често прозивати.

Да се провери градиво.

65. 
Многи скривају своју беду.

Срамота их је од народа.

66. 
Нашем човеку је тежа истина да лоше живи,

него лаж да боље живи.
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67. 
Ако га је ова држава дочекала из Хашког затвора,

мора да је тамо због ње и отишао.

68. 
Злочинац је заслужио тешку казну.

Невино страдали – нису.

69. 
Судило му се.

Све док случај није застарео.

70. 
Аутократа је на себе преузео сва овлашћења.

Како не би имао пред ким да одговара.

71. 
Режим воли да изиграва великог заштитника.

Када нема страног измишља домаћег непријатеља.

72. 
Излаз је у демократији.

Она је perpetuum mobile напретка.


