
ЈА САМ ТО ЛИ КО СТАР
„Дра ги днев ни че, са мо да ви дим ко то ку ца на вра ти ма.” (Ана Франк)

* * *

– Ви, ја и ле ки ћи. Ми ће мо вас за јед но из ле чи ти! – ре че пси хи ја тар сво ме па ци јен ту.

* * *

Та та: За што сте ду ва ли?
Си но ви: Да про ба мо.
Та та: А ка ће те да про ба те да је де те гов на?

* * *

4:00 AM.
Син: Гле даш пор ња ву?
Отац: Јок, до ку мен та рац о До сто јев ском.
Син: Ко ли ко си ти не нор ма лан чо век. (вра ћа се у кре вет)

* * *

Ја сам то ли ко стар да се из де тињ ства се ћам са мо ства ри ко је сам из ми слио.

* * *

Ја сам то ли ко стар да сам се ро дио у др жа ви ко ја ви ше не по сто ји и као ма тер њи 
учио је зик ко ји је сад мр тав, као ста ро грч ки.

* * *

Ми ла ма ти не пла чи за мја, Си бир то же ру ска ја зе мља!

* * *

Има оно кад ки ша фај та. Си пи од зго, од здо, са стра на. Ни јед на ти кап не кап не на 
ли це а с ули це се вра тиш мо кар. Тад се нај леп ше спа ва. Одох

* * *

Од кад ми де те ра ди у Зоо за ми шљам шта би би ло да ми до ве де мај му ни цу и ка же:
Та та, ја сам се за љу био.
А ја, мо де ран, ка жем:
Баш је шим па!
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* * *

Пље ска ви чар: Шта ће те уз при лог?
Ја: Ку пус.
Пље ска ви чар: Ве ге те ри ја нац?

* * *

Та та је ку пио лу бе ни цу, ве ли ку и с уку сом кра став ца. По на ша се као пре и сто риј ски 
ло вац ко ји је рок нуо ло шег ма му та. Па ти. Мо ли за опро штај.

* * *

– Ви диш, се стро, ка кав је жи вот у ту ђи ни. Да нас ми је сла ва, а мо рам да ра дим – ре че 
умет ни ца и оде до шип ке да на ста ви тач ку.

* * *

О: Че сти там, до био си срп ско др жа вљан ство!
С: Сад сам чет ник!
О: Што чет ник!?
С: Не пи смен сам и не знам срп ски.

* * *

Док тор ка: Ов де ба ба Жив ка. 
Ја: Док тор ка? 
Она: Ма јок, сад сам у пен зи ји, сад сам ба ба. Ста рим до сто јан стве но.

* * *

Ујак је био ба кин ми ље ник. Ма ма се уза луд тру ди ла. По след њи пут ју је рас пла ка ла 
пар да на пред смрт. Ба ка ма му, пред ма ми ну смрт.

* * *

Ре ћи ћу јој лут ко, све ћу јој ре ћи. Са мо да ма ли по пра ви оце не... Не што је по пу стио 
у шко ли, тру ба је да га тра у ми ра мо сад пред крај го ди не.

* * *

Љу бо мор но, бре, то кô псе то. А све сам их због ње га оста ви ла. Све сем јед ног што 
смо у ше ми већ 20 го ди на и мог То ше. Ње га ствар но во лим.
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