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Афоризми 

ЖИВКО ПРОДАНОВИЋ 

(Загреб, 1945) 

 

●Батина има два краја. На једном пише политика, а на 

другом пише политика. 

 

●Договор кућу гради. Некоме са десет соба, некоме с 

једном собом. 

 

●И рупа у зиду може одглумити прозор. 

 

●И сабласти воле овај свијет. На свој сабласни начин. 

 

●Има много оних који су против корупције.  

Све док корупција не позвони и на њихова врата. 

 

●Изгубио је власт над собом. Јер је изгубио власт. 

 

●Јесте да је телевизија прозор у свијет, али овај наш 

прљави прозор никако да нетко опере. 

 

●Како се правилно каже: наше корумпирано 

правосуђе или правосуђе наше корумпирано? 

 

●Лијепа илузија и жељезна врата отвара. 
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●Ми о вуку, а ловочувар на врата. 

 

●Мушкарац који стално показује своју храброст 

сигурно нешто иза те храбрости скрива. 

 

●На грешкама се учи. То и крвник мисли. 

 

●На суду повијести најлакше је оптужити оне које је 

вријеме прегазило. 

 

●Нама слобода говора, а њима медији. 

 

●Наша времена: више је људи који имају чир на 

желуцу, него карактер. 

 

●Нећу писати афоризме о накроманији. Ту нема 

ништа за осмијех. 

 

●Не вјеруј свему што видиш кроз свој прозор. 

 

●Није довољно само тако лагати народу.  

Треба знати како се лаже народу. 

 

●Никаква тајна: његовој политичкој амбицији још је 

само равна његова поквареност. 

 

●Нисам пророк, али мислим да нас у блиској 

будућности чека пандемија пандемија. 
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●Његов интелектуални домет није велик. Нити 

појединачно, нити рафално. 

 

●Политички савјетник: политичари, ако немате што 

паметно рећи, правите се да паметно шутите. 

 

●Повукао се у себе. На заслужени одмор. 

 

●Прича живота – тако дуго је неуочљива да је њена 

неуочљивост на ивици снаге. 

 

●Сигурно ће бити кажњен. Оптужен је због 

непоштивања судбине. 

 

●Страх је добар чувар поштења. 

 

●Свој углед у подземљу градио је пажљиво.  

Метак по метак. 

 

●Тко тебе каменом, ти њега крухом. Па онда када му 

ослаби пажња... 

 

●Вриједи ли пословица да онај тко рано рани двије 

среће граби и за сексуалне манијаке. 

 

 

 

⸎ 
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ЖИВКО ЂУЗА 

 

● Све би било поштено да нам полиграф не подмеће. 

 

●Нема ништа бесплатно без мита. 

 

●Говорећи нису ништа рекли, али су послали јасну 

поруку. 

 

●Вагам ријечи изузев оних, које остану на врх језика. 

 

●Сизифовим положајем би се требао позабавити 

заштитник грађана. 

 

●Нови вирус је од доброг соја. Британског. 

 

●У стара добра времена боља будућност била је ова 

суморна данашњица. 

 

●Чувамо народне обичаје од заборава, док све не 

заборавимо. 

 

●По обичају стаће иза нас, али нам неће помоћи. 

⸎ 
Живко Ђуза je рођен у Подрашници код Мркоњић 

Града. Пише претежно прозу. До сада је објавио шест самостал-

них збирки афоризама: „Прогнозе из воде“ (2008), „Истрага је у 

току“ (2010), „Буква ливадарка“ (2011), „Шта су писцу хтјели да 

кажу“ (2012), „Ово и оно“ (2015) и „Писање у вјетар“ (2019). По-

ред тога 2017. године из штампе му је изашла књига прозних 

текстова, монографског типа „Мркоњић Град на узбрдицама и 

низбрдицама“. Објавио је и збирку прича: „Од Варцара до 

Мркоњић Града“. 


