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1. Људи су зла дјеца, зла по чину, дјеца по памети. И никада неће бити другачији. 

 

2. Ако престанем да се смијем, остаће само сузе. 

 

3. Ако бисмо отплатили свачију несрећу, шта би било од нас? 

 

4. Хиљаду нечијих срећних часака биће као овај, али овај никада више. Хиљаду 

туђих љубави биће као ова, али ова никада више. 

 

5. Што има више светих склоништа иза којих се људи крију, све је више простора 

за људско зло. Човјек увијек измисли разлог изван себе да би се ослободио 

одговорности и кривице. То је подстицај за заједничку неодговорност. Тешко 

човјечанству док је тако. 

 

6. Ниједно зло не може постати добро зато што га прихвата већина. 

 



Official Website: srpskijezikiknjizevnost1.wordpress.com 

Official E-mail Address: srpskijezikiknjizevnost1@gmai.com 

7. Људи су наша мисао и сликао о њима. Ми сањамо живот и свијет. А како 

можемо сачувати своје и туђе снове? Други виде нас, ми видимо друге, и све се 

открива, као у шаљивој игри с маскама, само што ово није шаљиво. Једном се 

пробудимо, и погледамо се запрепаштено: шта се то десило с нашим сновима? 

 

8. Сан је оно што се жели, а живот је буђење. 

 

9. Ја, луди врабац, пошао сам јастребу у походе. Једва сам извукао живу главу. 

 

10. У данашњем свијету остају само двије могућности, прилагођавање или властита 

жртва. Борити се не можеш, кад би и хтио, онемогућиће те на првом кораку, први 

првој ријечи, и то је самоубиство, без дејства, без смисла, без имена и успомена. 

 

11. Изгледа да заиста сањамо живот. 

 

12. Прољеће, сунце, ведрина, мисао без тежине. 

      Ведра мисао срце обасја, 

      Ведра ни због чега, 

      Мисао ни о чему... 

 

13. Смијешно и страшно могу бити род. 

 

14. Једно је знати шта је паметно, а сасвим друго и учинити то што је паметно. 

 

15. Није поштено говорити оно што човјек не зна. 

 

16. Али ако не би било зла? Остала би срамота од лажи, и кајање због зла нанетог 

људима који нису учинили никакво зло. 

 

17. Рат је сурова, али поштена борба, као међу животињама. Живот у миру је 

сурова борба, али непоштена. Разлика је огромна. 
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18. Напад је одбрана коју наређује опрезност, и тако нема лијека суровости, јер 

нема лијека људској несигурности. 

 

19. Али шта је са мном? Не могу да нападам, не могу чак ни да се браним. Ја сам 

таламбас по којем бију, али некакав глухи таламбас који нити сам јечи нити кога 

сазива. 

 

20. Постоје три велике страсти, алкохол, коцка и власт. Од прве двије људи се могу 

некако излијечити, од треће никако. Власт је и најтежи порок. Због ње се убија, 

због ње се гине, због ње се губи људски лик. Неодољива је као чаробни камен, јер 

прибавља моћ. Она је дух из Аладинове лампе, који служи свакој будали која га 

држи.  

 

21. Живот нам је наклоњен, и ми само стварамо своју малу заједницу, свој космос, 

у којем намирујемо једно другоме све што нам недостоје. 

 

22. А ако сутра ничега не буде, остаће сјећање. 

 

23. Сви су људи могући кривци, а они који су осуђивани као кривци не могу никад 

више бити прави људи. 

 

24. Најтеже је објаснити оно што је најједноставније. 

 

25. Полако постајем сметљиште иструљлих јада, жаљења, стида, мртвих заклетви, 

пониженог поноса, и сав тај смрад називаћи искуством. 

 

26. Али узбуђени мозак је као усплахирена животиња коју ухвати страх и којој се 

чини да је све против ње. 

 

27. Што је више страха, више је реда. 
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28. Рат је највећа прљавштина људска и најстрашнији злочин. 

 

29. Узалуд, човјек је непоправљив, и најчешће лаже сам себе, и не знајући то. 

 

30. Нема пријатељства међу моћницима. 

 

31. Што болест не умори, то поквари. 

 

32. Ружно је мање непријатно кад се о њему прича него кад се види. 

 

33. Муж је суд, жена вода. 

 

34. Бол и мисао одузимају нам безбрижни смијех. 

 

35. Пале су ми на ум књиге, оне нисуу човјек сав већ оно што је у њему најбоље, 

човјек одабраних тренутака. С тим живим човјеком кога нема, можеш разговарати, 

можеш уживати, а не мораш му ни захвалити. Можеш се с њим свађати, а он нема 

могућности да ти одговори ишта осим оно што је већ написано. Можеш се 

поносити својом памећу, говорећи му глупости, стрпљиво ће те саслушати. Можеш 

га оставити и прећи другоме, неће се наљутити. Срдачно ће те дочекати, ако му се 

вратиш, увијек спреман да почне разговор с тобом.  

 

36. Чекати спас и тражити утјеху у немој наднаравној сили, што људи узалудно 

чине хиљадама година, значи, у ствари, признати своје безнађе, и не учинити 

ништа да међу људима буде боље. 

 

37. А колико би боље било да се рађамо као старци, да полако постајемо 

средовјечни, постепено заборављајући првобитни страх од смрти, па ослобођени 

младићи, довољно лакомислени да ни о чему не мислимо сувише озбиљно, па 



Official Website: srpskijezikiknjizevnost1.wordpress.com 

Official E-mail Address: srpskijezikiknjizevnost1@gmai.com 

безбрижна дјеца, а да умиремо као новорођенчад, не знајући ништа ни о чему, 

чисти као заметак. Каква би то дивна и слободна смрт била! 

 

38. Шта би с бесмртношћу? То је највећа несрећа која би људе могла задесити. 

 

39. Непрестано откривам да не могу никако да откријем људе. Оно што кажу није 

оно што чине, да ли је оно што мисле? Можда то ни они сами не знају. 

 

40. Невоља је оно што се мора, насиље оно што се може. 

 

41. Познавао сам једног војника, постајао је страшно узнемирен чим почне битка. 

Јурио је у највећи окршај, само да не чека. Погинуо је, ускоро! 

 

42. Страх је најгора издајица. 

 

43. Непријатељство обавезује исто као и пријатељство. 

 

44. Част храбрости, али је боље без ње. Добро је не стрепјети ни пред ким, ако се 

може, а још је боље ако се не мора. Јунаштво траје трен, страх цијелог живота, и 

паметније је бринути се за цио живот нехо за трен. 

 

45. Доцније ћу мислити о чудном поретку у свијету у којем често, чинећи добро, 

учиниш зло. 

 

46. Један корак, безброј посљедица. 

 

47. Нагон нас брани потпуним заборавом, да би нас спасао од мучења 

одговорности. 

 

48. Нећу да вјерујем, а не могу да се ослободим стрепње. 


