Путеви КУЛТУРЕ
САРАДЊА

МИСЛИ И АФОРИЗМИ

Ако не верујете у сарадњу,
погледајте шта се дешава са колицима
која су изгубила један точак!

Наполеон Хил, САД

Ако један Грузин нуди сарадњу другом Грузину,
онда је то свесна обмана.

Отари Цхакаја, Грузија

Хумор и сатира

Плодна и обострано корисна сарадња
заснива се на међусобном поштовању
и поверењу једних према другима.

Андерс Фог Расмунсен, Данска

Књижевна сарадња:
један пише, други хвали.

Виктор Коњахин, Русија

Пророци треба да сарађују с метеоролозима.
Девојка се наговара,
а са женом се договара.

Валериј Афонченко, Русија

Мудраци се договоре и кад мисле супротно,
а будале не могу да се сложе ни кад мисле исто.

Константин Мелихан, Русија
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Супруг и љубавник договорили су се и
избацили жену из љубавног троугла.

Турхан Расијев, Бугарска

Лажни експерт дошао је код директора
са лажном дипломом и одмах су се споразумели
као стручњак са стручњаком!

Врана врани очи не вади.
Поштује коалициони споразум.

Бојан Љубеновић, Србија

Хумор и сатира

Колико је споразума закључено
пре него што је постигнуто!

Анатолиј Рас, Русија

Личимо превише да бисмо могли да се споразумемо.

Између закрпе и одела треба да постоји
минимална идеолошка сагласност.

Валериу Бутулеску, Румунија

Основни разлог наших неспоразума
јесте неспремност да разумемо другог.

Гарун Агацарски, Русија

Ако су се политичари договорили,
то значи да су усагласили цене.

Максим Нечипоренко, Украјина
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Између те две странке постоји синергија.
Кад се удруже, дугови су им много већи.

Путеви КУЛТУРЕ
Спремни смо да се у борби
против сатанске идеологије
удружимо и са црним ђаволом.

Отворени смо за сарадњу са свима.
Не зна се с које стране смо више шупљи.

Састанак опозиције потврдио је
спремност на сарадњу – с влашћу.

Наша сарадња је гранитно чврста.
Ево једног пластичног примера...

Опозиција је постигла потпуну сагласност.
Од међусобне сарадње нема ништа.

Хумор и сатира

Александар Чотрић, Србија

Сваки договор је преполовљен добитак.

Имре Хорват, Мађарска

Не уједајте се између себе као стока!
Људи смо, договорићемо се.

Миле Ђорђијоски, Македонија

Пријатељство је договор, споразум.
Двоје се прећутно слажу,
а да никада не открију шта заправо
мисле једно о другом.

Владимир Шојхер, Русија

Страшна коб писца:
зависити од сарадње мозга и задњице.

Габриел Лауб, Немачка
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Да би две стране постигле међусобни споразум,
потребно је да имају најгоре мишљење о себи.

Адолф Новачински, Пољска

Осмех је најкраћи пут до било којег споразума.

Ванда Блоњска Волфарт, Пољска

Слобода није наш споразум са стварношћу,
већ споразум стварности са нама.

Станислав Бржожовски, Пољска

Хумор и сатира

Учесници састанка нису постигли споразум –
пауза састанка била је сувише кратка.
Понекад нам само неспоразум
помаже да разумемо човека.
Док могу да ћутим,
не дајем сагласност!

Вјеслав Бруђињски, Пољска

Еугенијуш Коркош, Пољска

Хуго Штајнхаус, Пољска

Солидарност постоји и кад смо сагласни
или очекујемо да други ураде нешто уместо нас.

Јордан Бачваров, Бугарска

Не мораш имати исто мишљење као ја.
Довољно је да буде сагласно са мојим.

Томаш Јановиц, Словачка
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За неспоразум довољно је једно,
а за споразум најмање двоје.
Будите у сагласју с епохом,
иначе вас неће чути!

Владимир Милак, Хрватска

Аркадиј Давидович, Русија

Превео и изабрао: Александар Чотрић

•

•

•

У сарадњи нема емоција, има само интереса.

Они хоће да сарађују, али како они кажу.

Најбољи су сарадници верни доушници.

•

Где су паре, ту је сарадња.

•

Код нас је дивна сарадња, по систему, ја теби ти мени.

•

•

•

•

•

•
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САРАДЊА ЈЕ У НАШЕМ ИНТЕРЕСУ...

Хоће они џабе да сарађују, али и то мора неко да плати.
Мени је најдража кафанска сарадња.

Најбоље сарађују кад нађу истомишљенике.
Треба да сарађујемо, иако се не слажемо.

Не сарађују за округлим столом, јер свако гледа из свог угла.
Ко сарађује сам са собом, нашао је правог сарадника.
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•
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•

•

•

•

Блиско сарађују са народом, стављају му руку у џеп.

Сарадња пала у воду, па се сарадници даве.

Организовани криминал тимска је сарадња.

Насиље не постоји, већ сарадња на силу.

Једни вуку конце, други држе дизгине и тако лепо сарађују.

Е сад смо докони, време је за сарадњу.

Калаузи су кључни сарадници.

Ако буде сарадника биће и сарадње.

Сарађивали смо слатко, била је млада прасетина.

Сарадња је окончана, али није успела.

Сарадња постоји, али договора нема.

Сарадња је у нашем интересу, али у њихову корист.

•

Дивно сарађују али без солидарности.

•

Сарадња и тачка. А исход је знак питања.

•

Лопов и полиција иду руку под руку, зар то није сарадња?

Јован Арсић Јовче
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Топла вода, ведро небо, лаган поветарац и наравно Пина Kолада.
Има ли од тога нешто лепше? Једном речју Малдиви. Уживанција. А откуд
ја тамо, електричар, годинама запослен у ЕПС-у, бандераш? Сваки успех је
тежак, али резултати се исплате. Наравно, ништа од тога не би било, да није
било сарадње. Али да кренемо од почетка.
Дуго сам се мучио у животу: зима, лето, а ја на бандерама града и
околине. Колико сам пута могао да паднем ни сам не знам. А онда кад ме
ударила струја...? То бих да заборавим, али ме још боли нога на месту прелома на промену времена. Пијани Миле није искључио линију и ја буп.
Право на бетон поред отворене шахте са које су украли поклопац. Још сам
добро и прошао.Остала ми глава на раменима. И таман кад сам помислио
да у животу не може горе да ми буде, појавила се ОНА. Доселила се са
мужем и децом из неке недођије у стан поред мог. Лепа, до душе мало пунија црнка, обучена по последњој моди, не скривајући ништа од заинтересованих посматрача. Њен муж је радио у некој фирми за уређење ентеријера
и стално је био на терену. Идеално. Све осим што смо били врата до врата.
Пар пута сам јој помогао око торби са пијаце и једном кад ауто није хтео да
упали. Уследио је позив на кафу, један па други и даље све знате...
Трајало је тако једно време, до по много чему судњег дана. Баш сам
свратио до ње да ,,погледам инсталације “и кад сам био негде код ,,трофазног утикача“, неко је зазвонио на врата. Била су то њена деца која су се раније вратила из школе због штрајка просвете. Немајући куд, једва стигох да
се обучем и станем на симс. Срећа да је било јесење вече, па ме са улице
нису видели, јер раније је пао мрак. Плашио сам се само да ме не види моја
жена. Прозор моје спаваће собе је био одмах поред. И наравно кад нешто
крене лоше, тако се и наставља. Отворио се прозор баш те наведене собе и
кроз њега је на симс изашао мени добро познат мушкарац. Био је то комшија, муж жене коју сам ја посећивао. Погледали смо се бело, али из разумљивих разлога остали неми. Требало је решавати незавидну ситуацију.Онда
се опет десило нешто неочекивано. Пар метара даље од нас двојице отворио
се прозор.Ту је становао комшија коме су деца била на факултету, а жена га
је давно напустила и побегла са молером. Помолио је главу, видео нас и позвао да уђемо код њега кроз прозор. Обојица смо то ћутке прихватили. Непријатно ћутање је потрајало све до послужења ракијом. Онда сам сазнао
да ми је у посету изненада свратила мајка.То је био разлог комшјиног бекства кроз прозор.

Хумор и сатира

МАЛДИВИ
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Реч по реч и договорили смо се. Нас тројица смо заједнички отворили фирму за опремање новоизграђених објеката. Ја сам радио струју, комшија са симса ентеријер а трећи што нас је пустио у стан, водио нам је
књиге, књиговођа по струци. Гледали смо да се више не срећемо по ободима
зграде, јер смо тачно знали кад је ко и где. Женама нисмо ништа рекли, а
нису се ни жалиле. И ево нас, сви смо породично на Малдивима. Закључујете да посао цвета као и љубав. Једино књиговођа стално има посла са
госпођама туристкињама, па нам често фали трећи за преферанс.
Видите како је комшијска сарадња утицала на наше животе. Јесте
код комшије трава зеленија, али нама је сад свима океан пред очима. А кадсе
вратимо, договорићемо се ко ће од нас да прими награду за најбољег малог
привредника у округу. Свеједно је. Главно да сви имамо посла и преко главе.

Хумор и сатира

Оливер Миладиновић

.
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