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2. Мрзи кога треба, колико треба и када 
затреба, јер то Њему треба!

3. Буди први у мржњи, али први и заста-
ни кад више не треба, да будеш оран и 
одморан кад Великом поново устреба!

4. Његов је противник непријатељ народа, 
слободе и правде, срамни отпадник и 
огавни издајник!

5. Фалсификоваћеш прошлост, садашњост 
и будућност, јер је лаж Његова једина 
истина!

6. Лагаћеш онолико бестидно и бескрајно 
колико Велики и Његови бесрамно оти-
мају, растачу и расипају!

7. Здрав разум је јеретичка ујдурма, сведо-
чанство очију и ушију се мора жигосати 
и одбацити као највећи грех!

8. И кокошињац ће постати палата уколи-
ко иза тога стоји реч Великог Брата!

9. Немој се никада питати да ли је довољ-
но што помажеш да се погасе сва светла 
слободе, све док није пригушен и по-
следњи пламичак здравог расуђивања!

10. И никада, никада, али никада немој 
разочарати ни наљутити Великог Брата!

Ето, толико од Великог Брата њима. Теш-
ко да им је могао упутити лепшу, личнију и 

За подаништво је потребно много 
талента. Али, као што сваки спортиста 
зна, таленат без рада не вреди ни пре-
бијене паре.

За таленат су задужени гени и око 
тога, ако нисте молекурални биолог, 
генетичар лично или нешто томе на-
лик, не треба губити превише времена. 
Неко га има, неко га нема и то је то.

Кључ успеха је у раду. Тешком, 
напорном, исцрпљујућем. Понекад 
надљудском. Али се само тако, мучним 
поданичким подвижништом, отварају 
небеска врата и улази у царство и ми-
лост Великог Брата.

А Велики Брат те посматра. Брине о твојој 
души и твом уму. Лечи. Награђује. Кажњава. 
Изводи на пут. Спасава.

Правила игре чијим се поштовањем пре-
поручујете Великом Брату су јасна и добро 
знана. Но, за разлику од старог Орвеловског 
обрасца, по којем су правила била прописана 
и обзнањена од стране Министарства истине, 
задуженог за обесмишљавање стварности, 
њено замагљивање и изобличавање, сејање 
недоумица, двосмислица и чистих лажи, све 
према потреби и процени, код нас се и за ову 
ствар побринуо Велики Брат лично.

Тако је Упутство за употребу удвориштва 
и подаништва (за медије и све оне који се 
тако осећају, али и шире, разуме се) у циљу 
достизања властите среће на рачун свеопште 
несреће, настало као плод његове моћне 
имагинације и супериорне егоманијакалне 
халуцинације. Ово Упутство, познатије као 
Велика повеља бешчашћа, које Велики Брат 
дарује свом клечећем, гмижућем и пузајућем 
стаду, гласи:

1. Што бруталније, вулгарније и баналније 
– то је Великом Брату ваљаније!

Срећна Нова 1984!
ДРАГАН ДОБРАШИНОВИЋ
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ту честитку и заслужује. Велики, ни твоја 
највећа лаж, ни све лажи које твоје не-
срећне слуге свакога дана изговарају, сва 
та планина смећа, корова и отрова, колико 
год расла и ружила свет, никада неће бити 
већа од само једне истине. А та истина, тако 
обична и чиста, а само теби неухватљива, 
јесте да је ово Србија која се није дала ни 
подала ни много већима и јачима од тебе, 
па неће ни теби. Све ти је узалуд, за тебе су 
сви пролази затворени.

приснију честитку и за ову Нову 1984. годи-
ну. Нема нам друге него да се и ми придру-
жимо општем усхићењу и свим поданици-
ма, удворицама и улизицама пожелимо још 
срамнију и јаднију 1984. годину! И да их још 
само подсетимо да ће, као и до сада, и наред-
не 1984. године сво њихово бешчашће поз-
латити и богато платити они чијим се живо-
тима и судбинама бесрамно поигравају!

А за крај, да не заборавимо да неш-
то поручимо и Великом Брату за Срећну 
Нову 1984. годину, јер он од свих највише 


