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Водала ме је као кера. 
Зато ми је увалила коску.

*

Не знам да ли су гуске спасиле Рим, 
али сам сигуран да су свиње уништиле Србију.

*

Ко каже да су нас Американци бомбардовали!? 
Зна се ко користи томахавке.

*

Процес глобализације је успешно окончан. 
Оглобили су сваког ког су могли.
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Ми не протерујемо наше непријатеље. 
Ми их остављамо у земљи.

*

Прво смо их притисли уза зид. 
Потом смо их стрељали.

*

Постали смо небески народ када нам се небо 
сручило на главу.

*

Распирили смо ватру братства и јединства. 
У паклу.
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Боља будућност нас чека иза угла. 
Штета што живимо на округлој планети.

*

Ако су еколошка држава, одакле им онолики 
шлепери цигарета!

*

Ми не излазимо на море. 
Ми не излазимо никуд.

*

Резервисали смо места. 
У резервату.
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Људи се боје, а фарба никако да нестане.

*

Тражио сам јој руку, а дала ми је по носу.

*

Ако је политика курва, шта су, онда, 
политичари.

*

Навијачи су носили играче на рукама. 
А онда су их бацили са трибина.
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Сваки Србин је врстан музичар. 
Нико не уме тако добро да свира курцу.

*

Откако се отцепила Црна Гора, 
Србима је Киклоп омиљени бог.

*

Опрез је мајка мудрости. 
Ко је отац?

*

Ко каже да полиција воли
 да употребљава пендреке. 

Они радије користе пиштоље.
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Одувек је мрзео географију. 
Зато је решио да јој измени лични опис.

*

Наш владар је као бритка сабља. 
Зато око њега стално лете главе.

*

Када смо у школи неваспитани, када псујемо, 
претимо, урламо... шаљу нас у магарећу клупу. 

Када ће то неписано правило
 почети да се примењује у скупштини?

*

Отели су нам Косово. 
Можда зато кажу да смо бездушни.
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Срби су стари народ. 
Зато су нам пензионери на власти.

*

„Тражи и даће ти се“.
Тражио сам и није ми дала.

*

Живим као директор. 
Сви ме возају.

*

Када су комунисти дошли навласт, 
многи су одједном поцрвенели.
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Власт се понаша попут вампира.
Попише нам сву крв.

*

Када су ми скратили језик, остао сам без текста.

*

Појео сам батине, па попио патос.

*

Комунисти су ослободили Београд од Немаца. 
И Београђана.



„И луд и збуњен“

13

Моја девојка је као српска историја. 
Има бурну прошлост.

*

Беру рајске плодове, а не верују у Бога.

*

Рекла је да у мене гледа као у Бога, 
али није рекла да је атеиста.

*

Све је решено у кругу породице. 
Зато смо се одлучили на братоубилачки рат.
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Братоубилачки рат је завршен. 
Сада су сестре на реду.

*

Србија је земља чуда, а Алисе ни од корова.

*

Народ је узбуђен. Поскупели су лекови
 за смирење.

*

Црна Гора је туристичка мека. 
За оне са тврдим живцима.
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Полне болести су отишле до курца.

*

Некада су слепи људи препричавали битке. 
Сада их воде.

*

Ја сам, оно, као, значи, елоквентан човек.

*

Био је у крви до колена. 
Можда су му зато одсекли ногу.
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Ништа нас није смело изненадити. 
Сем нас самих.

*

Нашој левици се завртело у глави, 
па је направила снажан заокрет у десно.

*

Многи хероји асфалта су скончали у блату.

*

Наш вођа је чудо од човека. 
Једино њему успева да са нама изађе на крај.
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Гласали смо за мање зло, а тврдимо да смо 
добри људи.

*

Наши политичари љубе једни друге у дупе. 
Нема везе, геј је океј.

*

Изгубио је душу, али је нашао душмане.

*

Неко од вршњака борави у старачком дому,
а неко у влади.
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Наша полиција се правда Библијом. 
Тамо пише да је из раја изашла.

*

Батина је из раја изашла,
 али леђима то и није нека утеха.

*

Хтели су пакленим намерама да стигну до 
рајских вртова.

*

Политика је курва. Зашто наш парламент није 
осветљен црвеним фењерима?
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Најпре су говорили да се Србија брани у Книну, 
па на Косову, а данас кажу да се брани у Хагу. 

Како смо кренули,
 догураћемо до Северног пола.

*

Уместо службених аутомобила, 
неким посланицима би требало дати кончиће 

против урока и клетви.

*

О, Србијо, међу шљивовицама!

*

Држава стимулише младе људе.
 Зато нам је секс лош.
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Храбри људи раде јавно за тајну полицију.

*

Милан Кундера спрема наставак
 свог најпознатијег романа. 

Неподношљива лакоћа цинкарења.

*

Хтео је да прода душу, али није имао шта
 да понуди.

*

Пацовски канали су ујединили многе пацове.
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Све што је настрано, није ми страно.

*

Рекли су да Србија ни пред ким неће клечати.
 О пужењу није било речи.

*

Рекла је да сам човек њеног живота, а онда је 
извршила самоубиство.

*

Наш фудбал доживљава просперитет. 
Мафијаши се све више интересују за њега.
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Фудбал нам је на стакленим ногама. 
Зато наши фудбалери играју као балерине.

*

Наш премијер личи на Деда Мраза,
 али ме министри више подсећају на магарце 

него на ирвасе.

*

Прво су завили свет у црно, а онда су изабрали 
првог црног председника.

*

Нас богатство неће.
Чак су нас и бомбардовали осиромашеним 

уранијумом.
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Лезбејкама језик ради чешће
 него другим женама.

*

У комунизму су неке песме биле забрањене. 
Зато у демократији можемо да пуцамо уз њих.

*

Док је он хватао јелена капиталца,
 најбољи пријатељ му је набијао рогове.

*

Италијанско правосуђе
 сматра Мила Ђукановића

 веома породичним човеком. 
Тврде да је изузетно везан за своју фамилију.
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Да је Млађан Динкић Пинокио, давно би бацио 
у засенак Сирана де Бержерака.

*

Одувек су је звали – кучка. 
Можда се зато удала за џукелу.

*

Тражила ми је длаку у јајету, а онда је 
закључила да сам се добро обријао.

*

Када се мушкарац преда – диже руке.
Када се жена преда – диже ноге.
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Када се њен муж изненада појавио у кући, 
остао сам и без љубавнице и без зуба.

*

Бавио се шверцом цигарета – док није испушио.

*

Нису криминалци ушли у све поре друштва. 
Све поре друштва су ушле у криминал.

*

Ала поскупљење бензина уме да запали народ.
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Свет је још једном показао колико нас воли. 
Желе да сврше са нама по сваку цену.

*

Понудили су нам штап или шаргарепу. На нама 
је да одлучимо да ли смо магарци или зечеви.

*

Неки капиталисти изузетно мрзе комунистичке 
симболе. Решили су да по сваку цену униште 

Црвену Звезду.

*

Ако су другови постали господа, 
зашто криминалци не би постали тајкуни.
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Народ је решио да припомогне комуналцима. 
Све чешће носе ствари из контејнера.

*

Пентагоните се од нас!

*

Ујка Сем жели тебе, тебе, тебе, тебе... 
ма, жели нас све.

*

Американци ће се борити за демократију
 у Ираку. 

До последњег Ирачанина.
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Он је велики режисер. 
Такорећи, режисероња.

*

Газио је преко лешева. 
Путеви нису били асфалтирани.

*

Знала ме је као злу пару. 
Зато ме је оставила без пара.

*

Хрвати имају хомеровски однос према нама. 
Не могу очима да нас виде.
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У српске куће у Хрватској ушли су они
 који су били за дом спремни.

*

Знао сам да добро плеше, али нисам знао
 да ће ме тако лако изиграти.

*

Називала ме је кукавицом све док јој нисам 
увалио кукавичије јаје.

*

Комунисти поново јашу, иако су пали
 са коња на магарца.
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Од силног увлачења, вођа је добио затвор.

*

Занимљива паралела – наш парламент
 има 250 посланика. 

Толико и Животињско царство има сличица.

*

Наш парламент све више личи на Хаити. 
Једни се баве магијом и враџбинама, 

други се понашају као зомбији.

*

Јети је једини прави герилац. Још увек се крије 
по шумама и планинама.
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Историја је учитељица живота. 
Али смо ми лоши ученици.

*

Како је кренуло, Европа ће интегрисати Србију. 
У Азију.

*

Уколико пристанемо да нам ампутирају
 обе руке, 

Европа је спремна да нам пружи
 руку пријатељства.

*

Изградња мостова и пријатељства, показала се 
непремостивом препреком.



Љубодраг Стојановић

32

Имали смо велику срећу. 
Шта би било да су нам уместо милосрдног 

послали немилосрдног анђела!

*

Калигула је хтео да постави коња за сенатора. 
Отада многи коњи имају изражене

 политичке амбиције.

*

Наша скупштина све виши личи на ергелу. 
Коњ до коња, коњ до коња, и понека кобила.

*

Убице слободно корачају по Србији. 
Шта корачају!? Марширају!
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Хашки суд је најскупљи ријалити шоу на свету.

*

Како пустити глас у земљи немих?

*

У вину је истина. 
Али ми смо у небраном грожђу.

*

На путу од трња до звезда, налетели смо на 
црну рупу.
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Више нисам сигуран да ли смо се ми 
ослободили тиранина, или тиранин нас.

*

Живот је чудо! Понекад и чудовиште.

*

Пропустили смо много прилика. 
То нас је довело у неприлику.

*

Ако је незнање блажено, много је блажених
 у нашој влади.
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Разум је победио, али безумље и даље влада.

*

Тиранин је вадио маст људима, све док није 
омастио конопац.

*

Ко каже да вера не спасава људе!
Ватикан је спасио многе ратне злочинце.

*

Пекли су нас на тихој ватри. 
А онда смо заурлали.
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Нема смисла. 
Код нас је бесмисленост на цени.

*

Полиција ми је променила поглед на свет. 
Маснице испод очију су доказ.

*

Оставили смо прошлост иза себе и кренули
 у избеглиштво.

*

Ми провалију гледамо са дна.
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Бог је љубав. Али ми смо народ
 који се не заљубљује тако лако.

*

Ако је и ова власт од Бога, 
нека нам је Бог у помоћи.

*

Похлепа је смртни грех, али ми смо много пута 
доказали да се не плашимо смрти.

*

Када мачке нема, мишеви коло воде.
 А ми смо веома разигран народ.
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Толико нас воле да пуцају од радости 
када нас виде.

*

Визионарски гледамо у прошлост.

*

Мангупи у нашим редовима су нас тотално 
унередили.

*

Одакле нама метросексуалци, када наш метро 
још увек није завршен.
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Када нам падне мрак на очи, многе од вас ће 
прекрити тама.

*

Наше странке имају свингерске склоности. 
Час посла размене партнере.

*

У нашој земљи је владало једноумље, 
а онда смо начинили корак уназад.

*

Скратили смо им језике, али им нисмо одузели 
слободу говора.
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У нашем региону, пендрек је фактор
 мира и стабилности.

*

Да би нам текли мед и млеко, 
потребна су нам јаја.

*

Са мањинама смо одувек имали највеће 
проблеме.

*

Моја жена је као дуга. 
Премазана је свим бојама.
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Пре ће Србија добити краља него што ће краљ 
научити српски.

*

Желимо да оплеменимо Европу. 
Али Европа не трпи племенски

 начин размишљања.

*

Да ли јеуслов за улазак у Унију – унијаћење?

*

Ушао је у анале провлачећи се кроз аналне.
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Многе је задојио мржњом. 
Можда га зато зову сиса.

*

Руси су решили да пусте гас кроз Србију.

*

Нисмо ушли у Европу, али смо зато ушли у рат.

*

Волео сам је до неба. 
А онда сам сишао са облака.
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Пробудила је животињу у мени. 
Магарца.

*

Коначно смо победили свет. 
Дигли су руке од нас.

*

Вођа воли све што воле млади. 
А младе мрзи.

*

Наш вођа је велики визионар. 
Само што његове визије нису најјасније.
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Народ је толико волео вођу да је желео што пре 
да му подигне споменик.

*

Ако је народ стока, да ли је стока народ?

*

Та девојка је као лик из бајке. 
Права вештица.

*

Срби све мање пишу ћирилицом. 
Срби, заправо, све мање пишу.
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Ми смо толики хришћани
 да се потписујемо крстићима.

*

Вођина жена носи лисицу на врату, 
а вођин народ носи лисице на рукама.

*

Ми смо народ који воли земљорадњу. 
Све нас је више у расејању.

*

Вођи није потребан тоалет папир. 
Има довољно дупелизаца.
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Главни град Црне Горе је Подгорица. 
А главни град Црногораца је Београд.

*

Срби су луд народ. А свет је збуњен.

*

Енглези кажу да су Французи највећи педери
 на свету. Французи кажу да су Енглези највећи 

педери на свету. 
Ми им верујемо на реч.

*

Југославија је била тамница народа. 
Зато су кључеви били код бравара.
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Рат је говно. А ми смо често у говнима.

*

У нашој земљи, гарда је уништила авангарду.

*

Изгубили смо пола државе. 
Али ми се не задовољавамо

 половичним решењима.

*

Тешко достижемо врхунац. 
Реткоко може да нас задовољи.
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Док јој је он скидао звезде са неба, 
она је другом скидала ђану.

*

Дао сам јој бициклу, а она мени педалу.

*

Са њиховим белим председницима, 
често нам се црно писало.

*

У нашој земљи најубојитија оружја били су 
срп и чекић.
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Ухапшен је због криволова. 
Ловио је у мутном.

*

Неки писци су амбасадори српске речи у свету, 
а неки су само амбасадори.

*

Да ли су могуће економске кризе у земљама 
које немају економију?

*

Па шта ако нас цео свет мрзи!? 
Побеђивали смо ми и јаче непријатеље.
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Свет нам је окренуо леђа. 
Али ми не волимо анални секс.

*

Садашњост нам се преплиће са будућношћу. 
Живимо од данас до сутра.

*

Набавили су нам средство за шетање
 кроз живот. 

Просјачки штап.

*

Док ми одморе проводимо по властитим 
кућама, наше паре се излежавају на Кипру.
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Отишли смо у курац, а мислили смо да смо
до јаја.

*

Ми смо промискуитетан народ. 
Јебе нам се за све.

*

Досадило нам је да пуцамо у ваздух. 
Сада пуцамо једни у друге.

*

Ми смо једини народ који на
Срећна Нова година– одговара:

И ја теби!
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Ми смо себи највећи непријатељ. 
Све остале смо давно елиминисали.

*

Свака револуција изискује проливање крви. 
Чак и сексуална.

*

Вођа је био анемичан. Зато је тражио крв.

*

Нисмо ушли у НАТО, али је НАТО
 ушао код нас.
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Тражили смо пријем – добили смо пријеб.

*

Будућност нам је ружичаста. 
Све је више педера на власти.

*

Прошли смо кроз многе ратове. 
Али нас ништа неће зауставити.

*

Тражимо шенгенску визу, а добићемо 
шангајске патике.
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Нису нас довели до просјачког штапа. 
Ни штап нам није преостао.

*

Ми смо прави Диогенови наследници. 
Живимо у бурету. Барута.

*

Испушили смо лулу мира.

*

Ударање испод пупка је забрањено. 
Љубљење није.
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Србија је остала без најбољих синова. 
Срећом, отац нације је још увек жив.

*

Овакво историјско помирење ни историја
 не памти.

*

Закопали смо ратне секире. Сада се убијамо 
много модернијим оружјем.

*

Пре и после јела треба руке прати. 
Још када бисмо имали шта да једемо.
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Искоренили смо сиромаштво. 
Заједно са сиромасима.

*

Што мање народа, то мање народних кухиња.

*

Народ је дотакао дно. Контејнера.

*

Некада смо копали по историји. 
Сада копамо по контејнерима.
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Американци кажу да неће дићи руке од Србије. 
Тешко нама.

*

Рекли су да су признали Косово зато што су 
нам пријатељи.

Поред таквих пријатеља, 
непријатељи нам нису потребни.

*

Изгубили смо рат. Али смо добили избеглице.

*

Југославија је била вештачка творевина. 
Природно је што се распала.
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Лако је од малог човека направити
 велику будалу.

*

Историја се понавља. А ми волимо репризе.

*

Ми не пишемо историју. Ми је живимо.

*

Ми смо поносан народ. Нема нам трежњења 
док не добијемо по носу.
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Панчево има проблема са пробавом. 
Често испушта гасове.

*

Често пропуштамо светска првенства
 у фудбалу, 

али смо незаобилазниу светским ратовима.

*

За рат је потребно двоје. Ми и још неко.

*

Изигравала је даму, апала је због коња.



Љубодраг Стојановић

60

Аранђеловачка вода је права авангарда међу 
водама. Има и боју, и мирис, и укус.

*

Волео је да се кити туђим перјем. 
А онда су га очерупали.

*

Медиокритету је лакше открити споменик
 него таленат.

*

ТЕЛЕвизија је од многих направила овце.
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Добар гас далеко се чује.

*

Руси и Украјинци се загревају за дуел. 
А ми се смрзавамо.

*

Не видимо излаз на крају тунела. 
Заправо, не видимо ни тунел.

*

Партија пензионера је релативно млада странка.
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На нашој политичкој сцени не зна се ни где је 
лево ни где је десно.

*

Понекад се питам да ли је Србија земља чуда 
или чудовишта.

*

Нико нема колико Србин немаде.

*

Изгледа да мир у свету желе само мисице
 на изборима лепоте.
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Политичари су на пола пута од златних рибица. 
Све обећавају, али ништа не испуњавају.

*

Он је мајстор трансформације. Од човека се 
зачас претвори у магарца.

*

Црна Гора је земља дивље лепоте. 
Ех, да је само лепота дивља.

*

Није на Косову све тако црно. 
Постоји и бело робље.
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Наш спорт је на корзоу. Шетка од сјаја до очаја.

*

Урбана герила се тотално посељачила.

*

Модерне вештице лете на усисивачима.

*

Криминал је као биљка. Најпре пусти корење, 
потом процвета.
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Многе жене уграђују химен. 
Можда се плаше Скелетора.

*

Наша држава је једна велика банка. 
Воли да брине о новцу својих грађана.

*

Неко временом сазри, а неко иструли.

*

Србија крупним корацима хита ка ЕУ. 
ЕУ још крупнијим корацима бежи од Србије.
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Брије нас ко стигне
 док ходамопо ивици жилета.

*

Многи интелектуалци мисле
 да су Браћа Карамазови псеудоними

 порно глумаца.

*

Коцка је бачена. Прешао сам на рулет.

*

Да нас је Шекспир познавао, никада не би 
написао да је нешто труло у држави Данској.
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Држави је тенис омиљени спорт. 
Рекетира кога стигне.

*

Логично је да живимо у банана републици
када су нам мајмуни на власти.

*

Када историја и географија укрсте копља, 
обично страда биологија.

*

Напола смо послушали хипике. 
Водили смо љубав, али и рат.
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Ако је рат срање, онда на овим просторима 
влада жестоки пролив.

*

Успели смо да ујединимо целу планету. 
Против нас.

*

Паметни су попустили. 
Зато су будале на власти.

*

СПС је почео да делује глобално. Откако су 
опет на власти, целу планету је захватила 

економска криза.
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Нас светска економска криза
 ни најмање не брине. 

Ми никада нисмо излазили из ње.

*

Србија је део Европе. 
Додуше, све мањи и мањи.

*

Од свих пуцачких дисциплина, 
мени је најомиљенија – пуцање курца.

*

Изгубио сам посао, али сам, заузврат, 
добио отказ.
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Теорија еволуције је натерала све поштене 
мајмуне да се постиде.

*

Развео сам се због канибализма. 
Бивша жена ми је појела џигерицу.

*

Заклетва једног свингера: Јебеш ми жену
 ако лажем!

*

Безобразнима је лако остати без образа.
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Волели смо се до последње капи крви.

*

Пси рата су се докопали туђих костију.

*

Многи људи имитирају псе. 
Лају без престанка.

*

Фудбал се игра ногама, али се налази у рукама. 
Мафије.
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Нешто је труло у држави Данској. 
Много бивших Југословена је добило азиле.

*

Ако нам се канализације не изливају, 
одакле толико гована око нас?

*

Да ли су код племенитог човека
 и гасови племенити?

*

Са оваквом тенденцијом развитка, 
кинеске четврти ће очас посла постати

кинеске половине.
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Где су сада све те српске земље?

*

Ми се не бојимо бесних паса. 
Немају нас за шта ујести.

*

Кажу да постоје две Србије. 
Можда је трећа срећа.

*

Тренери уче играче да играју. 
Навијачи се баве осталим педагошким мерама.



Љубодраг Стојановић

74

Фудбалери су преплаћени. 
Неки су и потплаћени.

*

Првенство је решено за зеленим столом. 
Кафанским.

*

Добро смо прошли у прелазном року. 
Купили смо велики број судија.

*

Навијачи су гостујуће играче дочекали на нож.
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