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ПРЕДГОВОР 
 

Међу корицама ове књиге налази се око 6.300 

афоризама 35 наших савремених афористичара. Ово 

није ни антологија ни класична панорама. Увршћени 

афоризми нису најбоља остварења заступљених аутора. 
Многи од њих, када буду припремали ауторске збирке 

афоризама, сигурно неће уврстити све овде објављене 

афоризме. Има овде, свакако, и много антологијских 
афоризама, али има и оних који, чак и уз врло блага 

мерила, у антологије не би могли да уђу. Ова књига је 

први део велике базе афоризама, штампане и 
електронске. Планирано је да у следеће књиге, када са 

издавачима буду решена питања ауторских права, буду 

увршћени и сви афоризми из многих већ објављених 
ауторских збирки. Видеће се ко пише, о чему и како. 

Међу афоризмима увршћеним у прву књигу 

највећи број њих објављен је у првих деветнаест 

бројева сатиричника Етна, у бањалучком часопису за 

сатиру, хумор и карикатуру Носорог, те у емисији 
Облак у бермудама, која се емитује на Радио Индексу. 

Неколико десетина других извора овде неће бити 
наведено. 
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АЛЕКСАНДАР БАЉАК 

 
 Ако генерације које долазе мисле да ћемо их ми чека-

ти, грдно се варају! 

 Ако хоћете да цвета хиљаду цветова, промените зе-

мљу! 

 Афоризам је LEC SPECIALIS. 

 Београђани пију воду из извора који је желео да оста-

не анониман. 

 Били смо у истим говнима, али смо ми покупили сав 

кајмак. 

 Било би нас и више да нас није било највише. 

 Било нам је жао што их је тако мало па смо их асими-
ловали. 

 Био сам јој први, али су ме многи престигли. 

 Буди то што јеси! Све друго си већ био. 

 Будућим генерацијама нећемо ништа оставити да оне 
не би биле оптерећене наслеђем прошлости. 

 Велике политичке странке се познају по томе  што из 

њих стално неко излази. 

 Ви савршено знате пола азбуке, а другом половином 

се изванредно служите! 

 Више је преживелих него погинулих, што потврђује 

да смо водили хумани рат. 

 Водимо буран ноћни живот. Непријатеље убијамо 
на спавању. 

 Вратили смо им истом мером. Да смо им се свети-

ли, прошли би много горе. 
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 Где ја стадох, ти продужи! Ја имам паметнија посла. 

 Генерације које долазе ништа не може да заустави. 

Оне су у транзиту. 

 Да бирам речи? Знате ли ви колико у српском језику 

има речи? 

 Да ли су се десиле демократске промене или не, оста-
је да се види. 

 Да нема хуманих ратова, свет би огрезaо у злочину. 

 Да смо заиста такви каквима нас приказујете, не би-
сте ни били у прилици да се жалите на нас. 

 Да су Срби бољи од Хрвата, а Хрвати од Срба, то већ 

и мала деца знају. 

 Два и два су четири мада ни три не заслужују. 

 До масовног злочина је дошло грешком. Мало смо се 

прерачунали. 

 Други су перверзни. Ја сам необичан. 

 Ђаво зна шта ми радимо јер има добру обавештајну 

службу. 

 Жене би са нама могле лепо да се проведу, али шта 

вреди кад не воле фудбал и пиво. 

 Жену сам само једном у животу преварио. И стра-
шно се кајем због тога. 

 Живим у дворцу великом као кућа. 

 Живимо у изобиљу. Зато нам није ни до чега. 

 Жигосани су најстарији писани споменици. 

 За време рата у моди су биле униформе, а оружје је 

било само модни детаљ. 

 За дијеталце су чварци забрањено воће. 
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 За њега се не зна да ли је бољи писац или читалац 

својих књига.  

 За убиство нам није потребан мотив. На нас све под-

стицајно делује. 

 Закопали смо ратну секиру. Користимо још само ави-
оне, тенкове и топове. 

 Зашто пишем? Не знам, докторе. 

 Зидовима не вреди говорити. Они све траже написме-

но. 

 И раније сам био незаменљив, али нисам био у при-

лици да то покажем. 

 И Хитлер је жртва нацизма. 

 Иако нисмо у штрајку, поштујемо минимум рада. 

 Из биографије револуционара: Након две успешне пе-

толетке пошао је у први разред средње школе. 

 Изборе треба поништити јер резултати нису у складу  

са нашим предизборним обећањима. 

 Извршење смртне казне не укида право на жалбу. 

 Имам кризу идентитета. Не знам да л' сам лепши 

ил' паметнији. 

 Имам само једну жељу: да ми се све жеље испуне. 

 Истина не може да се сакрије. Утолико горе по њу. 

 Истина о нама вређа наш осећај за лепо. 

 Историју пишем, руке ми крваве! 

 Истребили смо се међусобно, али живот тече даље. 

 Ја сам жртва ратних страхота. Кад год некога убијем,  

ужасно се потресем. 

 Ја сам политички коректан. Свиђају ми се и жене и 

мушкарци. 
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 Ја сам хтео нешто друго да кажем, али ме ви очиглед-

но нисте пажљиво слушали. 

 Ја ћу тебе да убијем, ти ћеш мене да убијеш, а после 

ћемо да живимо као добри суседи. 

 Кад год се сретнемо, они ме убију. То жив човек из-
држати не може. 

 Кад је отаџбина у питању, народ не пита за цену, јер 

зна да не би добио ништа. 

 Кад ме полиција бије, ја урлам. Није српски ћутати. 

 Кад не ратују, немају мира. 

 Кад се две жене почупају, лети перје! 

 Кад смо улазили, писало је вуци, а кад смо излазили, 

писало је гурај Дакле, нашим доласком све се измени-

ло за 180 степени. 

 Кад смо чули да и међу нама има ратних злочинаца, 

сви смо се препали! 

 Кажи ми да ти кажем, рече осумњичени иследнику. 

 Како сам могао да починим ратни злочин кад сам све 

време био под терапијом? 

 Клептоману све полази за руком. 

 Књига је спала на два слова, али то не умањује њену 
књижевну вредност. 

 Ко ме не зна, помислио би да имам вишак килограма. 

 Ко смо то ми, тешко је рећи а да се неко од нас не 
увреди. 

 Кога нема,  тај нас више неће оптуживати да смо ге-

ноцидни. 

 Код нас нема ратних злочинаца. Сви су на заслуже-

ном одмору. 
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 Кољемо се руке ради. 

 Комшију нисам намеравао да убијем, али метак га је 

хтео. 

 Коначно је дошло до нормализације односа: не јебе-

мо ми њих, не јебу они нас! 

 Криза? То код нас не пролази! 

 Културу дијалога заговарамо сви углас! 

 Лажни сведок је осведочени пријатељ суда. 

 Лако ћете препознати државног писца. Њему чита-

лачка публика аплаудира после сваког написаног ре-
да. 

 Љубитељ сам лепе писане речи, али сам и велики по-

штовалац књиге. 

 Људски је надати се. Да нам неће бити суђено за рат-

не злочине. 

 Ма какав геноцид! Убијен је само један народ! 

 Маратонске спорове наши судови решавају по хит-

ном поступку. 

 Масовне гробнице су доказ да је злочин пустио дубо-

ке корене. 

 Ми знамо шта радимо, али то од себе вешто кријемо. 

 Ми не дајемо знакове живота, али се зато наши пре-

ци окрећу у гробу. 

 Ми смо слободољубив народ. У сваком од нас дре-
жди бунтовник. 

 Мог комшију није хтео метак. Морао сам да га за-

кољем. 

 Могао бих отац да ти будем да си мало млађи. 
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 Могли смо да претпоставимо до чега ће довести наша 

политика, али нисмо хтели да се бавимо претпостав-
кама.   

 Можда је крао, можда је клао, али није кршио обичаје 

ратовања. 

 Можда не знамо за стид, али бар имамо чиме да се 

поносимо. 

 Можда сам амбивалентан, а можда и нисам. 

 Мој брак није савршен. Има тенденцију да траје. 

 Мој допринос ваги је немерљив. 

 Моја жена глуми оргазам да би испало како сам ја 

лош љубавник. 

 Моја жена је толико заљубљена у мене да од сваког 

мушкарца мисли да сам ја. 

 Моји узори су Мајка Тереза и Ал Капоне. 

 Мораћемо да оснујемо још неку академију наука јер 

нови људи стално силазе са планина. 

 Мртва уста не говоре јер немају шта да нам замере. 

 Музика не зна за границе. Нарочито корачнице. 

 На Западу ништа ново. Све је као ново. 

 Нама нема шта да се замери јер смо ми у рату најма-

ње убијали. 

 Наоружали смо се да бисмо се одбранили од оних ко-

ји су намеравали да нас разоружају. 

 Народ не зна куда иде, а после ће вођа да му буде 
крив. 

 Народ се не може преварити јер он само нама верује. 

 Наш вођа не лута, него чини све да себе нађе у послу 
којим се бави. 
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 Наша победа би била већа да је нисмо испустили. 

 Наша пустиња је ремек-дело савремене нискоградње. 

 Наше полазиште је јасно. Нисмо се померили са мр-

тве тачке. 

 Нашем лутању ће ускоро доћи крај. Није нам се 

отворио падобран. 

 Наших непријатеља има као кусих паса, а после ће 

нас да оптуже за масакр. 

 Не говоримо о истој ствари, али то нашој полемици 
даје посебну драж. 

 Не могу да оставим пиће. То ми је једина успомена 

из младости. 

 Не можемо одмах да отворимо архиве јер су чиње-

нице склоне сензационализму. 

 Не осећам се кривим! То ми је олакшавајућа окол-

ност. 

 Нема краја нашем пропадању. У томе је тајна наше 
дуговечности. 

 Нема тих избора који могу да покажу праву политич-

ку снагу наше странке. 

 Нема тих пара за које бих се ја продао. Нажалост. 

 Немамо мира јер не знамо где смо закопали ратну се-

киру. 

 Несрећно сам заљубљен. Моја девојка хоће да се вен-

чамо. 

 Неће он далеко. Он ми је први комшија. 

 Нећемо бранити сваки педаљ отаџбине. Нешто треба 

да остане и нашим унуцима.  

 Нигде нас нема. По томе смо препознатљиви. 



      
Афоризми и афористичари 1 
 

 14 

 Није владар окружен полтронима. Они су у њему. 

 Није да нам бројим сваки залогај, али опет смо поје-

ли велико говно. 

 Није ме брига шта ће комшије да кажу, јер мртва 

уста не говоре. 

 Није нас брига шта ће свет да мисли. Брине нас са-
мо шта ће свет да каже. 

 Није наша кућа у хаосу, него је хаос у нашој кући. 

 Није он никакав интелектуалац. У полицији ни а није 
знао да каже. 

 Није тачно да само слога Србе спасава, рече председ-

нички кандидат. 

 Никада нећемо престати да уводимо демократију! 

 Никако да се саберемо. Толико смо ми један велики 

народ.  

 Нисам видео чиме су ми копали очи. Нешто сам се 

био замислио. 

 Нисмо ми ратни злочинци. Ми смо људи бруталне 

осећајности. 

 Нисмо одговорили на ватру јер нам је полиција прет-
ходног дана одузела сва људска и грађанска права. 

 Новинар који фризира информације не крије уред-

ничке амбиције. 

 Овога пута нисмо успели да им вратимо дуг, али пла-

тиће они то нама! 

 Овога пута нисмо успели да се изборимо за мир, 

али има дана за мегдана. 

 Одиграли су историјску улогу. Историја им то неће 
опростити. 
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 Одлучили смо да живимо заједно, да то не би морао 

да чини свако понаособ. 

 Одлучили смо да живимо штедљиво, али немамо 

спонзора да реализујемо тај план. 

 Ожењеном човеку ништа не фали. Он има и више не-
го што му треба. 

 Он је елоквентан. Зна сва слова. 

 Он је толико паметан да више ништа не може да му 

стане у главу. 

 Он свима може да погледа у очи. Не скидајући ма-

ску! 

 Оне ствари радим само кад морам, рече нимфоманка. 

 Оно чему тежимо ни у лудилу не може да се оства-

ри. Хиљаду пута смо се у то уверили. 

 Осећам се усрано. Ја сам морални победник. 

 Оставио бих идеју да преноћи, али се бојим да ће се 

пробудити са другим. 

 Откако су ме убили, не знам за себе. Толико ме је 

то погодило. 

 Питао сам снајперисту којој циљној групи се обраћа. 

 Покољ није могао да се избегне јер нам је тога дана 
све ишло на руку. 

 Политичари су нас хиљаду пута преварили. Ужасно 

су досадни. 

 Пољопривреда нам је у катастрофалном стању јер на-

ше село нема џез оркестар. 

 Понуђено решење је можда добро, а можда и није. То 

је моје мишљење. 

 Посао не сме да трпи, а за раднике та забрана не ва-
жи. 
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 После нас неће бити потоп. Ми водимо политику спр-

жене земље. 

 Посрнули политичар увек пада на намазану страну. 

 Пошто је живот тежак, одлучили смо да само ми жи-

вимо. Што да се други муче?! 

 Право је чудо како сте успели да побијете толико љу-
ди, а да не почините ниједан злочин. 

 Пред законом су сви једнаки: једни су изван, а дру-

ги ван закона. 

 Приђите нам на пушкомет! Да се не довикујемо! 

 Причао је сам са собом, али у толерантној атмосфери 

уз пуно уважавања друкчијег мишљења. 

 Прометеју је орао ужасно ишао на јетру. 

 Рат је потекао из усијаних глава. Као лава! 

 Рат нас је све изненадио. Нисмо то од њега очекива-

ли. 

 Рат нас је свуда пратио. Куд ми оком, туд он скоком. 

 Ратни пожар смо гасили свим средствима. Тако је до-

шло до крвопролића. 

 Ратничком народу је испод части да гине на послу. 

 Револуција једе своју децу. Што не поједе, то се по-

квари. 

 Рекао бих да је судија педер, али не желим да ко-

ментаришем суђење. 

 Рекли сте да говоримо истим језиком. Шта сте тиме 
хтели да кажете? 

 Рекло би се да је ова власт гора од свих претходних, 

али не мора баш све да се каже. 
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 Рукопис вам је нечитак. Види се да сте књигу писа-

ли у стваралачкој грозници. 

 Са паметним женама прави мушкарци немају о чему 

да разговарају. 

 Само пробајте да нас напустите, па ћете видети да 
вам без нас нема живота! 

 Сатиричар је хумориста са којим нема шале. 

 Сва деца ће ићи на веронауку, и ту нема Бога! 

 Све је било у најбољем реду док појединци нису по-
чели да користе гужву. 

 Сведок је пристрасан. За оптуженог није имао нијед-

ну лепу реч. 

 Сви велики ратови су вођени због жена. Отуд ратна 

хистерија. 

 Сви Срби у једној држави – то је Југославија у малом. 

 Свима који су извукли живу главу честитамо, а оста-

лима желимо више среће у наредном извлачењу! 

 Смео бих да се закунем да сам на суду говорио исти-

ну, целе истину и ништа осим истине. 

 Смешна је оптужба да су Срби планирали геноцид. 
Кад су Срби нешто планирали? 

 Смог је ваздушна опасност. 

 Срби и Хрвати живе на најгорем могућем месту. 

Једни поред других. 

 Срби који су променили веру најзаслужнији су за 

стварање мултиетничког друштва. 

 Срби су водили отаџбински, а Хрвати домовински 

рат. У томе је цео неспоразум. 

 Стално сам под утицајем алкохола јер сам аутори-
тарна личност. 
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 Стало ми је до спаса Србије, али се ипак нећу канди-

довати за председника. 

 Суд за ратне злочине није компетентан јер у њему 

седе они који нису ни омирисали барут. 

 Тај писац је до сада објавио сто књига, а још толико 
му се злопати у рукопису. 

 Тако смо ватрено бранили своје огњиште да је кућа 

нашег комшије до темеља изгорела. 

 Тампон зона? То не пије воде код нас. 

 Тачно је да смо извршили масовни покољ, али смо 

жртве покопали по Женевској конвенцији. 

 Твој српски народ не може да се пореди са мојим 

српским народом. Они су као небо и земља. 

 Тесла је био луд као струја. 

 Ти си последња особа коју бих ја преварио. Али по-

што си ми пријатељ, преварићу те првог. 

 То је добра сатира. У њој нема критичких тонова. 

 Толико сам духовит да се по цео дан смејем. 

 Тужан сам јер немам с ким да поделим радост. 

 У годинама сам кад своју љубав више не могу да кон-

тролишем. А некад сам је свуда пратио. 

 У грађанском рату се нисмо штедели јер смо израчу-

нали да би уштеде биле мале. 

 У истим смо говнима, али смо ми први дошли! 

 У капитализму је све ружичасто, а у комунизму све 
црвено. У питању су, дакле, нијансе. 

 У кући ни са ким не говорим. Ја сам антиглобали-

ста. 

 У љубави сам као бетон. Брзо се везујем. 
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 У мојој кући се можда не зна ко је мушко, али се зна 

ко је газда у кући. 

 У националној трагедији народ је имао запажену епи-

зодну улогу. 

 У полицији сам јефтино прошао. Узели су ми само 
за руке. 

 У рату нисмо могли да се препознамо, а у миру да се 

идентификујемо. 

 У рату смо жарили и палили. Чинили смо све да у до-

мове наших комшија уђе мало топлине. 

 У рату у коме је страдало сто хиљада људи, морао је, 

по закону вероватноће, да се догоди бар један злочин. 

 У српском народу нема ратних злочинаца. Да им се 
није нешто десило? 

 У српском народу нема ратних злочинаца. Друго је 

питање да ли је та тврдња тачна. 

 У српском народу нема ратних злочинаца. Сви јунаци 

ником поникоше. 

 Хомосексуалац сноб излази из америчког плакара. 

 Хтели смо да рат што пре прође. Зато нисмо ни поку-

шавали да га зауставимо. 

 Цео свет не може да реши наше проблеме, а причају 

да смо ми неспособни. 

 Цивили су убијени на спавању. Сви су били у маскир-
ним пиџамама. 

 Чему рат? Зар није лепше да се кољемо у миру, без 

трзавица. 

 Често ми недостају речи. Тешко је писати на малом 

језику. 
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 Чим су нам говна дошла до гуше, осетили смо да ту 

нешто смрди. Имамо ми нос за те ствари. 

 Човек за кога сам мислио да је паметан каже да су 

моје књиге досадне. 

 Шта још треба да се догоди да би се овде нешто деси-
ло? 

 Шта ће нам чланови и симпатизери  кад смо и без 

њих најјача политичка странка. 

 Што је више глава у игри, то их је мање на раменима. 
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МИЛАН БЕШТИЋ

 Ако вам са десне стране наилази тенк, ви ћете га про-

пустити, јер има право првенства пролаза. 

 Ако жртва умре природном смрћу, плаћени убица не-

ма право на хонорар. 

 Ако је жртва рањена, плаћени убица има право на део 
хонорара. 

 Ако је наручилац уједно и жртва, онда је реч о самоу-

биству. 

 Ако је Христ васкрсао, зашто Понтије Пилат није ре-

хабилитован? 

 Ако она има још двојицу, реч је о петоуглом троуглу.  

 Ако плаћеном убици није исплаћен хонорар, жртва 

има право на реанимацију.  

 Ако смо промашили пут који смо одабрали, онда смо 
стигли где треба.  

 Америка је много јака. Могла би волу реп да ишчупа. 

 Баждарим добро и јевтино. Са мном нико не може да 
се мери. 

 Васкрснуће је претеча реанимације. 

 Велики Србин никада не би испред џамије испреме-

штао обућу. Он уђе у џамију и верницима испреме-

шта ноге. 

 Ви сте млади па се не сећате, али рећи ћу вам да је 

Косовска битка била још 1389. 

 Волим да ћутим! Волим да ћутим! Волим да ћутим! 

 Вратите ми имовину мога деде! Мој деда се много на-

мучио док све то није накрао. 
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 Гаће су нам добре. Нећемо их мењати. 

 Где су сада границе Велике Србије? Нема карта – не-

ми картографи. 

 Да ли имам у џепу пет или десет динара? Ни сам не 

знам кол'ко имам пара! 

 Да ли је шрафцигер крстаст или звездаст зависи од 
тога да ли сте верник или атеиста.  

 Делимо постељу и трпезу. Док ја спавам, она једе. 

 Добро вече, желео бих да оздравим све у студију!  

 Ево како сам смањио телесну температуру са 39 на 36 
степени: Од 39 одузео сам 3 и добио 36. 

 Живот нас спушта на земљу, а гробари још даље.  

 Жртва је раскомадала нападача тако да злочинац има 
неколико алибија. 

 Зараде су негде око 700 евра. Негде да, али овде не! 

 Зашто је висок телефонски рачун? Много причате! 

 Зашто смрдим на лук? Зато што лук садржи етерична 
уља. 

 И Бог је Србин. Зато нам и ради ово. 

 Има ли именица смрт деминутив и аугментатив? Ма-

ло стрпљења, па ћете сазнати! 

 Имам велике гласовне могућности, па ћу гласати за 

све кандидате.  

 Испунили смо све што смо у предизборној кампањи 

обећали својим породицама. 

 Ја у браку имам велику слободу. Могу да бирам да ли 

да судове оперем одмах или тек кад жена мало одре-
ма. 
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 Један месар је на кобасице стављао лажну етикету Бе-

нетон. 

 Једите камење, у њима је највише минерала. 

 Јуче сам доручковао, вечерас сам огладнео, а прива-

тизација тек почиње.  

 Кад ми је рекламни пано пао на главу, порука ми се 
урезала у мозак.  

 Кад срце сиђе у пете, и мозак промени позицију. 

 Какав је положај убијеног по англосаксонском, а ка-
кав по континенталном праву? 

 Капитализам је само у почетку неподношљив, а ка-

сније ће свима бити боље. Хајде онда да га уведемо 

касније! 

 Кључ – симбол људског поштења. 

 Ко је узимао лекове, после тога је умро. Нико није 

умро пре узимања лекова. 

 Колико кривих треба да се роди да би се рехабилито-
вали невино на смрт осуђени? 

 Компјутери су све бржи и бржи. Писци који их кори-

сте мораће на курс Паркинсонове болести.  

 Кревет је сексуално помагало. 

 Крстим се десном руком. У леву ме је ранио један по-

лицајац. 

 Кућа на клизишту је покретна имовина. 

 Лав није љубитељ брзе хране, јер зец уме да трчи. 

 Лекови су скупи. Скупа је и сахрана, али кад једном 

умреш, платиш и миран си до краја живота. 

 Ми на Балкану смо против рата звезда, јер тако не мо-

жемо да се кољемо. 
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 Ми смо прави Христови следбеници. Рођени смо у 

време цара Изрода.  

 Минимум процеса рада у полицији демонстрантима 

гарантује само лакше телесне повреде. 

 Мирољубивост нам је у крви. То је проверено више 
пута. 

 Морали смо одмах да замрачимо да би се народ што 

пре привикао на мрак. 

 Муниција се пакује у сандуке. Погођени такође.  

 На извору информација муте воду. 

 На фотографији из чланске карте сам леп к'о уписан. 

 Наређења претпостављених не извршавам, јер по-

ступке не заснивам на претпоставкама.  

 Нашег вечерашњег госта не треба посебно предста-

вљати. Зато га нисмо ни позвали у наш студио. 

 Не верујемо времену да пролази. Стално га меримо. 

 Не знамо како да се обрачунамо са претходним режи-

мом, али питаћемо очеве и деде.  

 Невино осуђене ћемо рехабилитовати тако што ће не-

ко време бити на слободи.  

 Негативна политичка кампања: побити све противни-
ке. 

 Нека метода Ц 14 прича шта хоће, Срби су народ нај-

старији! 

 Нека странци слободно дођу и спроведу приватизаци-

ју! Ни до сада се нисмо плашили да неко наиђе! 

 Некима ћемо судити овде. Они су остатак од извоза. 

 Неко је Наполеон, неко Толстој као ја. Свако се про-

стире према своме Губеревцу.  
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 Немојте ми судити за ратне злочине у Хагу. Ја у Хагу 

нисам починио никакве злочине.  

 Огледао сам се и у есеју. У огледалу сам ја сјајан есе-

јиста.  

 Од времена цара Душана нисмо водили освајачке ра-
тове. Нема тог народа који би толико издржао. 

 Омиљена поза ми је да је она одозго. Ја на трећем, 

она на петом спрату.  

 Омча је ореол за грешнике.  

 Они који ме праве будалом, тврде да имају пуно по-

сла. Које су то будале! 

 Онима не пишем из страха да ми Ови не замере да 

нисам довољно оштар. 

 Остварио сам запажене резултате. Да ли сте то и ви 

приметили? 

 Педагогија у складу са светским стандардима: деца 
клече на корнфлејксу. 

 Пензионери су полу мртви. Зато примају пола пензи-

је. 

 Плаћене убице нису повећавале цене. Тако се треба 

борити против инфлације. 

 Плаћени убица зачас постане убијени плаћеник. 

 Плаћени убица који дави, наплаћује само руке. 

 Подрум пића налази се на трећем спрату нашег тр-

жног центра. 

 После седме, попио сам шесту чашу. После шесте пе-

ту. И тако све док се нисам отрезнио.  

 Потписан је уговор о пријатељству. Мастило се још 
није осушило, а крв се већ згрушала  
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 Приграбио сам сву хуманитарну помоћ, али се не сти-

дим јер није била мени намењена.  

 Пробни балон није полетео јер је био надувен.  

 Рече један криминалац да је православац. Ето, и рима 

га хоће! 

 Све што сам изрекао, ван памети је. 

 Сви моји захтеви су испуњени. У формулару више 

нема места. 

 Своје прве књиге објавићу пред смрт, да бих се што 
краће стидео раних радова. 

 Слушам амбијенталну музику. Амбијент ми је једна 

кафана на Ибарској магистрали. 

 Спасао ми је живот. Могао је да ме убије, а није! 

 Српска полемика: ја нисам прекидао Вас, немојте ни 

Ви мене!  

 Стари режим је мртав, али је новом завештао органе. 

 Стрељање стотину дезертера побудило је у мени па-

триотска осећања.  

 Супституција је замена за надомијестак. 

 Тринаесто прасе је крмачи задња рупа на свирали. 

 Трошкови сахране усклађују се са трошковима живо-

та. 

 У балканској касапници нема меса. Надлежан је ме-

сни суд. 

 У миру смо циљна група, у рату групни циљ. 

 У политици треба раздвојити кукољ по врстама. 

 Увиђамо шта нам се догађа, али се у циљу истраге ре-

зултати увиђаја крију. 
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 Умро је конструктор чувеног тенка. И време му је би-

ло. Био је то много стар тенк. 

 Успео је у животу, што га и убудуће обавезује. 

 Цигарете су опасне по живот. Нарочито ако се трго-

вац цигаретама неком замери. 

 Црној овци је бела врана мозак попила.  

 Шта вреди што је сат водоотпоран када ја не знам да 

пливам.  
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КАРЛО ВЕРЕБ 
 

 Ако вам је жена фригидна, водите љубав на шпорету. 

 Ако жени хоћеш да улепшаш дан, дај јој гол у зору. 

 Ако је и од Европе, много је. Нисмо ми толико заслу-

жили. 

 Ако је политика курва, да ли су онда политичари ма-
крои? 

 Алкохоличар и секс користи на екс. 

 Батина има два краја, а жени је довољан и један. 

 Бацише им прашину у очи. На жалост, није златна. 

 Без Јуде не би било ни разапетог Христа. 

 Био је врстан политичар. Мада није излазио из кафа-

не. 

 Бирократија је лош кројач. Народу увек скроји тесне 
гаће. 

 Бог је са нама. И на небу и на земљи. 

 Боље икад него… руком. 

 Брак је школа секса, а прељуба факултет. 

 Варати сиротињу је грех. Варати богаташе је мај-

сторство. 

 Ваши греси јесу стари, али су наше казне нове. 

 Велики вођа је био експериментатор: и са државом, и 
са народом. 

 Волим куглање. Због женских дојки. 

 Где је сила господар, ту је правда полтрон. 

 Где нема мира, ту се коте ратни профитери. 

 Генерални штрајк је отказан. Генерал је ухапшен. 



 
Карло Вереб 

        

 29 

 Глад је масовна појава. Навикли нас на масовке. 

 Глад уједа и без зуба. 

 Гурману не треба ловоров венац да зачини чорбу. 

 Да је локалних богова мање, народ би имао више да 

једе. 

 Два лоша – оба шверцери. 

 Добио је све по кључу. Чак и Хаг. 

 Добисмо више од очекивања. Али изгубисмо све што 

смо имали. 

 Добро се увек враћа добрим… поготком. 

 Док демократија корача крупним корацима, народ 

тапка. Брзина шкоди срцу. 

 Допао му„црни петак”. Тако је ушао у историју. 

 Дрво се на дрво наслања, а држава на пореског обве-

зника. 

 Држава је највећи лопов. Само то не сме да се каже. 

 Држава је сељацима повећала порез сто одсто. лако 

је њој да се игра нулама. 

 Држава се распада. Свак се бољој нада. 

 Другови престадоше да краду. Сад је ред на господу. 

 Жена му је као Венера: хладна као грчки камен. 

 Жени се љубав види у очима, а секс на лицу. 

 Забио је три гола. Али тек у продужецима. 

 Завадио је два ока у глави. Али и УН. 

 Завршио је високе школе. али се тек у затвору опаме-

тио. 

 Запржише нам чорбу, па сад питају за рецепт. 

 Зелено, волим те зелено. Макар то био и долар. 
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 Златан ланац не пружа слободу, али подиже стан-

дард. 

 И буздован може да има каријеру. Све зависи кога 

лупа по глави. 

 И електрични пендрек има два краја. 

 И за демократију је потребан приправнички стаж. Та-
ко, једно тридесет година. 

 И ковачи лажног новца праве каријеру. 

 И мале креатуре могу бити велики креатори. 

 И међу политичарима има добрих… коцкара. 

 И политичари једу црни хлеб. Народу у инат. 

 И поред толико рода у Србији, Срба је све мање. 

 И Сизифов посао је користан, само ако се добро пла-

ћа. 

 И у сексу неко користи само уста. 

 Издајници су на цени све док и њих неко не уцени. 

 Између партије и власти он је изабрао Америку. 

 Између ратног хероја и ратног злочинца нема разли-

ке. Све зависи за кога се пуцало. 

 Кад се сложе, и Срби су јаки. 

 Кад су потонуле државне лађе, у Европу је отпловио 

својом јахтом. 

 Када се жена расцвета, мора се употребити. 

 Када су волови на власти, онда цвета распродаја ова-

ца. 

 Каква криза – такав секс. 

 Ко пре девојци, онога и девојка и њена риба. 

 Ко рано рани тај рано и љуби. 
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 Ко рано рани, пати од несанице. 

 Ко са псима леже, ујутру мора да лаје. 

 Ко тебе каменом, ти њега каменоломом. 

 Ко тебе каменом, ти њега порнићем. 

 Ко ти данас доноси велики дар, сигурно је капитали-

ста. 

 Ко хвали, тај се квари. Зато многи посланици само 

ћуте. 

 Коначно смо изашли из лавиринта. Сад не знамо ку-

да ћемо. 

 Криза је све већа. Демократија је отишла у небеса. 

 Криза није још на врхунцу. Чека се судњи час. 

 Лако је њему: пала му фотеља на главу. 

 Лепа реч и гвоздена врата отвара. Штета, ми немамо 

ту реч. 

 Лоповлук је и сада профитабилна грана. 

 Љубав је велика лизалица. Што је дуже лижеш, све је 

слађа. 

 Међу лоповима нема технолошког вишка. Такви ка-

дрови су на сигурном. 

 Ми о вуку, а вук оде у политику. 

 Мир је наша судбина. Или нека слична варијанта. 

 Многима је још комунизам у глави, мада капитал др-

же у новчанику. 

 На гладнима свет почива. Сити држе дијету. 

 На младима не остаје свет, већ само дугови. 

 Најбоља епизода у сексу је увек у средини жене. 

 Најбољи је средњи део љубави. Почетак и крај су 

увек исти. 
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 Народ би одмах избрисао границе, али би њихове по-

главице остале без царства. 

 Народ све мање једе. И златни зуби су му испали од 

хуманитарне помоћи. 

 Наш ђаво није био црн, већ црвен. 

 Наши се политичари понашају као звезде: пале се у 
мраку. 

 Не воли само тврдо, већ и да траје дуго. 

 Не певајте пред порезником. Платићете порез на екс-
тра приход. 

 Не пљујте по периферији! Тамо, ипак, најмање смр-

ди. 

 Не пљујте по свом народу! Неко је већ плаћен пре 

вас за то. 

 Не треба летети за демократијом, док ти крила не из-

расту. 

 Не трчи за политичарима. Или ћеш у затвор или у зо-
ну сумрака. 

 Невоља свачему човека научи. Па и сивој економији. 

 Некад је секс био табу. Сада је то део ТВ програма. 

 Неки цепају заставу: тако се почиње. Неки цепају др-
жаву: тако се завршава. 

 Нема само аутопут „црне тачке”. 

 Није нам свет окренуо леђа, већ небо. 

 Није све у сексу. Више је у главама. 

 Нико се није научен родио. Ни народ, ни вођа. 

 Нисмо ми тиква без корена. Корен нам је остао, а ти-

ква је пукла. 

 Нису лопови уништили комунизам, већ његове слуге. 
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 Њен је муж врстан ловац. Сваке сезоне нови рогови. 

 Њихово је царство пропало. Сад траже краљевину. 

 Овај народ живи у вакууму. Напустио је социјали-

зам, а капитала нема нигде. 

 Од сваког обореног балвана може и револуција да 

испадне. 

 Она је мајстор: нуди пицу на разне начине. 

 Ослободите вукове! Моле вас ловци на трофеје. 

 Остала је невина. Мушкарци су јој веровали. 

 Осумњичени се брани ћутањем. Недела му све гово-

ре. 

 Отишао је у мисију мира. Вратио се са кредитом за 

оружје. 

 Откако је измишљен вибратор, жене су много срећ-
није. 

 Памет се не може купити. Ни у демократији. 

 Паметнија жена попушта и све допушта. 

 Плате су ограничене. држава штеди папир за новча-
нице. 

 Пљување по сопственом народу је тежак еколошки 

преступ. 

 По Хагу се дан познаје у Европи. 

 Политичар је само слика и прилика свог народа. 

 Полиција не сме да бије новинаре. За то су задужени 

њихови уредници. 

 Поштеног је тешко наћи. Или је луд или се бави 

шверцом. 

 Правда се не може купити, али се лаж може продати. 
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 Празној глави је тешко. Сви желе да је напуне својом 

идеологијом. 

 Први гол је најтеже постићи. Чак и у сексу. 

 Прво су обрали бостан, а сад већ скидају и кајмак. 

 Приватизација је наша шанса. Њихов капитал то неће 

опростити. 

 Прљави рат много кошта. Колико кошта чист? 

 Променила је много љубавника. Сад је постала књи-

жевница. 

 С падом комунизма све везе постадоше без везе. 

 Сад свако има своје мишљење. То му је једино оста-

ло. 

 Само високо друштво високо лети и високо пада. 

 Само добра риба добро плива… у кревету. 

 Свака власт има опозицију какву заслужује. 

 Свака птица само својој странци лети. 

 Свако чудо три дана. Наше чудо траје од педесет до 

петсто година. 

 Све су жене анатомски исте, само се у пракси разли-

чито понашају. 

 Свету од Срба не прети никаква опасност. За космос 
– не гарантујемо. 

 Секс је двобој у којем учесници испуцају све метке, а 

остану живи. 

 Сиромаштво се не крије. Крије се богатство. 

 Слобода се најбоље цени иза затворских решетака. 

 Судећи по порезима, овој држави цветају руже. 

 Тај не штеди своје дланове. Нарочито кад бије нови-

наре. 
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 Тешко је народу угодити. Нарочито – свом. 

 Тешко народу чији је лидер – дилер. 

 Точкови нашег развоја су блокирани. Свет нам уда-

рио „паука”. 

 У љубави сви су мушкарци рукометаши. 

 У младости је правио ставове. У старости пише ме-

моаре. 

 Уз добар слип пада и највећи клип. 

 Уколико учиниш добро, не објављуј то на ТВ. 

 Ултиматум више не помаже. Народ је научио на пац-

ке. 

 Цео свет нас туца, а деце је све мање. 

 Црква је пребукирана. Комунисти траже свога Бога. 

 Црногорци су Срби. Али на бољим положајима. 

 Чим отвори очи, жена флертује. 

 Шта ће нам орлови кад данас и голубови могу рат да 

воде. 

 Што је положај виши, ударци по народу су нижи. 

 Што је риба тања, тражи дебља улагања. 

 Што су млади ближе граду, сеоски менталитет је све 

мањи. 

 Штрајк је непотребан. Само замарају раднике на пла-

ћеном одмору. 
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ДУШКО ВЛАЈКОВИЋ МИТРОВАНОВ 
 

 А који су само велики Срби то били... Сећате ли се 
када је Црвени Војвода три пута пољубио Црвеног 

Бана. 

 А Срба ће остати толико да се нико неће уверити у 

моје предсказање. 

 А Срба ће остати толико да ће сви стати на сплав Ме-

дузе. 

 А у пушници: ред сланине, па ред шунке, па ред сла-
нине, па ред шунке... да су из пет-шест пута морали 

све да нам однесу. 

 Активни чланови партије заслужују радиоактивне ме-

даље. 

 Алиса је била у земљи чуда. Али зека је журио на са-

станак у Дејтон. 

 Балетска представа је отказана. Ето публици муда од 
лабуда. 

 Банаћани су своју припадност Великој Србији прено-

сили с колена на колено. Али којем Лали је данас до 

колена. 

 Барабе ниједне. Таквог човека сте нашли да разапнете 

десно од Христа. 

 Безгранична власт уводи пасоше тамо где граница не-
ма. 

 Беле заставе би требало дизати на пола копља. 

 Бескласном друштву не треба ни класје. 

 Бићу Вам мета, ал´ молим, без измета. 
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 Бићу слободан тек када слободу свог мишљења схва-

тим исувише слободно. 

 БЛАЖена нека је истина. 

 Бог је прво себи створио браду, а онда мени... – рече 

брадата жена. 

 Боље будите за плес, него да Вам се гуза од седења 
убуђа. 

 Боље добар БРАТОУБИЛАЧКИ РАТ, него СЕСТРО-

ЈЕБАНИ МИР!!! 

 Бунтовна омладина пише графите по зидовима затво-

ра иза којих бивша бунтовна омладина пише графите 

по зидовима затвора иза којих... 

 Ванредни културни догађај. У биоскопу су “Сељаци”. 
Дођите, па ће бити и обрнуто. 

 Велика нужда нас тера да променимо Вођу, али нико 

не жели да дира какано. 

 Велике руке у нашег Господара, а тако мала нужда. 

 Вештице то воле вруће. 

 Влада је финансирала високобуџетни филм о сирома-

штву свог народа. 

 Владајуће пизде купују завоје са крилцима тек када 

крмача добије ратну менструацију. 

 Влашће црвени, већ је по дрвећу. 

 Вођа зна да су Срби мазохисти, али да ли ће то моћи 

још дуго да истрпи? 

 Вођа има чизме од 7 миља – преко целе Србије, бре. 

 Вођа је изабран за почасног даваоца мокраће. И то 

низ ветар. 

 Вођа је испао из форме. Време је за формалин. 
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 Вођа је направио оштар заокрет у политици. А и тај 

окрет више би био туп да није толико зао. 

 Вођа мудро ћути. Не жели да могућим лапсусима 

отвори сезону афоризама. 

 Вођа никоме не потура под нос свој прљави веш. Ве-
зује нам га преко очију. 

 Вођа обожава кабаре, и обрнуто, само се то онда зове 

Вођвиљ. 

 Вођи који од стомака не може сам себи да веже пер-

тле, редовно је и шлиц отворен. 

 Војничка опрема често је и погребна. 

 Волим шкембиће. Ја сам изнутрициониста! 

 Вратите ми јогурт! Задржите револуцију! 

 Гађао сам их јајима канаринца, али јаче се чује зви-

ждаљка. 

 Гајба пива ми је била потребна да укапирам да су све 

баба-сере на платном списку пиваре. 

 Гледај мајку – жени ћурку. 

 Године више не памтим, али ко је у међувремену по-

јео скакавце? 

 Грађани су, напокон, предали нелегално набављено 
оружје. Да трипут куцнем у бомбу. 

 Грађански рат је кад у име домовине нападнеш отаџ-

бину, а убије те родољуб. 

 Групни портрет са дамом је успео, али џентлменима 

и није била баш важна дама. 

 Да Ђинђић, бре, зна нешто о кошарци, презивао би се 

КОШтуница. 
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 Да касније не би дошло до националних несугласица 

Боро и Рамиз су се договорили да гину по азбучном 
реду. 

 Да нисмо подигли барикаде, слобода би погинула још 

у рову. 

 Да нисте појели пса – он би за Вама завијао дуже него 

што је Вама крчао стомак. 

 Да сам знао да ће нашег министра у Данској занимати 

ветрењаче, не бих за њим бацио воду, већ пустио ве-
тар. 

 Да секира џелату није пала у мед, смрт би ми горко 

пала. 

 Дајте ми режим са довољно чврстом упоришном тач-

ком у народу и уз помоћ пендрека ћу Вас померити 

на онај свет. 

 Дао сам Вођи прст, а Он је тражио шаку. Дао сам му 
целу руку, а онда ме увукао целог. 

 Дао сам му целу шаку, а очекивао је прст у око. 

 Девет Југовића, а десетковани. 

 Деца цвећа дижу заставу на пола ко(но)пља. 

 Доба Вођине владавине за нас је прошло, садашње и 
будуће време. Како се сам Вођа граматички изразио 

“бејахћу”. 

 Добро контролишем свој унутрашњи будилник, али 

још боље откуцавам споља. 

 Договор око заједничког грба је нађен. Биће то двогр-

ба верзија. 

 Док жути жутују, наши црвени ће код њих да путују. 

 Док је Европа још јела рукама, ми смо кашикама очи 

вадили. 
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 Док је мени ових десет прстију све жене ће бити задо-

вољне. 

 Док пузи – пешадија се сигурно не повлачи. 

 Док се ЈЕДНОМ не смркне, народ ће да цркне. 

 Док смо их ми чекали у заседи, они су заседали у че-

ки. 

 Дошло је и мојих пет минута. Исплатили су ми прву 

рату у вредности минуте ћутања.  

 Држаћу те ја у шаци, макар на све стране штрцао. 

 Држим главу у торби – шта има ко да зна када кори-
стим мобилни. 

 Други човек Режима је из свечане ложе пратио отва-

рање ауто-пута. Што би стара народна рекла: Да и 

Вођино дупе види пут. 

 Друже Слобо бела лица да л´ ћу бити избеглица? 

 Е, да сам јуче умро – данас би ме сахранили. 

 Ева ме је оставила чим сам постао евнух. 

 Еј, који је то историјски корак био. Ја у Београду, а 

нога још у Љубљани. 

 Ех, кад би Тројеручица делила аперкат! 

 Ех, шљиве! Па ја и шкољке једем са коштицом. 

 Жетву Срба обавили смо у седмом мјесецу – Србњу. 

 Жртва је сама одабрала каму речима: Ја бих једну 

кратку, онако, с ногу. 

 За житну аферу криви су мишеви из министарства за 

кућне љубимце. 

 За криглу пива радим као подметач. 

 Заборавите Тајну вечеру, отворили смо Народни ка-

зан. 
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 Занемоћао сам у шеснаестој, простата ми је пропала у 

осамнаестој. Али зато сам најмлађи српски политичар 
свих времена. 

 Занима Вас ко ће бити следећи председник? Онда ре-

ците: Следећи! 

 Запалили смо логорску ватру, а они нас оптужили за 

геноцид. 

 Зашто Вођа увек последњи сазна шта је то народу то-

лико забавно у Хагу? 

 Зашто је цео свет против српске ратне машине, кад је 

по закону вероватноће пре могуће да их Кинези пре-
газе бициклима? 

 Зашто на пиву нема пене? Чека се да радници пиваре 

опет побесне. 

 Зашто смо им силовали жене? Па болесно би било да 

напаствујемо преклане мушкарце. 

 Звери дресирај, а децу васпитавај – уколико на време 
увидиш разлику. 

 Здравље на уста излази – рече глиста-избеглица пред 

најездом полтрона. 

 И богаљи су Богом дани, само што је њима одузето. 

 И кад даме бирају – украду им гласове. 

 И на крају, Боже, дај да будем добар атеиста. 

 И над попом има дрот. 

 И новом Вођи дао бих ногу. 

 И Скарлет О´Хара би била бољи председник од овог 

нашег, али о томе ћемо мислити сутра. 

 И у лоше и у добро организованим друштвима – кри-
минал је редовно добро организован. 

 Извештај са Сајма: Пала КЊ... на два слова. 
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 Имам алиби – био сам жртва. 

 Информација је процурела – сад ће да тече крв. 

 Историја меље све што јој се стави под точак, али то-

чак се да променити. 

 Ја, ти он, ми, ви – њу. 

 Јавља РТС: Исти поштар исту пензију истог месеца 

доноси двапут. 

 Јак курац тај ваш председнички кандидат! Ја, бре, та-

кве једем за доручак – са јајима! 

 Јебаће му пас матер све док шинтери не ураде посао 
како ваља. 

 Јеби га, такав је живот! Родиш се као пас, живиш као 

пас, а умреш као Србин. 

 Један глупак је куртону одсекао врх мислећи да је у 

питању фабричка грешка. И постао глупача. 

 Један добро опремљен и обучен Полицајац растура 7 

демонстраната, али и 7 добро опремљених демон-
страната растуриће свученог полицајца. 

 Једна педофилска: Пољуби, па злостави. Једна злочи-

начка: погуби, па остави. И једна некрофилска: зло-

стави, погуби, па пољуби. 

 Једна режимска новина излази на најквалитетнијем 

увозном дрвном папиру. У питању је чиста (ј)ебано-
вина. 

 Једно је стасати за униформу, а друго стасати за пен-

дрек. 

 Једно пророчанство деда Милоја: Кад шприцер у Вр-

шцу потече у супротном смеру, значи да повраћате. 

 Јесам вегос, ал´ ме слама. 
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 Још једна успешна инвестиција: затворио је фабрику 

маказа везивањем свечане врпце. 

 Јурим само зреле женске откад сам од оних клинки 

добио педофилију. 

 Кад Индијац малом гипсаном Буди протрља стомак – 
овај му испуни жељу, а кад Србин великом челичном 

Вођи трља стомачину – овај му направи жуљ. 

 Кад лете главе, ето ваздушног туризма за вашке. 

 Када јагањци утихну – мирна Босна. 

 Када је чула да славим имендан – почела је да слави 

химендан. 

 Када се Вођа нађе у великом раскораку многи се спу-

сте низ стуб срама. 

 Када се Вођи приближи критични минут до поноћи, 

време је да још у десет уведе полицијски час. 

 Када се мали народ подели – пола оде под Вођин ма-
ли нокат, а пола остане у другој ноздрви. 

 Када ти непријатељ намигне – нишаниће прецизније. 

 Када ће САВЕЗНА царина да постане САВЕСНА? 

 Када убудуће небески народ пустите из кавеза, њего-
ву припадност означите оковом око ноге. 

 Какав секс – такав абортус. 

 Како да нам плаже буду чисте, кад песак воли да се 

увлачи у дупе. 

 Како да се Власт освети афористичарима? Довољно је 

да их уврсти у читанке. 

 Како затворити круг? Стегнеш обруч, вежеш кана-

пом, па бијеш опасачем. 

 Како решити проблем незапослености? Запослите ме, 
па ћу Вам рећи. 
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 Како се гасе књиге? Узмеш писца и присилиш га да 

своје срање прочита течно. 

 Како се пале књиге? Узмеш писца и креснеш га у гла-

ву. 

 Како ћемо? Какићемо! 

 Као Гордијев чвор имао сам петљу, ал´ ме сасјекоше. 

 Као и сваки добар јебач, први Вођа се никад не забо-

равља. 

 Као крајње опредељен џентлмен – удовац ће пустити 
своју даму да прва умре. 

 Касни ми меца! Тако нас варају мала деца. 

 Ко Вам гледа у зубе – пратите му шаку. 

 Ко високо лети – наоружаће и космос. 

 Ко због комшије чашу меда не испи – секиру неће из-
вадити. 

 Ко каже да нас је влада увукла у још црњи мрак? А 2 

пута по 5 минута ватромета годишње?! 

 Ко нема речи – остао је без текста. 

 Ко преживи причаће – ко исприча неће. 

 Ко са Лалом тикве сади – обраће зелен бостан. 

 Ко слободу силује још на барикадама, погрешио је 
револуцију. 

 Ко трчи испред руде – ископаће га рудари. 

 Ко ћути – откуцао Вас је писмено. 

 Ко чека, тај нек причека. 

 Ко чепрка по истини – ископа лажи, ко копа по исти-
ни – не зна шта тражи. 

 Која је то кукавица у мом харему евнуху подметнула 

јаја? 
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 Којем је то лекару у интересу да целој влади препише 

вијагру? Најебасмо, бре! 

 Колики му буџа, толики му и буџет. 

 Колико се само зачудио што није успео да опере руке 

у реци избеглица. 

 Коме није до женских колена, сигурно му је чешће до 
колена него до пупка. 

 Коме потковица није донела срећу тај је засигурно 

био под копитама. 

 Коначно одбројавање је почело. Ко зна да броји до 

бесконачно? 

 Котиће се к´о мишеви докле год им се завлачимо у 

рупе. 

 Крава која прогута детелину с четири листа реклами-

ра се са цветом у коси. 

 Краљ је мртав! Живео мимоход! 

 Краљевство за Коња! – тим повиком обично је обез-
беђена и госпођа Кобила. 

 Крв није вода! Њу ће Вам наплатити под ставком: 

Пречишћавање отпадних вода. 

 Кроје нам судбину, а продају се за зидаре. 

 Крстим се и ја са три прста, али само средњи ме луп-

не по челу. 

 Куртон са укусом банане сасвим је ОК, али шта ћу са 

кокосовим орасима. 

 Лажу да роде доносе децу, па и пауци односе аутомо-

биле. 

 Локална је анестезија, а државна телевизија еутанази-
ја. 
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 Љубио бих ја ближњег свога, али ми се увек закачи за 

пупак. 

 Ма који окупатори – дошли смо да питамо зашто уну-

трашње границе обележавате Морзеовом азбуком? 

 Мешовита комисија је установила да су терористи 
жртве прво заклали, а онда на најсуровији начин 

транжирали и помешали тако да се ниједно тело није 

могло препознати. Да га јебете, поштовани гледаоци 
Другог дневника, увек када почнемо са политиком, 

ми завршимо са куварским рецептима. 

 Млађи брат никада не би постао братоубица да је ста-

рији на време убио мајку. 

 Мој Вођа је слеп за боје. Све нијансе црвене прелепо 

му стоје. 

 Мој предлог грба: двоглава кокошка и пуж у пролазу. 

 Молим за трунку поштовања. Останимо на Ви – 
осим, можда, у псовкама. 

 Молимо вернике да на Свету Гору долазе без женског 

полног органа. 

 Мрзим женске стидне длачице. тачније, иду ми на ку-

рац! 

 Муслимани имају квалитетно сексуално обрезовање. 

 На Кордуну гроб до гроба – на Дедињу чика Слоба. 

 На овакву химну и заставе се сламају на пола копља. 

 Након ратних игара заставник је вратио крпице. 

 Написао сам козерију, а мислио на краву. 

 Напокон сам схватио поруку Бетовенове Оде радо-

сти. Кад Он оде, ето нама радости. 

 Наравно да ме занима етничка припадност људи на 

Косову. Нарочито четничка. 
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 Народе мој, лажу да сви путеви воде у Рим. Пуно по-

здрава из сунчаног Хага. 

 Народног хлеба ће бити. И то међународног. 

 НАТОварите мртве. 

 Наш циљ – Србија иза хоризонта. 

 Не бојим се затвора. Ма, серем. 

 Не зна сит – шта је пост. 

 Не знам какав је у души био, али имаће глогов колац 

у срцу. 

 Не знам ко су књижевни цензори, али знам им адре-

су: Fahrenheit 451. 

 Не клањамо се Вођи него нам се од дркања кичма 

осушила. 

 Не ломите ме багремом. 

 Не паркирај! Утовар добровољаца. 

 Не реагујем на ружне речи као што је, нпр. КУРАЦ. 

Што би рекли: На једно уво ми уђе, а на друго изађе. 

 Не тугуј, бронзани Дражо. 

 Незадовољни демонстранти заузели су Пицин-парк. 

 Нека будем и магарац. Само да липшем од зелене 

траве. 

 Некада смо гробове поливали ракијом, а сада кречом. 

 Некада смо заставе шили без напрстка. 

 Некада смо читали “Уста пуна земље”, сада живимо у 

“Земљи празних уста”. 

 Нема разлике између куртон и тампон зоне. Или не 
цури или не тече. 

 Није шија, ал´ је јаши. 

 Нисам у форми да будем у униформи. 
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 Нисам учествовао ни у једном рату на просторима 

бивше Југославије. По правилима организаторима и 
члановима њихове породице је било забрањено уче-

шће у игри. 

 Нисам, и још шест стотина шездесет пет пута нисам – 

сатаниста. 

 Ноје није имао три чисте! Тачније, имао је само по 

две чисте и две нечисте животиње. 

 Обесићу се ако још једном исерем пајван. 

 Објавила је сабрана дела, јер нико није смео да одабе-

ре изабрана. 

 Одакле Вам идеја да ће прво истребити Србе? Увек 
прво страдају диносауРУСИ. 

 Одани комунизму вечно живе у афоризму. 

 Одвојити економију од политике исто је као одвојити 

економију од секса. 

 Одувек сам био симпатизер ФК Обилић, а откако су 

се десиле и неке персоналне промене у вођству клуба, 

ватрени сам навијач Кобилића. 

 Оловни војници испаљују живо месо. 

 Опрали смо руке, а трупла нек им оперу породице. 

 Орвел је био оптимиста, бар Велики Брат тако мисли. 

 Осим у ухо – ухода радо завирује и у грло и нос. 

 Остајте овдје! У војвођанском препеву гласи: Отиђ 

отале! 

 Остала биста, бејби. 

 Отпораши паролу САМО ВАС ГЛЕДАМО промени-

ли у САМО ВАМ ГЛАДИМО. 

 Паметнији попушта – простата му допушта. 
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 Пао је шеснаести километар, али никад неће Дедиња-

ча-ча-ча. 

 Параноидне Вође иду на зачељу своје посмртне по-

ворке. 

 Пасти низ степенице је сасвим бананална ствар. 

 Педофили свих земаља, уђите у дечју лектиру. 

 Пита ме кројач на којој страни га држим. Свашта, па 

и срце је с леве стране. 

 Плене моје док сном мртвијем спавам. 

 Политика је курва. Уколико грешим нека задржи моје 
паре. 

 Полиција се укључила у акцију: “Борба против пара-

дентозе”, слоганом: ДОБРО ИЗМАСИРАЈТЕ ДЕСНЕ! 

 Помоз Бог, јунци! 

 Попустила им петља. Тако је то код демокраћа. 

 Последња времена. Ни пса да не пустиш из лонца. 

 Поступили смо по наређењу – пуцали смо по нахође-
њу. 

 Потребан радник за српска посла. 

 Почели су да хапсе афористичаре. Значи, време је да 

признам да их крадем од Витезовића. 

 Поштовани злочинче – рече жртва – ја бих исто овако 

дрхтао од треме и да заменимо улоге. 

 Правићете ви мене од блата – тако ми свег злата! 

 Први Вођа је донео шаховску таблу на преговоре, 

други је поређао фигуре, а наш жртвовао пешаке. 

 Прво скочи, па отвори падобран. 

 Предлог ефикасније инфлације: Уместо “0” иза сваке 

цифре, дописати број “9” испред исте. 
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 Преко курца ми је држава у којој се до власти долази 

преко курца. 

 Преко Црвеног крста добили смо инстант-супице. 

Прах праху. 

 Преносимо са колена на колено народне песникиње, а 
песме нека потомство запамти. 

 Пресецањем врха кондома отворио је борбу против 

беле куге. 

 Пресецањем зрна пасуља за две порције, отворен је 

народни казан. 

 Прогутали су статистички податак: Кост по грлу ста-

новника. 

 Пропашће други круг избора за председника. Жена 
једног од кандидата поручила је гласачима да ће у ци-

љу кампање за што већи одзив гласача спојити своју 

грађанску и брачну дужност. 

 Псећи народу, рече Вођа, и моја кева би окотила бо-
љи. 

 Пуцајте у њих! Ја морам да завршим час. 

 Пуцајте! Ја и даље држим мету. 

 Рече Едип: Кога је мајка једном привила на своје гру-
ди, може без таште, али не и њене ћерке. 

 Риба се чисти од репа, а прља од главића. 

 Риба смрди од главе, а камоли од главића. 

 Рибица испуњава жеље, само ако је пре тога добро 
испуните. 

 Руку на срце – волим да су ми руке и на другом ме-

сту. 

 Рушимо куле! Враћамо главе! 

 Сад ми је јасна она хрватка реч уНАТОч. 
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 Само се Ви смејте што ће Вођа последњи да укапира. 

 Сан шизоидног Вође је да буде сахрањен у личној ма-

совној гробници. 

 Саопштење гувернера: Мораћемо да доштампамо још 

новца. Целу серију дематеријализовао је Дејвид Ко-
перфилд. 

 Свака јебена држава жели да вери свог сина својим 

прстеном заштитника – револвера. 

 Сваки Вођа уроњен у мисли потискује онолико зла 

колико је лак на народу. 

 Сваки дан исто. Пасуљ ми је већ дошао до носа. 

 Свако јаје бачено на полицију жели да постане ка-

мен–темељац наше револуције. 

 Свашта ће још Вођа да нам НАТОвари. 

 Све педерске су љубави тужне – ја пишам, а он пушта 

ветрове. 

 Све тече. Никад се двапут не можеш удавити у истој 
реци. 

 Свеједно је да ли родиш девет Југовића или девет пу-

та абортираш. 

 Свеједно је ко је први – само да је неко други. 

 Своје масовно средство комуникације омасовићете 

још више уколико забраните туђа масовнија средства 

комуникације. 

 Сиђи са политичке бине – и не окрећи се, сине. 

 Сизифов мото: Нешто је испод камена. 

 Синови су отишли у рат, а мајке остале код куће да 

чекају – саучешће. 

 Скидам звезду с три прста – Ви Вашега никад с крста. 
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 Слагала је годину рођења, а годину смрти одмах смо 

заборавили. 

 Слободу људима треба дозирати – затим дозу лагано 

смањивати. 

 Смислио сам страшан бизнис! Фирма за експорт на-
пуштених српских колевки на Косово. 

 Сред пушака, бајонета – деца су украс света. 

 Срем, Банат и Бачка – и тек да се римује: Немачка. 

 Срце нам је са леве стране – поготову када Вам окре-
немо леђа. 

 Ставио сам гумицу – из курто(н)азије. 

 Сузавац пече слузокожу, скоро као згузавац. 

 Сукобили су се полицајци и гладни грађани. Био је то 
сукоб панцира и одрпанцира. 

 Сумњали смо да је тамо масовна гробница, а оно ни-

ког живог. 

 Сумњам да почасни строј уме да погоди. 

 Таман да смрти погледам у очи, кад ми неко склопи 

капке. 

 То што ми се сексуални живот своди само на дркање 

не значи да сам веран себи. 

 Толико је снажан да би једним чупањем од бика на-

правио вола. 

 Тонемо све дубље. Ура, сликаће нас Жак Кусто! 

 У војсци: Ил´ се клањаш надређеном, ил´ се сагињеш 
по сапун. 

 У овој земљи живе само наивни и педери. На пример, 

Вођу увек навуку. 

 У част Дана рудара – испалићемо трећу смену. 



 
Душко Влајковић Митрованов 

        

 53 

 Увек је слађе оно што други има – у шлицу. 

 Увек кад Вођа узме у руке дете из масе својих при-

сталица оно му испадне, али, срећом, ивер не пада да-

леко од кладе. 

 Увредио је Бога и отпала му нога. 

 Удала се за полицајца чим је чула да има електрични. 

 Удовицама је 8. март празничко, тачније ПРАЗНО 

ПИЧКО, вече. 

 Укидамо државне границе – осим за сталне чланице. 

 Уколико имате жену и ташту у Вашем животу неће 
долазити до нежењених последица. 

 Уколико си почео да јебеш у минут до поноћ – посао 

никако не остављај за сутра. 

 Упркос кишном времену, Вођа је обишао рањене рат-

нике. Негде око Крагујевца. 

 Упркос што ме се стиде, објављујем да доле имам ва-

шке. 

 Ухватио је златну рибицу! Боже, где све данас девој-

ке не каче минђуше. 

 Хајди је имала деду, а и деда је имао Хајди – и то згу-
за. 

 Хлеба и игара. Нож је обавезан. 

 Чију пичку материну Папа зна о сексу. 

 Чим су ми изјавили саучешће, знао сам шта ме чека. 

 Џаба што све знате о сексу када се нисте усудили да 
ме питате. 

 Шта има у излогу има и у радњи. А ту су и цене, па 

не морате ни да улазите. 
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 Шта се бијели у гори зеленој? Масовна гробница пре-

ливена кречом. 

 Шта то радиш, мама? Ништа страшно, Едипе. Кале-

мим се на твоју породичну грану. 

 Шта ћете, власт му је у крви. И то до колена. 

 Шта?! Опет нема уља! Добро, дај маст – МАСТурби-
раћу. 

 Што више Вођиних клонова – то више кловнова. 
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ДАЛИБОР ДАВИДОВИЋ 
 

 Marry  Christmas and Happy New York. 

 Баш сам будала. Хоћу да будем калиф уместо кали-

фа, а могу да будем Батић уместо Батића. (Изногуд). 

 Да ли ћемо са новим обрачунима добити и нову цену 

електричне енергије? Не знамо. Главни одбор СНП-а 
још увек заседа. 

 Да су скупљали све оне сузе проливене у латиноаме-

ричким серијама, и Сахара би озеленела. 

 Дошао је тихо и ушао кроз прозор. (Арсен Лупен) 

 Зашто плавуше носе мрежасте чарапе? Хватају со-

мове. 

 Зрно по зрно – погача. Камен по камен – палача. Она 

ствар по она ствар – крзнени капут. 

 И ми ћемо гласати за Бату. (Грађани села Луга) 

 Имате вишак килограма. За три месеца изгубићете 

десет. (Војска Југославије) 

 Какве су школарине, више се исплати купити дипло-
му неког факултета. 

 Клин се клином избија; гума ексером пробија. (Ауто-

манијак) 

 Ко другоме јаму копа, ради у погребном заводу. 

 Ко каже да Пинк нема везе с културом! А Pink Floyd? 

 Ко каже да се злато не квари! Ето, јуче ми је зубар 

извадио златан зуб. 

 Ко ће коме ако не ја теби. (Комшија) 

 На Западу ништа ново. Још од септембра 2001. 
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 Најзад су ме на клиници излечили од алкохолизма. 

Одох у кафану да то прославим. 

 Наши политичари су звезде. Ми смо само звездана 

прашина. 

 Не морате да радите компликоване вежбе како бисте 
сагорели калорије. Дођите код нас! (Пиромани) 

 Није опасно скочити са осамнаестог спрата. Опасно 

је стићи на земљу после скока. 

 Нисам Прометеј, а ипак ми поједоше џигерицу. (Пен-

зионер) 

 Она јабука… што ју је Ева дала Адаму… сигурно је 

прошла кроз процес варења. 

 Отаџбина те зове! А када ми зовемо њу, прави се 
глува. 

 Отворена је сезона лова. Ловци се спремају за лов у 

природи, а они што нису ловци, за риболов на сувом. 

 Паде ДОС кроз Windows. И распаде се. 

 Порука фудбалерима Партизана: „Звездаши су Дели-

је па бију. Ми смо Гробари.” 

 Поштујте природу – направите хранилицу за птице! 

Уједно сте поставили и шведски сто за мачке. 

 Пронађено штене шарпланинца старо четири месеца. 

Било је укусно. (Радник у пропалој фирми) 

 Раскинуо сам с девојком. Казала ми је да је у про-
шлом животу била богомољка. 

 Скупштина Србије – пит-бул арена. 

 Сународницима набављам наочаре упола цене. (Ки-

клоп) 
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 У ловишту Моровић завршен је састанак председни-

ка ДОС-а. Резиме састанка: 17 зечева, 12 фазана и 2 
срндаћа. 

 Уз помоћ заштићеног свједока С-14, затјеченог на 

становитом мјесту, коначно је утврђена старост Кра-

пинског човјека. 

 Читао сам да је извесна Тајланђанка провела са 

шкорпијама 42 дана. Није то ништа. Ја са шкорпијом 
живим већ 27 година. 

 Шта добијемо кад спојимо Брионе и Кућу цвећа? 

Острво цвећа. 

 Шта је то ангажована снага? Трошимо струју „За ша-

ку долара”, а плаћамо „За долар више”. 
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ВЕСНА ДЕНЧИЋ 
 

 Америка нам је опростила што смо ухапсили њиховог 
шпијуна, зато што ни наша власт није веровала у та-

кву могућност. 

 Афоризме пишем зато што у причу не може да стане 

толико потресних ликова. 

 Афоризме пишем кад одгледам све информативне 

емисије, тада је концентрација глупости највећа. 

 Бескућници перфидно поткрадају државу. Не плаћају 
порез на имовину. 

 Биле су нам потребне хладне главе, али тело није из-

држало. 

 Био је вредан као мрав, а мрави су баш згодни за га-

жење. 

 Био је изузетан човек. Изузет из стварности. 

 Биолошко оружје тече нам венама. 

 Богатство су згртали лопатом. Гробарском. 

 Боже, помози нам! Нисмо ти се обраћали 50 година! 

 Борба за равноправност полова дала је резултате: му-

шкарци су постали лепши, а жене јачи пол. 

 Борци за људска права кратког су века. 

 Будућност нам је на дохват руке. Треба само да зине-

мо. 

 Ваздушна операција је успела. Пацијент је научио да 

лети на све стране. 

 Верујем у бога. Осећам батину. 

 Више не извозимо памет. Презаситили смо светско 

тржиште. 
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 Више не извозимо памет. Што смо имали – то смо 

продали! 

 Власт више не обећава мед и млеко. Знају они шта 

одрасли воле. 

 Власт не воли сатиричаре, јер је љубав узајамна. 

 Власт од народа очекује подршку. Не краду они само 
због себе. 

 Волим кад је неко самокритичан. Увек му се насме-

јем. 

 Вратио би се он на место злочина да сва места нису 

попуњена. 

 Галилео је био жива ватра. 

 Где ђаво спава – безопасно је. 

 Где нестаде народ који је написао оволико послови-

ца?! 

 Гиљотина се више не практикује јер успорава систем 

елиминације. 

 Глава на пању превише говори. 

 Гледам ТВ рекламе и дивим се понуди наше привре-

де: цигарете, алкохол, секс. 

 Гледам у огледало и дивим се понуди. 

 Групна терапија дала је резултате. Преживели се осе-

ћају као у рају. 

 Да би оптужница била ваљана, оптуженог су морали 
да упуте у злочин. 

 Да бисте уштедели струју, кувајте ноћу. Спавати 

ионако можете на послу. 

 Да је јуче умро, данас би био светац. 
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 Да јој је на време купио усисивач, не би постала ве-

штица. 

 Да криминалци нису медијске личности, трунули би у 

затвору. 

 Да ми је ова памет а оне године, рано бих полудела. 

 Да нам прошлост није била толико светла, будућност 
би ушла у конкуренцију за друго место. 

 Да није безгрешан, размислио би о самокритици. 

 Да није пресекао грану на којој седи, и даље би ви-
сио. 

 Да нису пробали јабуку, не би знали шта је забрањено 

воће. 

 Да случај није дошао до суда, било би мање жртава. 

 Да су министарства уређена домаћински, знало би се 

где је обор. 

 Дајте нам шансу, ионако је нећемо искористити. 

 Данима не једем. Палим се на штедњу! 

 Демократија Одлично Статира. 

 До новог рата мора доћи. Не могу толики људи да 

страдају узалуд. 

 До сада смо живели без веронауке, а сада је ђаво од-

нео шалу. 

 Добили смо нове контејнере. Сада је и естетски кри-

теријум задовољен. 

 Добио је награду за животно дело. Сад се зна да је 
живео. 

 Добро је што се избори расписују на сваке четири го-

дине. Народ се увек огребе за неки сувенир. 
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 Доживео је духовни препород тек кад се растао са ду-

шом. 

 Док криминалце стигне казна, прођу им најбоље го-

дине. 

 Домановићев Вођа је мртав, али ми увек нађемо не-
ког слепца! 

 Доста је било приче о ропству. Хајде да мало машта-

мо о слободи. 

 Дрина се не може исправити, али наше је да покуша-

мо. 

 Духовност смо подигли на виши ниво. Да не буде на 

дохват руке. 

 Жене никада нису вршиле злочине. Њихово је било 
само да закувају. 

 Живели бисмо као у рају да нисмо душу продали ђа-

волу. 

 Жито са шлагом ће га сахранити. 

 Жртве не могу да се пожале. О њима се највише во-

дило рачуна. 

 Жртви се не може веровати. Стално наседа. 

 Жртву не држи место. Час је на овом час на оном све-

ту. 

 Идемо линијом мањег отпора. Главом кроз зид. 

 Иза сваког успешног телохранитеља стоји неуспешан 

политичар. 

 Извршили смо корените промене. Појели смо корење. 

 Имали смо неограничено поверење у једног човека. 

Сад ни армији не верујемо. 

 Имамо слободне медије. Власт се не контролише. 
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 Испрали су нам мозак. Чистоћа је пола здравља! 

 Истина о нама тешко продире у свет, јер је нико не 

зна. 

 Историја је крвљу писана. Тада није било компјутера 

и ласера. 

 Историја нас учи да немамо појма са животом. 

 Кад му је вода дошла до грла, схватио је да то није 

његов бунар. 

 Кад стане велико срце, хиљаде малих закуца. 

 Као интелектуалац би могао да сноси одговорност, 
али као обичан човек може да се прави луд. 

 Капитулација је била ствар форме, јер непријатељ па-

да на јефтине трикове. 

 Клиничка слика нашег народа је поразна. Али то је 

само на први поглед! 

 Ко сања отворених очију, губи континуитет са реал-

ношћу. 

 Код нас је изборна тишина углавном – минут ћутања. 

 Код нас је контрола рађања цивилизацијски регулиса-

на, али се зато убијамо без контроле. 

 Код нас нема јавних кућа јер је проституција дозво-
љена само у Скупштини. 

 Коме је стало до промена мораће да промени мишље-

ње. 

 Коме се једном отвори пакао, срећа га не напушта. 

 Коме цветају руже, тај зна шта је гробље. 

 Коначно смо изборили слободу! Сад лутамо без ци-

ља. 

 Копање ровова убрзава процес сахране. 
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 Краљ може да се врати у земљу. Тамо је већина њего-

вих присталица. 

 Купопродајни уговор није био прецизан, али се под-

разумевало да ћемо остати без гаћа. 

 Лако је било Колумбу да пронађе Америку кад није 
знао шта тражи. 

 Лисице су нам учиниле медвеђу услугу. 

 Логично је што политичари мисле само на себе. И ви 

мислите на себе кад гласате за њих. 

 Медаља је дволична. 

 Медијски рат никако да заврши. Медији су под опса-

дом политичара. 

 Метак је скупљи од живота. 

 Метеоролози најављују захлађење. Они увек трче 

пред руду! 

 Метузалем је оболео од вишка живота. 

 Ми нећемо умрети од глади. Са тим се сложио и ми-

нистар одбране. 

 Ми нисмо осветољубиви. Никад нисмо узвратили ја-

чем од себе. 

 Ми смо први користили прибор за јело, а могли смо и 
без тога лепо да једемо. 

 Ми смо ситна риба. По томе смо слични пирани. 

 Министар пољопривреде је завршио факултет. По то-
ме се разликује од страшила. 

 Младим нараштајима није лако. Нема довољно места 

на психијатрији. 

 Много је историјских датума. И сви су крвави. 
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 Можемо мирне душе да склопимо очи. Превише смо 

видели. 

 Мој досије је криминално досадан. 

 Мој родни град често мења државу. 

 Морају да воде рат. Од љубави се не живи! 

 Морам и даље да пишем афоризме, да нова власт не 

помисли како није вредна помена. 

 Морамо да извршимо национално помирење. Шта 

има везе ко је кога заклао! 

 Морамо се суочити са ратним злочинима, мада је 
мирнодопских више. 

 На муци се познају лудаци. 

 На правом смо путу. Отпад је свуда око нас. 

 На прагу смо новог научног открића, ако нам не црк-
не акумулатор. 

 На путу за боље сутра упропастисмо најбоље деони-

це. 

 На телевизору држим миље. Допуњује фолклор са 

екрана. 

 Нада никада не умире, рече ожалошћени. 

 Најбољи црни хумор гаји народ који изумире. 

 Најјачи ослонац је у златним полугама. 

 Народ би изабрао власт какву заслужује да таква по-

стоји. 

 Наталитет је у опадању, али зато морталитет расте! 

 Наука је споменик жртвама. 

 Наш пакао је поједностављен. Све се врти у истом 

кругу. 
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 Наша земља никад неће бити нацистичка. И национа-

листи једва опстају. 

 Наши стручњаци су цењени у свету. Не знају они ка-

ко се са таквима поступа! 

 Наши успеси јесу велики, али ни лупа није свемоћна. 

 Не бисмо ми правили од комарца магарца, да комарац 
не њаче. 

 Не видимо светлост на крају тунела, јер тунелу нема 

краја. 

 Не знамо шта је наш национални интерес. Национа-

листи стално мењају мишљење. 

 Не могу да идем њиховим стопама пошто су ту гро-

бови. 

 Не могу да расветле случај. Све се одиграло у мраку. 

 Не може баба да буде девојка. Сувише је стара за то. 

 Не можемо да живимо пристојно док је на власти све 

го лопов. 

 Не можемо да идемо у бољу будућност зато што још 

увек пузимо. 

 Не можемо да комуницирамо са бићима из свемира. 
Ми ни са комшијом не разговарамо. 

 Не можемо да пратимо серију убистава. Никако да 

похватамо термин. 

 Не можемо да уђемо у нови светски рат, то би нас 

убило. 

 Не морамо да пратимо научна достигнућа. Ево, и 

Мајкрософт нам на ноге долази. 

 Не пише им на челу ко су, али се то види по лудачком 
погледу. 
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 Не признајем колективну кривицу. Ја сам асоцијална 

личност. 

 Не треба власти дати одрешене руке, ионако се пона-

шају као пуштени с ланца. 

 Не треба свет да нас учи памети. И без њих смо до-
вољно глупи. 

 Невидљива је рука Творца. На тој идеји политичари 

пеку занат. 

 Незнани јунак је историјска личност. 

 Некад смо животне трошкове везивали за марку. Сад 

смо изгубили и тај ослонац. 

 Некада је ово био циркус. Док животиње нису пуште-

не на слободу. 

 Нема потребе да мртве дижемо из гроба, једном им је 

било доста. 

 Није крив што је жив, али суд не признаје тај алиби. 

 Није лако извршити самоубиство. Избор оружја је 
превелик! 

 Није нас напустио борбени дух. Духови нас и иначе 

не напуштају. 

 Није што је наш парламент, али бољи циркус не по-

стоји! 

 Никад нисам ударила мушкарца. Плашим се да ми не 

врати. 

 Никад нисам ударила мушкарца. Штитим његова 
људска права. 

 Нисмо узалуд ратовали. Тек сада видимо колико нам 

недостају погинули. 

 Нису нам све лађе потонуле. Само чамци за спасава-

ње. 
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 Нису сви на власти покварени, има ту и поштених ло-

пова! 

 Новац ми се убуђао у чарапи. Кад год хоћу нешто да 

платим, сви се разбеже. 

 Нове генерације нису задојене идеологијом. Они су 
сисали весла. 

 Нормално је да су девизне резерве порасле, нисмо се 

ни продавали за динаре. 

 Нострадамус је причао глупости које су се обистини-

ле. 

 Објективне околности приморавају субјекта да се по-

наша персонално. 

 Обрали смо зелен бостан. Осећамо се као во у купусу. 

 Овде је слобода мишљења загарантована! Али кога 

занима шта ви мислите! 

 Овде нема цензуре. Власт може да прича шта хоће. 

 Овде сам нашао свој мир – рече бесмртник! 

 Овде се капитализам брзо развија. На једног отпадне 

милион становника. 

 Од гусара смо наследили оно највредније: нож и по-
вез преко очију. 

 Од плате не може да се живи, јер новац не може да 

засити. 

 Окривљена страна није присутна јер је то сад друга 

особа. 

 Он се бави политиком. То му је успутна делатност. 

 Они који су га тапшали по рамену стоје први у реду 

да му откину главу. 

 Ослободили смо се колективног лудила. Сада је свако 
луд на свој начин. 
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 Ослободили смо се чизме. У демократији се користе 

суптилније методе гажења. 

 Отерали бисмо их дођавола да нису одатле дошли. 

 Отишао је на онај свет. Овде више није могло да се 

живи! 

 Откад је процветала демократија политичари ничу 
као коров. 

 Откад се не потписујемо палцем, полиција теже дола-

зи до отисака. 

 Откад су дошли наши, не личимо на себе! 

 Памтим само глупости. Таква ми је конфигурација 

мозга. 

 Пандора је изгубила кутију. Бежите од поштеног на-

лазача! 

 Пао је на тесту интелигенције. Не може човек у свему 

да буде добар. 

 Перспектива нам је сјајна. Може се поредити са по-
мрачењем сунца. 

 Пирамида власти се тешко руши, јер је подземље нај-

чвршће. 

 Писали бисмо ми љубавне афоризме да политика није 

курва. 

 Питање живота и смрти решава један метак. 

 Пишем мемоаре. Штета је да се баци толика хартија! 

 Плаћени убица не размишља о злочину. Он само на 

паре мисли. 

 Подржали смо Америку у борби против тероризма. 

Ваљда ће се тога сетити кад будемо просили. 

 Покварио ми се телевизор. Сада водим безбрижан 
живот. 
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 Политичари не могу без афера, иначе би њихов рад 

остао незапажен. 

 Политичари су као проститутке, само што имају већи 

хонорар. 

 Полиција има пуне руке посла. Због конференција за 
штампу никако да стигне на увиђај.  

 Полиција је стигла на место злочина, али није могла 

да помогне убици. 

 Порези нису велики. Живети у оваквој држави је за-

довољство које се плаћа! 

 Поставили смо камен темељац, а онда је дошао Си-

зиф. 

 Постављен је камен темељац. Ту више ни травка не 
може да никне. 

 Постали смо део света. Нашем лудилу нигде краја! 

 Потрошачка корпа је сваким даном све скупља, али 
грађане нико не тера да купују корпе. 

 Почела је приватизација. Моле се грађани да остану 

на својим местима! 

 Почињен је савршен злочин. Ала ће се убица обрадо-

вати кад сазна. 

 Поштујем традицију. Не може човек да се игра са мр-

твима. 

 Правна држава функционише. Штавише, окупирана 
је правницима. 

 Прво смо производили непријатеље, потом злочине. 

Битно је да производња не стоји. 

 Предизборна обећања не могу бити испуњена јер су 

изречена у еуфорији. 
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 Председник и Премијер су као браћа. Чекамо ко ће 

први да потегне. 

 Председнички кандидати деловали су врло убедљиво. 

Са тиме се и психијатри слажу. 

 Преиспитали су своју савест. Нису нашли ништа! 

 Пресекли би они Гордијев чвор да то не значи омчу 
више. 

 Престали смо да причамо о глади. Ђаво је однео ша-

лу! 

 Приближили смо се Америци. Још мало па ћемо бити 

као Латинска. 

 Пријатељи нас нису напустили, страдали су са нама. 

 Примили су га у своје редове. Захвалан им је до свог 

гроба. 

 Прљаве руке каљају образ. 

 Програм владе је добар. Хватају га све ТВ станице. 

 Продајем стан у грубим радовима. Силеџије су завр-

шиле посао. 

 Променио је место боравка. Сад не борави нигде. 

 Против нове власти нико не сме да писне, јер ко би се 

на томе задржао?! 

 Процветала би овде демократија да има ко да уклони 

коров. 

 Прочитао би он Сатанске стихове, али није могао да 
се одвоји од наслова. 

 Размена ватре била је успешна. Све је горело.              

 Ратни инвалиди имали су среће. Дуг према домовини 

отплатили су на рате. 
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 Редовно гледам ТВ Дневник. Волим ја те хумори-

стичке серије. 

 Сваки други становник требало би да се кандидује за 

председника, јер сваки наш човек вреди за двојицу! 

 Све више је младих политичара. Некад је то била за-
бава за доконе старце. 

 Свевидеће око зрело је за диоптрију. 

 Сведок је био толико уплашен да ни себе није могао 

да препозна. 

 Свет је опет променио мишљење о нама. Како човек 

таквима да верује! 

 Своју слику држим на телевизору. Волим јавно да се 

показујем. 

 Скинута је петокрака. Сад страдамо без симбола. 

 Скуп међународног пријатељства одржан је у стану 

једног пријатеља. 

 Снови политичара су сурова реалност. 

 Спаљивање на ломачи део је мрачне прошлости. Није 

културно да леш заудара. 

 Спасли су му главу. Истрага ће утврдити чија је. 

 Средовечан човек тражи жену. Изгубио ју је док је 
претурао по контејнерима. 

 Средства информисања су циљ. 

 Срећа је што имамо славну прошлост, па не морамо 
да мислимо на будућност. 

 Срећа нас је напустила кад смо јој били најпотребни-

ји. 

 Стандард нам свакодневно расте. Јуче је био већи не-

го данас. 
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 Статистика каже да смо мали народ. Срећом, сви зна-

ју да статистика лаже. 

 Страни инвеститори полакомили су се на наше богат-

ство. 

 Суђења по кратком поступку доприносе ефикасности 
судова. 

 Сукоб мишљења довео је до тешких телесних повре-

да. 

 Сунце ме је заслепило, потом су заказали и остали ор-

гани. 

 Тек кад је умро, почели су да га сахрањују. 

 Телевизија је моћна сила. Од будале направи генија. 

 То што нам се мишљења разликују, говори да ви ни-

сте нормални. 

 Традиционална медицина је прихватљивија. Одмах 

знаш од чега си умро. 

 Треба испунити захтеве студената. Доћи ће и они јед-
ном на власт. 

 Трећи светски рат не може да почне док се не утврди 

ко нам је непријатељ. 

 У балканском лонцу стално ври, а народ гладује. 

 У кризним ситуацијама понашамо се људски. То су 

ретки тренуци благостања. 

 У кризним ситуацијама сви смо као један – беспомоћ-

ни. 

 У лажи су кратке ноге, али најбрже обиђу чаршију. 

 У нашем циркусу нема места за публику. 

 Увезли смо ђубре, сад чекамо да процвета демократи-

ја! 
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 Умало да одемо у бољу будућност. Само нам је још 

то фалило! 

 Уме он добро да прича, али најбољи ефекат постиже 

– нокаутом. 

 Успели смо да сачувамо национални идентитет. И да-
ље смо луди. 

 Успешан политичар зна где му је место. У затвору! 

 Успоставили смо пријатељске односе са целим све-

том. За мале паре. 

 Хитна помоћ стигла је на време. Пацијент је умро у 

колима. 

 Хтели смо да укрстимо мачеве  са највећим светским 

силама, али они су имали само бомбе. 

 Члан сам свих политичких странака. Добар је то би-

знис. 

 Човек уопште није напредовао. И даље не може да 
живи без хране. 

 Човек учи док је жив. То му је основна мана. 

 Шта ће нама ванредни избори кад ни на редовним не-

ма нормалних кандидата. 

 Што оловка потпише крв не може да спере. 
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ЖИВОЈИН ДЕНЧИЋ 
 

 Ако вам све друго фали, будите и без бриге! 

 Ако нас је тукао лош глас, то је чинио у самоодбра-

ни. 

 Ако разум победи, значи неко га је пустио с ланца! 

 Ако се по јутру дан познаје, многе неизвесности 
остају за сутра. 

 Ако смо и поражени, то је било у одбрамбене сврхе! 

 Ако смо на правом путу, одакле иду они које среће-
мо из супротног правца? 

 Активност на решавању горућих проблема интензи-

вирана је до усијања! 

 Ахилова пета се код многих налази у – туђој глави. 

 Безгранична власт? Кажу да и глупост има ту приви-

легију. 

 Био сам морнар на овом броду све док није поринут 

у море! 

 Блиски смо, наше границе глупости скоро да се до-

дирују. 

 Бог је дарежљив: настаће комунизам и код нас! 

 Болесно друштво тражи добровољне даваоце крви! 

 Борба за мир постаје све трагичнија. 

 Брижљиво обрађен народ тешко успева! 

 Будалама је одавно јасно да паметнији попуштају јер 

су у мањини. 

 Ваздух би био загађенији да га не прочишћавамо 
удисањем! 
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 Вођа је добио лавовски део, што је уобичајено у ло-

повској пракси! 

 Вођа је задржао девојачко презиме да не поквари се-

би каријеру! 

 Вредност новца одређена је процентом политике ко-
ји је у њему садржан! 

 Глупост тек помешана с крвљу постаје ружичаста! 

 Говори улудо да те цео свет разуме! 

 Голубовима мира није дозвољен лет изнад кукавич-
јег гнезда! 

 Грабимо ка врху, али нам тиха вода брег рони! 

 Гуштер у опасности одбацује реп, а политичар своја 

убеђења. 

 Да би весеље било потпуније, пуцали су и у музи-

канте! 

 Да би нас држали у заблуди, поставили су вратаре и 

тамо где излаза нема! 

 Да ли је оно што чине државници мимо устава – рад 

на црно. 

 Да нема ветра, у шта бисте изговорили толико речи? 

 Да само сви од крви и меса, у то више не сумња ни 
полиција! 

 Дајте ми нову књигу утисака. Не читам ствари које 

је неко већ користио. 

 Даље се не може живети овако, али ми ћемо експе-

римент извести до краја! 

 Данас је овако, и нико вам не брани да верујете у бо-

ље сутра! 

 Данашњи човек не осећа се срећним, али то је њего-
ва унутрашња ствар! 
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 Демонстранти су растерани да се ослободи место за 

учеснике митинга! 

 Део смо овог света, то ће потврдити и будућа архео-

лошка истраживања. 

 Дођите сутра, данас смо упрскали вашу ствар! 

 Док је дежурни кривац на дужности, остали могу 
мирно да спавају! 

 Док су властодршци при чистој свести, здрав разум 

нема никакве шансе! 

 Док траје реновирање лавиринта, ваш положај сма-

трајте безизлазним. 

 Дотерали смо цара до дувара уз помоћ претендената 

на престо! 

 Дошао је час истине – оптужени даје завршну реч! 

 Дошли би они сместа к себи, али се боје да ће због 

тога имати непријатност. 

 Дошли смо до јаких доказа. Даље се није могло. 

 Дошли су себи, и разишли свак на своју страну! 

 За живот у ланцима потребна је гвоздена дисципли-

на! 

 За мир дајемо све од себе, чак и знаке живота! 

 За њега се говори да зна неколико језика мржње! 

 За њихов здрав разум нема сигурног лека! 

 За оваквим џукцима и пси лају! 

 За повећање наталитета није довољно да дигнемо са-

мо свој глас. 

 Заједнички живот овде је већ експеримент са живим 

људима! 

 Заједно смо јачи и ту нам помоћи нема! 
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 Закон здраве памети није у складу са Уставом! 

 Због неповољних ветрова, код нас се бумеранг по-

тајно враћа! 

 Здрав разум угрожава Устав! 

 Земља је изведена из кризе, а онда јој се губи сваки 

траг! 

 Земљу смо лепо уредили. Само још да поставимо 

димне завесе! 

 Знам да ћемо платити високу цену за оно што не ра-
димо. 

 Знате га са свих поља, на којима ништа не ниче! 

 И Данте је лутао кроз мрачну шуму на основу јасног 

опредељења! 

 И кад су један и један два, може да се ради о једини-

цама специјалне намене. 

 И камен темељац потиче од ерупције. 

 И код гурања проблема под тепих већ користимо 

европске стандарде! 

 И коњушари могу да уђу у историју, ако имају моћ-

ног господара. 

 И на стубу срама може да се вије победничка заста-
ва! 

 И слепи код очију осећају да ово није више празник 

за очи. 

 И у овој драми наш став је толерантан! 

 Игранка ће потрајати мало дуже. Играју двоструку 

улогу! 

 Идемо насумице јер нам је само тај правац добро по-

знат! 
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 Изгубили су и поштење – толико их није хтела кар-

та. 

 Има индиција да ниједан доказ више није веродосто-

јан! 

 Има код нас људи који се упињу да одрже достојан-
ство, мислећи да једна ласта чини пролеће! 

 Има све више разумних људи, али та појава неће 

узети маха. 

 Имамо и такве екологе који сваку овећу шуму могу 

да претворе у џунглу! 

 Имао је изузетно здраве зубе – рече поломљена пе-

сница! 

 Имао сам сјајно памћење. Да ме убијеш не могу да 
се сетим када је то било! 

 Ипак неко мора да командује тастерима! 

 Искусни говорници не бирају речи ни када себе ци-
тирају! 

 Ислеђења се овде и даље обављају без наркозе. 

 Испали из трке први су довезени до циља. 

 Испитујући порекло њене имовине, утврдили су за-
што немају ништа! 

 Истомишљеници кваре једноумље. 

 Историја је  на нашој страни, што нам умногоме оте-

жава положај. 

 Јесте дошли себи са шпијунским намерама, или тек 

онако?! 

 Јунаци из бајке сахрањени су са наравоученијем! 

 Кад босоноги марширају, то није парада. 
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 Кад власт износи бајке, наравоученије се само наме-

ће! 

 Кад год нам пукне филм они пусте рекламе. 

 Кад деца оду у школу, родитељи остају без надзора. 

 Кад је чуо да прво треба почистити испред своје ку-

ће, одмах је отишао по пушку! 

 Кад ми усеремо ствар, одмах падамо на дупе! 

 Кад набрајамо све наше химне – устаните! 

 Кад свирају узбуну – устаните. Можда је то нова 

химна! 

 Кад се све сабере, наша укупна несрећа је на пози-

тивној нули! 

 Кад смо се већ нашли у овом сосу, желим вам добар 
апетит! 

 Кад у политички обрачун уђу неурачуњиви, онда је 

искључена њихова одговорност. 

 Када је на мене дошао ред да постанем поштен, не-

где су затурили списак! 

 Када је узео марамицу да обрише зној са лица слу-

шаоци су пожелели да је стави у уста. 

 Када су нашли заједнички језик тек онда нису могли 
ништа одређено да кажу. 

 Каин и Авељ су били весела браћа, од којих је само 

један платио попијено. 

 Како сте решетали – онако и жањете! 

 Климање главом је одређен начин мућкања! 

 Ко плаћа главом, спреман је да доплати разлику у 

цени! 

 Код нас већ има и судија који се мешају у правосуђе. 
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 Код нас за мудрост ретко кажњавају. Та појава се су-

збија превентивно! 

 Код нас се борбе мишљења воде из чисте глупости. 

 Која је страна у праву може се утврдити непристра-

сним лажирањем! 

 Косовска битка остаје неодвојиви део наших нацио-
налних интереса. 

 Коцком се могу решити многе ствари. Рецимо, ко ће 

трчати почасни круг! 

 Лагано климање главом је финији начин мућкања! 

 Лудом народу свако обећање је добродошло! 

 Људске потребе превазилазе наше могућности! 

 Манија величине код нас се лечи лажном скромно-
шћу! 

 Мечке ће играти све док не пронађу великог медве-

да! 

 Ми морамо да пристанемо на уступке, јер на то има-

мо право као победници! 

 Многа његова празна обећања већ су прерађена у 

драме! 

 О много чему не можемо да говоримо – рекоше му-
тави. 

 Могу вам рећи са нескривеним поносом, да сам мно-

го шта прећутао. 

 Молим да оно што прећуткујете мало појасните. 

 Мрље на савести уклањају се прањем главе изнутра. 

 На балканским просторима камелеонима се прилаго-

ђава средина! 
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 На дан проглашења комунизма организатори ће при-

редити ноћно бдење! 

 На победнички јарбол подигнута је бела застава! 

 На победнички јарбол подигнуто је победничко по-

стоље! 

 На послу човек мора мало и да се забави. Зато посто-
је штрајкови. 

 Највећи подухват будала је што су навели паметне 

да попуштају. 

 Највише нам дугују они који не питају за цену. 

 Најгори део дана је минут до дванаест. 

 Напаћеном народу је утеха и невиђен успех! 

 Напорно је бити у шкрипцу, али даћемо све од себе! 

 Народно поверење изиграно је без музике! 

 Насмеши се земљо, снимају те скривеном камером! 

 Насмешите се, снимају вас скривеном камером! 

 Националне катаклизме сведене су на појединачне 

случајеве! 

 Наш вођа се још није помирио са својом победом. 

 Наш дављеник се и за сукњу хвата. 

 Наш циљ не оправдава ни средства за транспорт! 

 Наш циркус је лош. Кад би бар био путујући... 

 Наша карактеристична црта је у томе да и немамо 

полазну тачку! 

 Наше честе сеобе налажу да ноћивамо на креветима 

за расклапање! 

 Наши изабрани представници говоре у име народа 

на основу личних утисака! 
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 Наши практични неуспеси имају своју теоријску 

основу. 

 Не баш сасвим паметни размисле пре попуштања. 

 Не знамо ко треба да вади кестење. Наше је само да 

распаљујемо ватру. 

 Не љуљајте њихов чамац, подавиће вас голим рука-
ма! 

 Не питају за цену јер и немају намеру да плате! 

 Не правите будалу од себе ако за то нисте стручни. 

 Не пуштајте бика, сада хватамо зјала! 

 Не чујемо да ли пси лају – ми смо на репу каравана! 

 Незадовољство народа никако да сазри, па да разго-

варамо као зрели људи! 

 Нека виси Педро. Паметнијег немамо! 

 Неке земље би нам пружиле братску помоћ, али тра-

же доказ о сродству! 

 Неки богови нису достојни да буду ни верници! 

 Неки криминалци су ових дана били неопрезни – 
ухватила их је промаја! 

 Нема ничег закулисног – ради се у четири ока! 

 Нема разлога да се устежете – хватајте се за сламку! 

 Непристојно је да боси добацују голима. 

 Ни књиге више нису хартије од вредности. 

 Ни на старту нисмо имали добро пролазно време! 

 Није у питању замена теза. Ради се о политичкој 

трампи! 

 Нико се није родио на коњу. 

 Нисмо сисали весла. У то време смо штрајковали 

глађу! 



 
Живојин Денчић 

        

 83 

 Нису прошле ни бабиње, а ми опет у поодмаклој 

трудноћи! 

 Његово кукурикање је знак да од свитања нема ни-

шта! 

 Облик округлог стола одређен је вољом већине! 

 Овде збивања на терену немају утицаја на оно што 
се догађа на трибинама! 

 Овде је плитко, али жеље дављеника морају да се 

поштују. 

 Овде се зна ко пије а ко плаћа, али се не зна чија је 

крчма! 

 Овде се не ради само о кршењу закона. У питању је 

отворени прелом! 

 Овде ћемо задржати вашу пажњу на још неколико 

година, а ви можете даље! 

 Ово не држи воду, чини се да распаљује ватру! 

 Ово не може нико да плати, али ми и не питамо за 
цену! 

 Овој средини се и препарирани камелеони тешко 

прилагођавају! 

 Од очевидаца се сазнало  да се све одвијало у тотал-

ном мраку! 

 Односи су поремећени до те мере, да је заједнички 

живот постао нужан! 

 Одрасли смо људи, и ту околност деца нам узимају 
као олакшавајућу! 

 Округли сто? Значи мами вас коцка! 

 Они који су за наш предлог нека дигну руку, остали-
ма заврните руке на леђа! 
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 Оно мало задовољних пензионера живи од помоћи 

родитеља! 

 Опкољени рачунају на помоћ са свих страна! 

 Опрезни људи разговарају са собом у присуству бра-

ниоца! 

 Оптуженог одавно познајем по безброј његових пор-
трета. 

 Освајање балканског тржишта: ако плаћате главом 

даћемо вам попуст сто процената! 

 Перем новац по кућама. Дискреција загарантована. 

 Песма би нас можда и одржала кад не би имала речи 

и музику! 

 Питање је можемо ли стићи у боље сутра пре мрака! 

 Платите дуг за светло, иначе ћемо бити принуђени 

да вам га искључимо у рану зору! 

 Плуралисти свих земаља уједините се! 

 Победа је извојевана у рекордном времену, али се 

пораз отегао у недоглед. 

 Победници су на Балкан дошли на белим – тенкови-

ма! 

 Повећали су свој утицај кад им је урачунљивост сма-
њена! 

 Подизаћемо му споменике све дотле док народ жели 

да их руши! 

 Позван сам на информативни разговор, али од 

иследника нисам ништа извукао! 

 Поздрав пушкама намењен је државницима! 

 Политичари углавном не добијају оно што им народ 

обећа. 
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 Политички дијалог је својеврсна завера ћутања. 

 Полиција интезивно трага за жртвом, не би ли бар од 

ње извукла признање! 

 Понекад је боље изаћи на чист ваздух него на избо-

ре. 

 Понекад правду деле и они који на то имају најмање 
права. Рецимо, министар правде! 

 Поражени су као утешну награду добили победнич-

ко постоље! 

 После неповољних вести о стању на путевима , кре-

нули смо у све правце! 

 Потичем из породице која је увек истеривала прав-

ду. Њу у кући не подносимо! 

 Поток је плитак, али ни дављеник није заслужио бо-

ље услове! 

 Потписали смо своју пресуду, у име народа! 

 Поштени обмањују једни друге без извртања чиње-
ница! 

 Прашину у очи бацили су нам мучки – с леђа! 

 Пре одвођења на идентификацију променили су му 
лични опис! 

 Пребијени својим јауцима ремете јавни ред и мир! 

 Пред законом смо сви једнаки само у случају судске 

заблуде. 

 Према њиховој рачуници дужни смо и оно што нам 

је богом дано. 

 Признајем да сам невин и изражавам искрено кајање 

због тога! 

 Призори из лова у мутном не висе по зидовима. 
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 Принцип колективне одговорности важи и за невино 

осуђене! 

 Причама за лаку ноћ пробудили су децу у нама. 

 Приче за лаку ноћ слушамо од раног јутра! 

 Пришивају нам свашта, чак и да смо гологузи! 

 Прогноза: данас ће и сунце заобићи нашу земљу. 

 Продавци магле обећавају да ће купци убудуће мање 

чекати! 

 Продавци магле такође закидају на мери. 

 Прорадила нам је носталгија – нешто нас вуче да до-

ђемо себи. 

 Прорадиле су нам емоције. Ми смо тиме свој део по-

сла обавили! 

 Процес је текао као што смо и очекивали. Осуђени 
смо на доживотни присилни нерад. 

 Пси лају без разлога. Код нас ништа не пролази. 

 Пузите двоношке, иначе вам резултат неће бити при-
знат. 

 Рад на пробијању тунела је робијашки посао. Али ми 

други излаз немамо. 

 Рађање деце је овде већ постало експеримент са жи-

вим људима. 

 Размена зуб за зуб јесте примитивна, али тако знамо 

шта смо добили! 

 Ратна секира покопана је уз највише почасти! 

 С обзиром да је одлука већ донета, допушта се изно-

шење доказа. 

 Са оваквим практичним животом немамо ни теорет-
ске шансе. 
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 Са полицијом нема зезања. Њихови водени топови 

су тотално глуви. 

 Са скромним достојанством истичем да немам др-

жавна одличја! 

 Само гладан народ може да изабере вођу без укуса. 

 Само што сам пишнуо уз ветар одмах ми је лакнуло. 

 Састављамо крај с крајем, ради јачања веза са све-

том! 

 Свака војска употребом постаје бар мало црвена. 

 Сваки почетак пожара ми залијемо! 

 Све нам виси о замршеном концу! 

 Све нам је на дохват руке, али ми нећемо да идемо 

тако далеко! 

 Све околности из њиховог живота урачунате су нам 
као отежавајуће! 

 Све тече... а овде и цури на све стране! 

 Све што смо постигли је резултат рада нашег сна. 

 Свет дотура хуманитарну помоћ зараћеним страна-
ма, да људи не гину гладни. 

 Сигуран сам да си на мојој страни, сине Бруте. 

 Сизифа смо некако савладали, али нас је камен изне-
надио. 

 Сизифа су преварили. Потурили су му воденични 

камен! 

 Ситуација је безизлазна али пролазна. 

 Смркло је свима, вече оптимизма може да почне! 

 Срамни стуб је још увек у рукама властодржаца! 

 Срећан народ своју кривицу искупљује преко иза-

браних представника. 
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 Срећници место у старачком дому наследе од роди-

теља! 

 Стање је катастрофално, упркос одређеним мањка-

востима! 

 Степен опијености може бити лаки, средњи, тешки 
или отрежњавајући. 

 Стрељању оптуженог није претходило хапшење! 

 Судећи по правцу ветра, пишамо не раскопчавајући 

шлиц! 

 Судство се овде толико осамосталило да делује неза-

висно од закона! 

 Сузе помажу да брже сецкате лук! 

 Сумње су магловите, али се то не примећује у овом 

мраку.  

 Тајне наших неуспеха не можемо да одамо чак ни на 

мукама! 

 Тако је – повикаше сви који не умеју да ћуте! 

 Тактичке анализе су показале да је оманула страте-

гија! 

 Тапкање у месту је опасно за околину! 

 Тек тапшањем по рамену успели су да га сломе. 

 Телохранитељима је забрањена употреба духовне 

хране. 

 Теорија релативитета код нас у пракси: ништа је ре-
зултат нечега. 

 Тешко би ишло са мршењем муда да гаће нису поце-

пане. 

 Тише са славопојкама. Сумња се већ буди. 
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 Толико атеиста на окупу импресионирало је и њихо-

ве богове! 

 Толико смо далеко догурали, да више не можемо да 

се вратимо у стварност! 

 Турци су са нама преговарали пет стотина година. 
Тако ми решавамо проблеме дијалогом! 

 У балканској вукојебини и пси трагачи постају пси 

луталице! 

 У глуво доба народу можете дати било какву реч. 

 У жару борбе против криминала, оглашени су кри-

вим – и сведоци! 

 У круговима политичара народ је изгубио много од 

свог угледа! 

 У математици коју сада ми учимо два и два су бед-

них четири! 

 У међународној подели рада неком увек припадне да 
гаји илузије. 

 У мрачне дане знак за ноћну узбуну даје се и у под-

не. 

 У мрачном лавиринту најбоље се сналазе камелео-

ни! 

 У нама још увек живе сећања на људске потребе! 

 У нашим драматичним тренуцима ту и тамо има и 

театралних сцена! 

 У очима маса дискредитована је улога појединца. 

 У појединим случајевима и сведоци се бране ћута-

њем. 

 У прилог лењости иде и чињеница да се радом само 
губи време. 
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 У току званичне посете вођа је заобишао обећана бр-

да и долине! 

 Узимају рекет, али ко им га шпанује? 

 Укључите телевизор у пола осам и видећете колико 

је сати. 

 Укрстили су копља и сада свако на њих навлачи сво-
ју заставу. 

 Улазите у замку, то нам је једини заклон! 

 Утврђено је да оптужени није крив, и та околност му 
је узета као олакшавајућа! 

 Фискални миленијум је прошао. Ускоро ћемо видети 

колико векова смо у минусу! 

 Хајдемо, корак по корак... Ово је ипак спринт! 

 Хартија трпи све стране у сукобу. 

 Хладнокрвних више нема међу живима. 

 Чамци за спасавање тону, а издата је и забрана да 

ускачемо на насукани брод! 

 Чињенице су тврдоглаве, њима се не може ништа 

доказати. 

 Шаренило мисли иде тако далеко да скоро брише 

разлике боја. 

 Шта има ново? Све црвеније и горе! 

 Шта ће бити даље страшно је и за афоризам, а камо 

ли за причу! 
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ГОРАН ДОКНА 
 

 1389. смо зауставили Турке. Данас се такви застоји 

на царини не смеју толерисати. 

 Академци и студенти нису уз Председника, али он 

има своју интелигенцију. 

 Ако Дрина пресуши, према којој ће се реци Срби 
равнати?! 

 Ако ми већ нудите чланску карту, нека то буде нека 

угледна банка. 

 Ако непријатељ нападне Србију, она ће се бранити – 

митовима и легендама. 

 Ако ово још мало потраје, оно нам неће требати. 

 Ако паметнији попушта, хоће ли сви Срби стати у зр-

но мудрости?! 

 Ако се све грешке плаћају, Срби имају велику купов-

ну моћ. 

 Александар Велики, Карло Велики, Петар Велики… 
а и нашег вођу све више надувавају. 

 Амандмани владајуће странке подсећају на сирочиће. 

Скупштина их редовно усваја. 

 Бацили смо се на размишљање. Увежбавамо доскок. 

 Бели штап је истражни орган корумпиране полиције. 

 Белог анђела шаље Бог, а плавог – батина. 

 Бесмртан, а толики трошкови сахране. 

 Било је: прво жене и деца! А онда је стрељачком 

строју понестало муниције. 

 Било му је на врх језика. Даље му није ишла грамати-

ка. 
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 Био је број један – док затворски берберин није 

укључио нуларицу. 

 Био је писац оштрог пера. Чак су му и читуље цензу-

рисали. 

 Био је познат морепловац. Сви урођеници су знали за 
њега. 

 Био је то крвави братоубилачки рат. А све је почело с 

пушкицама на математици. 

 Био нам је последња жеља. Уследило је погубљење. 

 Бистри умови су најчистији извори. 

 Бог је својом руком створио свет. Уследили су дуги 

прсти. 

 Бог све види, али је дезинформисан. 

 Бојим се пресуде. У пороти седе моји људи. 

 Боља времена су ми покуцала на врата. Када сам 

отворио, препознао сам их по униформи. 

 Борац за људска права је победио. Добио је ћелију у 

којој су сви зидови једнаки. 

 Брижном народу полиција је разбибрига. 

 Видевши да демонстранти прате савремене светске 

токове, и полиција је почела да прати. 

 Више нисам двострука личност. Убили су Бога у ме-

ни. 

 Власт неће да баца новчић јер опозиција тражи гла-
ву. 

 Воде нас у њихово боље сутра. 

 Водите рат, а не љубав! Није хумано пуцати у жене. 

 Вођа верује у Бога. Лидере опозиционих странака не 
краси такво самопоуздање. 
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 Вођа има диван рад ногу о чему сведоче покрети пе-

шадије. 

 Вођа је савршен. Грешке су похапшене. 

 Вођа је човек иза народа. 

 Вођа одлази у легенду. Тамо га чека народ. 

 Војни посматрачи су воајери Контакт-групе. 

 Воли морске специјалитете: шлепере, бродове, јах-

те… 

 Гајим патриотизам. Боље опија од марихуане. 

 Гвоздена врата и лепу реч затварају. 

 Гласали смо за боље сутра, али владајућа странка 

има приговор. 

 Говорим тако да ме сви разумеју. Понешто сам ипак 

морао да објасним у полицији. 

 Границе су отворене. Тако ће напокон моћи да оду и 

они који немају куда. 

 Да бисмо живели као један, за њим је издата потер-
ница – да би се знало ко је тај. 

 Да је Вук Бранковић имао телевизију, данас не би 

био издајник, него миротворац. 

 Демократија је мртва. Опирала се приликом хапше-

ња. 

 Деца су наша будућност, рекоше очеви који причају 

бајке. 

 Диктатору је народ као жива ограда. Мало, мало, па 
је обреже. 

 До последњег дана живео сам монотоно. А онда је 

заповедник стрељачког строја изговорио магичне ре-

чи. 
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 Добри људи одлазе у Рај. Тамо их чекају нове бајке. 

 Добро смо стајали пре химне. 

 Док проститутке поштено раде, курве бирају владу у 

сенци. 

 Доме, слатки доме – рече човек у кућном притвору. 

 Донаторска конференција је успела. Обећали су нам 

дебљи крај. 

 Доста је било полагања оружја. Положите рачуне! 

 Дошао је на власт преко ноћи. Завео је мрак јер се 

бојао јутра. 

 Дуг је пут до истине и препун патрола. 

 Дуга је то прича. Нико не сме да је започне. 

 Ето, како су људи завидни! Опет је неко избушио гу-

ме на мом малом приватном авиону. 

 Живи као црв, а гребе и рукама и ногама. 

 Живот је карневал који се некоме догоди у Рију, а не-

коме у глави. 

 За љубав се умире. Најчешће из љубави према бе-
смртнима. 

 За њега је и мир војна тајна. 

 Заталасало се, али нећемо сви на море. 

 Затворили су ме у самицу јер је приватност грађана 
уставом загарантована. 

 Заузимали су се за народ, док нису заузели први ред. 

 Због појединих звезда народ је остао без неба. 

 Земља нам је све мања, али је зато подземље све ве-
ће. 

 Злочинац није откривен. Да правда не озебе. 
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 Знам да постоји рука правде. Не знам само у чијим је 

она рукама. 

 Знам крвопију који би частио читаву кафану. 

 И ја бих се изјаснио за мир, али ко ће толику војску 

мобилисати! 

 И ове недеље Србија је прва на америчкој топ-листи. 

 И поред надљудских напора још није постао човек. 

 Иако је убица син важног човека, порота је донела 

праведну пресуду: педесет склекова. 

 Иако се држао Десет Божјих заповести, отпуштен је. 
Прекршио је наређење. 

 Изазван је на двобој. Од оружја изабрао је нас. 

 Изашла је из мог срца и села у џип. 

 Избаците анђеле. Ово је пакао. 

 Избегао сам војну вежбу. Био сам у рату. 

 Извињавамо се обешеном. Нисмо знали да има страх 

од висине. 

 Извршио је аболицију. Пустио је псе са ланца. 

 Извршиће се ексхумација Југославије. Породица 

сумња да је сахрањена Србија. 

 Имали смо лепу слику о њему, али он је хтео предиз-
борни плакат. 

 Имам добру вилу и жеља ми је испуњена. 

 Имам три жеље, али џелат није златна рибица. 

 Имао је брдо пара док нису дошли мангупи и порав-
нали терен. 

 Испред нас је дебљи крај, а ко је луд да се враћа на 

почетак!? 

 Ја сам дебитант. Ово ми је први рат. 
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 Ја сам Србин до голе коже. 

 Ја све кажем јасно и гласно. Озвучен сам. 

 Једни су тражили Бога у цркви, други у партији. По-

сле је и партија отишла код Бога. 

 Једни чувају дупе, други главу. У Србији не постоји 

средњи сталеж. 

 Једном давно упрли смо прстом у њих, а још мисле 

да су одабрани. 

 Једном пацијенту је ампутирана нога. То је обрадова-
ло остале јер ће напокон бити меса у оброцима. 

 Још се није помолио Богу. Он верује у себе. 

 Југославије нема. Сви ликови су измишљени. 

 Јуче сам започео штрајк глађу, али и пре сам одавао 
такав утисак. 

 Кад се Лазар пењао на небо, није се знало за Монт 

Еверест. 

 Кад смо већ код имовине, шта имате од Србије?! 

 Када би тражили да кажем ко краде, ја не бих рекао. 

Ја много волим нашег председника. 

 Када бивши полицајац покрене приватни бизнис, 

конкуренција залегне. 

 Када генерали сањају, народ се буди у крви. 

 Када диктатор влада земљом, народ се тражи на кар-

ти света. 

 Када је бескућник повикао „Уааа држава!”, дошли су 
у парк и однели његову клупу. 

 Када је почела борба на живот или смрт, више није 

био неопредељен. 
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 Када је смрт покуцала на врата, отворили смо. Нама 

је драг сваки гост. 

 Када је умрла бивша Југославија, гробари су ископа-

ли милион гробова. 

 Када на пиће изведете нечастивог, свака је тура ва-
ша. 

 Кафилерија у Овчи је наш парк пријатељства. 

 Кипу слободе, што си се укипио? Ослободи се! 

 Ко зна одговоре на сва питања лудака – није за Гини-
са. 

 Ко једном проба сласт пендрека, више не конзумира 

гумене бомбоне. 

 Ко не мисли на будућност, живи у прошлости. 

 Колико пута држава треба да се распадне да би гро-

бари узели ствар у своје руке?! 

 Колико су неки посланици дизали руку, заборавили 

су да дигну главу. 

 Краљ је дворску луду поставио за саветника и сад се 

лудо забављамо. 

 Купио је нове ципеле. Оригинал – српска кожа. 

 Лако је Ескимима. Они се нису пекли на жару ре-

волуције. 

 Леси се враћа кући – чим потпише мировни спора-

зум. 

 Љубоморан сам на председника. Моји пси нису тако 
дресирани. 

 Мењам диплому високе школе за скраћени курс шко-

ле живота. 

 Ми све решавамо по кратком поступку. 7.62 мм. 
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 Ми смо за чист рачун, а они за дугу љубав. 

 Ми смо мала земља и ту не стану велике слободе. 

 Мики Маус није обичан миш. За Мини – он је му-

шкарчина. 

 Млади су преко границе, стари испод границе, а на 

граници – мртва стража. 

 Моја кожа је мој спољни непријатељ. Не могу да иза-

ђем из ње. 

 Молим оне што праве пустињу око себе да ми одобре 
кредит за камилу. 

 Мртви су сахрањени. Живи се укопавају. Разлике су 

само у ставовима. 

 На југу Србије без већих проблема. Пали Врањ, Ниш 

и Лесковац. 

 На облак народних суза власт је испалила против-

градну ракету. 

 Најопасније су оне мисли које повуку и главу за со-
бом. 

 Након објављивања резултата, предизборна тишина 

је прерасла у минут ћутања. 

 Наркоман је човек на грам. 

 Народ иде го и бос, али метеоролози најављују још 

топлију климу. 

 Народ је из кризе изашао мирним путем, а појединци 

– кроз кукурузе. 

 Народ неоправдано ћути. Ако неко има шта да каже, 

нека се слободно јави на информативни разговор. 

 Народ се поистоветио с вођом. Гладан је, има апети-
те. 

 Наслоните главу на мој стомак! Чућете глас народа. 
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 Наш пут је трновит. Има доста избодених. 

 Не верујем да постоји брзина светлости. Живим у 

мраку већ десет година. 

 Не верујете да је добар глумац?! Погледајте његову 

преговарачку улогу! 

 Не знамо куда нас ово води. Време је да се изгубимо. 

 Не спомињите моје име! Сви ме знају као број. 

 Невероватно како данас информације брзо путују. 

Нисам прекршио закон, а већ су ме окривили. 

 Некад су забрањивали књиге тако што су их спаљи-
вали. Данас их забрањују истим жаром. 

 Некада је било – сто за једнога. Сада – читава кафа-

на. 

 Некада ниси смео да кажеш шта мислиш, а данас ми-

слиш и оно што не мислиш. 

 Неке продане душе кажу ми да сам прави ђаво. 

 Нема застоја. Омче су подмазане. 

 Нема мита и корупције. Ћутање је злато. 

 Немој имати других богова осим мене, рече он и за-

брани политичке партије. 

 Неправда је када волиш свим срцем, а она нема срца. 

 Непријатељ не спава. Мења нас на стражи. 

 Ни Срби не воле Индијанце. Стално им вичу – Црве-

на бандо! 

 Није злочин прећи са речи на дела, али на ваша дела 

– то је геноцид. 

 Није он пали анђео. Само је отишао у патролу. 

 Није он у партији. Партија је у њему. 

 Није то осмех оптимизма него је тема голицљива. 
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 Нисам одмакао од нуле. Ја сам јој десна рука. 

 Нисмо ни ми последњи. Живот је иза нас. 

 Нису то камиле. То су српске избеглице с Дејтон-

ским споразумом на леђима. 

 Носи нас ратни вихор како ветар дува. 

 Ноћ је била толико лепа да се јутро појавило из чисте 

љубоморе. 

 Његово дело народ је схватио као епитаф. 

 Њихови почасни кругови су народу недодирљиви. 

 Овде је самоубиство остати жив. 

 Ово је парламент. Овде одлучују они који су унутра 

ушли јер сте ви били неодлучни. 

 Од зидова који имају уши једино су горе уши које 

имају зидове. 

 Од зидова плача саграђен је лавиринт. 

 Од свих жеља које су му испунили, последњој се нај-

дуже радовао. 

 Одали смо пошту куриру који је одао пошту. 

 Одвео сам дете у Дизниленд, да на лицу места види 

заверу светских сила. 

 Одржао је млак говор, али су се телохранитељи оду-
шевили. 

 Он је важна фигура у партији. Познаје даму и скака-

ча. 

 Он није ратни злочинац. Своје најбоље резултате по-

стигао је у миру. 

 Они су политички слепци. То нисмо имали у виду. 

 Они су уигран тим. А треба живети с тим. 
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 Они што живе на седмом небу тврде да смо небески 

народ. 

 Они што су поникли из народа, сад бацају сенку. 

 Оптужен је за ратни злочин јер је својим ратним рас-

поредом угрожавао миротворачку политику свог 
председника. 

 Остао је без народа. Најзад влада собом. 

 Остварили смо своје циљеве, а о туђим да и не гово-

римо. 

 Отворили смо душу. Дубок је то понор. 

 Отишао бих ја у пакао да на вратима није стајала 

женска ципела. 

 Откако су зидови постали обавештајна служба, оста-

ли смо без ушију. 

 Паметнији не зна шта попушта. 

 Пас који лаје – не уједа. Брине ме што ћути. 

 Побегао сам из ћелије јер је у другој веселије. 

 Победио ме је својом генијалном тактиком јер памет-

нији попушта. 

 Повукли су добар потез. Променили су правила игре. 

 Погубише глувог јер је прислушкивао. 

 Поделили су земљу, на парцеле. 

 Поднео сам молбу за улазак у НАТО. Сад имам ма-

невре по кући. 

 Политички смо зрели. Још да жетва прође без про-

блема! 

 Полиција је пуцала у демонстранте јер је Вођа рекао 

да нико не сме да их бије. 

 Полицијски је час. Само да не буде пропитивања! 
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 Поражени смо, али су нам и победе доносиле сличне 

резултате. 

 Посекао се. На гиљотини. 

 Посетио је пострадала подручја. Ишао је од куће до 

куће. 

 Постоје људи који су се одрекли свих жеља из страха 
да ће једна од њих бити последња. 

 Почела је велика трка кроз лавиринт, за Велику на-

граду Србије. 

 Права топовска завршница. Генерал је на потезу. 

 Прво је било слободно судијско уверење. После су 

ухапсили судију. 

 Прво је био нечујан и невидљив. Сада је недодир-

љив. 

 Прво је дошао Али-Баба. Онда је поставио четрдесет 

разбојника. Сада живимо у хиљаду и једној ноћи. 

 Прво се обрадовао када је комшији цркла крава. Он-
да је сазнао да је цело село озрачено. 

 Прво су нам поломили руке. Онда су нам пребили 

ноге. Они су за сваки облик дијалога. 

 Пред свима је бранио интересе свога народа. Огра-

дио их је бодљикавом жицом. 

 Предизборно ћутање је уводни говор оних који нема-

ју шта да кажу. 

 Предузели смо неопходне кораке: напред-назад. 

 Преломни тренутак је мајстор борилачких вештина. 

 Према осуђенику се поступа хумано. Доктори на реа-

нимацији чине све. 

 Пријављујем крађу. Украли су ми слободу и досто-
јанство. 
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 Продали су земљу. Саучешће породицама палих на 

лицитацији. 

 Промашај у двобоју је највећа непогода. 

 Пустили су коло. Коловођа је задржан на информа-

тивном разговору. 

 Путовао сам… Био сам у говнима. 

 Радо бих упознао човека кога новац квари и уделио 

му мало своје доброте. 

 Разбили су прозор у свет да би узели рам за слику. 

 Разменом талаца вратили смо се из бајке. 

 Растурачи бивше Југославије се приближавају циљ-

ној равнини, а то је Војводина. 

 Рат у Босни био је изразито верски. Док су Муслима-
ни и Хрвати веровали у победу, Срби су веровали 

Слободану Милошевићу. 

 Ратујем из интереса. Интересује ме хоћу ли се жив 

вратити кући. 

 Русија је велика земља обрадива ситним кредитима. 

 Са оваквим телохранитељима дух није имао шансе. 

 Саградили су божји храм – са базеном и тереном за 

голф. 

 Сазван је савет одбране. Телохранитељи су имали 

уводну реч. 

 Сазидали су двор, да им краљ не стоји на киши. 

 Свако вуче на своју страну. Слобода кретања је нео-
граничена. 

 Све је више голих и босова. 

 Све је истина што сте рекли. А сад, узмите реч! 
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 Све сам паре дао на провод. Гледао сам оперу за три 

гроша. 

 Сведоци су под полицијском заштитом. Држимо их 

под ледом – да се не укваре. 

 Сви Срби – у једној ћелији! 

 Сви су нам криви. Нико нам није раван. 

 Син му и није неки возач, како нас је он провозао. 

 Скинули су нас до гаћа. А онда нам је пукао ластиш. 

 Скочио је у провалију. Да посети родни крај. 

 Слабије видим на једно око. Србија или Црна Гора?! 

 Слика Србије: мртва природа.  

 Смрт фашизму! И живели! 

 Специјалитет српске народне кухиње: кнедла у грлу. 

 Срби и Албанци на Косову живе у добросуседским 
односима. Срби код Албанаца одлазе сваког дана, а 

Албанци код Срба сваке ноћи. 

 Србима је црна земља пријатељска. 

 Србија је као торта. Нарочито када дођу гости. 

 Србија улази у Партнерство за рат и мир. 

 Србин псује Бога, јер док су из Раја сви протерани, 

он у Рају није ни био. 

 Срео сам сенку. Тражи човека. 

 Сретнем ли председника, скинућу му капу. И више, 

ако дозволите. 

 Стазе су препречиле циљ. 

 Стојим у реду испред продавнице и чувам стратешке 

интересе своје земље. 

 Стопама развоја губи се сваки траг. 
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 Страдао је од непријатељске руке. Била му је пруже-

на. 

 Тврдите да вас прислушкују? Значи, власт није глу-

ва. 

 Тек када је председнику пао камен са срца, народ је 
видео колике су то територије. 

 Тешко је америчким радницима, француским студен-

тима, немачким пензионерима и португалским сеља-

цима. У мојој земљи све је добро. 

 Траже се врхунски хирурзи – за ратне операције. 

 Тукли су ме док сам порицао. После су порицали да 

су ме тукли. 

 Ћутање је злато. Кад год одем на информативни раз-
говор, они ме покраду. 

 Ћутање је злато. То је наш почетни капитал. 

 У безумљу су двоумљења увек у тренду. 

 У дванаестој рунди, келнер је одбројао до десет и до-
судио – фајронт. 

 У клањању до земље кичма није издржала. 

 У крви до колена ми тонемо у сан. 

 У лажи су кратке ноге, али је истина остала кратких 
рукава. 

 У мени куца јуначко срце. Окивају га. 

 У мојој земљи има чуда, али нема Алисе. У затвору 
је. 

 У нашој болници нема Наполеона. Управник их је 

све протерао. 

 У пола осам је вечера. Тада ме хране патриотизмом. 
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 У полицији су ми се извинули. Поштено. И ја сам се 

извинуо. 

 У полицијским земљама кључаоница је прозор у 

свет. 

 У полицијској држави нема неслагања. Нема тога ко-
га пендрек не може да сложи. 

 У рату ћемо гинути до последњег, а он ће у миру 

опет бити први. 

 У рукама смо оних који перу руке. 

 У славу свог Бога срушили су цркву. 

 У случају опасности – притиснути дугме. У случају 

ратне опасности – притиснути народ. 

 У Србији све мораш да чекаш. Само најебеш преко 

реда. 

 У Србији су гусенице за Гиниса. Пролазе кроз зидо-

ве. 

 Убио сам још један дан свог живота. И заспао као не-
винашце. 

 Увек су ме пратили у корак или два. Тако сам и нау-

чио да плешем. 

 Угрозио сам америчке интересе. Већ две недеље не 

пијем Кока Колу. 

 Уз америчку мировну политику сваки клијент добија 

свештеника и бесплатну сахрану. 

 Узео ме на зуб и сад га боли. 

 Узми све што ти живот пружа, рече џелат намичући 

омчу. 

 Уложиш новац, част и поштење. После те окаче као 
ордење. 
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 Умислио је да је Наполеон. Знају га сви конобари у 

„Москви”. 

 Умро је под неразјашњеним околностима. Тако је и 

живео.. 

 Хеј, Словени! – гласила је оптужница. 

 Хоризонтално је попуњено, а усправно још нисмо 
кренули. 

 Хронични алкохоличари су хроничари нашег време-

на. 

 Час овако, час онако. Тако Срби уче школе. 

 Чим дођу наши, ја ћу први отићи до мога. 

 Читавог живота је ћутао и тиме је све рекао. 

 Читао сам нешто лепо о Србима. Или је то био Ханс 
Кристијан Андерсен? 

 Џелат је индиспониран. Убићу се сам. 

 Џелати у пороти – правда на гиљотини. 
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РАДИВОЈЕ ЈЕВТИЋ ЈЕНКИ 
 

 Аргументи су им били јаки. У кешу су. 

 Дволична троши дуплу козметику. 

 Директору измакоше фотељу. Секретарица остаде на 

каучу. 

 Добро је што сте ми дали ловорике да на њима спа-
вам, али шта ћу да једем. 

 Доживео је велики пех. Пред зидом плача понестале 

су му сузе. 

 Желим да ми неко објасни: како могу џукеле да воде 

кучиће са педигреом? 

 За балване је стрма раван одскочна даска. 

 Захваљујући Алајбеговој теорији, и дан-данас се мла-

ти празна слама. 

 Знам да не вреде ништа, али нас много коштају. 

 И даље ћемо да сисамо весла на двојцу без кормила-

ра. 

 И за округлим столом нашао је свој ћошак. 

 И јавни људи имају тајне. Тајне љубави. 

 И код левице и код деснице на снази је правило: лева 

рука – десни џеп. 

 Иако има слободу говора, народ најчешће користи 
слободу ћутања. 

 Иако су пелцовани, болују од хроничне лидерске бо-

лести. 

 Изнели су гомиле прљавог веша. Народ ће имати шта 

да пере. 
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 Једни органи реда су уз закон. Други су иза закона. 

 Када год се заигра коло среће, нама кец не гине. 

 Кажете да сте гладни?! Зачас ћемо да вам запржимо 

чорбу. 

 Криминал нам се погосподио. Прешао на беле око-

вратнике. 

 Мислио сам да ме очи варају, али ја стварно не ви-

дим боље сутра. 

 Много трпимо. Уместо да многе не трпимо. 

 Мој живот је игра. Играм како ми свирају. 

 На факултетима се све мање предаје, а све више про-

даје знање. 

 Наше политичаре прво треба пробрати па онда иза-
брати. 

 Не треба да нас више навијате. Одзвонили смо одав-

но. 

 Некима правда лежи у кажипрсту. 

 Није лако примити шамар. Треба имати образ. 

 Није српски ћутати. Зато олајавам кога стигнем. 

 Нико и ништа је на билборду неко и нешто. 

 Новац јесте скуп, али га неки купише за јефтине па-
ре. 

 Ово је српски феномен. Море немамо, а нудиста ко-

лико волиш. 

 Песма нас више неће одржати. Поцепаше нотну све-

ску. 

 Полиција интензивно прати криминалце на пристој-

ном одстојању. 
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 Полиција кажњава на све стране. Припрема се за са-

мофинансирање. 

 Помажу народу. Једнима плету мреже, другима мрсе 

конце. 

 Притисла га је слава. Смањила је човека у њему. 

 Све је прескупо. Само су илузије багатела. 

 Своји ме узеше под своје. Зато нисам свој. 

 Скинули су му образ. Дали га на хемијско чишћење. 

 Срби док су мали, сисају весла. Када одрасту, сисају 

весла. 

 Срби остварише светско физиолошко чудо. Пишају-

ћи уз ветар, усраше мотку. 

 Тек из читуља се види колико нас је било. 

 Тешко ћемо изаћи на прави пут. Много хватамо кри-
вине. 

 Тешко ћемо пити вино. Упали смо у небрано грожђе. 

 У галерији скалпова изложише и мој скалп. 

 У Србији мањина игра голф. Већина игра за голи жи-
вот. 

 Успео сам. Нисам много знао, много сам дао. 

 Устали смо на време. Никако да се придигнемо. 

 Цене су нам се трансформисале у уцене. 

 Циљ је смењен. Није оправдао средство. 

 Цури му мед из уста из туђих кошница. 

 Чизма главу чува, а метак је квари. 

 Чине тежак вербални деликт. Шире оптимизам без 

покрића. 
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МИЛОРАД КАЛЕЗИЋ 

 
 Ако не можете да се споразумете матерњим језиком, 

измислите језик за споразумевање. 

 Ако не можеш платити главом, све су остале вредно-

сти ништавне. 

 Ако не примате никога у своје срце – оградите га ко-
љем. 

 Бекство из војске некада је било кукавичлук. Сада је 

дошло време народних хероја. 

 Београд има разлога да не иде на море. Тамо би поцр-

нео. 

 Београд је имао и неке друге боје, али су их разграби-

ли приликом распада СФРЈ, тако да је он опет остао 
Београд.  

 Ваљда ће држава одустати од пописа становништва. 

Не мора свакога грађанина држати на нишану. 

 Вековно ропство би требало да има дијалектичку рав-

нотежу: вековну слободу. 

 Воловима су качили звона и стављали јарам, а коњи-

ма – амове и узде. Сада волови траже демократију: 
нека коњи мало носе звона и јармове. 

 Време је веома скупоцено. Зашто га не бисмо прода-

вали. 

 Вукови би гајили људождере кад би имали хране за 

њих. 

 Гасите угљевље. Вратила су се времена пророка и га-

тара. Будућност нам је проречена. 

 Гледано из оностраног: живи свет личи на гробље?! 
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 Гране су се високо њихале, ослањајући се на моје ми-

сли. 

 Да је ова моја федерација грађена по Хасеовим дија-

грамима, била би, бар цртама, спојена. 

 Да ли се ваши у коси осећају као вукови у шуми? И 
једни и други су крвопије. 

 Да окалимо мисли. Можда ће нека убити противника. 

 Договоре се гавран и врана да конверзирају на срп-

ском. – Како ћемо? – рече врана – Срби не гракћу. 

 Дозволите ми да затворим овај фестивал. Време је да 

прекратим муке неким певачима. 

 Доста више судара са својеглавом муницијом. Треба 

ићи прса у прса. 

 Доста је било убеђивања других у оно  у шта ни само-

га себе нисам убедио. 

 Жртва има право на богове. Шта је са онима који је 
жртвују? 

 Земљорадничке задруге су се распале због државних 

трактора, који нису мислили главама задружних ко-

ња. 

 Знам човека који је гајио буве, да би организовао так-
мичења у скоку увис. 

 И велике клизачице су на леду охладиле гузу. 

 И да нисам на власти, нико не пориче да бих имао то 
што имам. 

 И кад те у главу гледам, не мислим ти о глави, љуба-

ви моја. 

 И мрак долази са запада - рече Сунце – и оде на почи-

нак 

 И у помрчини се дешавају светле ствари. 
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 И црквено звоно звони по диктату (звонара). 

 Иако коњи подносе главни део терета, кочијаши носе  

бич. 

 Из унутрашњости су јутрос донели печурке да поспе-

ше еколошке прилике у градовима. 

 Изгледа да су неким нашим певачима покрадени гла-
сови. 

 Изгубили смо веру у човека. Бог је таличан,  јер је не-

доступан. 

 Има месечине и за моје опанке. 

 Императори – сликари, могу да насликају много по-

даника. 

 Инат: – Одброј до пет. – Шест, седам, осам, девет, де-

сет. 

 Инфлуенца се тако увуче у нос да више нема места 

ни за једну болест. 

 Ићи ћу овом улицом све док не наиђем на своје име. 

 Јадна је она земља чији се народ стиди своје унифор-

мисане деце. 

 Један бор је, и поред муње која се у њ стропоштала, 
остао усправан. 

 Једно мислим, друго радим, треће пишем, четврто 

учим напамет, а пето декламујем. 

 Јутрос ме је, на улици, замолио један пролазник да му 

прочитам ненаписани афоризам. Прочитао сам: Напи-
санима  је одзвонило. 

 Кад би мине у оловкама биле експлозивне, одавно не 

би било неписмених. 

 Кад би њене перике биле прављене од сламе, очи-

гледно би могла да нахрани све своје коње. 
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 Кад би часовник обликовао сате, неке бисмо сачували 

уместо дуња или растанака са драгим особама. 

 Кад не би било људи на земљи, животиње би врло ле-

по живеле. 

 Кад разбијате камен у бубрегу – ставите на главу 
шлем. 

 Кад смо рађали децу, нисмо бринули о њиховој деци. 

Сада њихова деца не брину о нама. 

 Кад човек уђе у дубоку старост, потребно је само на 

њега бацити земљу. 

 Какве би то оперске арије биле када би политичари 

дали да се компонују њихове беседе. 

 Како би било лепо кад би било лепо! 

 Како могу брзо да се вратим, кад нисам још ни оти-

шао? 

 Келти, као носиоци културе младог каменог доба, из-
умрли су. Сад је ред на носиоце културе старог каме-

ног доба. 

 Кенозоик је последња ера у развоју  земље. Последња 

ера у одумирању човека још није добила име. 

 Књига снимања прилика у мојој земљи је у избегли-
штву. 

 Ко понире у самога себе, не треба му дубља понорни-

ца. 

 Колико ја знам, пасив, као трпно стање глагола, изу-

чава се у школама, а не у домаћинствима. 

 Костур брода се назива корпус. Замислите корпус јед-

нога комарца у који треба да стане један корпус ЈНА. 

 Лакше је направити кавез за зечицу него за зеца. Или: 

у празну торбу се глад не меће. 
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 Лакше је човека исклесати из камена него из човека. 

 Левацима десна страна служи као опозиција. 

 Лепе вештине и науке које човека чине човеком су 

добиле име humaniore и изумрле са Латинима. 

 На јужној полулопти, у јесен, птице одлазе на север. 

 На лављем гробљу нико не пали свеће. 

 На углу Улице маршала Тита и кнеза Милоша пуца 

видик. Понесите панцирне кошуље. 

 Најгоре пролазе оне поруке које нико не чује. 

 Најтеже је цитирати неписмене писце. 

 Народ каже за платно, које се скупило после прања, 

да се уљегло. Неки наши јунаци су се, изненада, уље-

гли откако  је почео рат. 

 Наши народи су најзад постали солидарни. У мржњи. 

 Наши су булевари постали робне куће. Сад, кад би 

робне куће постале булевари, не би се знало ко коме 
продаје булеваре за бубреге.  

 Не гаји тикве на раменима. Могу ти се о главу лупа-

ти. 

 Не заборављај туђе муке. Твоје нису важне. 

 Не звецкај оружјем. Чуће те непријатељ. 

 Не окривљујте своје претке. Потомци ће вам доћи 

главе. 

 Не откривајте своје врлине. Можете се завадити са 

својим манама. 

 Не помињи забрањено. Забраниће ти да помињеш до-

звољено. 

 Не примењуј кохезију. Постаћемо једно тело. При  
попису држава ће изгубити грађанина. 
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 Не уносите страсти у ватру. Угасићете је. 

 Не учи напамет самога себе. Своје мисли си написао 

да би те други промишљали. 

 Не хули на улична светла. Замерићеш се електроди-

стрибуцији. 

 Не шверцуј тајно. Забрањено је. 

 Недавно ми је, у пролазу, један глогов колац рекао да 

је почео да истерује неке писце из своје уобразиље. 

 Неки музичари, који су отишли у директоре, ознаку 
piano користе двојако. 

 Неки партијски руководиоци имају блокеје на језици-

ма. Ваљда, да се не излижу у реторичкој борби за оп-

станак. 

 Неки ћелавко је ненамерно порастао, употребљавају-

ћи препарат против опадања косе, али је и даље остао 
ћелав.  

 Немојте се између женских ногу сећати свога покаја-

ња. 

 Нећемо више да се заваравамо (купаћим костимима). 

Хоћемо ствар на видело. 

 Ни споменици више нису равнодушни, јер сваки од 
њих хоће да буде победоноснији, макар за један рат. 

 Није све историјско што се у друштву понавља. 

 Није све црно међу женским ногама. 

 Никада нисам чуо човека да је рекао: – Убо сам се на 
ексерчић, али ексерчина је било.  

 Његове говорне мане су очигледне чак и у певању. 

 Ован не носи звоно ради себе, већ ради чобанина. 
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 Овде је забрањена солидарност. Морамо бити што 

разједињенији ако желимо подршку међународне за-
једнице. 

 Овде Каменолом. Не минирај. Аутор је унутра. 

 Од пројектоване буве и слон би се уплашио. 

 Око Србије често грми. Боље би било да у Србији за-
грми, па да побије оне муње около. 

 Она је знала да њено тело није ремек-дело, стога је 

допуштала многим уметницима да га обликују. 

 Онај постојећи модел јарма би морао  у будућности 

променити облик. Иноватори раде свој посао. 

 Они су из народа извадили душу. А народ без душе је 

бездушан. 

 Откако сам отишао из овога града, настале су многе 

рупе у времену. Сад ме страх да не упаднем у неку од 
њих. 

 Пао је на испиту због тога што није очекивао да ће га 

толико тући. 

 Пароле су гесло пропагандног карактера. Недостаје 

им само карактер. 

 Пепељуга је  са принцом родила једну малу Пепељу-
гу. А ова – још мању. И ту престаје бајка, јер је са 

овом диоптријом постала нечитљива. 

 Под притиском трулог капитализма настали су Мр-

тви капитали. 

 Помери то небо, Госпо, –  рече Бог. – Хоћу да видим 

свој лик. 

 После акције полиције чистачи скупљају државну 
срамоту. 



      
Афоризми и афористичари 1 
 

 118 

 После ватромета се обично памти небеска раскош. 

Овоземаљски  пориви се заборављају. 

 Право радног човека да одлучује о својим личним и 

заједничким интересима је пренето на кадију. 

 Правоуглаши су чланови и истомишљеници  странке 
који гађају под углом од 90 степени. 

 Пријатељу, ти патиш због  других. Како би било да се 

мењамо? Ја патим због себе. 

 Прилике у Србији су српске. Њих су, својом криви-

цом,  Срби уприличили код Ивањице. 

 Приликом пада тела, мисао остаје у простору. Боже, 

колико ли мисли облеће около моје главе?! 

 Рађамо се голи, без иједне длаке стида, али умиремо 
са стидним длакама. 

 Разбијте негативне крвне групе својих пријатеља. Ма-

ње ћете имати крвних непријатеља. 

 Размислите: да ли вам може стати мисао у главу, па је 

онда замишљајте. 

 Расправљати о периферним стварима је мешање у 

унутрашњи живот оних који тамо живе. 

 Ратови се понављају да би се испробало убијање на 
нов начин. 

 Свака оловка има право на своје срце. 

 Свако једном мора да плати цех иако ништа није пио. 

 Сви на изборе! За лепотицу године. 

 Сви су оправдано одсутни, само сам ја неоправдано 

присутан. 

 Своје мисли преносите на оне који немају разлога да 
сумњају у њих. 

 Сву моју приватну својину чини мој поглед на свет. 
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 Сео опозиционар па размишља, шта је боље: бити по-

добан у неподобно време или бити неподобан у по-
добно време. 

 Силе су наоштриле Дамоклов мач. Сад треба неко да 

подметне главу. Проба се не плаћа. 

 Скандирајте у знак самоодбране: – Живот је наш! 

 Скувати пасуљ и родити мечку, то су две најтеже ку-

линарске вештине. 

 Слепи миш би више волео да има очи него што има 

крила. 

 Спортски журнал прекорио политички дневни лист: – 

Мораш бити вишебојан да би био сасвим чист. 

 Суседи су дужни да буду пристојни, а ми ћемо да их 
оговарамо. 

 Таман смислим да не одобрим државну политику, ал' 

нико да ме упита за мишљење . 

 Телевизијски таласи су праволинијски. Какве бисмо 

тек слике гледали да имају могућност криволинијског 

кретања?! 

 Тешко је бити курва, али се исплати. 

 Ти ћеш мени да причаш о животу паса, кад ја боље 
познајем пасји живот од тебе. 

 Треба гајити детелину са четири листа, због ситне 

стоке. 

 У малим количинама прекор делује стимулативно. 

 У мјауку једнога мачка препознао сам Моцартову 

Отмицу из сараја. Очигледно је хтео да каже да се 

храни искључиво мишевима из Аустрије. 
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 У овом нашем граду велике рупе су напуњене мањим 

рупама. И тако груписане по општинама. Ван општи-
на су само републичке рупе. 

 У ову воду, мутну и неизвесну, не бих скочио на гла-

ву, па макар себе спасавао.  

 У песку остаје отиснута гуза купачице иако је на њој 

купаћи костим. 

 У провинцији је и политика провинцијска. Да ли су 

пољупци државни или провинцијски? 

 У сну једнога киклопа видео сам друго око. 

 Узалуд псујете Енглезе због њихове спољне полити-

ке. Они не морају да се праве Енглези. 

 Урадио бих ја то и другачије да ме онај светац, са 
слике на зиду, не пита: – Где ти је савест?! 

 Успомена на јело изазива глад. 

 Утврдићемо ми коме припада несрећа од разбијеног 
огледала – рече душа једне даме при напуштању тела. 

 Харамије су некада били наоружани пешаци. Данас 

су неки пешаци наоружане харамије. 

 Химне нису криве што се заставе повијају. 

 Целога живота ослањао се на своје ја и срушио га. 

 Цео живот потрошиш путујући до слободе и опет 

умреш као роб. 

 Црвени тепих су изглибали они који везе немају са 

земљом. 

 Чим сретне адвоката, комшија размишља кога би мо-

гао да тужи. 

 Чувајте се ратова у којима ћете преживети. Бранкови-
ћи вас чекају на повратку. 
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 Чувари из мојих снова постали су окупатори моје ја-

ве. 

 Шта ће бити с народом када преузме власт?! 

 Што је досадна ова трулеж. Ни дуње не могу да спа-

сем од ње, а камоли сопствене мисли. 
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ВЛАДИМИР КУСОВАЦ 
 

 Ако за “НАРОДНОГ ПОСЛАНИКА” изабереш 

“СУМЊИВО ЛИЦЕ” и даш му “ВЛАСТ” – ја ћу бити 

покојник, а ви сви “ОЖАЛОШЋЕНА ПОРОДИЦА”. 

 Ако је Црна Гора увела марку, Србији остаје једино 

рубља. 

 Ако многе ствари пролазе незапажено, то је перио-

дично слепило. 

 Ако не запнемо, брзо ћемо да одапнемо. 

 Ако сви путеви воде у Европу, како смо ми стигли у 

Африку. 

 Ако се одлучим на самоубиство, лећи ћу на секс 

бомбу. 

 Ако ставимо дипле и гусле у грб, на њима ћемо и 

химну свирати. 

 Анкетарима дајем одговоре по жељи у пола цене. 

 Били смо сложна породица до увођења вишестранач-

ког система. 

 Блуди се исток на запад. 

 Бог ми је сведок ако га Хаг признаје, 

 Борили смо се за слободу, а и да неки не буду више 

слободни. 

 Видици су нам широки, али су нам погледи уски. 

 Владика Филарет је одржао молебан за спас Савезне 

Изборне Комисије и поклонио им бројанице. 

 Волео сам плавуше, а зацрнело ми се са црнком. 
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 Волео сам све што је женског рода, осим књигу и мо-

тику. 

 Време је да одредимо депонију за историјско ђубри-

ште. 

 Врло сам потентан. Јебем сваки дан. Неком оца неком 

мајку. 

 Генералштаб је као Париски Клуб – отписао део 

другова. 

 Глупаци у самоодбрани убијају памет. 

 Глупост је индивидуална категорија, која се масов-

но испољава. 

 Глупости се шире као епидемија, коју памет не успе-

ва да сузбије. 

 Граде кућу од карата. У постољу су жандари. Дилема 

је шта ставити на врх. Краља или Даму. 

 Грађански рат ствара двоструки број народних херо-

ја.  

 Грла која трче, имају познатији родослов од многих 

гледалаца. 

 Да би прошао кроз уско грло, мораш бити широке 

руке. 

 Да брак цвета, потребан је иметак и добар метак. 

 Да је Исус Христос написао “Капитал”, марксизам би 

био веронаука. 

 Да је у школи подизао два прста као у Скупштини, 

био би одликаш. 

 Да сам добро погледао, не би настала љубав на први 

поглед. 
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 Да се у музејима точи пиће, били бисмо најкултурни-

ја нација. 

 Да су ми рачунали кафански стаж, примао бих најма-

ње три пензије. 

 Дајте хлеба! Игара је доста. 

 Демократе свих партија, уједините се! 

 Диктатору се пружа могућност да настави диктирање 

у хашки диктафон. 

 Добар метак повећава наталитет, а добро зрно морта-

литет. 

 Добио сам медаљу за храброст, а страх ме је од  неиз-

весности. 

 Док јој је скидао гаћице испустио је дизгине из ру-

ку. 

 Док су деца била мала, јели су све, а кад одрастоше, 

једу само моју џигерицу. 

 Дух је изашао из боце и пре здравице.  

 Европска Заједница размишља о нашем пријему, јер 

смо једну заједницу успешно растурили. 

 Жену и живу ограду ако редовно не крешеш, прелази 

у комшијско двориште. 

 Живим у сну, а умирем на јави. 

 За њега је надлежан само СТРАШНИ СУД. 

 За практичну наставу из сексуалног васпитања, нису 

потребни часови. Довољан је и велики одмор. 

 За све говоре захвалили су му минутом ћутања. 

 За све што су некада говорили, сада се бране ћута-

њем. 
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 За своје привремене користи, наносили су нам трај-

не штете. 

 За сексуалну револуцију је потребно убојито оружје, 

а не ћорци. 

 За снимање филма “Лопови и жандари”, имамо број-

ну глумачку екипу и безброј статиста. 

 За улазак у Европу, чекамо следећу туру, а до тада 

добијамо по туру. 

 Забранили су им да прелете границе земље, па преле-

ћу из једне партије у другу. 

 Зашто мафија не предложи свога кандидата, кад лако 

може да сакупи 10.000 потписа. 

 Зашто црни петак, кад су ми сви дани исти. 

 Здрави болесници направише болесно здравство. 

 Змија и кад промени кошуљицу, остаје отровница. 

 Знам ко ће кога, али не знам по ком редоследу. 

 И до сада смо бирали најбоље. Време је за промене. 

 И љубавна бакља некад догори до ноката. 

 И поштењу су одали последњу пошту. 

 И тиранин кад не чини зла испада добротвор. 

 И у криминалу после романтизма, наступа реализам. 

 И у највећој љубави кад прође гарантни рок, мењају 

се клипови. 

 И хирурзи раде у гуменим рукавицама да не оставља-

ју отиске. 

 И хладна закуска се може третирати као топли оброк. 

 Изашао сам из затвора а да то нисам ни приметио. 
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 Изборна кампања је као арена у којој дивље звери ки-

дишу једна на другу. 

 Изводећи Србију на прави пут, залуташе у ћорсокак. 

 Изгубили смо битку на Косову, али смо побегли тек 

после 600 година. 

 Изгубили су сваку битку, сем у државним медијима. 

 Изгубљен сам. Нигде ме нема, сем у бирачком спи-

ску. 

 Има речи у изобиљу, али мисли су му сиромашне. 

 Имам радну собу, имам радни сто, а стално сам на би-

роу. Чекам вољу за рад. 

 Имамо више коња за параду, него за трку. 

 Имамо много бесмртника у бирачким списковима. 

 Ипак је боље са женом. Гумена лутка ми је пукла. 

 Испран мозак, душа у носу, празна црева, срце у пе-

ти. Човек нашег доба. 

 Истина је да не знамо ко нас све лаже. 

 Ја им не бих забранио излазак из земље, него повра-

так у њу. 

 Ја ћу гласати за вашег, ако ви подржите мога. 

 Јавност треба да зна да се тајни рачуни лакше сабира-

ју него одузимају. 

 Јахали су ме и Курта и Мурта. Питам се ко је сад на 

реду. 

 Још смо у дилеми, да ли треба чвор развезати или се-

ћи. 

 Југославија је кремирана, али не знамо где ћемо са 

урном. 
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 Југославију су рањавали и касапили а убили је еута-

назијом. 

 Кад би политичари носили униформе, највише би их 

било у ђубретарцима. 

 Кад би Председник могао да оде на Косово, он би та-

мо пронашао нафту. 

 Кад бих ја писао мемоаре то би била књига жалбе. 

 Кад гледам преносе из Скупштине јасно ми је зашто 

се скулптура Томе Росандића зове “Играли се коњи 

врани”. 

 Кад год се мења старо за ново, неко мора да доплати. 

 Кад год су ми прорицали судбину из карата, увек сам 

био окружен жандарима. 

 Кад измузеш млеко од државе, сама секира упада у 

мед. 

 Кад исплатим тужиоца, судију и одбрану, не остаје 

ми ништа и џаба ми слобода. 

 Кад је пропевао, снимили су му једну спомен плочу. 

 Кад је сваки други дан, дан жалости, то је смејурија. 

 Кад пукне ланац власти, карике саме отпадају. 

 Кад се проси по свету, више стаје у шајкачу него у 

црногорску капу. 

 Кад се са зачеља пробио на чело, добио је метак у по-

тиљак. 

 Кад су ми испразнили џепове, прогласише ме стра-

ним плаћеником. 

 Кад те укроте да се не риташ, узјахаће те и без седла. 
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 Кад ти набију рогове, лако је да те прогласе за жртве-

ног јарца. 

 Кажу “in vino veritas”, а ја увек лажем жену кад дођем 

кући. 

 Кажу да сам малограђанин, а ја живим у велеграду. 

 Какво сам ја бирачко тело, кад се мој глас не чује ни 

у кући. 

 Како да чујемо добре вести, кад сваког другог боли 

уво. 

 Каријера се прави кад направиш корак напред, а гу-

би се искораком у страну. 

 Ко успе да опере новац, лако ће опрати руке и 

образ. 

 Код Книна је цркла машина, у Приштини осовина. 

Кола иду низбрдо. 

 Код нас је стално хит “Дотако сам дно живота”. 

 Комшиници је шкодио дуван, па сам је научио да пу-

ши а да јој не шкоди. 

 Контејнери су наша судбина. Час за барикаде, час за 

исхрану. 

 Корени су нам дубоки.  Зато ништа не расте из њих. 

 Коцка је бачена. Опорезовати коцкаре. 

 Култ личности је измислио Исус Христос и зато је 

разапет. Шта очекују други. 

 Лако је издати књигу, лакше је издати стан, а нај-

лакше издати земљу. 

 Лако је написати уџбеник из веронауке, али шта ће-

мо са историјом и географијом. 
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 Лако су ушли у историју, али ће тешко изаћи из за-

твора. 

 Лако ти је добијати на картама, кад су ти у шпилу са-

мо жандари. 

 Лакше је сачувати главу у торби него на раменима. 

 Лакше се мењају границе Србије, него владари који 

њом владају. 

 Лакше се развести од жене него од кафане. 

 Лакше смо се помирили са светом него међусобно. 

 Лопови поштују само једанаесту божју заповест  

“није  грех узети тамо где се пресипа”. 

 Љубав која пламти, кратко траје и брзо се гаси. 

 Мењам две дипломе за чланство у неком Управном 

Одбору. 

 Мењам место на бранику Отаџбине, за место у уну-

трашњости уз доплату. 

 Мерим откуцаје срца. Приђите на пушкомет. 

 Ми бисмо грешке отклањали у ходу, али нам не дају 

ни корак напред. 

 Ми смо и ломаче називали логорском ватром. 

 Мислим о овоме што нам се дешава, а ово што нам се 

дешава не да ми да мислим. 

 Мислио сам да пакао не постоји док нисам ушао у 

Србију. 

 Младост – лудост. Бирајмо маторе. 

 Много ми смета, што сам стално мета. 

 Модерна времена. Закопали су ратну секиру. Маље-

ви су ефикаснији. 
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 Мој једини лоповлук је што крадем Богу дане. 

 Моја жена сматра да је троугао најидеалнија геоме-

тријска фигура, ако је један угао оштар. 

 Моја породица је јединствена. Сви једемо душу једни 

другима. 

 Моје комшије страшно пате кад нема струје. Све вре-

ме слушам само уздахе и врисак. 

 Морал нема множину, али и множина нема морала. 

 На мој прозор у свет, стално спуштене ролетне. 

 На новим изборима бираћемо старе кадрове. 

 На путу у нови миленијум, заглавили смо се у ћорсо-

каку. 

 На тајној вечери председничких кандидата, јавност 

ће видети њихове апетите. 

 Најлепше године сам провео и ишчекивању. Сада 

немам више времена. Пожурите. 

 Најмањи заједнички садржатељ нове државе је јед-

на столица у Уједињеним Нацијама. 

 Нама је и за потрошачку корпу потребна међуна-

родна помоћ. 

 Направио је универзитетску каријеру. Предаје морал-

но-политичку подобност. 

 Напредовали смо. Данас се врши сеоба и без Чарно-

јевића. 

 Народ је омрзнуо његову функцију, а он је замр-

знуо. 

 Народ је тражио промене и властодршци су се про-

менили. 
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 Народ који изабере чобане, сам себе је прогласио за 

стоку. 

 Нас не прате несрећом него им ми идемо у сусрет. 

 Наступио је “фајронт”, али цех није плаћен. 

 Наш напредак који је видео цео свет је померање 

времена један сат унапред. 

 Наша држава је као жена, није остарила него проме-

нила изглед. 

 Наше историјске заблуде произвеле су мањак дога-

ђаја а вишак историје. 

 Наши политичари мисле да живимо у многобожач-

ком добу и да верујемо да је сваки од њих бог. 

 Не бавим се политиком. Са курвама никад нисам 

имао посла. 

 Не браним јој да пуши, али сам јој забранио да мења 

цигаре. 

 Не вреди смењивати диригенте, ако су исти музича-

ри. 

 Не носим кравату. Доста ми је једна омча око врата. 

 Не помажу ни дубоке мисли, кад је плитка памет. 

 Не умем да летим, али сам излетео са посла. 

 Небеском народу је успело да пакао претвори у рај и 

обрнуто. 

 Не дај Боже да су жене јачи пол. Ја сам и слабији осе-

тио на својој кожи. 

 Некада сам добро пливао, а сад само тонем. 

 Некада се за нашу земљу интересовао КАРЛО ПОН-

ТИ, а данас КАРЛА ДЕЛ ПОНТЕ. 
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 Неки ће примања за минули рад морати да отплате. 

 Неки су спремни за трку. Само очекују пуцањ. 

 Нередовно радим, а редовно ме раде. 

 Није довољно изјавити  “Мени је мирна савест”. Тре-

ба опрати руке као Пилат. 

 Није му било јасно ко је док га муве нису напале. 

 Није страшно ако падне влада. Страшно је ако прона-

ђу црну кутију. 

 Никада не бих ушао у кафану, кад би нудили само 

кафу. 

 Нисам за полигамију. Мени је и једна превише. 

 Нисам завршио специјализацију. Остао сам шпијун 

опште праксе. 

 Нисам учествовао у револуцијама. За ратну сам имао 

мало година, а за сексуалну и превише. 

 Ниско је пао да би га високо ценили. 

 Нова држава је једначина са две непознате. 

 Новине живе само један дан. Појединим новинарима 

се не обећава дуже. 

 Нуде нам сламку спаса а нама треба балван да испли-

вамо. 

 Његов лик је уливао поверење, али смо га изгубили 

из вида. 

 Њему ни данас није јасно да је све одлуке доносио 

касно. 

 Обећавао је мало сутра, а испало мало морген. 

 Од кад је укинута смртна казна, живот није интере-

сантан. 
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 Од свих грешака исправљамо  само правописне. 

 Озонска рупа је последња на нашој свирали. 

 Опет ћемо носити паролу “ГОТОВ ЈЕ”. 

 Осиромашили смо прослављајући поразе као победе. 

 Оставка је чин части, а поставка чин власти. 

 Остарио сам јер нема више Дана младости. 

 Оћелавио сам, а још увек ме шишају. 

 Паметни ме излуђују, а будале су ме опаметиле. 

 Пензија ми је као лек. Дају ми је на кашичицу, 

 Пензионери су најревноснији хришћани. Стално по-

сте. 

 Петлови кукуричу и боре се а ипак заврше у лонцу. 

 Пишите мемоаре из ратних времена. Хаг ће их отку-

пити. 

 Платонска љубав је: ствар у руци, рука у ствари, али 

никада ствар у ствари. 

 Подижимо политичарима споменике за живота, нека 

виде како их птице засеравају. 

 Подизање сукње је позив на рад на одређено време. 

 Показао је да нема длаке на језику, па су га ошиша-

ли. 

 Политика је као жена, превари нас у највећој љубави. 

 Политика није математика, а само су у математици 

функције бесконачне. 

 Политичари купују време све док их оно не прегази. 

 Политичарима се као на тркама мери пролазно вре-

ме. 
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 Политичка елита живи, а бирачко тело преживљава. 

 Попис није регуларан. Треба сабрати све рубрике да 

видимо колико имамо стоке. 

 Поправили су ми диоптрију па сад видим шта ме че-

ка. 

 Попуштали смо у преговорима да би нас сматрали 

паметнијим. 

 Поред  трона сто полтрона. 

 После групног секса, наступају појединачна кајања. 

 Последњих десет година ће се изучавати као историја 

старог века. 

 Постао је верник тек кад је ревидирао десет божјих 

заповести. 

 Поткујмо политичаре јер потковица доноси срећу. 

 Потписан је споразум о прекиду ватре. Терористи-

ма је остала само кама. 

 Потписано је примирје са грејс периодом од три го-

дине. 

 Почео ја као заступник а завршио као преступник. 

 Правда никако да победи. Или губи или игра нереше-

но. 

 Прво је уздахнуо па издахнуо. 

 Пре развода све смо опрали, да не износимо прљав 

веш на суду. 

 Преко дана је незапослен, а богати се преко ноћи. 

 Провео сам четири године у борби сам са собом, и 

то ми нико не признаје. 

 Промена је и кад центар моћи оде на периферију. 



 
Владимир Кусовац 

        

 135 

 Прошлост Косова указује да је за будућност изгу-

бљено. 

 Пун сам себе. Мозак испран, а џепови празни. 

 Пуцао сам у празно и погодио га у главу. 

 Ради повећавања наталитета, најбоље је да свака срп-

ска породица усвоји једну кинеску. 

 Разочарала се у шесторицу, па се задовољила сед-

мом силом. 

 Рањен сам у душу, а то не признају за телесно 

оштећење. 

 Растури се бајка. Ивица остао без Марице. 

 Расцеп у центру изазива пукотине на периферији. 

 Рат је кратко трајао, па нисмо успели да применимо 

нашу ратну тактику и стратегију. 

 Режим нема проблема. Уступио их је народу. 

 Ретко људи мењају власт, али власт често мења љу-

де. 

 Речи ЦЕТИЊЕ – ДЕДИЊЕ, одлично се римују, али 

само за тужбалицу. 

 Саградили смо Палату Правде као маузолеј Правди. 

 Само Вас гледамо, а после ћемо узимати отиске. 

 Само владика Филарет опрашта социјалистичке 

грешке. 

 Само у рајском насељу нема избеглица. 

 Саопштите јавности које су то све државне тајне које 

се не смеју издати. 

 Сваке године славимо СПАСОВДАН, али спаса још 

нема. 
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 Сваки дан нам причају нове бајке, а ниједна нема на-

равоученије. 

 Све веће расположење јавног мњења, све више рас-

тужује политичку елиту. 

 Све су наше невоље, од његове воље. 

 Сви се ослањају на комшију, а ја на комшиницу. 

 Сви. Сви. Сви. Окренуше му леђа. 

 Сврби ме нос. Посвађаће се ДОС. 

 Сврстали су ме у несврстане, а ја зависим од неза-

висних. 

 Сиромаху је и контејнер капитална добит. 

 Скини се Инес. Бићеш опевана у песми. 

 Смањење цена роби, доводи до пораста цене власти. 

 Спољашњи фактори су разбуктали унутрашњу енер-

гију. 

 Спољна  и унутрашња политика играли су нерешено. 

Нема резултата. 

 Срби су небески народ, као Адам и Ева, голи и боси, 

имају јабуку и мисле да живе у рају. 

 Србија и Црна Гора нерадо ступају у брачну везу јер 

знају да у браку неко мора бити јебан. 

 Србија и Црна Гора су сестре, а понашају се као јетр-

ве. 

 Србија је као амеба. Лако мења свој облик. 

 Србија се сагињати неће, али при великој нужди мора 

да чучне. 

 Србија ће постати велика, ако се још више не смањи. 
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 Стално ми кроје капу, а са шеширом се најбоље про-

си. 

 Стално нам сервирају пакет закона а никако пакет 

хране. 

 Стално објашњавам комшиници да хришћанство на-

лаже “љуби ближњег свог”. 

 Стидим се оних који се никога не боје, а бојим се 

оних који се ничега не стиде. 

 Стрељачки строј је исти. Мењају се само мете. 

 Суша нас није омела. Народ је обрао бостан. 

 Терао је правду и истерао је из СУДА. 

 Тиранин не би могао владати ако му поданици нису 

кукавице. 

 Треба му дати Нобелову награду за физику. Створио 

је земљу са унутрашњим сагоревањем. 

 У борби за историјску истину, доста се лаже. 

 У високу светску технологију, испоручујемо јефтин 

људски материјал. 

 У ери приватизације неки су приватизовали партију. 

 У љубави и политици, фаталне жене задају тешке ра-

не. 

 У мраку је и кандило светла будућност. 

 У нашем кукољу има и жита. 

 У неким партијама морају се жртвовати пиони за ко-

ња. 

 У немоћној држави и моћни вођа занемоћа. 

 У овој држави само сатови иду напред, све остало на-

задује или стагнира. 
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 У односу на ове данашње Чаруга и Бабајић су били 

шегрти. 

 У политику је ујахао на белом коњу, а изјахао на ма-

гарцу. 

 У правној држави зна се ко има право да краде. 

 У предизборној кампањи ко предахне има да издахне. 

 У реформи Универзитета укида се катедра за демаго-

гију, јер има превише кадрова. 

 У свету се клонирају овце а код нас руководиоци. 

 У сиромашној земљи и богата власт проси по свету. 

 У Скупштини неке посланике не може ни паук да 

уклони са говорнице. 

 У Србији не може доћи до грађанског рата – већ само 

до сељачке буне. 

 У старту сам типовао на погрешан циљ. 

 У сушним и кризним годинама, најбоље цвета мржња. 

 У трци до циља није важно да имаш доброг коња, не-

го да не испустиш дизгине из руку. 

 Уважили су жеље слушалаца и одсвирали му посмрт-

ни марш. 

 Увек сам волео кафану, али не могу да јој тепам и зо-

вем је кафић. 

 Уживали смо на сунцу, све док није наишао полуме-

сец. 

 Уживао је што његова звезда сија, а није слутио да је 

то звезда падалица. 

 Уместо тачку на пљачку, запету ставили и наставили. 

 Уназад десет година чекам напредак. 
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 Хиперинфлација полтрона доводи до краха власти. 

 Црна Гора  је као лубеница. Споља зелена, а унутра 

црвена. 

 Чекамо да нам отворе врата Европе. Ма нека их само 

одшкрину. 

 Често је био мртав пијан а само једном мртав трезан. 

 Човек је наше највеће богатство, али ми смо распику-

ће. 

 Џаба што говорим неколико језика, кад ниједан није 

оштар. 

 Шведски сто би био комплетан кад би на њему биле 

и Швеђанке. 

 Што нам више величају Председника, држава нам је 

све мања. 
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БОШКО МАРИНКОВИЋ 
 

 “Астра” банка – Карић камата. 

 “Баш је издашан! Добро ме је нахранио говнима” – 

рече задовољно мува. 

 “Волим човека!” – рече канибал и задовољно обриса 
уста. 

 “Временом се отврдне” – рече фосил фосилу. 

 “Да сам је ја вајао, имала би много веће груди!” – ре-

че охоло пластични хирург посматрајући Милоску 

Венеру.   

 “Држава мора да учини све за добробит својих грађа-

на” – тврди Свилановић. Ех, фали само држава, па да 
уживамо! 

 “Загробни живот је леп!” –  певушим оптимистички. 

 “Зар је могуће да је и он енглески шпијун?” – питање 

које ових дана постављају многи наши политичари. 

 “Ја сам бог твој и немај других богова ... !” Чист до-

каз да демократија није божја творевина. 

 “Секс је чудо” – рече трансвестит. 

 “У Београду данас још један топао и спаран дан. Тем-

пература до 35˚С. Што се ветра тиче: дуваћете га.” 

 Џелат је невин, жртве су криве што су толико дуго 

живе. 

 XI заповест: Не заповедај!   

 А, вала, добио би Мило пуно више гласова, да у Црну 
Гору има више гласача. 

 Ако Бог постоји, ко је онда већи грешник: побожни 

криминалац или поштени атеиста? 
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 Ако је Бог само један, шта ће му онда толики број ре-

лигија? 

 Ако је Бог створио свет, ко је створио Бога? 

 Ако је колачић деминутив настао од колача, од чега 

је настао деминутив: Карић? 

 Ако је само матура испит зрелости, није ни чудо што 
смо пропали. 

 Ако коза лаже, значи да јарац нема рог. 

 Ако нашег принца питаш за белог коња, сигурно неће 
знати шта је то. Али упитај га на енглеском! 

 Ако не желиш у руке шинтерима, не буди веран као 

пас. 

 Ако си већ стао на луди камен, нагази га тако да по-

стане камен мудрости. 

 Ако ти историја није yчитељица живота, онда су ти 

затвори – универзитети. 

 Ако ћу овако живети и на оном свету, зашто онда 
правити трошкове за сахрану? 

 Ако Хаг има доказе, значи да је неко противправно 

провалио државне тајне. 

 Ако хоћеш свађу у бранши, постави жене за руково-

диоце. 

 Алкохоличар отвара боце из чисте знатижеље: инте-

ресује га да ли је дух у боци.  

 Амери имају CIA-у, Руси КГБ, а ми – само “балкан-
ског шпијуна”.   

 Атеиста сам. Зато се крстим само левом руком. 

 Атмосфера код нас је чисто кабинетска – пљује ко ко-
га стигне. 
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 Афоризми су најбољи лек против политичких слепи-

ла. 

 Ахил је погинуо зато што му је срце сишло у пету. 

 Без љуљања нема ни колевке. 

 Београд добија голф терен са 9 рупа. Главни играчи 

биће људи из правосуђа. 

 Била би ово добра комедија да су главни глумци мало 

бољи. 

 Били смо “небески народ”, а онда се небо, најзад, 
отворило. 

 Било је много монарха са именом Александар, а само 

је један био Велики. 

 Бити или не бити … у Хагу? 

 Благо је у човеку, а не у Народној банци. 

 Богиња правде Јустиција била је мит све док није 

претворена у мито. 

 Боже, ако те има, спаси ђаке прваке од овакве верона-

уке – док их још има! 

 Боже, ваљало би Ти то знати: ускоро ће и Тебе клони-

рати. 

 Боље да Скупштина остане без радикала него без во-
де. 

 Боље два јаја на око него обрнуто. 

 Боље држати киту лала из Баната, него оних из Хага. 

 Боље кеса на глави, него глава у кеси. 

 Боље пасти у депресију него у септичку јаму. 

 Боље порез на екстрапрофит у руци, него екстрапро-

фитер на грани. 

 Боље сутра никада не долази само од себе. 
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 Будите добар верник. Откријте Бога y себи. 

 Будућност је неминовна: биће оваква или онаква. 

 Бујица речи без смисла лако нараста у потоке крви. 

 Буш је најгостопримљивији човек планете: спреман је 

да  испред сваког простре тепих бомби.  

 Важно је било да комшији цркне донаторска конфе-

ренција. 

 Ватам зјале да продајем идеје. 

 Верник, који после “Оченаша”, без размишљања из-

говори: “Амен”, очигледно не мисли на Бога. 

 Веруј и допусти другима да верују. 

 Већ три године нисмо заратили. Што је много, много 

је! 

 Више не лупа ко “Максим” по дивизији, али сад лупа 
ко Марко по радио-таласима. 

 Влада у сенци врбе, а на врби грожђе. 

 Власт није крива што држава не води рачуна о себи, 
па пропадне. 

 Власт се дели на: законодавну, извршну, судску и ма-

фијашку. 

 Води рачуна: самим тим што си гласао против неког, 

гласао си и за неког. 

 Војо, четворожилни кабл је само маска, чувај се ве-

штица и сова ушара. 

 Волим живу музику: слушам како трава расте. 

 Где је ту правда, кад челницима ДБ-а процесуирају 

њихови посилни. 

 Гледам демократе: нешто су ми исти какви си и били 
као комунисти. 
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 Голе је најлакше навући. 

 Да би звезда блистала сјајем, неопходан је густ мрак 

око ње. 

 Да би побољшали судство, богињи Јустицији су одне-

ли вагу на баждарење ... и не враћају је. 

 Да би све добро видео и чуо мораш имати неоштеће-
не центре у мозгу. 

 Да Бог није био тако строг и да је дозволио пушење у 

рају, не би Ева извела Адама оданде. 

 Да и комшији жена буде жива и здрава... Е, то је толе-

ранција. 

 Да је Адам био прави мушкарац, не би чекао да га 

Ева изведе из раја. 

 Да је Алиса боравила у Србији, бајка би се звала: 

Алиса у земљи чуда и покора. 

 Да је Бог свемогућ, не би Сатане имале толику моћ. 

 Да је Бог хтео брак хомосексуалаца, не би Адаму из-
вадио ребро. 

 Да је Вук Караџић данас жив, не би прво правописно 

правило гласило: пиши као што говориш. 

 Да је Ђордано Бруно данас жив, коме би пало на па-

мет спаљивање цигарета. 

 Да је Икар познавао законе физике, ко би га данас по-

мињао? 

 Да ли влада у сенци спада у владине или невладине 
организације? 

 Да ли је знак предаје подигнути горњи или доњи удо-

ви? 

 Да ли је Светски трговински центар био симбол моћи 

или немоћи Америке?  
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 Да ли је то иронија или правда што је Милошевић ис-

поручен у јулу? 

 Да ли је то недостатак среће ил’ духа кад неко пушта 

буве, а главе му дође Буха.  

 Да ли то што смо изгубили државу има статус држав-
не тајне? 

 Да ли то, што у настави веронауке нема вероучитељи-

ца, значи да су жене лабавијег морала? 

 Да ли ће приватизација телефоније обезбедити при-

ватност телефонских разговора? 

 Да наследници могу да се договоре и да је наше суд-

ство ефикасно, оставинска подела би била готова још 
5. октобра. 

 Да не би више адвокати потплаћивали судије, изабра-

ни су за председнике судова. 

 Да није суђења у Хагу никада не бисмо сазнали како 

Слоба не пије шљивовицу, већ само крушковачу. 

 Да нисам ленштина писао бих романе, а не афоризме. 

 Да нисмо имали велике банке и банкноте, не бисмо 

сад имали велике банкроте. 

 Да сам хладан ко шприцер, сигурно бих постао мини-
стар владе у сенци. 

 Да смо били будни не би нам се све ово и оно догађа-

ло. 

 Да Срби и Црногорци могу некако да се сложе, по-

стојао би већ неки гусларски бенд. 

 Да су судије способни трговци, не би тако безочно 

крали са ваге богиње Јустиције. 

 Да убијени није учествовао у убиству, оно се не би ни 

догодило. 
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 Да Чеда није овако скроман, цела улица Краља Мила-

на била би офарбана као зебра. 

 Да човек није направио таква технолошка чуда, не би 

се оваква чуда и догађала. 

 Дављенику сламчица спаса служи да воду из реке ис-
пија полако. 

 Дај гробару власт и добићеш одмах масовне гробни-

це.  

 Дај демократи и легалисти сву власт, па ћеш се уве-

рити колики диктатор чучи у њему. 

 Дај реч, ал’ дај и дело!  

 Дајем оба образа за један председнички мандат. 

 Дан смрти је рођендан загробног живота ... пуј, пуј, 

пуј ... далеко било.  

 Девојке, ако нешто озбиљно мислите са њим, не па-

рајте му срце. Шта ће вам дечко са срчаном маном? 

 Дилема: бити или не бити, дели људе на глумце и 
пандуре. 

 Добар демагог је Ђаво који те убеди да живиш у рају. 

 Добар пасуљ је најјаче биолошко оружје. 

 Добар политичар код нас је онај који демантује данас 
оно што је изјавио прекјуче, а потврдио јуче. 

 Добар принц има ципелицу по мери сваке Пепељуге. 

 Дођох, видех, попиздих! 

 Док су биле живе, жртве нису биле невине. 

 Док су наша говеда оваква, луде краве код нас немају 

никакву шансу. 

 Док су наши стари гуслали није било “беле куге”. 
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 Докази против Радета Марковића су скандалозни, па 

је таква и пресуда. 

 Докле год је политика толика курва, једни ће бити за 

федерацију, а други за педерацију. 

 ДОС је Пепељуга, којој принц није на белом коњу, 
већ у Белом двору. 

 Доста је било татиних синова. Ваљда је дошло време 

и за мамине ћерке. 

 Доста смо играли како су свирали. Сада ћемо да ужи-

вамо и како певају. 

 Дотакли смо дно живота, али копамо даље. 

 Држава или фотеља, питање је сад. 

 Друже Слобо, наше росно цвеће, ова раја с тобом у 

Хаг неће. 

 Дупеувлакач је сподоба која не зна чему служе уста и 

језик. 

 Дупеувлакачи овако тумаче Омов закон: отпор дупе-
та према увлачењу обрнуто је сразмеран његовом 

пресеку. 

 Дух није у боци. По неки пут је у човеку. 

 Душанов Законик данас сигурно не би био усвојен – 

због недостатка кворума. 

 ДХСС није камен у ципели ДОС-а, већ рупчага. 

 Ђаво не спава – људи му не дају мира. 

 Е, мој Радоване, да си оно што треба, а не легалиста, 

нагребали би Вилотићи. 

 Еј, Мурта! Да се разумеш у коње видео би да ти је 

Курта увалио магарца. 

 Економски токови никако да оживе. Влада ће морати 
да прокопа подземне канале. 
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 Електроника је толико напредовала да сада професи-

онална убиства изводе фото-роботи. 

 Ех, бар да нам је паметних политичара колико је 

председничких кандидата. 

 Ех, да је Чеда био у Непалу, не би се догодила несре-
ћа њихове краљевске породице. 

 Ех, да му је већ неко легално донео демократију, па 

да мирно ужива у популарности. 

 Ех, што није суђење у Хагу почело бар пре десет го-

дина – досад бих научио албански. 

 Ех, што ти је еволуција: некада су пси чували љyде – 

данас људи чувају псе. 

 Жабљачки Устав ће вероватно заменити Зоричин 
Устав. 

 Жак Ширак је доделио пет ордена Легије части, али 

Душану Михајловићу није – њега Легија части. 

 Жена је стуб куће, који мораш малтерисати и фарба-

ти. 

 Живот пише романе и неписменима. 

 За пакао је рај еколошка катастрофа. 

 За празну причу потроши се пуно речи. 

 За путовање у Хаг није потребна шенгенска, већ ше-

венингенска виза. 

 За разлику од државе и народа Савезна влада није у 

кризи. 

 За разлику од оних који их спроводе, закони су углав-

ном добри. 

 За успешно млаћење празне сламе није потребна сла-
ма. 
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 Заблуда је веровање да је за добро пушење неопходно 

гајити дуван. 

 Западни ветрови доносе падавине, источни – сушу, па 

не можеш да одвојиш политику ни од метеорологије. 

 Заразна болест, много гора од болести “лудих крава”, 
зове се: посланички имунитет. 

 Зато што се домовина брани радом родољупци су на 

принудном одмору. 

 Зато што смо “небески народ” увек видимо свог Бога. 

 Зашто се сваки тиранин, када изгуби власт, залаже за 

демократију? 

 Због једне мале дивне оазе, постоји огромна сурова 

пустиња. 

 Звезда падалица је само обичан метеорит који је бо-

ловао од комплекса више вредности. 

 Земља је именица женског рода само зато што има 
две полулопте. 

 Златно правило: често је боље бити у говнима, него у 

злату.  

 И Ахил је погинуо кад му је срце сишло у пету. 

 И влада сита и Пинк на Дедињу. 

 И врапци знају да ће поцркати, ако се уплаше стра-

шила. 

 И ја бих добровољно ишао у Хаг, али не и у Шеве-

нинген. 

 И најспособнијима је за постизање видљивог резулта-

та потребно девет месеци. 

 И наша улица је добила свог позорника – лежећег по-
лицајца. 
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 И наши генерали имају официрску част. Часте их 

официри – увлакачи. 

 И ови су лоши покераши: yбеђени су да су нас избле-

фирали. 

 И пре краја, а и пре почетка, све се врти само око мет-
ка. 

 Иако власт ове јесени не баца сузавац, очи су ми, 

ипак, нешто влажне. 

 Иако у односима између Србије и Црне Горе нема 

секса, има много перверзије. 

 Иако нисам натуриста, волим само голу – истину. 

 Из излагања дупеувлакача јасно се видело каква је 

столица дупепоседника. 

 Из шупље главе истражног судије промаја лако одува 

доказе. 

 Из шупљих глава се добија најбољи ритам подршке. 

 Избори су таква врста пецања у којој сомови забацују 
удице. 

 Извадили би екстра-профитери лову на сунце, али, 

ето... стигла магловита јесен. 

 Има баш широку душу, целу ову и бившу Југославију 

носи на њој. 

 Има код нас ко да завлачи главу у песак – зато и не 

гајимо нојеве, већ генерале. 

 Има шансе да изађемо из овог мрака, на крају тунела 
је месечина. 

 Имај ближњег свог – то је капитал. 

 Имали смо Јожу, па затим само Слобу и увидели да 
то тако не ваља. Зато их сада имамо одједном двоји-

цу. 
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 Имамо тежак еколошки проблем: где сместити толи-

ки политички отпад? 

 Имати право на глас савести – то је много више од 

демократије. 

 Интерес народа је само камата – главница је код оних 
које смо легално изабрали. 

 Ипак, на многим важним државним функцијама недо-

стаје нам права Даринка Матић Маровић. 

 Исти сам ко Коштуница: ни мене нико није на време 

обавестио о екстрадицији. 

 Истина се најбоље утврђује саботажом формирања 

Анкетног одбора. 

 Ишао је низ длаку, а када је приметио да је стидна, 
било је већ касно. 

 Јавна управа и јавна женска су именице истог рода и 

истог придева. 

 Јавност рада и информисања се постиже тако што тај-

но снимаш разговор, па га јавно публикујеш. 

 Јахач Апокалипсе је само за Злу вилу витез на коњу. 

 Јевреји, за разлику од Срба, знају да им је море Мр-

тво. 

 Југославије више нема, али... ми смо државотворан 

народ. 

 Кад бирократа примети да мислиш, опорезоваће те за 
допунску делатност. 

 Кад Божа Дерикожа ољушти банану, он одмах ухвати 

екстрапрофитера. 

 Кад глава оде у облак, стражњица не опстаје у фоте-

љи. 
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 Кад гледам преносе из Скупштине, размишљам: о, ка-

ко је бордел културна установа! 

 Кад ја будем председник, даћу ја вама демократију! 

 Кад министар правде спаљује цигарете, чик нађите 

корпус деликти за гарсоњеру на Светом Стефану. 

 Кад му је већ одзвонило, паметан не чека и да чује 
звоно. 

 Кад неспособан политичар остане без паравана, он 

рашири новине. 

 Кад промениш људе на власти, запитај се колико си 

променио и власт. 

 Кад се као звоно за узбуну користи сирена, онда је 

већ касно. 

 Кад се куцнеш у чело и потом чујеш: “Слободно” – то 

је најбољи знак да ниси сам.    

 Кад се од лава добије миш? Кад га ставиш у кавез. 

 Кад се пробудиш, схватиш ко су фаце из твојих сно-
ва. 

 Кад се увериш да је вечност пролазна појава, тада је 

већ касно. 

 Кад седнете у фотељу, пазите да вам ноге остану на 

земљи. 

 Кад шефу саопштиш да није Бог ... нек ти је Бог у по-

моћи. 

 Када висока политика крене са ниским ударцима, 
обични смртници стављајте штитнике преко мошни-

ца. 

 Када држава постане играчка, њени челници постају 

воштане фигуре. 
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 Када завршите куповину у нашим продавницама, за-

памтите: ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ИЗНОСИТИ ПОТРОШАЧ-
КУ КОРПУ! 

 Када код нас поменеш име Бранислав, сви помисле на 

потпредседника СПС-а Ивковића, а нико на министра 

културе Лечића. 

 Када се договоре две посланичке групе ДОС-а, добија 

се независно судство. 

 Када се уличне бандере не буне, што вама сметају 
пси луталице? 

 Кажу да је Радован Караџић послао Слоби песму Би-

јелог дугмета “Шта би дао да си на мом месту”.  

 Казне изречене за геноцид доказују да су казне изре-

чене за појединачна убиства драконске. 

 Какви смо, сигурно ће неки републиканац оптужити 

Пеђу Стојаковића што је члан “Кингс”-а. 

 Какви су нам путеви није ни чудо што нема правог 
путоказа. 

 Како год да се окренем, власт ми остане позади. 

 Како да препознам демократију, кад је никад нисам 
видео? 

 Како је то талентовани планинар: без икакве опреме 

часком се успне на Венерин брег. 

 Калиф у Хагу, а Изногуди само прислушкују. 

 Капиталац је зверка, која се посебно чува од ловаца 

на трофеје. 

 Ко воли, нек’ одоли. 

 Ко је одговоран кад извршни орган секса погреши у   

надлежности? 

 Ко то тамо шева? 
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 Ко у мандат – ко у мандатара; сви поштени – не знаш 

ко не вара. 

 Ко чека – дочека екстрадицију. 

 Код нас је и самоубиство политички задатак. 

 Код нас се најзад одваја рад од нерада: радници доби-

јају репете рада, а нерадници репете нерада.  

 Код нас се прелазна фаза из социјализма у национа-

лизам зове легализам.    

 Код нас се припрема “Њу дил”... Биће то супер, ако 
не буде “Њу дилера”. 

 Код нас се све збркало: више не знаш шта је Савезна 

скупштина, а шта истражно одељење Окружног суда. 

 Код полуписмених је сваки дан историјски тренутак. 

 Компарација придева: лоша, гора, најгора, Црна Гора. 

 Комплимент је кад ти обичан магарац каже да си коњ. 

 Конац дело крати. 

 Кондом главу чува, а шубара квари. 

 Корупција се дели на корупцију у: власти, судству, 
здравству, школству ... А множи се свакодневно. 

 Крајња тачка сваког животног круга су само два ква-

драта. 

 Крв није вода! – рече задовољно вампир.  

 Крематоријум је најекономичнија справа за грејање: 

једна тура је довољна за цео живот. 

 Криминалци су врло скромни: нико од њих никада не 

тражи одликовање за заслуге у развоју њихове делат-

ности. 

 Кунем се: мене власт неће променити – био сам и 
остаћу опозиција. 
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 Курје око ми је најбољи оптички инструмент. Чим га 

неко згази видим све звезде. 

 Куће на Врачару најлакше се дижу на електрични по-

гон. 

 Лакше је пљувати коалиционог партнера него пљуну-
ти у шаке. 

 Легализам је веровање да ће Луцифер мирно из пакла 

прећи у чистилиште. 

 Легализам је вођење предизборне кампање пре распи-

сивања избора. 

 Легализам је појава да доказе криминала, уместо ту-

жиоцу, дајеш тужибабама. 

 Лето је време домаћих музичких фестивала, али ми 
шаљемо најбоље певаче у Хаг. 

 Логика је највећа жртва сексуалног злостављања. На 

сваком заседању Скупштине масовно је силују. 

 Лоши гуслари су од Косовског циклуса направили ко-

совски циркус. 

 Љубав је као вода – чим нађе рупу нестане. 

 Ма, ђоку ће неко да нас разоружа: по кућама ми др-

жимо “ратне секире”.  

 Мада је имао Сиду, није га заразила. 

 Мајкл је уствари Мика из дијаспоре, који нам само 

продаје патриотске форе. 

 Мајсторство је: пишати уз ветар, а не упишати се. 

 Мала креатура на погрешно место нос тура. 

 Мало – мало па ми се поквари стомак – не може све 

ово да свари.    
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 Материјални положај судства би се брзо поправио ка-

да би ходник испред чувене затворске ћелије отвори-
ли за туристе. 

 Међународна заједница није много учествовала у на-

шем “крвавом покеру” ... само је држала пикслу.   

 Мене власт неће променити. И даље ћу да пишем 

афоризме. 

 Мене занима: како би Бог реаговао да је, којим случа-

јем, њему Ева понудила јабуку? 

 Мењао сам власт да бих се одмах обогатио, а она ме 

тера да радим. 

 Метак који се заглавио, обично значи један живот ви-
ше. 

 Метком се уништава, али и зачиње живот. 

 Ми смо адолесцентни типови: са мајчиних сиса одмах 

прелазимо на весла. 

 Ми смо вечити губитници: све што смо освојили пе-

тог изгубили смо већ шестог октобра. 

 Ми смо државотворан народ: мало, мало па склепамо 

неку државу. 

 Ми смо неустрашиви – главом ударамо и у зид санк-
ција. 

 Ми смо се борили за демократију, а они за власт. И... 

победили су. 

 Ми, Срби, смо небески народ зато што наши богови 

живе на земљи. 

 Ми, Срби, ћемо постати јединствени када Лале, Чиви-

јаши, Шумадинци, Ере, Врањанци, Пироћанци, Ни-
шлије, Јагодинци (пардон: Ћурани) и остали добију 

статус нације. 



 
Бошко Маринковић 

        

 157 

 Министар здравља нам је обезбедио сигуран и бес-

платан лек: иловачу. 

 Мислим – значи најебаћу! 

 Мислим да би нас Енглези много боље разумевали 

када би пили “шумадијски чај”. 

 Мислим да је могућ компромис на савезном нивоу: 
нека председник буде из Србије, председниковица из 

Црне Горе. 

 Млад сам и перспективан из перспективе Старог бе-

жанијског гробља. 

 Млади, не губите време чекајући да Европа стигне 

овде. 

 Многе девојке чекају принца на белом коњу како би 
биле сигурне да је добар јахач.  

 Многи жртвени јарац је код нас дочекао да га само 

помузу. 

 Многи судија целог живота није успео да прочита 

слово закона. 

 Много је код нас дилетаната лингвиста, који сматрају 

да је синоним за реформу само реч форма. 

 Можда ће бити референдума, а можда и дум, дума ... 
Једино нема ума. 

 Мој брат, Брут, се зезнуо – ја нисам Цезар. 

 Моји преци су заиста били видовити: још пре триста 
година су побегли са Косова. 

 Мрзим глупости. Зато не цитирам себе.  

 На животном крају може да ужива само онај ко има 

смисла за црни хумор. 

 На модној писти је гола стражњица одраз високог 

стандарда. 
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 На нашем политичком небу пуно је звезда падалица. 

 На свим досадашњим великодржавним пројектима 

изгубили смо и гаће. Но, прави коцкар никад не гyби 

наду. 

 На фотељи ужива стражњица, а страда глава. 

 Нажалост, организацију посла не можемо добити на 
донаторским конференцијама. 

 Највећа интерпункцијска нелогичност је стављање 

тачке испод знака питања. 

 Најпрактичније за СПС је да седницу Главног одбора 

одрже у Шевенингену. 

 Најсуровији је затвор који човек сам себи изгради. 

 Намагарчени смо. Сада можемо до миле воље сло-

бодно да њачемо. 

 Национална трагедија настаје кад се од привиђења 

направи провиђење. 

 Наш кривични закон изузетно много цени права уби-
ца. Убијени су, и тако, изгубили сва права. 

 Наш пешчани сат је камион пун песка. 

 Наша несрећа је што сваки Курта има фарму Мурти. 

 Наша традиција је још увек шарена лажа упакована у 
украсни омот демократије. 

 Наше болнице су у таквој кризи да се чека и по два 

дана на констатацију клиничке смрти. 

 Наше судије су као брезе: подрхтавају на сваком по-

ветарцу. 

 Наши ђаци туку наставнике. Е, то им је лоша педаго-

гија. 

 Наши лешинари не черупају жртву, већ опроштајно 
писмо. 
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 Наши министри почели су да деле судбину народа ... 

и они кренули на принудне одморе. 

 Не берем ловорике – волим нетакнуту природу. 

 Не волим реч кордон ни кад је само назив филма. 

 Не вреди риби што је добра, ако не зна где добро да 

се упеца. 

 Не газимо ми никада преко лешева... Масовне гроб-

нице су нешто друго. 

 Не знам да ли је политика филозофија, наука или 
анамнеза? 

 Не знам да ли клонирање човека спада у грешно или 

безгрешно зачеће? 

 Не знам зашто судије морају да заврше права када је 

довољан и курс за монтере? 

 Не знам како се правилно изговара: динар је конвер-

тибилан или контравертибилан. 

 Не једи говна, ако не можеш да их свариш. 

 Не мљацкам кад не једем – није тешко бити фин. 

 Не могу заједно: и дуг живот и дуга деветка. 

 Не може се царство задобити – уз микрофон само гу-

слајући! 

 Не набацујте историјску шансу праисторијским гол-

гетерима. 

 Не питај шта је држава урадила за тебе, већ шта си ти 
урадио за државу ... и уради је. 

 Не пишај уз ветар који задиже женске сукње! 

 Не пишају сви у исту тикву, али серу ко где стигне. 

 Не приморавај изгладнелог да затеже каиш – затезаће 
га око твог врата.     
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 Не треба бити нестрпљив: поред оволиких демократа 

ваљда ће и демократија једном стићи. 

 Не треба да верујете у мене. Важно је да ли верујете. 

 Не употребљавам парфем. Волим свој природан 

смрад. 

 Не фали му ни длака са главе. Сачекушу су направи-
ли дилетанти.  

 Не чуди ме што пацови не беже са овог брода, већ то 

што га  и даље безбрижно буше. 

 Недопустиво је рад судија контролисати ТВ камерама 

– за то су неопходни апарати за алко-тест. 

 Некада сам сањао да дође комунизам, а сада: да дође 

демократија. Илузије доприносе лошем животу. 

 Неки желе да се дочепају самог Осаме Бин Ладена, а 

неки, Алаха ми, само његовог харема. 

 Нема више ни Црвенкапе ни вука. Сада је тема бајки 
транзиција. 

 Нема ништа од монархије ако се принц уживи у улогу 

дворске бyдале. 

 Нема савести без мозга. Нажалост, обрнуто не важи. 

 Неписмени официри најбоље спроводе само усмена 

наређења. 

 Неписмени су у предности: не морају да се боре за 

слободу писане речи. 

 Непостојање јавних WC-а, на најбољи начин обезбе-
ђује јавност рада и у тој области.   

 Несрећа је кад НУЖНО ЗЛО поверује да је НЕМИ-

НОВНОСТ. 

 Нестрпљиво чекам доношење новог Устава, па да 

шинтери отпочну свој посао. 
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 Нећемо ми родити мечку, већ Уставну повељу. 

 Ни бајке нису више оно што су некад биле: некада је 

вук волео да ЈЕДЕ црвенкапе. 

 Ни Јуде нису више оно што су били: сада им је и 

300.000 DEM мало. 

 Ни пат позиција ДОС-а није довољан разлог за пре-
кид игре. 

 Ни проституција није више оно што је некад била – 

сада је то пословна пратња. 

 Није Ђаво толико црн колико га је тешко препознати 

у овом мраку. 

 Није код нас све црно – има нешто и шатирано. 

 Није месо скупо због високе цене сточне хране, већ 

зато што је стока халапљива. 

 Није ми јасно: тврде да је Бог само један, а код нас ће 

бити седам врста веронауке. 

 Није папир крив што је слово на њему мртво. 

 Није проблем зашто се наши политичари играју 

жмурке, већ зашто се запљувавају. 

 Није проблем кад Мурта узјаше, већ кад је јахач Апо-
калипсе. 

 Није проблем што морал нема множину, већ што не-

ма једнину.  

 Није проблем што су постали зверке, већ што су ве-

лика стока. 

 Није српски ћутати већ трачарити. 

 Није страшно кад Вођа уобрази да је Наполеон, већ 

кад уобрази да је Гринич. 
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 Није тачно да је чистоћа пола здравља. Ето, мој по-

којни брат није никада прао руке, а био је здрав ко 
дрен. 

 Није тачно да код нас ништа не функционише. Узми-

те само, на пример ... пљувачне жлезде. 

 Није тачно да су привреду водили без рачуна – погле-

дајте рачуне у Швајцарској. 

 Није тешко бити фин, али је лакше бити посланик. 

 Није то случајно да су нам закони подељени на чла-

нове, а не на параграфе. 

 Ниједну “прљаву” наредбу није потписао. Не, није то 

знак мудрости, већ неписмености. 

 Нисмо више у чабру ... и он се распао. 

 Нису арапски бројеви криви што нуле могу да сачине 

огромну суму. 

 Нит’ смрди – нит’ мирише, али усмрдеће се сигурно.  

 Нужда заклон мења. 

 Његова несрећа је што има путера на глави, који се 

добија из млека луде краве. 

 Његова смрт је тешко пала једино гробарима. 

 Њему се преврће стомак од Хага, а мени и од њега и 
од Хага. 

 О његовим криминалним активностима не постоје до-

кази. Мртви су. 

 О степену неравноправности жена код нас доказ је и 

непостојање речи тужидеда. 

 Обећање – лудом гладовање. 

 С обзиром на број наших барона, нормално је да по-

станемо монархија. 
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 Обим градива у школама се смањује за трећину. О-је! 

Значи, часови ће сада трајати 20 минута. 

 Обично само уништени докази доприносе тријумфу 

легализма. 

 Ове зиме ће сигурно бити много мање секса. Влада 
прети да неће бити рестрикција струје. 

 Ових дана не празне контејнере, вероватно да се 

странцима остави утисак да смо друштво изобиља. 

 Ово је време бизнисмена. Продајте се! 

 Ово нам је животна шанса да уђемо у Европску унију. 

Чик да видим тог који ће нас натерати тамо. 

 Ово није ни тиранија, ни анархија, ни демократија – 

ово је ДСС и ДОС. 

 Оглас: Продајем гас-маске и азбестна одела. Са њима 

ћете удобно и безбедно путовати нашом железницом. 

 Ограничену власт је немогуће ограничити. 

 Од 5. октобра судство се много променило. Сваким 
даном све је горе. 

 Од великих, светлих ликова остају дуге, тамне сенке. 

 Од када је богиња Јустиција узела вагу у руку, пара-
графи се легално продају. 

 Од када не једемо само пасуљ, почели су да дувају 

неки нови ветрови. 

 Од када су Кинези преплавили Блок 70, у Новом Бео-

граду нема више жутих мрава. 

 Од како је Саша Тијанић почео да пропагира право-

славље, сигуран сам да ће ускоро тражити и место па-
тријарха. 

 Од како се пензије исплаћују само преко поште, 

пљачкаши пошта имају пуне руке посла. 
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 Од Неретве до данас ми стално рушимо неке историј-

ске мостове. 

 Од отаца нам није ништа остало, али од матери, бога-

ми, јесте. 

 Од рике лава у кавезу задрхте само решетке. 

 Од смотаности нема горе болести, 

 Однос политичких снага је толико перверзан зато 

што народ обожава порнографију. 

 Односи у федерацији су транспарентни: односи се ко 
како хоће! 

 Он има толико супериоран став да му ништа не могу 

ни два хашка чувара. 

 Он је ко космос – препун празнина. 

 Он је непоправљиви оптимиста: тврди да му је свака 

рибица златна. 

 Они су само прали новац. Овима је много теже: мора-

ју да перу и људе. 

 Оно што је некад писало на тараби сад видим на бил-

борду. 

 Оно што смоквин лист скрива, то новински лист от-
крива. 

 Операција НАТО-а у Македонији је успела. Пацијент 

још даје знаке живота. 

 Опет гасим ТВ дневник да ми смрад не улази у кућу. 

 Опет смо имали државни празник, а ја не знам зашто. 

 Оптимиста сам: биће горе, мада песимисти нон-стоп 

очекују боље. 

 Оптимисти живе у облацима, а песимисти у транзи-

цији. 
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 Ортодоксна комунисткиња се кварцује, док јој кожа 

потпуно не поцрвени. 

 Оћеш …, нећеш … врага, побећи од Хага! 

 Ох, како је тешко да способан човек и способан поли-

тичар буду иста особа. 

 Оче наш, иже јеси,  спусти неке са небеси. 

 Очигледно да Мило није за федерацију. Он се залаже 

за педерацију. 

 Палата правде и Централни затвор спремно дочекују 
отварање музичког фестивала Београдске пропевке. 

 Пантљичара је идеал амбициозног дупеувлакача. 

 Панцир је саксија и којој расте цвећка чуваркућа, коју 

злобници зову горила. 

 Папа је врло самокритичан: искрено се бори против 

клонирања. 

 Параграф је најбоље средство за чишћење прљавшти-

не. 

 Параграфи су надгробни споменици поштења сахра-

њеног у рупама закона. 

 Пасји живот се тако зове зато што им је наметнута 
најжешћа расна дискриминација. 

 Патриотизам је била девиза која је најлакше и најску-

пље уновчена. 

 Питање је осетљиво ... осећа се. 

 Пишај уз ветар, па и за појас задени. 

 Пластична хирургија је доказала да голе истине нема 

ни на нудистичкој плажи. 

 Пластична хирургија може практично све, осим да 

уреже вијуге у мозгу. 
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 Плата судије од 500 евра месечно није никаква пре-

прека за правог криминалца. 

 Плати, па блати. 

 Плашим се да син не личи на мене, јер ће ме оптужи-

ти за клонирање.  

 Пљачкаш судског депозита је признао да је то yрадио 
како би смањио режијске трошкове истраге. 

 По закону није важно шта адвокат има у глави, већ 

шта има у џепу. 

 Поверовали су да ће падати печене кокошке, па им 

сада цури вода на уста. 

 Поврће нам је толико обогаћено осиромашеним ура-

нијумом, да чим пустим јачи ветар, појави се рупа на 
панталонама. 

 Погледао сам истини у очи и ... паде ми мрак на очи. 

 Појео вук магарца, па умро од магарећег кашља. 

 Политика је сметлиште историје. 

 Политички мртваци су најжешћи поборници загроб-

ног живота. 

 Полиција стеже обруч око организованог криминала, 
док опет не пукне... 

 Положај је мио, ма које фотеље био. 

 Полуписмени гробар на папиру сахрањује слова. 

 Пољопривреда нам је заиста заостала. Све организа-
ције су у заостатку изузев животињске фарме. 

 Помало разумем политику. Зато нисам члан никакве 

партије и пискарам афоризме. 

 Понашам се транспарентно: једем свим прстима обе 

руке. 
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 Поносан је на споменик, који је подигао себи. Заиста 

вреди сав тај мермер. 

 Поплаве у нашем граду се не дешавају често. Само 

кад падне киша. 

 Поред лепо развијеног органа говора, неопходно је 
имати и лепо развијен орган чула слуха. 

 Поред права на приватну својину вратите ми и право 

на приватност. 

 Порез је први корак. Све зависи од Вас и... од екстра-

профитера. 

 Посветите свом детету пажњу, бар толико колико се 

посвећујете кућном љубимцу. 

 Посланици нису кликери, а ... богами, ни кликераши. 

 Поштено би било да и суђење у Хагу траје 10 година. 

 Пошто се вође ДОС-а толико фајтају, крајње је време 

и да их испегламо. 

 Поштовани возачи, казне за саобраћајне прекршаје су 
повећане вишеструко. Молимо Вас да попуните бу-

џет Србије! 

 Права превентива: болнички кревет носите са собом 

на поледици. 

 Права сплетка је само она која успе да прерасте у ре-

алност. 

 Прави потез у право време: новчаница од 5000 динара 
заједно са новом ценом струје. 

 Прави српски патриота не жели више само да комши-

ји цркне крава, већ да се то догоди и њему самом. 

 Прва Југославија је била монархија, друга је била 

диктатура, трећа – тиранија ... Молим Вас не правите 

четврту! 
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 Прве се демократе у Хаг бацају. 

 Први човек – Адам и прва жена – Ева су први манеке-

ни унисекс моде. 

 Пре него што поднесеш оставку, обавести се да ли си 

већ смењен. 

 Преговори су неуспешни зато што преговарачки није 
и шведски сто. 

 Предлажем да заштитни знак Прве олимпијаде хомо-

сексуалаца 2006. у Монтреалу буде: пет олимпијских 

стражњица. 

 Пређимо са речи на јела. 

 Преко факса нема антракса. 

 Премијер Србије је опет прекорачио овлашћења: не-

посредно је навијао за Југославију. 

 Присешће њему посисано мајчино силиконско млеко. 

 Пречица је, углавном, најкраћа странпутица. 

 Приближава се јесен – долазе избори. Птице селице 

се припремају за дуг прелет. 

 Пригушивач је еколошка направа. Спречава дизање 

буке. 

 Признаћу генетски инжињеринг кад на врби роди 
грожђе. 

 Проба државног војног удара је изванредно успела. 

Очигледно је да су ударени спремни. 

 Променом режима књиге историје постају стари па-

пир. 

 Пропали смо верујући да прашина, коју су нам баци-

ли у очи, јесте звездана прашина. 

 Проститутка није израз прави. Адекватно би било: во-
дитељица љубави. 
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 Проширено срце није мана, ако је човек у њему. 

 Пси лају, а избори долазе... 

 Пси рата лају, а караван за Хаг одлази. 

 Пуштање најтраженијих криминалаца из затвора није 

Еуропа, већ само еуро. 

 Радикали су прешли на нов начин скупштинских ак-

тивности: носе се. 

 Радник на пумпи савладао пљачкаша. Е, сада ће си-

гурно да плати порез на допунску делатност. 

 Раја је задовољна: има у изобиљу и хлеба и прљавих 
игара. 

 Рђавом органу се ни од легализма не диже. 

 Рђавом судији и параграф смета. 

 Редак звер је сподоба окружена крдом горила. 

 Референдума и избора биће ове године ко салате – по 

папреној цени. 

 Реч хероина је означавала изузетну јунакињу, а данас 
означава изузетно нафиксану  рибу. 

 Рупе су најбољи омекшивач за крут закон. 

 Са Овчара и Каблара Наташа не проговара... 

 Сада је очигледно да су муџахедини прошли нашу 
обуку за победу над Алијансом. 

 Сада су пуна уста демократије онима који су до скоро 

држали само воду у устима. 

 Сада ћемо имати и министре без портфеља и мини-

стре без фотеља. 

 Сада, када су Духови постали Дан полиције, очекујем 

да ће полицајци имати бар мало духа. 
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 Само су парастоси адекватне манифестације на дане 

скоро свих наших историјских датума. 

 Само Сурла Србију Спасава. 

 Сан пропалих банкарских синдикалаца: влада у којој 

ће они постављати гувернера. 

 Сањао бих и ја, само да могу да заспим. 

 Свака река живота се улива у океан смрти. 

 Сваки дан нам се дешава чудо: успевамо да преживи-

мо. 

 Сваки дан побеђујем у трци задовољства – први утр-
чим и седнем у аутобус. 

 Сваки тиранин третира укидање тираније као угрожа-

вање његових људских права. 

 Сваки човек је од крви, меса и сујете. 

 Сваког поста, три дана доста. 

 Све гледа из птичије перспективе, зато што има пти-

чији мозак. 

 Светско првенство у фудбалу прошло је без наших. А 

могли су тако лепо да дохватају лопте. 

 Сви јунаци ником поникоше и у посланички имуни-

тет погледаше. 

 Сви нам сада дају шансу, а наше патриоте ће њима: 

“Ма, ко сте ви, бре, да нама дајете шансу?” 

 Сви наши путеви треба да воде у Европу, али ми гра-
димо само странпутице.  

 Сви тврде да сам Дон Кихот, а ја не успевам да угле-

дам ветрењачу. 

 Сед сам, па могу да будем миран. Полиција саопшта-

ва да је утврђен извршилац криминалног акта: непо-
знати црни младић. 
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 Сигурно да то није због епидемије грипа: СПС поста-

је партија затвореног типа. 

 Сигурно да ће у псалму о Содоми  и Гомори бити 

убачено и Дедиње. 

 Сила гравитације јаче делује на жене. Брже лежу. 

 Силиконске груди обезбеђују дијеталну исхрану беба. 

 Системи се код нас мењају, а ја увек остајем исти: по-

литички неподобан. 

 Ситуација је опасна: штрајкачи су запретили да ће 
прекинути принудни одмор. 

 Слоби ни то нисам могао, али Ђинђи и Коштуници 

могу да пљунем под прозор. 

 Слобода говора има и својих лоших страна: нема ви-

ше ефектних вицева с брадом. 

 Слобу је зезнуло то што није имао основно затворско 

образовање. 

 Сложна браћа кућу граде, а несложна ДОС. 

 Смрад је биолошка, етичка и политичка категорија. 

 Спас нам лежи само у изборима и референдумима, 

ред и рад ... сачувај нас Боже тога! 

 Спољни дуг морамо некако извући, пре него што нам 
испадну очи.  

 Спонзоруша је рибица која има златног сома. 

 СПС се спрема за промене у земљи. Тешко црвима, 
ровцима, глистама... 

 Срби су само за време Душана Силног имали Зако-

ник. 

 Србија је на добром путу за Хаг. 

 Србин је Сизиф чији је камен Косово. 
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 Срећа што Осама Бин Ладен није космонаут. 

 Срећа што слабије видим. Шта бих све још написао 

да боље видим? 

 Срећан математичар види перспективу и ван нацртне 

геометрије. 

 Српски народ се не може купити, али га је лако про-
дати. 

 Стање нашег правосуђа је такво да се министар ради-

је упушта у референдум, него у реформу судства. 

 Стање у нашем здравству је такво да код тешко обо-

лелог поп стиже пре хитне помоћи. 

 Статиста је међуфаза у еволуцији мајмуна ка глумцу. 

 Статистика ће ускоро имати поуздан податак да ли 

има више облакодера или лудака – самоубица. 

 Стиже нам пролеће. Лепо време за штрајкове. 

 Судећи по Ђетићима, Исус Христос је имао брата 

близанца. 

 Судије у подземном свету нису наш изум. Познаје их 

још грчка митологија. 

 Суфицит паметних доводи до дефицита мудрих. 

 Тајну: како је победио цео свет, однеће са собом у 
Хаг. 

 Таман кад је поверовао да је окитио Јелку, она му је 

саопштила да је Снежана. 

 Тврди да је невин. Када му видим жену, поверујем 

му. 

 Тврдња да батина има два краја, углавном, је само 

утопија. 

 Тврдња да нам је Скупштина циркус је велика увреда 
– за циркус. 
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 Те комунисти, те легалисти, а све исти, а све исти...  

 Тек кад је извукао главу из песка, видело се да је шу-

пља. 

 Тек кад смо победили, увидели смо да није Голијат 

већ гологузија. 

 Тек се сада види колико су СПС-овци наивни: верују 
да је ДОС-овце на власт довела шетња. 

 Тиха вода прљавштину таложи. 

 То шта смо ми најбоље симболизује наш главни ју-
нак: Незнани јунак. 

 То што нам се џукеле масовно шетају није крива ка-

филерија у Овчи. 

 То што панцири штите само тело, најбољи је знак да 

штићеници немају ништа у глави. 

 Толико миленијума еволуције је за нама, а човек ни-

како да се усправи. 

 Точак историје се непрестано подмазује људском кр-
вљу. 

 Трагедија је ако је надгробни споменик једини знак 

да си постојао. 

 Трагедија суђења је у томе што потоци крви прера-

стају у бујице речи. 

 Треба се чувати комуниста. Поново прелазе на уни-

верзитетску наставу по ћелијама. 

 Треби ваши на време, да оне не истребе тебе. 

 Трипер се не лечи променом кондома. 

 У беди и беспарици образ је роба која има најбољу 

прођу. 

 У брачном животу, љубавник је другостепени орган. 
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 У животу су све појаве пролазне, па и бесмртност. 

 У земљи чуда народ вапи за нормалним стварима. 

 У игри ђавола и анђела сигурно губе гледаоци. 

 У јавној кући: платиш, па добијеш. У политичкој ку-

ћи: не добијеш, а платиш. 

 У једној земљи сељака на брдовитом Балкану, проме-

не име државе у једном дану. 

 У нашим судовима оштећени се тек по завршетку 

процеса увере зашто су оштећени. 

 У нашим школама се, уместо радних, стичу штрајкач-
ке навике. 

 У политичким баснама смрдљиве хијене глуме кућне 

љубимце. 

 У рекламама се тврди баш свашта. Ето иде реклама са 

поруком да се за савршено подмазивање користе мо-

торна уља. 

 У свету имају: карневале, маскенбале, геј-параде, а 
ми: само председничке кампање. 

 У стану често пуштам ветрове – урнишем оне који ме 

шпијунирају прислушкивањем. 

 Уби ме превелика жеља за променама. 

 Убити или се убити – питање је сад. 

 Убити човека у себи – то је савршен злочин.  

 Увлакачи никад не морају да страхују. Увек има ду-
пета спремних да их прихвате. 

 Укидање смртне казне трајно ће угрозити социјални 

положај џелата. 

 Улазак воде у уши је често само последица завршеног 

испирања мозга. 
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 УНИЦЕФ би много више допринео бољем животу де-

це организујући борбу против педофилије. 

 Уништи нас хронична несташица лудачких кошуља. 

 Уредба, којом ће се уништавати шверцоване цигаре-

те, озбиљно је уздрмала темеље Вељине фабрике. 

 Утописта сам: сањам свет у којем ће људска памет 
бити много успешнија од људских глупости. 

 Учланићу се у Г 17+ , па ће мој син поштено да доби-

је норвешку стипендију. 

 Хартија трпи свашта поготово она која није тоалет-

папир. 

 Хеј, дворска будало, баш си цар. 

 Хомосексуалци су много моралнији: код њих је ис-

кључена свака бигамија. 

 Хоће ли на часовима веронауке Адам и Ева демон-

стрирати ученицима излазак из раја? 

 Хоће ли појава трихинелозе смањити број канибала? 

 Хоће ли укидање смртне казне подстаћи убице да по-

стану хуманије? 

 Хтели смо само да га сменимо. Ништа велико нисмо 
ни тражили ... и ко нам је сада крив? 

 Цецин концерт је био бољи за прса од осталих. 

 Црвени “ауди” звани “јаје” био је само један. Да их је 

којим случајем било два, полиција би неког ухватила.  

 Чанак би био много културнији да у својим говорима 

користи само просте реченице. 

 Чашу меда још нико не попи, док са Куртом неки дил 

не склопи. 

 Чело је место на које политичари не стављају свој 
прст. 
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 Често видим пса како на каишу вуче за собом свог 

кућног љубимца. 

 Чик пишај уз ветар, ако немаш памперс пелене. 

 Чим  је упао у јаму, постала је сенгруп. 

 Чим зинем види се да немам длаку на језику. 

 Човечанство је ушло у трећи миленијум. Хоће ли се 

обистинити она народна: трећа – срећа? 

 Човече, не губи се! 

 Човече, уљуди се! 

 Чучим, значи да се ... бавим политиком. 

 Шта вреде пуна уста легализма ако су зуби шупљи и 

кварни? 

 Шта ми вреди што не признајем црвене беретке, кад 

не смем то и јавно да кажем. 

 Шта наш народ мисли о писцима, показује име дато 

болници “Др. Лаза Лазаревић”. 

 Шта ће Београду геј-парада, кад већ има три Видов-
данска сабора. 

 Штедите струју! Извршите десант на дрвару! 

 Штедише, ако вас још има, причувајте своје улоге, 

док их још има – Језда је на слободи, а он лове више 

нема. 

 Штета, остао је без штафелаја баш када нам је довр-

шавао “Предео сликан чајем од шипка”! 

 Што веће колективно руководство то бољи групни 
секс. 

 Штрајк је код нас постао привилегија богатих. 
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БОЖО МАРИЋ 
 

 Бивши комунисти се све више учлањују у „Покрет за 
очување човјекове околине”. Кад постану чувари, ла-

ко ће онда са човјеком. 

 Још бих ја говорио шта мислим да инспектору није 

понестало пића. 

 Када год се нашем предсједнику укажу прилике шеф 

обезбјеђења одмах удвостручи стражу.  

 На многим трговима човјек се ни у највећој гужви не 
може осјећати изгубљеним. Врх исукане сабље кипа 

Побједника јасно одређује смјер. 

 Најоштрије осуђујем двоструке аршине Међународ-

ног суда за ратне злочине. Када год притворске вла-
сти нашег јунака пусте у шетњу, обавезно настоје да 

му друштво праве двојица ноторних убица из редова 

других националности. 

 Народ је незахвалан. Једино га интересује како да 

преживи. 

 Нису ни све жртве биле наивне. Неке од њих су добро 
знале шта их чека. 

 Овај народ није заслужио овакву владу па се она мо-

рала силом наметнути.  

 Овај рат није личио на друге. Ми нисмо хтјели да по-

нављамо туђе грешке. 

 Организовали су Међународни суд за ратне злочине 

да би судили нашем појединцу. Ето, какви су они сла-
бићи.  

 Основна одлика нашег пута: Ишли смо куда људска 

нога још није крочила. 
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 Откако је народ постао суверен, све је теже њиме вла-

дати. 

 Полиција је пуцала у вис јер један дио демонстраната 

ни за живу главу није хтио да сиђе са дрвећа.  

 Последње ријечи Великог Режисера: "Сачувајте ми 
кадрове!"  

 Предсједник је распустио парламент. У љубави са на-

родом није желио посреднике. 

 Приватизација на српски начин: "Е, МОЈ Боже"! 

 Приликом рађања новог поретка бабицама су руке 

биле крваве до лактова. 

 Ратном злочинцу је као олакшавајућа околност узета 

чињеница што се приликом извршавања наређења лу-
дирао. 

 Са доласком страних посматрача, број ратних злочи-

на се повећао. Ми смо одувијек вољели да се доказу-

јемо пред странцима. 

 Синоћ сам у позоришту уживао у авангардној пред-

стави. Јутрос сам отишао на изборе и гласао за стран-
ку реда и поретка. Ето, какав сам ја човјек. 

 Скупштина Србије је састављена од посланика какви 

се нигдје не могу наћи, нарочито послије паузе за ру-

чак. 

 У рату су нас водили људи којима човјек не би по-
вјерио ни двије овце на чување. Одмах би их закла-

ли.  

 Човјек је најслободнији и најузвишенији у рату, на 

првој борбеној линији. Полиција ту нема шта да тра-

жи. 
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ЗОРАН МИЛИЋ 
     

 … а ако будем много добар, Деда Мраз ми је обећао 

да ће ме следеће године ухапсити полиција! 

 Ако дуго чекате аутобус, немојте се чудити. И ауто-

бус долази са леве стране! 

 Ако желите да упознате моју родбину, морате отићи 
до зоолошког врта. Наиме, нису добили дозволу за 

излазак. 

 Ако звечарка маше репом од среће, то не значи да 

треба да је помазите по глави! 

 Ако и изгледам као клошар, то је зато што не пратим 

моду већ пратим тебе. 

 Ако икада побегнем у иностранство, биће то из еко-
номских разлога – живот је у овој земљи исувише 

јефтин! 

 Ако је љубав слепа, како кажу, жене за воланом су у 

стању сталне заљубљености. 

 Ако мене питате, Марина је опаснија од нинџе. Ко 
види нинџино лице и прича о томе, умреће у најстра-

шнијим мукама. Марину је довољно видети! 

 Ако се ваша ташта дере као да је неко коље, отпусти-

те неспретњаковића и сами довршите посао. 

 Ана, Уна, Гога, Леа, Теа, Сида, Ива, Дени, Тина, Ада, 

Мона… Скоро  све у мом животу било је, као што 
имена и говоре, кратко и слатко! 

 Андрија, немој да се шишаш, много добро ти стоји. 

Само мало скрати… за главу! 

 Баш кад је Марина хтела да каже судбоносно „Да”, 

њена мама је расписала референдум. 
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 Баш ових дана мислим на свог дечка, и читам. Час 

„Идиота”, час „Убиство с предумишљајем”. 

 Београд 2010: Свакој породици приде – вирус „сиде”. 

 Била је стуб куће… Чему би, иначе даска могла да по-

служи?! 

 Бити добар математичар значи савладати све основне 
рутинске операције, што значи: иако су ти се ноге од-

узеле од њеног погледа, успеваш да се сабереш, и по-

желиш да са њом поделиш своја осећања из чега, при-
родно, следи… шта оно беше? 

 Богомољка са генетским поремећајем поједе мужјака 

пре парења! 

 Боље вода у колену, него вода у етру. 

 Велика већина грађана су присталице Коштунице, 

али то крију. Држе мачку у стомаку. 

 Веровали или не, отац сваке ноћи упада у моју собу 

тражећи комарце који су се ту негде можда сакрили. 
Интересантно је да их обично тражи под креветом 

или у плакару! 

 Више ми није чудно што сам као мали био заљубљен 

у своју учитељицу. Тек сада, у овим годинама, знам 

колико добра риба је била! 

 Вода не ваља ни у ципелама, а камоли у коаксијалном 
каблу. 

 Вођа је сишао међу народ... право са дрвета! 

 Вођи су опет подметнули неисправан компас. 

 Волео бих да нас посети Деда Мраз. Испунио би нам 
жељу – одавно нам нико није прочистио димњак. 

 Волим и ја косу, али на туђој гузи! 
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 Волим Нову Годину. Могу да изваћарим сваку девој-

ку на улици. Тако уштедим на времену, а и на лови за 
биоскоп. 

 Вредна плавуша никада не седи скрштених ногу! 

 Врло сам непрактичан. И када бих добио „сиду”, не 
бих знао шта да радим са њом. 

 Гадим се типова са Едиповим комплексом. Такве са-

мо мајка може да воли. 

 Година 2060., Београд: …уз месечну повластицу 

ГСП-а за свега 350 динара добијате могућност нео-

граниченог броја вожњи с краја на крај Југославије! 

 Господо, ухватите мало ниже! Јаја у руке па у шетњу! 

 Да је Бог хтео да човек лети, мама би ми родила ави-
он, а не млађу сестру. 

 Да ли и зграда Савезног парламента треба да има 30% 

женских тоалета? 

 Да ли ћеш у животу бити човек или говно у многоме 

зависи од тога на коју рупу дођеш на овај свет. 

 Дајте и њему телевизор у ћелију, што да њему буде 

боље него нама. 

 Девојка која воли све младиће по мало не воли ни јед-
нога довољно. 

 Добар гас далеко се чује. А што мирише… 

 Добро вече, драги гледаоци, гледате вести Студија 
Бееее… 

 Драга, довољно је што си ми села… Не мораш и да 

скачеш. 

 Држава нам је пала на ниске гране јер је воде неспо-

собни мајмуни. 
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 Другарице ми дођу као сестре. А и иначе сам склон 

инцесту. 

 Жене су као свеће – горе само кад нема светла! 

 Жестоко сам се нашалио на свој рачун – родио сам 

се! 

 Живот је курва. И то ружна. 

 За добре ноге нема зиме. 

 За идеале гину будале. Будале које преживе постају 

народни хероји. 

 За хирурга-некрофила, обдукција је шведски сто. 

 Задњица ми је толико длакава да је то захтевало посе-

бан раздељак. 

 Заљубљеност – то је када она пожели да му исцеди 
оне две црвене, гнојне бубуљице на леђима. Љубав – 

то је када јој он то дозволи. 

 Зашто бих веровао у ванземаљце? Не верују ни они у 

мене! 

 Зашто девојке воле водоинсталатере? Зато што најбо-

ље знају да прочисте канал! 

 Зашто је женама тешко да обрате пажњу на волан? 
Зато што не могу да скрену мисли са мењача! 

 Зашто је све више содомиста? Зато што је лакше при-

ћи куци него њеној власници! 

 Зашто криминалци све чешће одлазе у затвор? Нема 

више Слоба срца да их штити! 

 Зашто наркоси кризирају пред изборе? Зато што сав 

лепак потроше на плакате! 

 Зашто плавуша док увлачи дим облизује филтер? 
Професионална деформација! 
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 Зашто плавуша не може да буде радио-водитељ? Зато 

што ништа не прича у програму, да не би „газила” по 
свом вокалу! 

 Зашто плавуша пере само једно уво? Да не причају 

после злобници како јој све што јој причају на једно 

уво улази а на друго излази! 

 Зашто плавуша тешко налази зидне графите? Зато 

што их људи ретко исписују по плафонима својих 
спаваћих соба! 

 Зашто плавуша ћути на првом састанку? Зато што су 

је учили да се не прича пуних уста! 

 Зашто сом капиталац воли риболовачка такмичења? 

Колико год пута да се упеца, врате га у воду! 

 Зашто Србина, ма када му телефонирао, нећеш преки-

нути у јелу? А кад он то има да једе?! 

 Зашто Црногорцима зими проклизавају аутомобили? 
Црногорци не љубе ланце! 

 И печурке убијају, зар не?! 

 И после Лекса – секс! 

 И тата би, сине… али твоја сека не да! 

 Избори су прошли. Овцама је мандат продужен за 
још 4 године. 

 Избори су успели – пацијент је умро. 

 Изгледам као најобичнија пијандура… нема се пара 
за више… 

 Изгубљен пас, љубимац деце. Пас је под терапијом. 

Не дао вам Бог да га пронађете. 

 Између лудила и генијалности танка је граница. Не-

ким људима би требало одузети пасоше. 
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 Изнајмићу костим Квазимода из фундуса Народног 

позоришта. Морам да изгледам нормално за дочек 
Нове Године! 

 Има нечег трулог у држави данас. Биће да су лешеви 

у подруму. 

 Имам страх од учења. Последњи пут када су ми рекли 

да загрејем столицу, умало није цела кућа изгорела! 

 Искусан мушкарац је онај који гледајући жену с леђа 

може да погоди боју њених очију. 

 Ја верујем у живот после смрти, и то не без разлога. 

Ето, на пример, мој деда, иако већ 5 година мртав, за 
сваке изборе устане из гроба и прошета се до бирач-

ког места. 

 Ја и моја дога делимо све: собу, кревет, доручак, буве, 

младиће… 

 Ја кад се узбудим – ништа живо ме не интересује! 

 Ја Марину зовем својом мацом, куцом, пилетом, јаг-
њетом,… али само када у близини нема њеног ћалета, 

полицајца. Јер, знате и сами какав је пандур када је 

содомија у питању и цркава од љубоморе. 

 Ја сам Елмер Давеж, председнички кандидат, обећа-

вам мир, просперитет и социјалну сигурност! 

 Ја сам као прехлада: свака слабије одевена девојка ла-
ко може да ме навуче! 

 Једна ласта не чини пролеће, али чини добар ручак! 

 Једно слушати, друго мислити а треће радити, то је 

када плавуша на првом састанку са дечком преслуша-

ва албум „Забрањеног пушења”. 

 Јестиве женске гаћице само су доказ да неким девој-

кама длака мора да упадне у свако јело. 
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 Југоносталгија – то је када ти недостају „Кики” бом-

боне! 

 Јуче је ћале примио пензију па смо решили да се мало 

почастимо. Поред једног млека купили смо и павла-
ку. 

 Кад комуниста и анархиста бацају новчић да одлуче 

ко ће да влада, шта ће пасти – круна или писмо? Гла-

ва, у сваком случају! 

 Кад мало попијем, сигурније возим: имам чак четири 
руке и управљам са два волана! 

 Кад ходате по леду, ходајте на рукама. Ако и паднете 

на нос, мање ће да боли. 

 Када видим са колико нежности Марина држи јаја, 

пожелим да је сваки дан Ускрс. 

 Када данас погледам Марину, тачно знам где ми је 

баш та даска фалила! 

 Када историја постане комедија, позориште постане 
музеј. 

 Када је повећање наталитета национални интерес, 

плавуше су народни хероји – највише пута падају за 

отаџбину! 

 Када је супа од корњача готова? Онда кад корњаче 

науче да пливају леђно! 

 Када једног дана буду одлазили моћи ће једино да би-
рају каквим парадајзом ћу их гађати – сецканим те-

глираним или куваним флашираним. 

 Када јеж садиста води љубав, увек иде својој девојци 

уз длаку! 

 Када кажу „опозиција на власти", то ми звучи као чи-

ста перверзија. 
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 Када можеш рећи да си постао деда? Онда када само 

притисак може да ти се дигне. 

 Када моја девојка жели да угрози мој живот, изује ци-

пелу и гађа ме њом. Када ја желим да угрозим живот 
моје девојке – изујем ципелу! 

 Када примети да њено дете баш и не личи на њу, пла-

вуша одмах посумња на комшиницу! 

 Када сам јој рекао да ми држи песнице, схватила је то 

буквално, а ни њен будући дечко није губио време! 

 Када сам му рекао да се осећа као код куће, схватио је 

то буквално – скинуо је ципеле и осетио се! 

 Када сам се последњи пут купао, нисам ни празнио 
каду. Вода је била толико муљевита да сам одмах по-

садио пиринач. 

 Када се протест заврши, неко ће се ошишати, неко ће 

се обријати, а ја ћу се окупати! 

 Када социолог објашњава праву природу графита, 
осећам се као када ми неко сецира кућног љубимца. 

 Када су љуте папричице довољно љуте? Онда када, 

конзумиране у малим количинама, помажу да спалиш 

хемороиде! 

 Кажу – рецепти ће бити светиња. А у светињу се не 

дира. 

 Кажу Американци да се од мобилног телефона добија 
тумор на мозгу. Ми смо напредовали у раном откри-

вању болести: тумор на мозгу је предуслов за поседо-

вање мобилног телефона! 

 Кажу да слонови дуго памте, али нико да каже да ни 

слона није лако заборавити! 
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 Казна за прелазак улице мимо пешачког прелаза у ве-

черњим часовима наплаћује се на лицу места – плаво 
на бело. 

 Каква је разлика између Марине и Србије? Када Ма-

рина каже "не", то уствари она уводи санкције. 

 Каква је разлика између таште и шкембића? Шкемби-

ћи, што су хладнији то су лошији. Ташта, напротив… 

 Каква је то девојка била! Код ње је и грудни кош био 

екстремитет! 

 Како еколошки свесна плавуша чува животну среди-

ну? Качи о ретровизор искључиво јелкице са коре-
ном! 

 Како знаш да плавуша није више девојчица већ девој-

ка? Тако што видиш да јој у продавници кусур враћа-

ју не више у гумама већ у гумицама! 

 Како излечити лудака? Зна се: две црвене и једна пла-
ва… а могу и две плаве и једна црвена, ако више воли 

плавуше. 

 Како на мору препознати пристојну девојку? Унутра-

шња страна њених бутина је мање осунчана. 

 Како плавуша прави дечку зазубице? Сама качи себи 

беџ на груди! 

 Како политичар черечи пиле? Прво посвађа лево и 
десно крило, па чека да се пиле растури само од себе. 

 Како прасе слави Нову Годину? Скромно, у кругу 

обожавалаца. 

 Како препознати наше пандуре док гледају „Херкула 

Поароа”? Кладе се међу собом ко је убица! 

 Како проститутке држе дијету? Не гутају! 

 Како псује прави Енглез? „Нану ли ти скувам!” 
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 Како се дрогирају клинци у вртићу? Шмрчу плазма 

кекс у праху! 

 Како средњошколке данас зарађују свој први џепа-

рац? Крваво! 

 Како су се девојке осећале пре но што су измишљени 
кондоми у уљу? Као рибе на сувом! 

 Како Црногорци зову импотентног сународника? Ни-

Ки лаУда 

 Као тек рођеног, медицинске сестре су ме свакога да-

на свлачиле, купале, храниле и успављивале. Касније, 

највећи део тог мог заводничког талента нетрагом се 
изгубио… 

 Кева је спремила подварак са крменадлама за целу 

недељу, тако да већ трећи дан ексхумирамо прасе за 

ручак. 

 Ко је коме, у историји света, први „пребројао ребра"? 
Ева Адаму, када је посумњала да у његовом животу 

постоји друга жена! 

 Ко са кучкама леже, са бувама устаје. 

 Ко се сарме лати, од сарме и гине! 

 Кога су црнке надмудривале тај се и плавуша боји. 

 Која је последња жеља осуђеника на електричну сто-

лицу? Да егзекуција буде у Србији! 

 Која је разлика између црнке и плавуше? Црнка ми-

сли да је довољно да извади умњаке да би постала 

плавуша, а плавуша то већ зна! 

 Којим речима „стартовати” даму која ради у пицином 
парку? „Поклони се и почни!” 

 Користити кондом током прељубе дође исто као веза-

них очију проваљивати у туђи стан. 
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 Кроз једноумну улицу најлакше се багером пролази! 

 Лакше је мрзети једно море него двадесет пријатеља! 

 Lex specialis: и вуци сити, и вуци на броју, а и овце су 

ту негде мада се не помињу. 

 Летачи, прелетачи… А где је сада ПВО? 

 Љубав – то је када два парадајза изгледају као кечап, 

мада, уствари, то нису. 

 Љубав – то је када завидиш патици коју знојем натапа 

њено босо стопало! 

 Љубав – то је када машташ да си флека од чоколаде 
на њеном грудњаку, иако знаш да га она пере на 

90С! 

 Љубав – то је када постанеш далматинац кога ће она 

шетати. Тужно је када откријеш да си тек један од 

њих стотину. 

 Љубав – то је када ти преузмеш бригу о комарцима 
које својом крвљу она редовно храни! 

 Љубав и секс убијају. Убиј ме ноћас! 

 Љубав је када неког купујеш срцем јер немаш ништа 

ситније. 

 Људи кажу да када пада киша, то, уствари, Бог плаче. 

Гледајући шта све задњих година пада са неба, рекао 

бих да Бог све ређе плаче, а све чешће пишки! 

 Ма јок, не желим ја да те смувам. Ја, уствари, хоћу да 
будемо пријатељи, али ћу учинити све што је у мојој 

моћи да у томе не успем! 

 Ма, судија гарант навија за Амере, вире му долари из 

џепа! 

 Мазохиста сам – волим да живим! 
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 Мама, невина сам, часна реч… Ма, не бих ја њима да-

ла ни гуму на колима да ми пробуше, а камоли… 

 Марина је атлетски грађена девојка. Грађена је као 

атлетски семафор. 

 Марина је мрак куварица. Када она кува – осигурачи 
искачу! 

 Марина је невоља у коју човек врло радо упада! 

 Марина је слична преоптерећеној телефонској цен-

трали – даје сигнале, али увек један исти: заузето, за-

узето, заузето… 

 Марина никад не би могла да ради као продавачица 

сладоледа – купци би је заменили са производом који 
продаје. 

 Марина, ако спојене казаљке значе да о теби мислим, 

буди сигурна да раскречене казаљке значе да о теби 

сањам! 

 Ми смо сада власт. Доле опозиција! 

 Мили, пузи, примиче се гузи. Ко је то? Не знам, али 

могао би да пожури! 

 Мини сукње пркосе законима термодинамике: ску-
пљају се на топлоти! 

 Многи људи седе и чекају да им љубав закуца на вра-

та. А можда љубав баш у овом тренутку стоји пред 

њиховим вратима и оклева, питајући се да ли је на 
правој адреси… 

 Мог несуђеног дечка смувала је друга. Такав је жи-

вот… Али, ипак, није поштено. Његова кева је имала 

20 година форе! 

 Можда ће Срби једног дана и стати сви под једну 

„шљиву”, али за толико велику флашу ракије потре-
бан је ђавољи казан. 
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 Мој дечко разуме се у децу колико и мој млађи брат у 

рачунаре: добар је са њим, али благог појма нема ка-
ко се праве. 

 Мој пас је тако слабих живаца да се штреца и од соп-

ственог лавежа. 

 Мој профа латинског придружио се свом језику. 

Умро је. 

 Мој упаљач је на газду. Не креше „у празно”! 

 Моја девојка је морала да се преруши у паролу на 

студентском протесту јер је то био једини начин да је 

приметим! 

 Моја девојка можда јесте фригидна, али зна се ко има 
хладно пиво и лети, када је фрижидер покварен! 

 Моја мама кува супу у којој би свака мува желела да 

плива! 

 Моја хемијска оловка је испустила своју племениту 

душу. Издахнула је у мојим рукама. 

 Мораћу да организујем журку, пицајзле ми умиру од 

досаде! 

 Мушка дилема: треба продужити, али где ставити? 
Женска дилема: можда скратити, али шта избацити? 

 На улици све сам лудак до лудака, а ето, и ја пошао у 

шетњу! 

 Најбољи начин да се допаднеш полицајцу: маскираш 

се у бандеру! 

 Највеће богатство одраслог човека јесте коса на гла-

ви. 

 Након рата револуција је појела своју децу… Ово 
што је данас на власти јесте резултат процеса варења! 
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 Наша Савезна скупштина је једина коју су изнутра 

видели прво гласачи па затим посланици. 

 Не бојте се, неће он тако лако побећи из земље када 

га ми тамо ставимо. 

 Не веруј мушкарцу када каже да га боли глава. Пре ће 
бити да није имао ситно за кондом. 

 Не верујем да моја девојка сумња да сам манијак, са-

мо ме чуди зашто увек када долази води и старијег 

брата!? 

 Не верујем у снове. Ето, на пример, синоћ сам сањао 

Јељцина, и… ником ништа… осим, можда, Јељцину. 

 Не знам зашто се сви толико муче чекајући у реду за 
шећер. Ја само седнем у кафић, а шећер сам дође. 

 Не знам зашто, али, док Марина и ја учимо за испит, 

на памет ми падају речи мога деде: „…ако ставиш пе-

тарде и шибице у исти џеп, можеш очекивати спонта-
но кресање…” 

 Не понављајте као папагаји „волим и ја вас, волим и 

ја вас, волим и ја вас,…” Један тако понављао, пона-

вљао, па јуче одржао говор… 

 Не сакупљам самолепљиве сличице фудбалера – за 

разлику од деде, тата и ја смо то прерасли. 

 Не скаче само марка. Скаче и динар, али увек престу-
пи. 

 Не тражим ја да комшији цркне крава. Задовољио бих 

се тиме да крава полуди, а комшија огладни. 

 Не чачкај бебу – има аларм! 

 Неке девојке само личе на гробове. Друге, пак, окаче 

крст око врата, и отклоне сваку сумњу! 

 Неке краве ти дају млеко, неке месо, а неке корпу. 
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 Некрофил сам, али нисам ја крив што ништа брже не 

могу да стигнем! 

 Немам „сиду”… а ни прилику да је добијем! 

 Несрећа у несрећи: скочиш са високе зграде, а негде 

око трећег спрата престигне те први фрајер и сада-
шњи љубавник твоје жене вичући „опет сам први, 

опет сам први!” 

 Није баш да сам био прљав, али након што сам се 

окупао променили су не само воду него и каду! 

 Није био те среће да буде очевидац саобраћајке. Ка-

мион га је покупио са леђа. 

 Није ђаво тако црн, оцрнила га конкуренција. 

 Никада не носи сат и увек ћеш стизати на време. 

 Никада не очекуј превише и увек ћеш имати сасвим 

довољно. 

 Нилски коњи су усамљени. Нилске кобиле изумрле 
су са Клеопатром. 

 Нисам ја оћелавио, већ је моја коса узела неплаћено 

одсуство! 

 Нисам ни знао да сам тако редован гласач. Заокруже 

ме на бирачком списку, гласао – не гласао! 

 Нису плавуше лаке већ их је мајка учила да добра де-

ца раније лежу у кревет. 

 Нису плавуше најглупље рибе. Ето, на пример, сарди-
не – затворе се у конзерву, а кључ оставе напољу. 

 Нису све жене лоши возачи… Тек с времена на вре-

ме, кад седну за волан. 

 Нису све плавуше глупе. Постоје неки изузеци који 

кваре просек. 

 Нова нијанса у сликарству – кордон-плава! 
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 Обнова је у пуном јеку. Обнова је хит сезоне, приори-

тет, дужност и право сваког грађанина… Ето, на при-
мер, ја управо обнављам годину. 

 Од вишка шетње глава не боли. Боле ноге! 

 Од зада – никада, спреда – све од реда! 

 Од кад сам чуо да жене воле ћелаве, редовно се бри-
јем испод појаса! 

 Од када због слабе бешике носи суперупијајуће пеле-

не, мој деда је постао сан свих жена – може више пу-

та без вађења! 

 Од када моја девојка личи на буре, све чешће се пона-

шам као Диоген! 

 Од када сам открио да Марина има маље на грудима, 
више не користим конац за зубе! 

 Од тога да се заљубиш у хомосексуалца горе може 

бити само да се хомосексуалац заљуби у тебе! 

 Одређено му је 30 дана, а народ би му радије давао 

40… 

 Озбиљно сам забринут за своје потомство. Једно јаје 

ми је на левој страни. 

 Осећам се врло ниско – негде око стопала! 

 Останите у пози и не одвезујте партнера до свршетка 

односа и потпуног заустављања кревета! 

 Откуд кора од банане у просторијама БК телевизије? 
Неко је хранио гориле! 

 Очистила сам годину. А и иначе сам вешта са ме-

тлом. 

 Очистио сам годину. Ништа млађе од 22 није прежи-

вело. 

 Перут не пада далеко од главе. 
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 Пицин парк 2000-те: Раскорак у нови век! 

 Плавуша пуш-паузу схвата као паузу за топли оброк! 

 Плавуше су по природи економичне – важан им је 

сваки сантиметар! 

 По чему се разликују авион и Марина? Када сам у 

авиону, обавезно гасим цигару пре полетања! 

 Повољно продајем полован панцир-прслук – свега че-

тири рупе! 

 Познајем Марину као свој џеп – тачно знам где је ру-
па! 

 Поразговарај понекад сам са собом. Психијатар ко-

шта много више. 

 Поред Марине сваки момак осећа се као Саво Мило-

шевић – увек у прилици, никад у голу. 

 После шетања нема кајања! 

 Последица  практичне примене закона гравитације: 

Боље рука у руци него шева на грани. 

 Прва сам у Београду лансирала танга-гаћице. И ено 

их, још су залепљене на плафону. 

 Прво живот пише романе. Касније најбољи преписи-
вачи добију Нобелову награду за књижевност! 

 Предизборна порука за трансвестите: Србине сестро, 

Српкињо брате! 

 Предизборно ћутање: Ко зине, бајбок не гине, три, 

чет’ри, сад! 

 Пресрео сам је у хаустору и отворио јој своју душу. 

Оптужила ме је за егзибиционизам. 

 Прича се да ће Стоунси свирати на београдском хи-
подрому. Тешко коњима. 
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 Пробао сам све: изјавио јој љубав, запросио је, чак 

сам јој и дете направио, и опет не вреди! Она никако 
да савлада страх од брака! 

 Пролеће је стигло у наш град, све цвета: висибабе, 

љубичице, нарциси, ножне гљивице,... 

 Проститутке су идеалне раднице – и кад примају ми-

нималац, њих нећеш чути да се буне. 

 Проћи испит код Марине је лако… Тешко је пре тога 

проћи неколико колоквијума код њеног тате! 

 Пустите ветар низ етар… Можда и њега ухвате! 

 Пустите ме на Миру! 

 Путовали једном авионом лидер једне странке, лидер 

једне друге странке, и наш Слоба… …и, сад, не знам 
како тачно иде прича, али знам да је, на крају, наш 

Слоба све надмудрио. 

 Разлика између ње и даске била је значајна: два ексе-

ра и по која рупа – ту и тамо! 

 Раскинуо сам са девојком. Није умела да дува. 

 Рђавих људи нема много али су добро распоређени. 

 Рецепт за добру буку у пола осам: узмеш лопату, иза-

ђеш пред зграду, приђеш контејнеру за ђубре и… за-
мислиш да је наместо контејнера твоја ташта! 

 Рече мајмун мајмуну: На ниске смо гране спали – по-

стали смо људи! 

 Риба за једно вече – штука за цео живот! 

 Родио сам се са гајтаном. Онда су гајтан пресекли и 

подвезали. Гајтан је поново израстао, само што од та-

да безуспешно тражим штекер. 

 РТС свим својим верницима жели срећне божићне 

празнике. 
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 Ручак је био одличан! Поменуо га – не повратио га! 

 Са чиме плавуша поистовећује поверење? Са невино-

шћу – тешко се стиче, а лако губи! 

 Савет фрајерима: за гузе изглед „плус” користите 

„мегабрус”! 

 Сад кад љуља Марка имаће Слоба и други круг, и 
трећи, ал’ на рингишпилу. 

 Сад разумем зашто је онај тип из филма „Титаник” 

изабрао смрт. Већ је трећи дан како покушавам да на-

учим Марину да плива… 

 Само евнуси имају муда да се дигну против власти. 

Знају да немају шта да изгубе. 

 Само је лежећи полицајац добар полицајац. 

 Само код нас дан почиње са Политиком. Остатак све-

та даје предност доручку! 

 Само се дружи са лудацима и бићеш себи сасвим нор-
малан! 

 Свака на први поглед савршена идеја има недостатак, 

управо онај због ког није спроведена у дело. Све у де-

ло спроведене идеје за недостатак имају управо по-
четно савршенство. 

 Сваке вечери претуците некога, или нечију жену, или 

нечије дете,… Ако ви не знате зашто, ваша жена си-

гурно зна! 

 Свако има своје чистилиште – рече Бог устајући са 

WC шоље. 

 Свако ко на свадби мало пажње обрати на облачење 
младенаца приметиће да је млада дошла на весеље, а 

младожења на сахрану. 
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 Сваког јутра умивам се у кухињи. Моје огледало у 

купатилу има слабе живце. 

 Сваког председника требало би испратити уз војне 

почасти и под заставом земље. 

 Све је мање старих, добрих београдских манијака. 
Уби их ова државна конкуренција! 

 Све што је лепо има крај, само пендрек има два краја. 

 Сви Деда Мразови света заглављују у оџаку, само 

српски заглави у  кафани. 

 Сине Бане, ако коза леже, не мораш и ти легати на 

њу. 

 Синоћ на небу – помрачење месеца. Сваког дана на 

ТВ-у – помрачење ума! 

 Скупа курва је као добра шминка: ради посао, мада се 

на први поглед не примећује. 

 Слађина зграда има пет спратова, али нема лифт. Мо-
ја зграда има и осам спратова и лифт, али нема Слађу. 

 Споро, спорије, Брзе Пруге Србије 

 СПССС… тихо! 

 Срећан џукац репом маше!  Чиме маше срећан фра-
јер? 

 Стално побеђујем на картама. Крајње је време да ми 

неко објасни правила! 

 Стара кинеска: Први се штенци у воду бацају. И једна 

жлица „Вегете”! 

 Стигли смо до краја, вода је до… не, не, до коаксијал-

ног кабла! 

 Стриптиз у Србији: публика, гола и боса, посматра 
девојку на подијуму која се, полако и изазовно, за-

копчава до грла. 
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 Студенти хришћани верују у протестанте. 

 Судећи према фрци коју је изазвала по свету, „миле-

нијумска буба” мора да је онај пети Битлс о коме сви 

причају. 

 Ташту су ми вратили из пакла, плашила је станаре! 

 Теже је скинути се са дроге него са Марине. Дрога 
нема ћалета који наилази у најнезгоднијем тренутку! 

 Тек кад смо стигли до предигре, схватила сам да је 

дечко атлетичар – стално је прескакао препоне! 

 Тетке ми, не пијем ништа… с времена на време! 

 Тешко је у Србији подићи револуцију. Дете кењкаво, 

а нико нема разумевања за родитеље. 

 Толико водим рачуна о безбедном сексу да ни вести 

не гледам без кондома. 

 Трамвајем у XXI век: коњи напред, трамвај за њима. 

 Ћале ми је купио ципеле два броја мање, да не бих 

ишао у шетњу. Рекао је: „Боље да те жуљају ципеле 
него бубрези!” 

 У Кини једу псе. Код нас се то само другачије каже! 

 У рату је најхрабрија мушица. Колико год гласно пу-
шка да опали, она ће и даље чучати на врх цеви. 

 У страху су брзе ноге! 

 Уђеш у Владу, изађеш, уђеш, изађеш, уђеш, изађеш, 

и… оргазам! 

 Умри млад, памтићу те лепог. 

 Уписаћу ветерину. То ће ми помоћи да боље разумем 

своју родбину. 

 Ускоро почиње испитни рок. Марину ћу моћи чешће 

да виђам само ако се запослим као кондуктер у ауто-
бусу којим се она вози до факултета. 
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 Успеће она револуција у затвору – чуо сам да од 

оружја имају само виљушкар. 

 Хвала Богу на мобилним телефонима. Да њих није, 

многи никад не би чули  класична дела озбиљне му-
зике. 

 Цар је го. Као пиштољ, као пендрек, као лаж… 

 Чему безбедан секс, ја волим живот „на екс”! 

 Чико, чико, зашто си чико, што ниси тета? 

 Чико, чико, јел’ су све ове вести твоје? Па зашто их 
онда не читаш, чико? 

 Чим добије краља, устане и запева „Марширала, мар-

ширала краља Петра гарда…” 

 Чисте гаће – дуга љубав! 

 Шест месеци везе прославили смо луксузно – вечера 

уз свеће и секс уз сијалицу. 

  Шта видиш када искусна плавуша рашири ноге? 

Драјв-ин! 

 Шта је Бог рекао плавуши када јој је дао памет? „Не-

кој све да потрошиш на једном месту!” 

 Шта је заједничко за море и моју девојку Марину? 
Овог лета на мору су били сви осим мене! 

 Шта је заједничко за плавушу и аутобус? Колика год 

да је гужва, увек има места у средини! 

 Шта је рекао Пикси када се изјутра пробудио и погле-

дао кроз прозор авиона? „Човече, колико корнер за-
ставица!!!” 

  Шта је урадио манијак из лифта када је оболео од 

клаустрофобије? Преквалификовао се, сада напаству-

је по паркићима. 
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 Шта каже сексуално оптерећени Хамлет-људождер? 

„Да л’ да једем ил’ да јебем – питање је сад!” 

 Шта чека пандур испред лифта за четири особе? Чека 

још три особе да би могао да уђе! 

 Што јаче бијеш, глас народа боље се чује! 

 Што је Божић ближи, прасићи све мање верују у Бо-
га! 
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НЕНАД МИЛОШЕВИЋ 
 

 Гледајте Пинк! Тамо је све ружичасто. 

 Греше сви они који тврде да је овој земљи потребна 

чврста десница. И досад су нас... 

 Да би земља процветала, за управнике банака треба 
поставити Пироћанце. 

 Де си, бре, ти. Ја те тражим, мене нигде нема. 

 За црне дане спремите бели хлеб! 

 Затвори, бре, ту промају! Дувају врата. 

 Кажу нам да још мало стегнемо каиш, а мене већ жу-
ља кичма. 

 Кажу нам професори да школа није обавезна. Тога се 

и придржавам. 

 Каква је разлика између политичара и свештеника? 

Нема је. Обојица су загорели. 

 Лавља канџа, овај – лавља ганџа. Позови одмах! Уби-

ца међу травама! 

 Луд је ко струја. Једног дана ће погинути од тога. 

 Мама, мама! Дошла је струја! Ако је дошла празних 

руку, не пуштај је! 

 Ми за наше народне хероје обично сазнамо са задњих 
страна новина. Из читуља. 

 Ми смо земља у транзицији. Радимо ко црнци, па смо 

тако и плаћени. 

 Моје мисли су толико дубоке да превазилазе и саму 

срж истине коју покушавам да вам докажем. 

 Наша школа важи за једну од највећих еколошких 

средина. Гајимо траву. 
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 Нова навијачка химна:  „Ајмо, ајде, сви на Запад!”  

 Новине јављају да је нађен утопљеник са теговима. 

Још једна жртва подводног бодибилдинга. 

 Оглас: „Тражим биљку месождера. Стара ми је уги-

нула од глади”. 

 Онај мој друг упија ко сунђер. Није ни чудо што су 
њиме обрисали таблу. 

 Прозор је телевизор у свет. 

 Српски мускетари: Сви за једног, свако за себе! 

 Чувај ЗДРАВЉЕ, а онда га добро продај на тендеру! 
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ЈУЛИЈАНА МИЛУТИНОВИЋ 
 

 Come on baby, light my fire!  

(Пинокио) 

 Био сам у Њујорку. Јесу ли све оне зграде Београђан-

ке? 

 Вук може да оманђа само овце!  

(Аска) 

 Говори тихо и носи јастук са собом! 

 Да смо се друкчије срели, било би раније све. 

 Дајте већ једном то вретено, спава ми се!  

(Успавана лепотица) 

 Диносауруси су доказ да некима никад не дође из 
д.....  у главу. 

 Док нама не смркне, Америма просто не може да сва-

не. Природа је тако одредила. 

 Желео је уже проблеме, зато се и обесио. 

 За издавачки подухват године 1389, једногласном од-

луком жирија, изабран је Вук Бранковић. 

 Зашто не пијем вотку? Пуна сам духа, нема где да ми 

стане. 

 Зашто се дављеник хвата за сламку? 'Оће да пије воду 

ко човек. 

 Зевс увек има богиње. 

 Зна Србија. Зато и није хтела да изађе. 

 Идеалан натпис за школу – никад се не зна! 

 Изгубљен осмех. Поштеном налазачу следи још је-

дан! 
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 Ја сам министар унутрашњих послова! (Желудац) 

 Ја сам серијски убица.  

(Реклама) 

 Ја сам чудо.  Све око мене су Алисе. 

 Капитен домаћих се послужио руком. Баш  увиђајан 
канибал за фудбалера. 

 Ко каже  да у мојој земљи нема пара. У ДОС-у су, па 

се не виде. 

 Мени ништа не иде низбрдо.  

(Минер) 

 Надлежни орган је ћебе. 

 Највећи преварант је Деда Мраз. Крије старке у чи-

змама. 

 Натпис за гласачку кутију – све за долар! 

 Нема длаке на језику, а пљује све живо око себе. 

 Неписмени имају највећи избор крема за лице, на сва-

кој трећој пише антирид. 

 Није било никога. Искористио сам гужву. 

 Од свих графита највише ми се допада прозор. 

(Зид) 

 Оде сунце у топлије крајеве, није блесаво да се смрза-

ва овде, са нама. 

 Остајте овде, сунце туђег неба има склерозу. 

 Пао ми камен са срца, право на пету!  

(Ахил) 

 Праву разлику између плавуше и црнке знаћеш тек 

када оседе. 

 Радуј се Сизифе, немаш више камен у бубрегу! 
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 Разлика  између монголске подморнице и југословен-

ског политичара је у томе што је подморница ело-
квентнија, уме да размишља и има рупицу на образу 

кад се смеје. 

 Речи на које су пали сви мушкарци – ако нећеш, а ти 

пољуби, па остави. 

 Своја  најбоља дела написао је у паузи у сексу.  Пауза 

још траје. 

 Сизифе, чекај да ти помогнем!  

(Годо) 

 Слободно се откључајте, заљубила сам се! 

 Сто година сам оће. 

 Суза сузу стиже... То би у ствари значило – саставља-

ти  крај  (cry)  с крајем. 

 Таман западнеш некоме за око, а онда се испостави 

да си трун. 

 У лажи су кратке ноге. То му је била једина препрека 

да досегне свој високи  IQ. 

 Уједи њене нације. 

 Улазак некрштеног у храм, раван је уласку евнуха у 
јавну кућу. 

  Умешали су прсте. Сад перу руке. 

 Чекајући Годоа, странац доби кугу! 

 Чим не знам шта причам, цела земља зна шта сам ре-
као! 
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ДРАГАН МИРОВИЋ 
 

 Џелат код куће гардеробу не држи на вешалицама. 
Неће да меша посао и приватни живот. 

 Агресору су изашли у сусрет. Разменили су му деви-

зе. 

 Ако вам је жена на кошуљи нашла мрљу од ружа, не-

ка се теши да је није нашла на гаћама. 

 Ако вам фали даска у глави, погледајте да није на 

клозетској шољи. 

 Ако вас сврби длан постаните члан. 

 Ако DUREX издржи онда је GOOD YEAR. 

 Ако је ваш избор ИДИОТ, не заборавите на ЗЛОЧИН 

И КАЗНУ. 

 Ако је неко устоличен, да ли се за њега може рећи да 

је усран? 

 Ако нешто засмрди док читате новине – то је нови-
нарска патка. 

 Ако пређете ивицу чека вас марица. 

 Ако ухватите златну рибицу то је СРЕЋА. Ако ухва-

тите неку другу рибицу то је БРАК. 

 Анатомија се најлакше учи када се градиво узме у 

шаке. 

 Асистенти на двобојима зову се секунданти због ду-

жине асистирања. 

 Аустро-Угарска је Први светски рат започела због 
ПРИНЦИПА. 

 Баба-сере су стручњаци за гледање у шољу. 
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 БАНДА добро функционише само када јој је вођа 

СЛОБОДАН. 

 Банкари се деле на лопове и на оне који су променили 

професију. 

 Бели веш оставите за црне дане. 

 Бивша браћа су нас клала из знатижеље. Хтели су да 
виде да ли смо пунокрвни Срби. 

 Био је ђак генерације. У Вишој лоповској. 

 Био је изгубљен случај. Себе је нашао у партији. 

 Бог је људима доделио памет, а спикерима "идиота". 

 Богаташи воле нудизам да би могли да кажу да знају 

како изгледа бити го и бос. 

 Боље је да гледате своја посла него Дневник. 

 Боље је пасти у шеснаестерцу него у десетерцу. 

 Боље мртав пијан него мртав слободан. 

 Боље чавка у руци него патка на грани. 

 Бравар је умро, али радња и даље ради. 

 Вечерас је пун месец, а пун ми је и ... 

 Ви иза берите, а ми ћемо испред. 

 Више волим Капитал у банци него у библиотеци. 

 Власт их је толико покварила да заударају. 

 Власт је блиска са народом. Али зашто отпозади? 

 Власт квари човека. Зато га треба ставити на лед. 

 Власт осећам као нешто своје. Све мој до мојега. 

 Водити љубав са толико обожавалаца. Или он може 

много, или њима треба врло мало. 

 Вођа је рођени сатиричар. Сатире све редом. 
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 Вођа је тежак човек. Зато сваки тренутак користи да 

се олакша. 

 Вођина далековидост је била политичко слепило. 

 Возачи трамваја су политички подобни. Увек су на 

линији. 

 Где има дима ту има и шунке. 

 Где је много дворских луда и краљ је сумњив. 

 Генерал – то је војно лице. Генерал у пензији – то је 

сумњиво лице. 

 Глад је болест која се лечи узимањем хране три пута 
на дан. 

 Да би била ТОП МОДЕЛ мора да је КАЛИБАР. 

 Да би полицијски апарат добро функционисао треба 
му добро озвучење. 

 Да би се одрекли крста, морали су да дигну два прста. 

 Да бисте се осећали као државник, довољно је да уме-

те да продајете земљу. 

 Да дискусије више не би биле јалове, подмладили су 

кадар. 

 Да је повољна клима за одлазак, сазнали су тек када 

су прднули у чабар. 

 Да ли копије постају вредније када оригинал избле-

ди? 

 Да нашим улицама вози много шахиста види се по 
броју жртвованих пешака. 

 Да не би чуо јаук маса вођа је почео гласно да разми-

шља. 

 Да неке другарице не носе сукњу ословљавали би их 

са „друже”. 
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 Да нема слуха, сазнало се тек кад је почео да свира 

ОНУ СТВАР. 

 Да у демонстрацијама учествује шачица противника 

режима морала је да се увери маса сумњивих прола-
зника. 

 Данас ми је био успешан дан. Продао сам нешто зе-

мље без посредника. 

 Двадесет девети новембар славе и они који су остали 

без ЈАЈЦА. 

 Дворска луда – то је будала која је успела у животу. 

 Дворска луда му дође некако као министар без порт-

феља. 

 Дворска луда носи костим да би се разликовала од те-
лохранитеља. 

 Дворска луда се задња смеје. 

 Дебело црево је орган за билатералне политичке од-
носе. 

 Девет Југовића – то се више не рађа. 

 Девојка ми је врло кооперативна. Пристаје на све без 

притисака, санкција и бомбардовања. 

 Дефетизам је када кажу да брод тоне. А да тоне, тоне. 

Оптимизам је када кажу да брод још дуго неће пото-

нути, а фашизам је када кажу да је то нови тип под-
морнице, изум домаће памети и дело домаће техноло-

гије. 

 Деца револуције су живи доказ дијалектичког схвата-

ња секса. 

 Диктатура се најбоље учи на полицијском часу. 

 Дискусија им је била плодна. После ње смо обрали 

бостан. 
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 До сада су најчешће издаване Платонова и наша др-

жава. 

 Добила је неколико брачних понуда. Ништа без тен-

дера. 

 Добро је да пензионери умиру од глади. Страшно би 
било да умиру од неке болести. 

 Добро је што у дипломатским односима имамо сигур-

ну позицију. Увек смо јебена страна. 

 Догорело нам је до ноката. Време је да пређемо на 

цигарете са филтером. 

 Док је оваца биће и партијске чланарине. 

 Док је одлазио на своје место иза дискутанта је остао 

слузав траг. 

 Домовина је продата 45-те на почек, а после пола ве-

ка приспео је за наплату чек. 

 Дошло нам је до гуше, а лепо су нас учили да ни у че-
му не треба претеривати. 

 Држава их је одбила од сисе тек када су са млека по-

чели да скидају кајмак. 

 Држава лакше умире уз хуманитарну помоћ. 

 Држава никада не прља руке. Има ко је плаћен за то. 

 Жена је боља од веш машине. Пере и кад нема струје. 

 Жена у политици – то није еманципација, то је вишак 

мушких хормона. 

 Жртва атентата је подлегла повредама, док се мерце-

дес успешно опоравља. 

 За Велику награду Пакла вози се девет кругова. 

 За женски полни орган се може рећи да је ТАМПОН 

ЗОНА. 
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 За онанију користе левицу. 

 За почетак партије потребне су све фигуре, а не само 

краљица и пар коња. 

 За сада имамо само плаве кордоне. Када су кондоми у 

питању избор боја је већи. 

 За хемичаре је секс органска синтеза. 

 За чврст став треба раширити ноге. 

 Запосели су виле да не би пале непријатељу у руке. 

 Због проблема са транспортом магла ће се продавати 

путем средстава јавног информисања. 

 И дворска луда је униформисано лице. 

 И док спавате органи раде. 

 И за онанију треба руководилац. 

 И Казанова би му позавидео на броју заведених. 

 И лопов је слободна професија. Док га не ухвате. 

 И ми грло за изборну трку имамо. 

 И пушкомет може бити историјска дистанца. 

 И Чаушеску је био добро информисан. Први је сазнао 
за своје стрељање. 

 Иако сам на информативном разговору знао одговоре 

на сва питања, победник је био иследник. 

 Идеалан алиби – за време злочина био је на партиј-

ском састанку. 

 Из дупета им је дошло у главу. Од вишка глава не бо-

ли. 

 Изабрали су федерацију која може добро да прође на 
међународним фестивалима. 

 Избацили су ме из болнице. Уместо гуске сестри сам 

дао патку. 
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 Изгубљена школска година. Поштени налазач може 

да задржи оцене, годину нека врати. 

 Издало га је ОНО, па зато народу ради ОВО. 

 Има дебео новчаник, а и досије му не заостаје. 

 Имају јединствен став: мозак у ЈАЈЦУ, срце у МО-

СКВИ, а дупе на ДЕДИЊУ. 

 Инквизиција се постарала да плане цео тираж. 

 Историја је почела са ЊИМ, а после се давала СВА-

КОМЕ. 

 Јавне куће су доказ да нема несташице свежег меса. 

 Јагњећа бригада је њихова најелитнија јединица. 

 Један политичар се дуго одржао јер су му сервирали 

јагњетину у тањиру и пилетину у кревету. 

 Једина позитивна нула је крвна група. 

 Једино саобраћајна полиција кажњава ако сте на ли-

нији. 

 Једне боли неправда, друге боли дупе. Сваком је ње-
гова мука највећа. 

 Јесам за реформу, али торту. 

 Јесмо се вртели у круг, али смо стално обарали ре-

корд стазе. 

 Још не свиће рујна зора, устајат се још не мора. 

 Југословенско пребројавање. На државе разброј се! 

 Јуче сам био код таште где сам се задржао у краћој и 

(не)пријатељској посети. 

 Када баците пару сачекајте. Ако дође поштар испало 

је писмо, а ако дође полиција пала је глава. 

 Када владу изаберу дају јој сто дана. Када падне, ни 

четрдесет. 
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 Када је у питању анални однос, никако да схватим да 

ли је то нешто напредно или назадно. 

 Када му дајете подршку, пазите на шуљеве. 

 Када неко унајми телохранитеље, то је знак да је из-

губио пријатеље. 

 Када партија стоји иза вас, припазите на леђа. 

 Када се левица узме ствар у своје руке, брзо се појави 

семе зла. 

 Кажњен сам због ремећења јавног реда и мира. Пуцао 
сам од здравља. 

 Кажу да га је улица васпитала. Живео је у Скојевској 

улици. 

 Кажу да су се жртвовали за наше боље сутра. Какво 

је, боље и да нису. 

 Какав је то био маскенбал! Бравар у маршалској уни-

форми. 

 Каква биографија! Отац му је незнани јунак. 

 Каква вештина! Умео је да зачепи сваку рупу. Наро-

чито аналну. 

 Каква дневница такав и кворум. 

 Како истерати твора из Двора. 

 Како је тешко водити рачуна о јајима неке кукавице. 

 Као девојка знала је да поцрвени. То јој се рачуна у 

партијски стаж. 

 Као хуманитарну помоћ послали су кондоме. Баш 
нам је до туцања. 

 Капетан је пацовима предложио да гласају о томе ко 

ће први да напусти брод који тоне. 

 Капитал су у своје руке прво узели комунисти. 



 
Драган Мировић 

        

 215 

 Караванским путевима у 21. век! 

 Клонирам мороне. Попуст за посланичке клубове. 

 Ко је савладао "Рат и мир" следује му "Злочин и ка-

зна". 

 Ко са курвама спава са AIDS-ом се буди. 

 Ко то каже, ко то лаже Србија је мала. Јесте мала, је-

сте мала јер је ратовала. 

 Кога мрзи да се често пере идеално место за живот је 

Будва. 

 Код нас је палица стално била у моди: Некада шта-
фетна, данас безбол, а увек васпитна. 

 Код нас нема негативности, јер смо се сетили да два 

минуса дају плус. 

 Који афоризам спремате за следећу годину? 

 Колико америчких војника видите? Мислите о томе. 

 Коме закон лежи у томахавку, трагови му смрде оси-

ромашеним уранијумом. 

 Коме је мали вади се на дугу деветку. 

 Коме је мали нека га гурне у кошницу пуну пчела па 

ће му порасти. 

 Компензацијом је за оштру сатиру добио три месеца. 

 Комунизам је укинуо монархије, али не и дворске бу-

дале. 

 Комунисти су прво били голи и боси, а онда су поче-

ли да мењају дресове. 

 Купити стан поред касарне је пун погодак! 

 Лакше ми је да будем песимиста, јер кад струја по-

скупи 50% ја се обрадујем што није поскупела 70%. 
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 Лопов од 4 године је слатки мали несташко, лопов од 

14 година је размажено дете, а лопов од 45 година је 
угледни бизнисмен. 

 Мање штампаних књига – више сировина. 

 Марко, је л` ти тата на службеном путу? 

 Маси је дуго требало да схвати да има тежину. 

 Мењам викендицу на Црногорском приморју за са-

лаш на Панонском мору. 

 Мењам ВОЂУ за ИДИОТА. Више ми леже руски кла-
сици. 

 Мислим, дакле, неучлањен сам. 

 Мислио је да има главну улогу, а била је то само јед-

на бедна епизода. 

 Мислио сам да више нема Титових пионира, а онда 

видех пренос из скупштине. 

 Митинг је био врло сликовит. Носили су вођине сли-

ке. 

 Многи би волели да замрзну функцију једног органа. 

Дуже би им трајали и орган и функција. 

 Многи завиде летачком особљу, јер им је секс на ви-
соком нивоу. 

 МУП као и Американци даје лову за цинкарење. Гре-

ше. Не цинкари се код нас због лове већ због задо-

вољства. 

 Мушкарци не треба да дижу велики терет, јер ће им 
после тога уместо гаћа требати брусхалтер. 

 На Косову пољу смо више пута обрали бостан. 

 На паради поводом Дана победе најефектнији наступ 
имала је пета колона. 
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 Навукао ју је на танак лед, а онда се чудио што је 

фригидна. 

 Најбоље им је ишло одузимање, а најслабије дељење. 

 Најважнији производ демократије су резервати за Ин-

дијанце. 

 Највећи геноцид у Србији извршен је у НАРОДНОМ 
ФРОНТУ. 

 Највећи пиромани су стасали у пламену револуције. 

 Највише се заносе они који пазе да не скрену са кур-
са. 

 Највише сомова су упецале жене. 

 Највише туцања је било на Голом отоку. 

 Најзад смо прогледали. Скинули су нам мрак са очи-
ју. 

 Најпопуларнија трка на свету – Велика награда Ха-

шког трибунала. 

 Наравно да сам за реформу, кад је то торта коју обо-

жавам. 

 Народ је као преварени муж. Последњи сазна. 

 Народу се обраћа само када има нужду. 

 Народу ће бити лакше ако стране трупе буде третирао 

као туристе. 

 Наши колекционари своје марке држе на Кипру. Због 

климе у домовини. 

 Не брините, на точку историје су исправне кочнице. 

 Не веруј хуманитарцима и кад ти помоћ доносе! 

 Не дајем пет пара за демократију. Ја, бре, за демокра-

тију дајем свој глас. 
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 Не откуцава им последњи час. Откуцавају их партиј-

ски другови. 

 Не пада снег да помори свет, већ да свака зверка по-

каже нову ски-опрему. 

 Не претичем из идеолошких разлога. 

 Не продајем земљу. Ја сам само посредник. 

 Не узимам их у уста из хигијенских разлога. 

 Невиност се доказује увидом органа. 

 Некад у Партији, сад у НВО. Зна човек од чега се до-

бро живи. 

 Некада није било јунака без буздована. Сада је много 

буздована, а јунака нигде. 

 Неки нападају власт, а ја режим. 

 Неки су постали лопови рођењем, а неки учлањењем. 

 Нема разлике између наше привреде и оних који је 

воде. Обоје су резултат побачаја. 

 Нема тако ружног времена које се не може улепшати 
шминкањем. 

 Немам ништа против националног буђења. Само да 

не буде пре 10 сати. 

 Не морам да будем феминисткиња да бих се осећао 

мушкарцем. 

 Непријатељ нас је ослободио територије. 

 Нерон је свог коња прогласио за сенатора. Ко ли је 

умешао прсте око ових наших коња. 

 Нестала плавуша, 73. годиште, друга фарба, очувана. 

 Нешто је социјалистичко у држави Данској. 

 Нешто се плави око резиденције. Жива ограда. 
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 Није било довољно што су му испрали мозак. После 

су користили и омекшивач. 

 Није битно што су гаће усране. Важно је да су позна-

те марке. 

 Није вест да је опозиција победила, већ је вест да је 
партија на власти изгубила. 

 Није ми јасно зашто је наталитет у опадању када има 

толико голих и босих. 

 Није све тако црно у Србији – бела је куга. 

 Није све тако црно, бела је застава. 

 Није у реду да жито извози кукољ. 

 Није у реду да се за чистоћу језика залажу дупелисци. 

 Није функција скочила на њега већ он на њу. Каква 
страст. 

 Није хтео у прве борбене редове. Сврстали су га у пе-

ту колону. 

 Никако да нам дође из дупета у главу. Испречили су 

се неки органи. 

 Нисмо ми република мандарина. 

 Нису имали срећу да им са комунистичком државом 

одумре и руководство. 

 Нису ми све овце на броју. Неке су у парламенту. 

 Нису нам све лађе потонуле. Остала нам је још вођи-

на јахта. 

 Ничија није сијала довека. Мислим, петокрака. 

 Нудизам за раднике није ствар избора, већ природна 

појава. 

 Његове руке су чисте. Он је прао новац. 
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 Обећано нам је да ће стопа порасти. Волели би да да 

нам порасте нешта друго. 

 Ово је мала сума за човечанство, али велика за мене – 

рече лопов пљачкајући банку. 

 Овце су се скупиле како би пружиле подршку чоба-
нима. 

 Од братске љубави јача је само братска мржња. 

 Од зла Оца и још горе Партије. 

 Од како је власт почела да ме прати запишавам сваки 
ћошак, да керови могу лакше да ме следе. 

 Од малих ногу је придавао важност церемонијама па 

је сам себи пресекао пупчану врпцу. 

 Од свих боја највише му пристаје крвавоцрвена. Сла-

же му се с рукама. 

 Од свих увезених ствари најскупље смо платили ко-

мунизам. 

 Од страног капитала могу да добију само Марксов 
"Капитал". На руском. 

 Одлив мозгова почиње кад је превише испирања мо-

згова. 

 Одличном ученику у капитализму дају стипендију, а 

у социјализму партијску књижицу. 

 Оженио сам се из љубави. Према страном држављан-

ству. 

 Око вила су травњаци, да би власници могли са пусте 
мозак на пашу. 

 Он је велики шаљивџија. Нико се тако није нашалио 

са народом. 

 Он је прворазредан стручњак. Од школе има само пр-

ви разред средње. 
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 Она не воли крзно. Плаши се лисица. 

 Они збијају своје редове. Отуд толико педера. 

 Они који су на линији стално су и на каналу. 

 Определио се за систем, али у лотоу. 

 Орални секс је најбољи начин за одвикавање од пу-

шења. 

 Осуђени на смрт је засмејао џелата. Прави обешењак. 

 Отворен је конкурс за Калифа уместо Калифа. Пред-

ност имају кандидати са бољом њушком. 

 Отпевао је лабудову песму јер није имао муда. 

 Памет највише просипају професионалне убице. 

 Партија је ушла у завршницу. Остао је краљ и неко-

лико пиона. 

 Партији су потребне кокошке. Због јаја. 

 Партијска кадровска политика је најбољи пример ре-

циклаже ђубрета. 

 Партијско стадо се увећава клонирањем. 

 Партијску књижицу неки су користили само у вели-

кој нужди. 

 Патриотизму је пала цена. Ослобођен је пореза. 

 Перверзњак каже БИОСКОП, а мисли на ПАРТИ-

ЗАН. 

 Пет стотина година под Турцима спада у предреволу-

ционарни период. 

 Платио сам казну јер је инспекција утврдила да време 
ради за мене непријављено. 

 Победа на изборима је била чиста као сузавац. 

 Подршка је најбоља када се изрази усмено, да не ка-

жем орално. 
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 Политика је вештина подметања и измицања дупета. 

 Политичари се деле на оне који су поштени и на оне 

који су још на власти. 

 Полицајац који нема муда хвата се за пендрек. 

 Полицајац у цивилу је човек у оделу непријатеља. 

 Полиција млати кад се њима клати. 

 Полиција уместо вас води дневник. 

 Полицијски час још траје, а мени се иде у WC. 

 Полицију зовите само у случају нужде. 

 Полтрони се утркују ко ће да прихвати вођину столи-
цу. 

 Поплава није елементарна непогода. То је само пре-

бачај норме у наводњавању. 

 Постоји дилема да ли је цинкарош сарадник Мини-

старства унутрашњих послова или Министарства ин-

формисања. 

 Постоји опасност да Србија буде толико мала, па ако 
се неко сагне може доћи до међународног инцидента 

јер ће му дупе улетети на туђу територију. 

 Почело је да дува. Биће да је ратни вихор. 

 Поштен и паметан политичар више не може да се до-

бије ни клонирањем. 

 Поштујте патриоте. Они воле домовину уместо вас. 

 Празну главу је најлакше напунити идејом. 

 Први сексуални однос је крвава бајка. 

 Пре него што је иследник поставио питања интересо-

вао сам се да ли могу да користим литературу. 

 Предлог је да доушници раније одлазе у пензију. Због 

слабости карактера. 
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 Прекаљени борац се добија тако што се усијана глава 

потопи у воду. 

 Престали су да купе харач тек када је народ почео да 

им плаћа у натури. 

 Примамо у стални радни однос пет патриота. Плата 
према учинку. 

 Приноси су слаби јер се све више сељака бави поли-

тиком. 

 Пристајем да ратујем само ако ме непријатељ буде га-

ђао секс-бомбама. 

 Притисак ми је 180 са 140, а стигла ми је и пензија. За 

пензију сам вас слагао, а за притисак нисам. 

 Провео сам се као бос по трњу. Ко ме је терао да јој 
додирујем недепилиране ноге. 

 Проглашено је ванредно стање. Неко је сместио др-

жави. 

 Продајем тенк са шест врата. гаражиран, прва фарба, 

други власник. 

 Проливена крв је доказ да револуција није наишла на 

плодно тло. Морало се стално заливати. 

 Просјаци су у тренду. Живе од донација. 

 Путарина, царина, пијачарина, такса ова, такса она, 

порез, прирез, разрез. А шта оно беше харач? 

 Рад је оно што разликује човека од мајмуна, али само 
до одређене цене рада. 

 Рад ослобађа човека. А тек гласање. 

 Ради  се на томе да Дедиње добије излаз на море. Мо-

же и преко канализације. 

 Разлика између шибице и жене је што шибицу не мо-

жете креснути када је влажна. 
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 Распламсавање борби је знак да ове зиме неће бити 

проблема са грејањем. 

 Револуција једе своју децу. Зна она шта је добар зало-

гај. 

 Револуционари са собом у гроб носе оно за шта су се 
борили. 

 Решио сам да заузмем патриотски став – само не знам 

који: клечећи лежећи или стојећи. 

 РИБА смрди од главе. Да ли се то може рећи и за 

СВИЊУ ? 

 Роде не доносе децу. Децу доноси шева. 

 Са народом општи преко телевизије. Секс за 21. век. 

 Саградили су му базен јер је постао крупна риба. 

 Само проверени кадрови улазе у ћелију. 

 Само сиса Србина спасава. 

 Сан сваког џукца је да постане службени пас. 

 Сва срећа да ће борци за људска права борачке пензи-
је добијати из иностранства. 

 Сваком је скидао капу. Оно о гаћама је чист трач. 

 Све бих дао за демократију. и часну реч, ако треба. 

 Све мање ми се диже на химну. 

 Све ради у рукавицама. Да му се не види црно испод 
ноктију. 

 Светац има житије, а политичар биографију. 

 Светлу будућност прогутао је мрак. 

 Свој на своме – сан сваког педера. 

 Сву релативност брака прва је открила Милева Ајн-

штајн. 
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 Сезона хапшења се одвија под паролом: "ИДЕ ЖАЦА 

ОКО ТЕБЕ ПАЗИ ДА ТЕ НЕ ОДВЕДЕ". 

 Сексу и голфу заједничко је да у рупу треба убацити 

уз најмањи број потеза. 

 Сератор је неквалификовани оратор. 

 Синуло ми је сунце тек када сам ухватио маглу. 

 Слава му је ударила у главу. Она увек удара на нај-

слабије место. 

 Слава удара у главу и стомак, понекад и међу ноге. 

 Следеће зиме неће бити проблема са грејањем. Нало-
жили смо се на реформе. 

 Слободна трговина – то је кад вам неко продаје муда 

за бубреге, а држава га ослобађа дажбина. 

 Служба је на врхунцу када јој глувонеми постану до-

ушници. 

 Специјалитет куће – свиња на екрану. 

 Спонзоруша није бунар без дна. Она је црна рупа. 

 Србија се изувати неће. Због чарапа. 

 Србији нису потребни Обилићи. Србији требају Бран-

ковићи. 

 Србијом неће управљати туђа рука ! – рече домаћа 

чизма. 

 Сред Загреба има нешто велико и са српским именом 

– САВА. 

 Средња бомбашка уписује нове ученике. Предност 
имају деца из бољих кућа. 

 Срљали смо из победе у победу. 

 Срча до колена је знак да су демонстрације протекле 
у радости и весељу. 
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 Стално сам на почетку, јер нисам имао јаја да идем до 

краја. 

 Стране трупе на својој територији може да има само 

народ који је традиционално гостољубив. 

 Страни кредити су алиментација за децу револуције. 

 Стрељање је представа у којој режисер увек на распо-
лагању има новог актера. 

 Судство је независно. Само иде по своје мишљење. 

 Тајно гласање пружа јединствену прилику да се изне-
надите како сте добро гласали. 

 Тамним лимузинама иду у светлу будућност. 

 Таште и свекрве су највећи кривци за пад наталитета. 

 Тек када су га политички потковали могли су да га 
упрегну. 

 Тек када су увели лежеће полицајце решио сам да по-

ложим возачки испит. 

 Теоријом релативитета провејава дефетизам. 

 Теорију смо проверили у пракси. Теорија је одлично, 

али се пракса не осећа баш најбоље. 

 Толико је био напредан да се родио са партијском 

књижицом. 

 Толико је био напредан да су му уместо цуцле дали 

Марксов "Капитал". 

 Толико је гладан власти да је прогутао противнике. 

 Тражим два сведока да потврде да нисам био у рату. 

 Тросед је платио динарима. Када је фотеља била у пи-

тању није бирао средства. 

 Трпели су га јер није било избора. 
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 Тужно је када пси имају бољи педигре од неких љу-

ди. 

 У болницу је доведен због поремећаја у раду органа 

унутрашњих послова. 

 У животу нису дизали ништа теже од револуције. 

 У затвору се задржао у дужој и радној посети. 

 У кордону скот до скота, тражи мајка сина свога. На-

шла га је, радост права, палица га васпитава. 

 У недостатку аргумената потегао је гутљај вискија. 

 У партији нема слепих путника. Сви су прогледали. 

 У прво време био је комуниста, а када је дошло друго 

време постао је далтониста. 

 У сваком лудилу има система. Нарочито ако је у ин-
ституцијама. 

 У Србији су се појавили нови токови – реке људи без 

повратка. 

 У царству глупости подједнака је конкуренција и за 

владара и за дворску луду. 

 У Црној Гори је забрањено рећи: – Мило ми је. 

 Уведени су порези за Небески народ. Треба опорезо-

вати живот на високом нивоу. 

 Удружење содомиста се за права животиња бори под 

паролом: „Боље појебено, него поједено”.  

 Уз празну главу најбоље се слаже пун пиштољ. 

 Уз шприцер се причало о политици. Била је то раз-
водњена дискусија. 

 Укрштањем пекинезера и ноја у ЈАЈЦУ, настао је 

АВНОЈ. 
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 Улили су им наду. Са малом потрошњом далеко ће 

стићи. 

 Умножавамо телеграме подршке. Копије боље од 

оригинала. 

 Успешна дворска будала догура и до министра. 

 Успешност владара се мери по броју дворских буда-
ла. 

 Уста су му пуна демократије. Није било другог начи-

на да му се зачепе уста. 

 Фаталне су спонзоруша и сачекуша. 

 Функционери верују у бајке. Нарочито у добре виле. 

 Хаг је шанса да једном кажемо и историјско ДА. 

 Хлеба и цигара! 

 Хтео је да буде Херој и Смрт му је изашла у сусрет. 

 Хтео сам да јој правим децу, али ме није пустила у 

производну халу. 

 Циљ оправдава средства – рече плаћени убица. 

 Coitus ergo sum. 

 Чашу вињака јоште нико не попи што је чашом пива 

не загрчи. 

 Читала му је феминистичку литературу, а било је и 
других видова сексуалног узнемиравања. 

 Човек не може да утиче на рад дебелог црева и дру-

гих органа унутрашњих послова. 

 Шта је заједничко за формулу 1 и секс? Добар избор 

гума. 
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НИНУС НЕСТОРОВИЋ 
 

 Боксери су ограђени рингом. Да не би дошло до про-
ширења сукоба.  

 Будите нам непријатељ! Нећемо вам ништа!  

 Ви плаћате главом? Немате ништа ситније?  

 Ви се још нисте наоружали, а боље сутра само што 
није!  

 Време је као створено за одлазак у природу, Конкрет-

но, за одлазак у шуму. 

 Да би неко био обешен нису потребни докази, него 

вешала.  

 Доста је било братоубилачких ратова. Ред је да се ма-

ло посветимо и осталој родбини!  

 Дракула је живи доказ да и у ковчегу може грофовски 

да се живи. 

 За време рата било је много зверстава, али не треба 
никог осуђивати због тога. Шума је то.  

 Зашто би се политичари заједно борили за боље су-

тра, кад им то појединачно много боље иде! 

 Знам ја ко су ратни злочинци, али нећу да вам кажем. 

Нисам ја домаћи издајник. 

 Има оних који живе од старе славе. Само они су већ 

одавно мртви.  

 Ја и жена од оружја немамо ништа, али за децу мора 
да буде! 

 Ја се никада нисам дружио са будалама, али оне сам-

ном јесу. 
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 Јесте он манијак, али је и Србин, а то је важније од 

свега! 

 Још  нисмо спремни за нормалан живот, бар не у овој 

фази лечења.      

 Косово смо продали део по део. Србију ћемо фабрику 
по фабрику.  

 Криминалце кажњавамо затвором, а поштене грађане 

новчано. Платама и пензијама.  

 Лопови ме често посећују, ал' још ниједног нисам 

упознао. Увек долазе када нисам код куће.  

 Лудаци су неспособни за војску, али су способни за 

рат. 

 Људождер није желео да ме поједе прехлађеног. Он 
једе само здраву храну. 

 Мачка је прво отворила кавез, а после је појела пти-

чицу. И ослободиоци морају нешто да једу! 

 Мени нико ништа не може. Ја сам и јак и глуп! 

 Ми пристајемо на све, а нудимо и више од тога! 

 Ми увек запуцамо правим путем.  

 Младост брзо прође. Док лупиш главом о зид. 

 Мој деда је био херој и од њега ми је остала само ку-
бура. Комшијин деда је био кукавица, па он нема ку-

буру, али има све остало. 

 Морао сам да га пљунем. Морао сам да браним нашу 

културу.  

 Највећи криминалци никада нису били државни не-

пријатељи. Они су увек били уз државу.  

 Нама интелектуалци и други слабићи не требају. Ми 
хоћемо јаку државу.  
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 Нас могу да туку само наши полицајци, што значи да 

смо ми слободна земља! 

 Наш брод је потонуо, али нема везе. Направићемо ми 

још један, исти такав!  

 Наша власт не делује уопште као разбијена банда. 
Напротив!  

 Не могу главе тек тако да лете. Мора да постоји неки 

ред летења. 

 Не покрећите истрагу! Нећете сазнати ништа ново. 

 Нема више средњег слоја. Остали су само кост и ко-

жа! 

 Није важно што немате пара за лекове, важно је само 

да вас здравље служи!  

 Није страшно то што нам је лађа потонула, него то 

што ја не умем да пливам!  

 Није тачно да за генијалце нема посла у нашој земљи. 
Ено их, копају канале!  

 Овај пут нигде не води, али нећемо ваљда сад да оду-

стајемо кад смо стигли на пола пута?!  

 Од како сам умро, све више личим на покојног оца. 

 Од мене никада неће постати херој. Ја при сваком 

скоку отворим падобран. 

 Он потиче из добре породице. Зна и ко му је отац и ко 

му је мајка.   

 Они неће да ратују са нама, али ваљда се и ми нешто 
питамо!  

 Опет смо направили глупост. Баш немамо среће! 

 Отаџбина зове. Нека се неко јави!  

 Отишао сам у рат и сачувао образ. Да нисам отишао, 
сачувао бих главу.  
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 Па шта ако се политичари баве криминалом? Они се 

тиме баве ван радног времена.   

 Па, шта ако смо срушили све њихове цркве у том кра-

ју? Ето им наше, па нека се моле! 

 Памет извозимо, а увозимо оно што нам је потребно. 

 Погинуле смо ставили у лимене сандуке. То су наше 
оклопне јединице.   

 Појео сам говно. Да се не баци. 

 Посао џелата није лак. Крвав је то посао. 

 Послао сам жену на пијацу, а децу у рат. Хоћу на ми-
ру да прочитам новине!  

 Привредници и научници морају да прате савремена 

светска кретања, а задатак полиције је да прати савре-

мена кретања у нашој земљи. 

 Сабрали смо два и два, и резултати нису изостали. 

 Само смешан народ може да има овако тужну истори-

ју. 

 Самоубица има само један живот, али изгледа и то 

му је много.  

 Сви знају ко краде и ко лаже, али то не треба износи-
ти у јавност!  

 Сви смо заплакали када је Тито умро, осим оних који 

су плакали до тог тренутка.  

 Сели смо да разговарамо о миру, а онда је и нама и 

њима стигло појачање.  

 Сиротиња мисли само на једну ствар, али не на ту на 

коју ви мислите!   

 Сиротиња уме да ужива у животу. Она ништа друго и 
не ради.  
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 Ситни лопови никада не могу да дођу на власт. Народ 

воли само успешне људе.  

 Срушио сам комшији кућу, али му жену нисам дирао. 

На њој кућа лежи. 

 Стрељање је завршна свечаност једног политичког 
суђења. 

 Тачно је да се политичари баве криминалом. То њима 

нико не може да забрани.   

 Тешко да ће победити истина. Ми не волимо да губи-

мо. 

 То су прави интелектуалци.  Они све одлуке доносе 

без много размишљања.  

 Тукли су ме у полицији иако сам невин. Тек тада сам 
увидео како неправда уме да боли. 

 У нашој кући стално се осети мирис хране, јер ја кад 

једем, ја цео уђем у контејнер! 

 У нашој чети било је и неколико старијих бораца, али 

се при уласку у прво непријатељско село испоставило 

да и они воле све што воле млади! 

 Цигаре су му дошле главе. Убијен је на улици док је 
палио цигарету.  

 Штрајк глађу дао је прве резултате. Двоје штрајкача 

је умрло од глади. 

 Штрајк глађу прекидали смо за време доручка, ручка 

и вечере.  
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АЛЕКСАНДАР НОВАКОВИЋ 
 

 Баба не признаје законе тржишта. Даје динар да уђе у 
коло, а два да изађе.  

 Брине ме безбедност у саобраћају. Последњи пешак 

ми је улубио хаубу.  

 Верујем у стрпљење мог народа. Ни Рим није срушен 

за један дан.  

 Врхунац српског генетског инжењеринга: рађање 

мечке. 

 Глад не зна за стид. Малокрвни не црвене.  

 Живот је пун изненађења. Ко брзо погине, изненади 

се.  

 Избрусио је стил. Направио је спомен-плочу.  

 Ја сам политички коректан. Злостављам без предрасу-

да. 

 Ја сам стручњак за крвне деликте. Неке сам и патен-
тирао. 

 Јео сам чоколаду с лешницима. Чоколаду пре шест, а 

лешнике пре два месеца. 

 Ми нисмо лицемери. Дајемо најгоре од себе.  

 Мозак сте нам померили. Сад је на правом месту. 

 Научите децу да говоре. Тако ће ваше глупости дуже 

одјекивати. 

 Не бацајте бисере пред свиње. Неће се угојити. 

 Не волим питање: Где смо? То знатно омеђује про-

стор. 

 Не могу бити последњи у реду само зато што иза ме-

не нема никога. 
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 Не шаљите ме код социјалног радника. Могу и сам да 

се убијем. 

 Немам проблема са националним идентитетом. Треба 

само изабрати.     

 Нећу да будем фашиста. Демократе ће штитити моје 
право на другачије мишљење.  

 Нико нас неће учити како да мислимо. Остаћемо ре-

тардирани на свој начин.  

 Нико овде није полудео без преке потребе.  

 Оваквих људи нигде нема. Сигурно постоји добар 

разлог за то.  

 Ово је правна држава. На саслушања иду само прове-

рени људи. 

 Он је оштро перо критике. Туп је као тоцило.  

 Па шта ако сам дезертирао!? Једном сам морао да се 

„скинем”. 

 Пацов за кормилом последњи напушта брод. 

 Постоји слобода избора. Свако има право да тражи 

свог ђавола. 

 Прво смо драли грло, затим се бусали у прса. Хараки-
ри је дошао као логична последица.  

 Претрес је јасно утврдио. Не живимо у диктатури. 

 Пријавио сам порез. Онај који ми је продао „мерцеде-

са” је пун пара.  

 Природна околина – то је оно што носите у себи. 

 Прорадио ми је очински инстинкт. Дајте ми неко дете 

да га пребијем.  

 Радим за добробит народа. Не радим.   

 Разум је победио. Лудаци су се поубијали. 
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 Сад је демократија. Убице више не морају да наме-

штају изборе. 

 Сазрело је време за промене јер је дошло до труљења. 

 Свака власт је иста. Само је ова оригинална. 

 Сервирали су његову главу на тањиру. Да не умре од 

глади. 

 Стоку не чини јарам већ режимске јасле.  

 Тражи се човек од речи. Онај који држи језик за зуби-

ма. 

 Урадите нешто за будућност деце. Позовите их на ру-
чак. 

 Чврсто се залажем за култ личности. Народ је остао 

без вере. 
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КАТАРИНА НОВАКОВИЋ 
 

 ...Да нас земља храни. Ооо Боже, са корења смо пре-
шли на земљу. 

 Ако су бактерије животиње, онда је и “Југо” аутомо-

бил. 

 Ако те твоји избаце из стана, барем можеш да се хва-

лиш како  живиш у дијаспори.  

 Атентатор је спремио пушку, нанишанио и убио 

председника... кућног савета. 

 Афористичар је писац који има оштро перо и мало 

папира. 

 Афористичару када отупи ум, отупи му и перо.  

 Баксуз је стонога са пликовима на ногама. 

 Беднија појава од држања пластичног цвећа у дневној 

соби је излог луксузне продавнице са скупоценом ко-
шуљом на којој недостаје једно дугме. 

 Београд је једини град где се Бадње вече слави петар-

дама, где испред папског нунцијата стоји графит ПА-

ЈА НЕМА ЈАЈА и где за време ускршњег поста може-
те купити масну питу са месом преко пута цркве. 

 Београд, како то откачено звучи. Само у њему можете 

наћи дилера који продаје књиге, полицајца који пита 

где се налази нека улица или типа у пекари који 
мљацкајући једе бурек, измрви целу пекару  а онда 

све то уредно покупи. 

 Била сам ружно паче, претворила сам се у ружну пат-

ку. 

 Била сам толико грозна да су све бебе у породилишту 

плакале. 
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 Бити сатиричар је врло опасно. Можете сваки час да 

се посечете о сопствено оштро перо! 

 Ветеринари носе беле мантиле како би што ређе мо-

рали да улазе у шталу! 

 Ветеринари се никада нису хвалили да су нешто по-
себно. Зато се и не труде ништа посебно.  

 Већ месецима чекам принца на белом коњу. Ако га 

сретнете реците му да пребаци у галоп! 

 Воз истине је протутњао брзим пругама Србије. 

 Вотка, харем, сарма... то су једне од ретких речи стра-

ног порекла које српски народ разуме. Зато је Милан 

Вујаклија ставио течи ДЕМОКРАТИЈА и ДЕМОЛИ-
РАТИ на исту страницу свог лексикона. Да се зна! 

 Време лечи све. Све, осим бора.  

 Врхунац минимализма је када ситна душа зада низак 

ударац малом уму. 

 Врхунац сањарлука је чекати жабу на белом коњу. 

 Врхунац сарказма је када свиње хранимо чварцима! 

 Врхунац сиромаштва је када видовњак скува пасуљ. 

 Глобализам је глобализам, а ја сам ја. 

 Да ли ти замишљаш колико те незамисливо волим? 

 Да ли ће се на тој црно-белој фотографији видети да 

ја имам плаву крв? 

 Да ми је мозак пијаног мушкарца на једно вече, па да 
се мало одморим. 

 Да сам планктон водила бих планктонску љубав. Ме-

ни је изгледа у сродству онај атински филозоф. 

 Демократија је када једни тврде да смо пали на најни-

же гране, а други да смо дотакли дно. 
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 Добра страна комунизма је што је “Другови и друга-

рице” било  искреније од “Даме и господо” данашње 
демократије! 

 Добра страна стагнације Србије је што нам је сваки 

дан нови почетак. 

 Док  је људи, биће и сатире. 

 Док сам себи везујеш руке, добро је. Лоша вест је ка-

да ти други вежу руке чудном кошуљом. 

 Доказ да се људи не мењају је садашња власт. Проме-

њени а исти. 

 Драги политичари, молим вас, придружите се клубу 

еколога који сматрају да зелене лименке обављају фо-
тосинтезу! 

 Еколошки рат. Да ли је то рат еколога? 

 Женски страх мушкарце највише плаши. 

 За диван осмех су потребне две ствари: добар афори-
зам и добар зубар. 

 Зашто чувати марке када су нестабилне? Стално ска-

чу! 

 И због петпарачких романа се сече дрвеће. 

 Игра а изигран. 

 Идеја – како зарадити добру лову? Продавати течни 

сапун у војсци.  

 Изгледа да је садашња власт ипак у праву. Нама расте 

стандард, добили смо контејнере са 12 звездица. 

 Истина је врло релативна ствар. Зависи од тога ког 

политичара слушаш. 

 Ја јесам јака. Али ми немој дирати слабу тачку.  

 Ја сам расиста – мрзим црни хумор. 
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 Јаз између класе и масе далеко је већи од јаза између 

моде и беде. 

 Један осмех не чини пролеће. Али једна мини сукња... 

 Једино пастув и ветеринар знају када је кобила плод-

на. 

 Једино у Београду можете купити хладно пиво и пе-
лене на комад у истој трафици, једино у Београду мо-

жете радити у ДО ЈАЈА  и једино у београдској уни-

верзитетској библиотеци постоје одвојени тоалети за 
кориснике и запослене.  

 Када је вођа незрео, ми га сменимо. А шта се дешава 

када је цео народ незрео? 

 Кажу – ко ради тај и заборавља! Запамтићу то! 

 Кажу да се на грешкама учи. Ја се зато спремам да из-

дам један уџбеник. 

 Кажу, какав газда такав и пас. Па, нисам баш толи-

ко длакава. 

 Како би свет изгледао када би људи били кишне гли-

сте? Да ли би онда односи међу половима били уну-
трашње питање? 

 Како бисмо примили помоћ од Руса у виду гаса, прво 

морамо да им пошаљемо помоћ у виду српског пасу-

ља. 

 Како ли дресирају морске сисаре који се хране планк-
тонима?  

 Како ли изгледа црно-бела фотографија посматрана 

кроз ружичасте наочаре? 

 Како препознати студенткињу ветерине? То је она са 

највише целулита! 
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 Ко је победио на председничким изборима у Амери-

ци? Истина је негде тамо! (The truth is out there!) 

 Ко нема у глави има у ногама, док неко има у малом 

прсту што други има у великом мозгу. Сложимо се да 
смо различити! 

 Ко у колу среће врти белом марамом? 

 Којим стилом да пливам како се не би утопила у соп-

ственој утопији? 

 Компјутер је идеална справа за уништавање досаде, 

времена и очију. 

 Крај цивилизације ће бити када и соја полуди. 

 Купила сам велики планер. Сада ћу и ја имати вели-

ке планове! 

 Лаж је заобилажење истине, извртање истине, пре-

ћуткивање истине, виртуелна истина али и појам који 
истини даје још већу вредност. 

 Ловац или дрвосеча? Не, хвала! Радије бих била џе-

лат! 

 Љубав је када буба-марац понуди буба-марици своје 

место испод листа, како њена црвена боја не би из-
бледела на сунцу. 

 Љубав је када он пољуби њену бубуљицу да прође. 

 Љубав је лепа док се чека!  Друштво мазохиста 

 Љубав је лепа док се чека! Па, још када се и не доче-
ка... 

 Љубав је смишљена како би мушкарци научили НЕ-

ШТО о женама. 

 Љубим те у почетак система органа за варење. 

 Људи у Србији као да живе 9. мачји живот у псећем 

времену. 
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 Људи! Гнојаве ране се не лече царском водицом! То 

чак и пси знају! 

 Ма, не треба мени принц на белом коњу. Дајте ви 

мени само коња. 

 Међу афористичарима има много више мушкараца 
него жена. После жене лају! 

 Ми да дотакнемо дно? Ма, какви. Ми смо небески на-

род! 

 Модеран ветеринар – то је човек који зна да ради све, 

од муже крава до укрштања крава са парадајзом. 

 Момцима са брдовитог Балкана код жена су најбит-

нија леђа. Битно је да имају добра доња леђа, бујна 
предња леђа и шупљину изнад леђа. 

 Мрак једе док полиција броји овце. 

 Мужјак свица је својој женки звезда падалица. 

 Мушкарци су к’о “Југо”. Сви су исти, али свакоме не-
што фали. 

 Мушки шовинизам се огледа и на ћелијском нивоу. 

Ево на пример, газда, мушкарац наравно, пушта хи-

љаде и хиљаде бесних сперматозоида на малу, уса-
мљену јајну ћелију. 

 На пијаци све се чешће може чути: Зрело је! Зрело је 

коштуњаво воће! 

 На слово, на слово Т. Транспарентност, тендери, 

транзиција, толеранција... 

 Наиме, значи дакле у сваком случају то заправо нема 

практично везе тако да у  ствари и то није то или пак 
то тотално нема везе. 

 Најбоља реклама за фризера: Дужина није битна! 

 Најбољи назив за тоалетни папир је Happy End. 
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 Најбољи пријатељ је друго “ја” а прво “ти”. 

 Не могу ти рећи колико те неизрециво волим! 

 Не, немам ја плаву крв! То су само модрице. 

 Некада је једна реч као суза у пуној чаши. 

 Неким људима је лакше да дозову кишу него памет. 

 Несрећа никада не долази сама. Иде са порезом. 

 Није проблем што руже имају трње. Проблем је што 
људи немају длаку на језику. 

 Није све тако угљенисано црно. Има ту и ватре. 

 Обавестите председника да Југославије више нема! 

 Овако Србин даје комплимент девојци: „Та шминка 

ти је супер, легне ти ко дупе на ношу!”. 

 Око за око, песница за песницу. 

 Политика кроји политичарима главе на јединствен 
начин: кратка памет а дугачак језик. 

 Политичари намерно пуштају корење. Неће њима ни-

ко рећи да су тикве без корена! 

 Политичари нису криви што ми имамо мутну слику 

будућности. Нису они оптичари. 

 Политичари пуштају корење како би народ имао шта 

да једе! 

 Постоје два идеална графита за врата тоалета: ВРЕ-
МЕ ЈЕ и ДО КРАЈА. 

 Почела сам да пуштам косу, а она је кренула да се 

увија. Сада ми је јасно зашто ми говоре да сам црна 

овца породице. 

 Права реклама за крзна: ДА ЛИ СЕ ЈОШ УВЕК КО-

ПРЦА? 

 Прави хипохондар верује само патологу на дијагнози. 
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 Православци штите животиње једино за време вели-

ког поста. 

 Први топли дани. Дечица се играју у парку. Дечаци 

играју фуцу а девојчице беру маслачке. Класика. Јед-

на девојчица са кикицама ће другарици: Брате, ал је 

вруће!. 

 Прво скочи па онда реци – ја не умем да скачем. 

 Предност паралелних светова је што немају озонских 

рупа. 

 Прљаве мисли, масни вицеви... и после мушкарци 

тврде да имају три чисте! 

 Професионализам је реч страног порекла и појам 
страног значења. 

 Процесом еволуције мушкарцима ће даљински срасти 

са руком. 

 Редовно испуњавам брачне дужности. Пошто сам се 

удала за науку, сваку ноћ проводим са књигом. 

 Ружне ствари се заборављају. Остаје само страх. 

 Само у београдским књижарама можемо наћи право-

славне књиге на полицама научне фантастике. 

 Само у Београду можете испред  дома здравља купи-

ти најлон чарапе, видети ролера како изводи вратоло-
мије а има обе руке у гипсу и само ту можете набави-

ти тоалет папир који је добио назив по великом секс 
симболу – Памели. 

 Свако ко каже да смо безобзирна сила, која иде око-

ло и ради шта хоће, биће бомбардован! 

 СВИ ми говоре да сам глупа. Па, добро, схватила сам, 

нисам баш толико глупа! 
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 Слобода изражавања је кад буба-швабац изјави буба-

швабици љубав у пољском WC-у. 

 Срби су чудан народ! Стално се жале а њима НИКАД 

боље! 

 Србија, зима–лето 1991–2000: бела куга, сива еко-
номија, црне листе. 

 Српски лобији су јачи у Америци него у Југославији. 

 Стално је бежао од људи. На крају је морао да трпи 

самог себе. 

 Стално је јурио рибе и на крају се удавио у дубокој 

реци. 

 Страх од летења или страх од падања? О укусима не 

вреди расправљати. 

 Страхујем за даном када српски ветеринари буду про-

гласили беле роде преносиоцима беле куге. 

 Студент спремајући анатомију шаље својој драгој љу-
бавну поруку: „Душо, поред бубрега само си ми ти у 

глави!”. 

 Требало би ухапсити све песимисте. Шире дефети-

зам! 

 Три корака унапред, два корака уназад. И даље сам 
један корак испред Србије. 

 Труло дебло је лепше од посеченог дрвета. 

 У животу ми све иде наопако. Само рођендане сла-
вим по реду. 

 У мом стану једино буба-швабе славе краткодневицу. 

 У музејима се топе слике а на телевизији слике поста-

ју све кристалније. 

 У пасивним крајевима наше земље активно се ради 

на увођењу струје. 
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 У хладном рату једино није дозвољено хладно оруж-

је. 

 Убица крвавих руку не оставља крваве стопе иза се-

бе. 

 Упорна и бучна киша покушава да нам пренесе пору-
ке немог и загађеног ваздуха. 

 Фотографија је светлост заробљена на папиру. 

 Црним хумором се служе црне овце сатире. 

 Црно-бела фотографија је за пејзаже црна овца. 

 Шта је заједничко за пуцање и пецање? Смрт! 

 Шта ти је људска психологија. Некоме падне мрак на 

очи зато што је неко други имао црне мисли. 
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РАЈКО НОВАКОВИЋ 
 

 Ако потраје бела куга, црно нам се пише. 

 Без слободе штампе, седма сила је девета рупа на 

свирали. 

 Бившем државном апарату је пукао филм баш кад је 

народ изашао на улице. 

 Више нам не перу мозак. Сада нас цеде. 

 Грејање је некад било јефтино. Ложили смо се на во-

ђу. 

 Делим ваше мишљење. Пола бацам у воду. 

 Заљубио се смртно. Нека му је лака љубав. 

 Јајце нас је коштало ко Светог Петра кајгана! 

 Јахачи наше апокалипсе прво су јахали попове. 

 Кад партија почне са коњима, завршница је топовска. 

 Како препознати новинарску патку? Сувише гаче и 

није укусна. 

 Комунистима су, некад, затвори били факултети. Сад 

иду у Хаг – на постдипломске студије. 

 Комунистички манифест се погубно манифестовао 
по народ. 

 Конац дело краси – рече џелат обешеном. 

 Математичке скупове нико није пријавио полицији. 

 Мењам црвено за византијско плаво. 

 Млате празну сламу. Траже сламку спаса. 

 Нас и Кинеза осам милиона – у Србији. 

 Нерон је био зачетник топлификације Рима. 
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 Ничија није горела до зоре. Тако смо угасили веков-

на огњишта. 

 Новинари су једини који воле кад им се каже: Читам 

те! 

 Новине – како то сензационалистички звучи! 

 Овде свако има право да сања, али је боље да се не 
буди. 

 Па наравно да су еколошка држава кад нико не пљује 

у шаке. 

 Пензионери само извољевају! Живе од успомена, а 

хоће и од пензија. 

 Песма нас је одржала, а корачница десетковала. 

 После црвене петокраке, на реду је Црвени крст. 

 Последице су несагледиве, али се итекако осећају. 

 Празним обећањима пуне се шупље главе. 

 Пролетери свих земаља, без краља не ваља. 

 Промашаји у политици погађају цео народ. 

 Смрт није страшна. Жив човек све поднесе. 

 Стао је на луди камен. После му се лупао о главу. 

 У вину је истина, а ја не бежим од истине. 

 У револуцији која је текла добро смо се насукали. 

 У револуцији која тече тикве најбоље пливају. 

 Шведски сто на српски начин: корење, глогиње, ши-

пак… и још много тога. 

 Штампа је код нас слободна. Може слободно да не 

излази. 

 Што су наслови маснији, новине су посније. 
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ДРАГАН ОГЊАНОВИЋ 

 
 Говор високог функционера је одушевио народ. Сви 

су се ухватили за ону ствар. 

 Да би резултати рада политичара били видљивији, 

треба узети отиске. 

 Докторе, боље ми је. Да ли сада могу да се кандиду-
јем за председника.  

 Доста више са потрошачком корпом! Хоћу, бре, пра-

се!!! 

 За лустрацију задужите комуналце. Они имају најви-

ше искуства у уклањању смећа. 

 Најтранспарентније ради мафија. Њени резултати 

су увек видљиви. 

 Народ мора да схвати да власт ради у његову корист, 
па макар му то објашњавала и полиција. 

 Наша традиција нас учи да будемо мртви.  

 Не зна се ко је први отишао у шуму, али се зна да 

смо тада подивљали. 

 Не зна се ко кога прислушкује, не зна се ко кога уби-

ја, али се зна ко то неће да спречи. 

 Није тешко бити фин, али је то администрацији немо-

гуће објаснити. 

 Окретање сопственим ресурсима изазвало је пад ната-

литета. 

 Оперативци ДБ-а су толико добри, да чак и мафија 
мора да се ослони на њих. 
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 Политика је најзанимљивија игра: број играча се не 

зна, правила не постоје, а уз то још и свако игра само 
за себе.    

 Реформски курс је толико чврст да ће наш брод уско-

ро постати подморница. 

 Ритам новог доба нас је раздрмао. Бомбе и ракете 

баш знају да мотивишу човека на покрет. 

 Самокритичан човек зна да нема бољег од њега. 

 Ситуација се поправља. Добија на тежини. 

 Утицајни политичари су добро дошли. Отпуштени 

радници ће им са задовољством показати зашто их 

зову радном снагом. 
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РАША ПАПЕШ 
 

 А када је воз искочио из шина, путницима је практич-
но демонстрирана неограничена слобода кретања. 

 А када су чамци за спасавање почели да се пуне во-

дом, сви смо нашли спас у броду који тоне. 

 А онда је злочинац побегао са места злочина и тако је 

правда победила. 

 А пиштољ поседујем због апетита. Једем да све пуца! 

 А први незванични резултати наших разговора у че-

тири ока говоре да ћемо имати два слепца више. 

 А чим човек скине шлем, обавезно му нешто падне на 

памет. 

 Авети прошлости су дух новог времена. 

 Ако је глава на уму, памет у главу! 

 Ако је за ово толико вредело гинути, онда за то уоп-

ште не вреди живети! 

 Ако мене моја отаџбина воли неће ме више никада 
звати! 

 Ако ово не можеш данас да преживиш, остави то за 

сутра! 

 Ако се шизофреничар правилно усмери, он може да 

нам ради за двојицу. 

 Ако треба сви ћемо дати своје животе за отаџбину са-

мо да се више не прича да у њој нема живота. 

 Анализирао сам браћу. Каин је био човек од акције. 

 Баба се обесила у кухињи. Тако је наша породица до-

била један висећи део. 
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 Безброј пута је покушао да се убије, али му увек сине 

нека спасоносна идеја! 

 Бесмртник је умро. Природа сваког уме да изненади. 

 Била је то најпре часна борба прса у прса, али се по-

сле претворила у обично дрпање! 

 Било је већ крајње време да се бојни отрови замене 
радиоактивним отпадом мира. 

 Бомба у кућу! Мир у кући! 

 Број грађана који умиру насилном смрћу расте и тако 
ће бити све док то  не постане сасвим природно! 

 Број мртвих на ратиштима се стално преувеличава. 

То се више не може надокнадити даноноћном пуцња-

вом. 

 Ви мртви? Ма, немојте да причате! 

 Вођа понекад прегази и најближе сараднике. То и јесу 

људи на које се увек може ослонити. 

 Време сахране ће бити у ударном термину! 

 Где он стане, ту људи не расту! 

 Гиљотинирани је сам са собом на извесном растоја-

њу. 

 Гиљотинирани нам је стигао на кратко! 

 Горак живот! – поручи аперитив смрт. 

 Грешком је закуцан сандук са ожалошћеним! 

 Грешком су уместо књиге спалили писца. Нехотице 

су одабрали трајније решење. 

 Да би умро од глади, човек мора да штрајкује глађу, 

што доказује да хране има довољно. 

 Да је наш непријатељ иоле за сарадњу, он би већ ди-
гао руку на себе! 
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 Да нема своју историју не би наша болест била тако 

славна. 

 Да није било добровољних давалаца међу демон-

странтима, тешко да би демонстрације биле угушене 
у крви. 

 Дављеник је човек у току. 

 Дављеник се и за канап хвата и тада клупко почне да 

се одмотава! 

 Дављеници имају само једну ману. Много пију! 

 Дављеници су много незгодни кад попију. 

 Дао сам све од себе! Није ме било довољно! 

 Дезинсекција и дератизација ће на крају оставити са-

мо човека човеку. 

 Демонстрације су угушене у крви јер је међу незадо-

вољним грађанима било много добровољних давала-

ца. 

 Демонстрације су успешно разбијене. На улицама је 
остала срча од народа. 

 До петинга не би ни дошло да ту страни фактор није 

умешао своје прсте. 

 Добро направљена вешала гарантују ниво! 

 Док истрага тапка, нас нешто не држи место. 

 Док се ми боримо и гинемо по целом терену, страни 

посматрачи дивљају и понашају се крајње неспорт-

ски. 

 Доушник је дефинитивно изгубљен. Налетео је на 

глас који пара уши. 

 Ево човека од главе! Сишао је са ума! 

 Експлозија одушевљења прикрила је гнусан терори-
стички акт. 
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 Жив се појео! Ако,  барем није умро гладан! 

 Живе нас сахрањују. Толико смо ми један виталан на-

род. 

 Живот је школа која се плаћа животом, а то у старту 

одбија народ! 

 Жртва би још живела да није подлегла гласинама да 
јој је живот угрожен. 

 Жртва је ван животне опасности. Подлегла је. 

 Жртва је имала свој дан. Ниједан метак је није прома-
шио! 

 Жртве су пажљиво одабране. Нема свако главу за ба-

цање. 

 Жртви је у крви да искрвави! 

 Забележена је и прва реакција после победе. Пронађе-

но је опроштајно писмо. 

 Заспао је као заклан, али по крви се види да је овога 

пута претерао! 

 Због слабих изгледа болеснику је дата трансфузија са 

утешном крвном групом. 

 Збогом Хемингвеју! – рече оружје. 

 Злочинац је најпре помилован, а доцније је запросио 
руку правде! 

 Знам за јадац! То сте ми раније ломили! 

 Знам ја, фрајеру, да сам добро месо, али не фолирај 
ме за замрзивач! 

 И ако нам раде о глави, они то не раде себе ради! 

 И Ахил херој беше коме су једва чекали да виде пете! 

 И бесмртник је спреман да падне за отаџбину, али га 
претерани живот у томе омета. 
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 И би потоп. Свет нам је најзад пљунуо под прозор. 

 И ја имам суицидне идеје, па шта! Нећу ваљда због 

тога да се убијем! 

 И мени је догорело до ноката, али са обе стране! 

 И метак је прилика да вам нешто уђе у главу! 

 И одлете му глава. Превагнуло јој мишљење. 

 И ропац је ствар темперамента. 

 И таман да се гиљотинирани ухвати за главу, али ни-

како да је напипа! 

 Идеалан сведок рађа се на месту злочина. 

 Идентификација указује да између нас и наших не-

пријатеља нема никакве разлике. Нико ту више не ли-

чи на себе. 

 Из ћелије допиру крици јер затвореници потпуно сло-
бодно користе своје право гласа. 

 Иза наше акције непотребног проливања крви стоје 

читаве армије добровољних давалаца. 

 Имали смо среће што смо изгубили главе у тренутку 

када нисмо имали шта да изгубимо. 

 Информативни разговор је изненада прекинут. Извор 

је пресушио. 

 Информативни разговор ме је преморио. Морао сам 

мало да подлегнем. 

 Испред вође који нам крчи пут телохранитељи су све 
помлатили. 

 Ја сам за еутаназију. То би код нас деловало стимула-

тивно. 

 Ја сам за цара. У ту сврху ја сам спреман и за царски 

рез. 
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 Ја сам пао за мајку отаџбину. Да би моја мајка била 

срећна! 

 Ја сам тек у рату нашао свој мир! 

 Јавност је подељена. То је већ врста колективне ши-

зофреније. 

 Једва сам извукао живу главу. За тело не смем ни да 
питам! 

 Једем на силу па попијем батине. Да залијем! 

 Кад год затреба, ми ћемо дати животе за ову земљу, 
воду, струју и остале комуналије! 

 Кад год налетим на полицајца баксуза, почне да ме 

бије малер! 

 Кад год смо се ослањали на разум, лудо смо се прово-

дили. 

 Кад сам умро, за мене је живот престао! 

 Када је злочинац ухапшен, место злочина остало је 

упражњено. 

 Када је прегалац умро, сви смо плакали. Само он ни 

тада није жалио себе. 

 Када мене у рату дрпи живац, ја одмах разменим не-
колико заробљеника за штап и удицу. Пецање ме 

смирује. 

 Када народ навикне на батине, нико му више не може 

угрозити људска права. 

 Када омча почне да ме стеже, ја сам сигуран да имам 
џелата на вези! 

 Када полиција бије од ока, она стигне чак до табана! 

 Када у обрачуну с мафијом полицији падне мрак на 
очи, они ни рођеног шефа не препознају. 

 Како народ излази на крај, показаће обдукција. 
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 Кастрирани је улетео у маказе! 

 Ко је слепо следио вођу, морао је да има очи на леђи-

ма. 

 Ко хоће боље, широко му минско поље! 

 Кога све нисмо питали  да ли смо зрели за лудницу и 

сви се праве шашави! 

 Копиле једно! Знам ти и оца и мајку! 

 Костур је сиже од човека. 

 Кремирани је и за живота умео да падне у ватру! 

 Криминалци су бескрупулозни, али снаге реда и мира 

не презају ни од чега! 

 Круг најближи руци дављеника има највеће шансе да 

постане победнички. 

 Леш нашег заједништва увелико заудара, а некима то 
мирише на још! 

 Људождер је волео поховани мозак што указује на из-

весне интелектуалне претензије. 

 Људождери прете штрајком глађу ако се храна не 

уљуди! 

 Мада обавезно пуцам у празно, све више осећам да би 

ми пријало неко изненађење. 

 Мазохиста уме да ужива и када му је најтеже. 

 Масовне гробнице највише говоре о колективној све-

сти нашег непријатеља. 

 Међу борцима за мир било је и дезертера који су ра-
товали врло успешно.  

 Међу жртвама је и велики број џелата! 

 Међу нашим лешевима има и добро очуваних. Бог чу-
ва Србе! 
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 Мене кремирајте! Ситуација у земљи је тешка! 

 Место несреће пружа стравичну слику. На све стране 

извлаче оне који су имали среће. 

 Ми јесмо једном ногом у гробу, али оном другом ни 

приближно. 

 Ми морамо увек бити спремни на жртве. Једино тако 
заслужујемо одговарајућу подршку света. 

 Ми смо мобилисали и интелигенцију да не бисмо сви 

изгинули улудо. 

 Ми смо се овде сакупили са свих страна да би нас 

идентификовали! 

 Ми смо се само борили за мир што је код наших рато-

борних непријатеља  изазвало огромне губитке. 

 Ми чуда чинимо у самоодбрани. Никако да навикне-

мо да нас неко убија! 

 Мирно гледам како ми џелат потпаљује ломачу. Знам 
да за мене нема зиме. 

 Мобилизација омогућава грађанима  да дају своје жи-

воте за отаџбину чак и онда када нису нарочито па-

триотски расположени. 

 Могло би све ово бити нама од рата, мада је овде и 
мир рат нерава! 

 Мој отац је пао за отаџбину и остао без пласмана! 

 Молимо спасиоце да нас више не даве! 

 Монтирали смо процес јер како бисмо након истраге 
саставили окривљеног! 

 Мора да се у нашем мировном плану поткрала гре-

шка. Не би толике куће изгореле из чиста мира! 

 Морали смо мало да се умртвимо. Претерали смо са 

оживљавањем! 
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 Морам да напоменем да сам ја само једна жртва, јер 

видим да ви од мене много више очекујете. 

 Морам да се пицнем за стрељање. Бићу у центру па-

жње! 

 Морталитет је у порасту, грађани најзад реагују на 
адекватан начин! 

 Мртви су славу пронели земљом! 

 На све наше захтеве остали су неми, а још се праве и 

да не чују. 

 На силу сам одговорио разумом. Одговор је био по-

грешан! 

 На срећу, нашли смо му се да га убијемо баш када је 

хтео да подигне руку на себе. 

 Најпре је заживела размена мртвих,  а после је било и 

других знакова да се живот враћа на ове просторе. 

 Најпре ми је оштрим предметом наносио смртоносне 
ране, а после сам отупео! 

 Најпре нам је братство било рањиво, а онда је усле-

дио смртни случај. 

 Најпре су они умирали за слободу, а онда је слобода 

умрла због њих! 

 Најтеже је здравој радничкој класи. Она нема од чега 

да живи, а нема од чега ни да умре! 

 Нама слава најпре удари у главу, а после нам је то у 
крви! 

 Напад на неку од његових личности могао би да извр-

ши само неки шизофреничар. 

 Народ кога бесмртници воде мора свакога часа да 

устаје из мртвих. 
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 Народ који само гледа како да преживи има опасне 

намере. 

 Народ ће помрети невин јер, ко па данас јебе народ! 

 Нас су већ сви прежалили па им лоше вести о нама 

више не могу покварити расположење. 

 Наша агонија се продужава и крај се одлаже за боља 
времена. 

 Наша спремност на жртве је толика да овде више ни-

ко не мора да се жртвује добровољно. 

 Наши губици су били минимални па смо могли до-

зволити непријатељу да са неколико погодака ублажи 

пораз! 

 Не види се прст пред оком. Све је посечено и повађе-
но! 

 Не можемо тврдити да након истраге осумњичени не 

личи на себе. Може бити да ми њега довољно не по-

знајемо! 

 Не увлачите ми се под кожу. Већ су ме одрали! 

 Недостатак Срба ће на овом простору бити надокна-

ђен  другим етничким чиниоцима на миран и демо-
кратски начин. 

 Нека се јави бар један једини који је умро од глади! 

 Неки су изгубили куће, неки главе. Углавном, тамо 

више нико не удара главом о зид! 

 Некрофил не јебе живу силу! 

 Нема рата без жртава! Ваља се! 

 Непознати је стао на нагазну мину што је продубило 

кризу идентитета. 

 Непријатељ је пуцао са свих страна и зато је имао ве-

лике губитке! 
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 Нестрпљиво чекам да ме идентификују. Жив нисам! 

 Нећу да будем гласник новог времена. Нисам ја му-

тав! 

 Ни на дну нас не напушта нада. Стићи ће брод. 

 Није била ништа нарочито, али када јој се није отво-

рио падобран, остало је од ње добро парче. 

 Није га хтео метак, али ко метак пита! 

 Није лако бити без душе. Треба имати осећај! 

 Није мени што ударате главом о зид него што је то 

моја глава! 

 Никада нам се не би сложио број мртвих да их нисмо 

побили! 

 Никада од њега џелат! Не зна тај са људима! 

 Нисмо сигурни да ли му то леш заудара јер је он за 

живота био мртво пувало! 

 Нове генерације су много зрелије. Лако пуцају! 

 Нормално је да је патриоти земља изнад свега, а нај-

више преко главе. 

 Његов погреб имамо је бројну почасну стражу. Ни 

мртвом му нису веровали! 

 Обдукција је урађена у самоодбрани! 

 Обдукција мора хитно да се уради. Жртва само што 

не почне да даје знаке живота. 

 Обезглављеном народу капа доле! Шта ће му? 

 Обезглављеном народу свашта се може накалемити. 

 Обешени је био на дохват блиставе каријере, али му 

је неко измакао столицу. 

 Обешени је преживео! Пао је на ниске гране! 
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 Обрада осумњиченог доказује да он није крив, али је 

настављена јер истражни органи више воле да чују и 

другачије мишљење. 

 Овде је природна смрт нека врста хепиенда! 

 Овде свако може да нас убије јер ми као жртве нисмо 

неки пробирачи. 

 Од страха је почео да муца. На муци се познају јуна-

ци. 

 Одавно смо ми били за промене, али они неће да ме-

њају мртве! 

 Одмах нудимо главу чиме нашем непријатељу сма-

њујемо маневарски простор. 

 Око за око! Да ли ви то предлажете реми? 

 Окренули смо му шију! Нека се чује и друга страна. 

 Омча је један од кругова блиских џелату! 

 О омчи имам лично мишљење, али не бих ја да се пе-

тљам у то! 

 Они су се још онда жртвовали да бисмо ми данас мо-

гли мирно да гинемо! 

 Они су срушили наше куће, ми смо разорили њихове. 

Практично, створили смо услове да рашчистимо међу 

собом. 

 Опасни злочинац је делимично долијао. Ухваћен је из 

профила. 

 Оперисани је као лист отргнут из хируршког блока! 

 Опет ви бирате рукама, а већ смо вам због тога вади-
ли очи! 

 Опет смо на почетку. Ни слутили нисмо да ћемо тако 

завршити! 
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 Опкољени смо идејом чиме је она коначно заокруже-

на. 

 Оптимизам се тако добро раширио по мртвачком сан-

дуку да ту за песимизам нема места. 

 Отворио је хладњачу и тако оскрнавио још једну ма-
совну гробницу! 

 Откако је укинута смртна казна, ми већ боље живимо. 

 Откако нам је демократија циљ, народ је стално на 

мети! 

 Пало је више оштрих примедби од којих су бар две 

биле смртоносне. 

 Паметнији попушта јер је блесавији. 

 Пас ми је оставио део коске. Ми смо хумано дру-

штво! 

 Патриота је мало врдао, а онда нам је дао живот за 

отаџбину! 

 Патриоти данас полажу најтежи испит. Па и да падну 
– ништа страшно. 

 Платио бих животом одмах док га још имам. Нећу да 

падам у дугове. 

 Победа је могла да буде и већа да смо сачували живе 

главе. 

 Погибе од пуцња у празно. Свуда га је било! 

 Погребни обичај бацања земље у раку подигнут је на 

ниво партијског програма. 

 Појединци су имали своје приватне логоре што пока-

зује да је тамо у развоју мале привреде предност дата 
геноцидним радњама. 

 Покушао је да живи нормално не слутећи да је то рав-

но самоубиству! 
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 Политичарима је народ тачно у срцу па је нетачна 

тврдња да политика тражи жртве. 

 Понекад заборавимо да смо слепци, што је повољан 

тренутак да се наше гледање промени. 

 Понекад ми и пуцњи у празно пријају! 

 Попили смо батине! Снага улази на уста! 

 Посматрачи су се нашли у унакрсној ватри. Тако се 

овде загрева публика. 

 Постоји одлучна решеност да Срби дотрају у својим 
захтевима. 

 Почасни ударац је изведен на крајње подмукао начин. 

 Правићете ви мене од живог блата чим вам буде по-

требан неко на кога се можете ослонити. 

 Представници власти обилазе народ. Није њима увек 

до гажења! 

 Преживели из солидарности према осталима не дају 

знаке живота! 

 Презерватив је жвака за лудака! 

 Пресудио је себи. Није крив! 

 При набијању на колац лако се могло утврдити ко се 

и раније истицао. 

 При примени силе глас разума прераста у крик и онда 

се много јаче чује. 

 Привилегован је у старту. Рођени је идиот! 

 Прикачили су му орден и онда је он ту извисио! 

 Проблем човека да лети је у телу. Глава му је увек ла-

ко летела. 

 Промашене мете пуне су себе. 
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 Промашили смо, него шта! Наш циљ не може бити 

предмет погађања. 

 Прострелне ране омогућавају да се ствари сагледају 

реално. Са обе стране. 

 Просули су му мозак. Памет не признаје границе. 

 Професионални убица гледа кроз снајпер од чега жи-
ви. 

 Проходност обновљених мостова је већа ако пола ба-

циш у воду. 

 Процеси оживљавања дају резултате. Ми већ сад има-

мо један живи леш! 

 Психичке припреме су нам биле да шизнеш! 

 Пуца се, гине, рат траје и све би било добро да нови-

не нису почеле да узнемиравају јавност. 

 Пуцали су у вис ради опомене. Невероватно како су 

се грађани баш тада разлетели. 

 Разлика између глупог џелата и гиљотинираног инте-
лектуалца је, ипак, у глави. 

 Раније су ми овде радили бубрези, али после интер-

венције ту сада функционишу органи унутрашњих 

послова. 

 Ратне злочине су мајсторски реконструисали. То су 

сада историјски подвизи. 

 Ратови су углавном непотребни, али морају људи да 
се испуцају! 

 Редовно ме воде на пецање! Радим као црв! 

 Рехабилитовали смо покојника. Од данас га сматрамо 

бесмртним. 

 Сад бар знам зашто живим! За то сам живот дао! 

 Само једном се живи. Понекад и ређе. 
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 Самоубица се бацио са зграде  и почео да пропада. 

Колико је пропао добро и изгледа! 

 Сваки злочин органи безбедности решавају као од 

шале те сигурност грађана не може бити озбиљно 
угрожена. 

 Сваки срушени зид иза нас доказ је да смо користили 

главу. 

 Свакодневно чистимо терен. Ништа горе од прљавог 

непријатеља. 

 Све је у његовим рукама, а тај је баш умео да нас да-

ви! 

 Свет се помирио са нама и остао ускраћен за једно 
право и искрено непријатељство. 

 Сламке од олова помажу дављеницима да проплива-

ју. 

 Слободу су плаћали крвљу и малокрвни. Њих је јеф-

тиније стајала. 

 Снајпер је права ствар. Све остало је нагађање. 

 Србија има опасне пејзаже. Чим видик запуца ми по-

легамо. 

 Ставили смо живот на коцку и... коцка је бачена! 

 Стално се правио мртав све док се са тим није сажи-

вео! 

 Стигао је гас. Логор је живнуо. 

 Тачно се зна како грађани дишу. Кад издахну, много 
им је лакше! 

 Тенкови су ушли у широке народне масе и зачас се ту 

радило о дуплој ширини. 

 Тешко да ће гиљотинирани саставити крај с крајем! 
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 Тешко да ће дављеник поверовати да живот тече да-

ље. 

 То што нама пада на памет њега би убило. 

 То што сведоци ништа не виде говори да они имају 

веома ефикасан програм сопствене заштите. 

 Толико је луд да то није нормално! 

 У борби до последњег нико вам не даје гаранцију да 

ћете коначно добити један живи пример. 

 У време несташице меса костур нашег друштва је до-
шао до изражаја. 

 У жару борбе братоубилачког рата приређена је опро-

штајна роштиљијада. 

 У ковачници братства и јединства сваки рад је замро 

па су се преоријентисали на погребне послове. 

 У његовим злочинима истрага још увек није нашла 

неки свој интерес. 

 У њему чучи геније, али је зато лудак  високо поди-
гао главу. 

 У овој земљи живе још само они који су ван земље. 

 У одређеним ситуацијама полиција је обавезна да 
прекорачи овлашћења, као на пример, у сваком слу-

чају. 

 У ратна времена живот сваког цивила интимно је 

обогаћен војним мешањем. 

 У рату су се догађале грозне ствари мада очевици 

тврде да су све лепо видели. 

 У току свог професионалног живота новинари стално 

неког бомбардују питањима, а онда се чуде зашто ги-

ну! 
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 У, сине, што ти је ратни распоред! К'о да си стао на 

нагазну мину! 

 Убијен је лулом мира. Убица није имао времена да 

ископава ратну секиру! 

 Убијен је у појам случајно. Синула му је идеја када су 

му пунили главу. 

 Убио сам кума. Брак без сведока је успешнији. 

 Убиство тамничара није обичан злочин. Он је дао жи-

вот за слободу. 

 Убица уопште не размишља од чега ће жртва да жи-

ви! 

 Увек смо бирали најбоље. Ни јаме нам нису копали 

други! 

 Ударили смо посред непријатеља. Тако смо до мира 

дошли пречицом. 

 Узалуд дављеник маше рукама по површини јер ту 

увек има нешто дубље. 

 Узалуд чекамо да бездушник испусти душу. Неће од 

тога испасти ништа! 

 Узели су нас на нишан. Ту смо се и раније доказали. 

 Указали су нам прву помоћ. Завили су нас у црно! 

 Успео сам на лепе очи и сада сам прави мајстор за ћо-

рава посла. 

 Хајде да ломимо руку! – предложи инквизитор. 

 Хитна помоћ је стигла прерано. Још сам давао знаке 

живота! 

 Хтели бисте да вас држава штити, а нећете да трпите 

пендрек! 
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 Хуманизам је добра ствар  мада није за вегетаријан-

це! 

 Чим је батина изашла из раја, тамо је настао пакао. 

 Чим су ме полили бензином, одмах сам схватио да је 

касно да запалим. 

 Читав свет гледа нашу борбу до последњег. Такву пу-

блику, коју свако само пожелети може, не смемо из-

неверити! 

 Џелат је приморан да се сналази. И вешала је напра-

вио помоћу штапа и канапа! 

 Џелат мора да буде стручан да би се избегло најгоре, 

да жртва преживи! 

 Џелат ставља жртви повез преко очију да јој не би 

остао у лошој успомени! 

 Шамар је основа физичког образовања. 

 Шизофреничар је прекинуо борбу са самим собом. 

Било је то у обостраном интересу! 

 Шизофреничар никада ствари не схвата тако лично 

колико дволично и тролично. 

 Шта ти је лош квалитет! Доливено уље је изазвало 

прекид ватре! 

 Шта то радиш Едипе, јеб'о те отац! 

 Шта ће мени Деда Мраз! Имам бабу у замрзивачу! 

 Штета што је народ затечен благостањем у тренуцима 

нервног растројства. 

 Штрајк глађу је успео и штрајкаче, овакви какви су, 

више нико не примећује. 
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РАДЕ ПЕТКОВИЋ 
 

 Ако бог да здравља, отићи ћу на боловање. 

 Алекса Шантић би сада писао; "Заостајте овдје...!". 

 Био је демократа да га нема. 

 Био је у току истраге, па га је однио ток. 

 Био сам у болници. Послије су ме ослободили. 

 Бистрим политику – пустио сам воду. 

 Биће то још један њихов пораз над нама. 

 Борба за власт је завршена. Улетјели су пешкири. 

 Будите људи на свом мјесту. Идите! 

 Вара је с другом? Педерска посла. 

 Влада слобода говора. Нема дискусије. 

 Власт држе ријетко паметни људи. 

 Власт заслужује да јој се обраћам бираним ријечима, 

али ја сам лијепо васпитан. 

 Власт има петље. Висе народу изнад глава. 

 Власт је нашла рјешења за излаз из кризе. И пријети 

да ће га спровести. 

 Власт је постигла невиђене резултате. 

 Власт је таква да се у сваком од нас крије слободан 

човјек. 

 Власт. И то су људи од крви и беса. 

 Вођа је постао вођа зато што је напредовао као луд. 

 Вођа никад није разговарао о захтјевима непријатеља. 

Он разговара о прохтјевима непријатеља. 

 Војска је задатак обавила предано. 
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 Волим нашу полицију. Идентификујем се с њом. Чим 

је сретнем – поплавим. 

 Госпођо, имате опасног пса. Да ли је то дивљи пас 

или домаћин. 

 Да будемо савремено информатичко друштво нарочи-
то се труде иследници. 

 Дабогда ти жена била еманципована! 

 Дајте ми ријеч – бићу кратак. За главу. 

 Данас су из затвора на слободу пуштени крици. 

 Дао сам им свој глас. Сада сам мутав. 

 Дисидент је враћен у казнено-поправну домовину. 

 Док си длан о длан, нигдје живе душе. Стигла поли-

ција. 

 Доље је вуна да би пад био удобан. 

 Драга, ти си срце које лупа. 

 Држава је инструмент владајуће партије. Удараљка. 

 Државна имовина је друштвена. Углавном је у дру-

штву богаташа. 

 Државо, волим те као ниједну до сада. 

 Држим конце у својим рукама. Висим о концу. 

 Друштвен сам. Причам сам са собом. 

 Дух патриотизма? То је још једна потврда да духови 

не постоје. 

 Желим Вам сретан брак и пуно дјеце, с моје стране. 

 За жене сам страх и трептај. 

 Заживљава јавност у раду. Нема непризнатих лопова. 

 Заједно краду. Зато ће им припасти једнаке части. 

 Заузели смо нове положаје. У повлачењу. 
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 Злоупотребе је испитала комисија. И испитна коми-

сија је положила испит. 

 И данас сам видео много људи који размишљају про-

тив власти. 

 И ми имамо сиромашне четврти. У сваком граду по 
четири. 

 И у полицији су констатовали да сам у праву па ме 

нису много тукли. 

 Изабран је јер је на самом старту имао побједу у џе-

пу. 

 Изградња домовине тече по плану и она је већ готова. 

 Изнесите ваше мишљење па да ситуација буде чиста. 

 Има слатко да се једе. Хљеб и со. 

 Имали би бољу платформу, али им фале даске. 

 Имам заказан преглед. – Код којег службеника? 

 Имам сав намјештај само ми фали психа. 

 Исте пјесме ћемо слушати све док не промијенимо 
спомен-плоче. 

 Истражни поступак се успјешно развија. Већ је уста-

новљен разлог хапшења. 

 Истражни поступак је успјешно окончан. Сада се тач-

но зна ко није крив. 

 Ја бих, по угледу на Британце, високе личности мје-

рио стопама. 

 Је ли то полиција? Хтео бих да поручим једно самоу-
биство. 

 Једини сам хранилац у породици. Остали немају шта 

јести. 

 Кад ми жена пружи прст, узмем читаву ногу. 
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 Коров је проклијао. А дуго је клицао. 

 Кренуо је странпутицом па се нашао на суду. 

 Криза у систему? Ваљда, систем у кризи. 

 Криминал је под будним оком полиције. Полиција 

има лијеп поглед на мафију. 

 Криминалци се баве илегалним пословима. Без дозво-

ле. 

 Лопови су пали у руке полиције. У наручје, тако ре-

ћи. 

 Лопови ће добити своје! 

 Милиционер ми је све објаснио. Својеручно. 

 Мислим да добро водим љубав. Мало водим љубав па 

кажем – добро је! 

 Мислим, дакле присвојим. 

 Много судија је учествовало у процесу да би правда 

била задовољена. 

 Могу се сматрати способним љубавником. У неку ру-
ку. 

 Мој сексуални живот – то је фантазија. 

 Моје дијете је из мјешовитог брака. Умијешао се ком-

шија. 

 На функцију је дошао о номад. 

 Наш пут у будућност је беспрекорно чист. Идемо без 

трага. 

 Наше плате јесу мале, али поклону се у зубе не гледа. 

 Не вјерујем у политику. Нисам религиозан. 

 Не вриједи ратовати. Људи неће са нама у првобитну 

заједницу. 

 Не можете имати и лепшу половину и да је читава. 
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 Не треба ми чачкалица, држим језик за зубима. 

 Ни длака му није фалила са одсјечене главе. 

 Њен глас је одмах запао за око. 

 Ово је правна држава. Цитирам. 

 Од неко доба војска је морала штедјети муницију за 

себе. 

 Одвео сам је пред матичара. Ни он је неће. 

 Отворили су грудни кош, оперисали срце и смјестили 

га у кош. 

 Откуд они знају да ли ће нас извући из економске 

кризе. Они су економисти. 

 Па шта ако радници нису исплаћени? Ситница. 

 Патриота сам, нема ми пара. 

 Површина наше земље; милијарде и милијарде мета-

ра дужних. 

 Подигнимо увис начела! 

 Пожар је под контролом. Изгореће све што треба да 

изгори. 

 Покојнику скидам капу. Преживјеле жалим. 

 Политичари и полицајци иду руку под руку. Тако 

увијек имају нешто испод руке. 

 Политичари и треба да управљају народом јер већина 
одлучује. 

 Политичари нису плаћени на норму јер нису нормал-

ни. 

 Полиција дела у складу са њеним хорорскопом. 

 Полиција је била на висини својих података. 

 Полиција је народна и кад пуца, пуца у име народа. 
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 Полиција је ријешила случај. Нашла је ко је признао 

кривицу. 

 Полиција је спремна на све жртве. Само да их иден-

тификује. 

 Полиција не може да ми одоли. И ноћас су ме звали. 

 Полиција признаје много криминалаца, а судство их 
броји на прсте. 

 Правићемо их од блата. Само су нам блато оставили. 

 Прегазио сам лежећег полицајца. Прво сам га оборио. 

 Прелијева се из шупљег у празно. Такви су нам судо-
ви. 

 Пријетио је само прстом. На обарачу. 

 Примам атрактивну девојку у стални радни однос, а 
могућ и повремени однос. 

 Прогноза за наредно вријеме; биће туче. 

 Пропагирају принципе, а држе се девиза. 

 Против власти немам ништа. Све ми је одузето.  

 Раде ми на свијести. Попели су ми се на главу. 

 Радни човјек је окосница нашег друштва. Костур тако 

рећи. 

 Рођен сам у Србији и изразити сам патриота. Волим 
ја нашу Немачку. 

 Самици издајем собу са истовременом употребом ку-

патила. 

 Све су то школовани политичари. Прворазредни! 

 Сви смо паметни – осим реалних изузетака. 

 Свијест им је развијена до бесвијести. 

 Свједок сам незаконитог богаћења. Зато сам изведен 

на суд. 
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 Секс ми је секундарна потреба. Довољно ми је неко-

лико секунди. 

 Сиротиња нема ни за хљеб, а богати једу банане. То 

богатима и приличи. 

 Слобода говора је потпуна: можете говорити у себи 
или ван себе. 

 Службеник је на доручку. Дођите сутра. 

 Социјализам – савршенство теорије и судске праксе. 

 Спријечено је убиство. Полиција није интервенисала. 

 Србин је лудак своје врсте. 

 Суд не прихвата исказ да сте видјели све звијезде. Не-

ма других очевидаца. 

 Суд није имао доказе против мене. Осуђен сам због 
прикривања истине. 

 Суђење је било регуларно. И окривљени је имао ри-

јеч. 

 Суђење лопову је протекло у конструктивној атмос-

фери. 

 Суђење угледном политичару може да почне. Тужи-

лац је приведен. 

 Сусрет је протекао у атмосфери потпуног разумијева-
ња. Ћутали смо. 

 Таман када ми је дошло да се убијем, помогли су ми. 

 Тек сам се оженио, а већ ми је безброј њих честитало 
на жени. 

 Темељ нам је добро ударен. Судећи по томе колико 

смо пропали. 

 Темељ нам је добро ударен. Тако рећи луда кућа. 
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 Тешкоће смо савладали. Још само неколико пута да 

их поновимо. 

 То је војска коју и непријатељ хвали. 

 То је уважени локал патриота. Посједује ланац лока-

ла. 

 Тукли су се са истомишљеницима јер су и они мисли-
ли да се требају тући. 

 У сексу ме краси сјајна особина – спор сам. Никако 

да почнем. 

 У сексу смо се сложили. Сложили смо се да сам лош. 

 Убијен је на спавању. Спавао је са пет жена. 

 Убио је из ниских побуда. Због ниског стандарда. 

 Уживамо демократију. Ми смо подносиоци свих мо-
гућих права. 

 Упутство за балзамовање бесмртника: преминулог 

омотати његовим језиком. 

 Упућена му је критика која је исте ноћи и спроведена. 

 Ускладио је дух и тијело. Луд је колико тежак. 

 Успјеси су толико велики да просто боду очи. 

 Успостављена је правна држава. Не може свако да 

краде. 

 Уходили су га. Судећи по траговима у мокраћи. 

 Финансијски смо потпуно независни. Новца уопште 

немамо. 

 Функционери имају своја права и обавезе  – на та 

права. 

 Функционери могу да буду безбрижни. Оволико сло-

боде нема нигдје у свијету. 
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 Функционери су углавном ухрањени, а све су то не-

кад били мршави интелектуалци. 

 Херој грађанског рата може бити онај ко није уче-

ствовао у грађанском  рату. 

 Хтјео сам дијете из епрувете, али сав сам се исјекао! 

 Чиновници нису плаћени према учинку. Чиновници 
су плаћени према изгубљеном времену. 

 Што их више држим на длану, све ми је краћа линија 

живота. 
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МАРКО ПЕШИЋ 
 

 Ако народ једе народни хлеб, онда ови са врха једу 
сточну храну. 

 Врхунац беде је када детету растуриш рачунаљку да 

би се триповао како куваш грашак. 

 Да је у други круг прошао представник апстинената, 

излазност на изборе би сигурно била већа од 50%. 

 Деловала је старије иако је рекла да има 20 година. 

После сам тек схватио да је мислила на године стажа. 

 Зато што сам је преварио, скратила ме је за главу. Са-

да морам на операцију промене пола. 

 Зашто Деда Мраз има белу браду?  Зато што је с па-
туљцима упражњавао орални секс. 

 Зашто Тарзана воле све животиње? Јер их је сисао 

кад је био мали. 

 Због све већег броја скинхедса, Таково прави и Еуро-

крем без црне половине. 

 Здравствена књижица треба болеснима, а ђачка боле-

сницима. 

 Избори су прошли, а ја сам још увек гладан. 

 Издржљив је онај који стражњицу брише шмирглом, 
а сузу не пусти. 

 Купио сам италијанске плочице. Имаћу најлепши 

пољски клозет у крају. 

 Кућа ми је опет чиста. Били су ђубретари. 

 Мењам разгледницу Азурне обале за кућу на мору. 

 Мењам титулу светског првака за неку већу – ако по-

стоји. 
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 Моја другарица има веома, веома бујне, чак више не-

го веома бујне  – длаке на грудима. 

 Мука га је натерала да промени веру. Није имао пара 

ни за тоалет-папир. 

 Најомиљенији тип мобилног телефона међу наркома-
нима је Мотамролам. 

 Немој да га секираш – доврши га сатаром! 

 Није све тако црно – рече Мајкл Џексон и оде код 

пластичног хирурга. 

 Од када је пао са мотора, тело му је прекривено тето-

важама. Сви су му се потписали на гипс. 

 Ојела се између ногу као да је јахала буре. Тако је то 

кад имаш дебелог мужа. 

 Он води рачуна о својим љубимцима. Изводи бесне 

глисте. 

 Она је сада без длаке на језику. Натерала је дечка да 
оде на депилацију. 

 Политичари су веће курве од политике јер се они ба-

ве њом из користи, а не она њима. 

 Полицајке добро баратају палицом. Сигурно су ве-

жбале код куће, с мужевима. 

 Посао кондуктера је веома узбудљив. Стално нешто 

буши.  

 Провалија у коју смо упали је попут црне рупе. Ни 
Стивен Хокинг не може да предвиди шта је следеће. 

 Пут до успеха посут је трњем, а наш је још и кру-

жног облика. 

 Сад кад свако има мобилни, требало би да направе 

модел који је отпоран на рупу у пољском клозету. 
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 Сви смо ћутали као заливени. Професор нас је испр-

скао водом. 

 Смањио сам вероватноћу да умрем од последица „ис-

пуштања кашике”. Сада супу једем виљушком. 

 Стрпљив је онај који стражњицу брише штапићима 
за уши, а још је стрпљивији онај који то ради када 

има пролив. 

 Треба да докупимо још 2-3 метра дрва за зиму. Пар-

кет смо потрошили још прошле године. 

 У знак протеста што су увели рестрикције на седати-

ве, отровао се задњом бочицом Бенседина 
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СВЈЕТЛАНА РАШИЋ 
 

 Ако је свака власт од Бога, онда ту ни свеци не пома-

жу. 

 Апсолутно верна жена не вара љубавника, чак ни са 

сопственим мужем. 

 Апсурд је тражити од бога опроштај за слатки грех! 

 Бавим се сатиром. Уопште се не шалим. 

 Баксузу не вреди нудити батаке; он ће и даље да  – је-

де џигерицу! 

 Бити или не бити, питање је САД.  

 Благо Достојевском; он је имао посла са само једним 

идиотом! 

 Благо старим Грцима; њихова трагедија имала је само 

три чина. 

 Болесни умови растераше нам сву памет. 

 Болеснима од љубави кревет је једини излаз. 

 Будућност младих је – у земљи. 

 Вечна љубав је као бајка. У њу још само деца верују. 

 Више волим љубав без будућности, него будућност 

без љубави. 

 Више људи, више зна. Отуда толико ухапшених. 

 Вратио ме у детињство; толико је незрео. 

 Глупог мушкарца је најтеже распаметити. 
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 Грешити је људски. Понекад је грех ипак божански. 

 Да би брачно огњиште вечно горело потребне су пра-

ве – цепанице. 

 Да би жена била стуб куће мора се добро укопати. 

 Да би се опаметио, мушкарца понекад треба излуде-

ти. 

 Да би се препустили малим слабостима потребна је 

велика храброст. 

 Да је забрањено воће најслађе схвати само онај ко за-

гризе. 

 Да нису водили платонску љубав, стари Грци не би 

тако брзо изумрли. 

 Деца су једини траг који неки мушкарци оставе код 

жена. 

 До рајских сласти често се долази кроз – паклене му-

ке. 

 Док се мушкарци грозе женског језика, женама је му-

шки језик – извор задовољства! 

 Док човек нешто не прогута, не зна шта је све у стању 

да свари. 

 Домовина се брани лепотом. Зато је жени место у 

парламенту. 

 Животна сапутница обично се претвори у – доживот-

ну.  

 За доброг мачора сваки је месец – фебруар. 



      
Афоризми и афористичари 1 
 

 284 

 За добру суштину увек сам у форми. 

 Загрљај најлепше спутава. 

 Заједно смо јачи. Појединачно – паметнији. 

 Заљубљена жена може много шта да прогута. Ствар 

укуса. 

 Знам да су два и два четири, али наћи ће се већ неко 

боље решење. 

 Знам колико је сати, али некад ни минути нису без 

значаја. 

 Знам у ком грму лежи зец, али нећу да га преплашим. 

 Зору ћемо некако дочекати, али од зорњака – ништа. 

 И ауто прокључа кад дуго иде “под ручном”. 

 И камила може много да издржи; зато и јесте грбава. 

 И прљав рат може да почне из – чиста мира. 

 И умиљато маче гребе кад се непажљиво дира. 

 Идеалан пар су жена која зна шта хоће и мушкарац 

који то не зна. 

 Изгледа да и шева спада у птице селице; одавно је не 

виђам. 

 Искоренисмо се због – корена. 

 Ја сам видљива, али ме нико не обара! 

 Јадна је мета у коју нема ко да опали. 

 Јачина мушкарца темељи се на слабости жене. 

 Јебеш мушко које не навлачи ништа осим униформе. 
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 Једва чекамо да умре, па да га прогласимо за свеца. 

 Једног невидљивог смо срушили. Има их још које не 

можемо да видимо очима. 

 Једном се живи, али то није разлог да се не ужива 

много чешће. 

 Јесте да је човек “друштвена животиња”, али то није 

разлог да га третирамо као – стоку. 

 Јутро је паметније од вечери, али га треба – дочекати. 

 Кад је врхунац близу не вреди се пењати. 

 Кад плива на сувом риба се најбрже овлажи. 

 Кад се добро кресне и камен баца пламен! 

 Какав малер; тражиш ђавола, а западне ти – анђео! 

 Каква вијагра?! Ова јебачина траје више од десет го-

дина! 

 Ко пита – не скита. Треба скитати без питања. 

 Ко се плаши ватре нека – држи свећу. 

 Ко умије њему двије. Док једна не сазна. 

 Код искусне жене тешко се улази на мала врата. 

 Коме је брак једини излаз, тај никад неће пронаћи 

врата. 

 Курва има своју цену. Са супругом се никад не зна. 

 Лако је имати храбрости. Треба имати – стида. 

 Лако је направити кланицу поред оволико стоке. 
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 Лакше су Французи издржали 16 Лујева, него ми јед-

ну лујку. 

 Легао ми је на срце. Још увек спава. 

 Лудом не вреди да се хвата за главу. 

 Љубав је као сунце; паметни се огреју, а будале опе-

ку. 

 Љубав је слабост која даје највећу снагу. 

 Љубав је хемија. И то – органска. 

 Маса увек има тежину. 

 Међу црвенима једино Црвен-бан заслужује – поми-

ловање. 

 Мењам  све стилске фигуре за једну фигуру венерис. 

 Мишљења су подељена – пре седнице. 

 Можете да ме зовете Светлана; уопште не инсисти-

рам на “ј”. 

 Муж ме издржава. Ја њега све мање. 

 Мушкарац без жене је некомплетан. Тек с њом је го-

тов. 

 Мушкарац који не зна шта хоће обично добије оно 

што заслужује. 

 Мушкарци воле дуге ноге. Већина се задовољава ра-

стављеним. 

 На брачном огњишту најбрже сагоре страсти. 
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 На сочним уснама жеђ се најбрже гаси, али не и ва-

тра. 

 Највише домаћих издајника крије се у мушким нога-

вицама. 

 Највише потонулих лађа је у брачној луци. 

 Најтежа превара у браку је кад човек схвати да је пре-

варио сам себе.  

 Наша влада је јединствена; такво нешто нигде не по-

стоји. 

 Не знам шта ми фали, али знам шта ми недостаје. 

 Не куца будућност на наша врата; то смо ми пролупа-

ли. 

 Небо ведро, а мени глава у облацима. 

 Неверна жена ради оно о чему верна може само да са-

ња. 

 Незадовољство жене често има органске узроке. 

 Некад беше Краљевићу Марко. Остадоше само – бу-

здовани. 

 Некад је странпутица прави пут. 

 Некад су јој причали бајку о Црвенкапи. Сад о Црвен-

бану. 

 Неки би ме радо појели, али не могу да ме – сваре. 

 Неким слепцима ни гусле не помажу. 

 Нема говора о капитулацији. Сви ћуте. 
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 Нема добре радње без правог глагола. 

 Немам никаквих илузија, али то није разлог да у њи-

ма не уживам. 

 Непријатељ неће проћи...  лоше. 

 Нећу више да будем народна маса; после се увек осе-

ћам јебено. 

 Нећу у рај! Тамо ни Ева није имала никакав избор. 

 Ни Ева није поверовала у рај с једним мушкарцем. 

 Ни Клинтону није пошло за руком да жени запуши 

уста. 

 Ни пушка не може да опали док се не натегне. 

 Нигде шеве. Све саме  кукавице. 

 Није свака ватра за гашење. 

 Није свака грешка грех, али ни сваки грех не мора би-

ти грешка. 

 Није свака рибица златна, али понекад се и пецање 

позлати. 

 Није тачно да апстинирам. Само – пиздим! 

 Није тачно да сам фригидна; јебала бих му све по 

списку! 

 Ниједна птица у кавезу није заборавила да лети. 

 Нисам Лорка, али волим зелено! 

 Нису сви мушкарци исти. Има и горих.  
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 Нити је он луд нити сам ја збуњена; све у свему, ни-

шта од јебачине! 

 Његово зрно мудрости било је, нажалост, од – олова. 

 Обожавам атлетику; ту се већ на старту опали! 

 Од неких гусеница никад не настају лептири. 

 Од свих партија предност, ипак, дајем партији доброг 

секса. 

 Од свих полицајаца највише волим – лежеће. 

 Одавно желимо да видимо тај филм, али никако да 

падне – прва клапа. 

 Одбацили смо све леве и десне струје. Срљамо – пра-

во. 

 Одговор имамо. Питање тек треба поставити. 

 ОЗНА све дозна јер није у стању да укапира. 

 Оловна кугла сигурније погађа од кристалне. 

 Они који нису ни за шта, способни су на све.  

 Открила сам једно – небеско тело! 

 Паметног будала најбрже распамети. 

 Памтим ја и боље дане. А тек ноћи! 

 Памћење нам јесте кратко, али је зато – историјско. 

 Папир трпи све, а човек колико пристане. 

 Партија јесте нова, али ми је шпил некако познат. 

 Патриота је онај који воли и овакву земљу. 
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 Песимиста држи главу међу рукама, оптимиста – ме-

ђу ногама. 

 Пијаде је преводио Капитал, а ови га преносе. 

 Политика је курва. Зато јој мушкарци посвећују толи-

ко времена. 

 Поред оваквог брачног живота преостаје ме једино 

вера у – загробни. 

 Поред таквог мушкарца жени преостаје једино – руч-

ни рад! 

 После јебања нема кајања, али има – уместо. 

 Празна глава мање боли од празног срца. 

 Прва брачна ноћ је најдужа; после ње ретко коме сва-

не. 

 Први се мачићи у воду бацају. Мачку, ипак, треба са-

чувати. 

 Пронашли смо своје корене тек кад смо отишли у – 

мајчину! 

 Разочарала се кад је чула да се кључна кост не налази 

на том месту. 

 Само баксуз у сексуалној револуцији налети на дезер-

тера! 

 Само је мајмун могао да наседне на причу да је рад 

створио човека. 

 Само је у рату јебену страну немогуће задовољити. 

 Само ретки срећници живе и у браку. 
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 Само се лош играч ослања на предност домаћег тере-

на. 

 Сачували смо земљу. У саксијама. 

 Свака будала може дати живот за домовину, али од 

нас се очекује много више. 

 Свака част анђелима, али за право узбуђење ипак је 

потребан неки – ђаво! 

 Све има своје време, само су часовници често неус-

клађени. 

 Свега нам је доста, само је времена све мање. 

 Сведоци времена често седе на оптуженичкој клупи. 

 Сви хоће да се отцепе, а ја бих да се откачим! 

 Снежана и седам патуљака. Неки то и даље називају 

бајком?! 

 Срби су имали краљева чак и за – бацање! 

 Срећа је варљива. У несрећу никад не сумњамо. 

 Стари Грци су били прави мајстори трагедије. Само 

су они могли да измисле платонску љубав. 

 Страх од живота је већи него страх од смрти. Дуже 

траје. 

 Схватили смо да смо попушили тек кад нам је догоре-

ло до ноката. 

 Тако сам лака да ме најбоље узимати пред спавање. 

 Тек кад су згрешили Еви и Адаму су се отвориле очи. 
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 Тек кад уплови у брачну луку човек схвати да се – на-

сукао. 

 Тела се на топлоти шире. О дужини ни речи. 

 Тражим бенефициран брачни стаж; месец ми изгледа 

као година. 

 Тражим мушкарца с обавезом – да ме усрећи. 

 Треба много мудрости за само зрнце лудости. 

 Тужно је што се пиштољ појави у првом чину, а опа-

ли тек у трећем. 

 У домаћој бајци принц се обично претвара у жабу. 

 У љубави се обично поклања срце. Мозак никоме ни-

је потребан. 

 У стању смо да поднесемо све, само не знамо – за-

што. 

 У Хагу озбиљно рачунамо на Јеховине сведоке.  

 У шупљој глави све одзвања. 

 Узалуд читам Мирка и Славка; никако да ме стигне 

метак! 

 Улога жене у животу мушкарца је претежно – драм-

ска. 

 Уопште не јурим велике мисли; довољне су ми ове 

мале – грешне. 

 Цензура је из раја изашла; и смоквин лист је скривао 

праве ствари. 
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 Циљ треба поставити тако да се мета не осети погође-

ном. 

 Црна Гора има БУДУЋНОСТ, а ми се и даље ослања-

мо на ЗВЕЗДУ. 

 Чекала је принца. Сад тражи краља. 

 Чије овце – његова ливада. Наше је да пасемо. 

 Чим гуски даш крила поверује да је анђео. 

 Чим је пробудила дете у њему затражио је сису. 

 Читајући праве речи понекад остајемо без текста. 

 Чудни су путеви Господњи. А тек странпутице.. 

 Шта вреди што знам где ђаво спава кад не могу да га 

пробудим?! 
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СЛОБОДАН СИМИЋ 
 

 А онда је неверни Тома говорио о развоју наше зе-
мље. 

 Ако ме одмах не вратите на посао, прекинућу болова-

ње! 

 Ако ми верујете, ја сам политичар! 

 Бавим се интелектуалним радом. Размишљам како да 

нађем посао.  

 Бивши председник никог није лично убио. Он је био 

менаџер. 

 Борили смо се са ветрењачама док нисмо почели да 

се окрећемо како ветар дува.   

 Верујем ти да си  највећи демократа, само склони тај 
пиштољ! 

 Влада може тачно да предвиди каква ће бити судбина 

сваке фабрике. Само треба да зна шта је у хороскопу. 

 Влада се свом снагом борила против криминала, али 

није срамота изгубити од јачег.  

 Власт квари људе. Зато на функције не бирамо људе. 

 Вођа је био луд. Срећом, имао је народ који га потпу-

но разуме. 

 Војска Југославије вратиће се на традицију старе срп-

ске војске. Даваће војницима три оброка.  

 Војска Југославије ће се реформисати. Почеће да до-
бија ратове. 

 Грађани траже правду, а после ће ђаво да им буде 

крив. 
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 Да бисмо ушли у европску породицу, морамо преста-

ти да убијамо укућане.  

 Демократија касни! Пропустиће представу!  

 Децо, ко ми на карти покаже границу Србије, постаће 

политичар! 

 Долазе нам страни инвеститори. Неки Дон Кихот је 
заинтересован за ветрењаче.  

 Дошао је први страни инвеститор. Купио је сладолед. 

 Држава је преко ноћи живнула. И почела да сиса крв! 

 За симболе нове државне заједнице узети су инсерти 
из неколико комедија. 

 Задивили смо целу Европу. Нигде нису видели веће 

будале. 

 Застава нове државне заједнице најбоље симболизује 

нову државу. Нема је. 

 Захваљујући маскирним униформама, нико не приме-

ћује реорганизацију војске.   

 Зашто си ушао са мном у полемику кад ниси имао 

оверену здравствену књижицу? 

 Звона на Саборној цркви означила су почетак ре-
стрикције струје.   

 И даље је мрак. Али транспарентнији.   

 И код нас је било ратних злочинаца. Нису се одазива-

ли на мобилизацију.  

 И комунисти имају своју славу. Задушнице. 

 Изабрали смо најажурније судије. Они су судили по 

кратком поступку.  

 Изнели смо прљав веш. Он нам је  звезда водиља. 
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 Има и поштених судија. Али у интересу истраге не 

смемо објавити њихова имена.  

 Има људи који нису за политику. То су наши пред-

ставници. 

 Имам оригиналну идеју. Цитираћу вас!  

 Имао сам луду срећу. Полудео сам.  

 Испоручујемо ратне злочинце на кућну адресу. Нару-

чите одмах! 

 Ја сам велики Србин. Зато ми је додељен велики стан! 

 Ја сам и народни херој и ратни злочинац. Све зависи 
која је странка на власти.  

 Ја сам имао самосталну државу још док ви нисте ни 

знали шта је бизнис!  

 Ја сам легалиста. Обијам станове само кад нема никог 

код куће.  

 Ја се политиком бавим за опште добро. Своје фами-

лије. 

 Јеси ли се ти кандидовао за председника пре или по-

сле хоспитализације?  

 Јеси ли ти био комуниста и пре несташице лекова? 

 Јеси ли ти криминалац или политичар? Не видим до-
бро од телохранитеља.  

 Јеси ли ти шпијун, или обичан зајебант?  

 Јесте ли ви наша браћа, или обични непријатељи? 

 Како да поштујемо нове законе, кад смо старији од 
њих? 

 Ко тебе каменом, ти њега хлебом. Бајатим! 

 Код нас нема протекције. Издајемо и најбоље прија-
теље. 
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 Магарац у Рим, магарац из Рима. Ми имамо принци-

пијелне дипломате.  

 Мењамо Устав. Може и компензација.   

 Ми идемо утабаним стазама. Само нам мало сметају 

крстови. 

 Ми не жмуримо пред проблемима, јер су у страху ве-
лике очи. 

 Ми просимо и шаком и капом.  

 Ми смо већ ушли у Европу. Али у подрум!  

 Ми смо земља у развоју, само смо мало заостали у 
развоју. 

 Ми смо правна држава. Поштујемо закон вероватно-

ће. 

 Ми смо први започели процес приватизације. Дирек-

тор нам је још у затвору.  

 Ми смо против избора јер угрожавају демократске 

процесе. 

 Млади одлазе на Запад да уче о демократији. А онда 

се заљубљују у учитељицу.  

 Можда сам и ја шпијун? Увек носим кесу на глави 
кад пада киша. 

 Може нам помоћи само чаробни штапић. Дугачак, де-

бео, тврд... 

 Можемо са вама у коалицију под условом да носимо 

гас-маске.   

 Морамо укинути моралне норме. У супротности су са 

Уставом. 

 Мртва уста не говоре, јер је гласање тајно.  

 Најтеже је прочитати неписмен народ.  
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 Напустила нас је ратна срећа. Склопљен је мир. 

 Наш пут је познат. Уцртан је у свим војним картама. 

 Наш углед у свету стално расте. Нема дана да нам не-

ко нешто не удели.   

 Наша земља је толико задужена да су морали да нам 

попишу становништво!  

 Наша земља није за продају! Резервисана је за позна-

тог купца. 

 Не можемо да пресечемо шверцерски ланац. То нам 
је драг поклон.  

 Не можемо открити име убице. И овако смо га једва 

убедили. 

 Не можете на лекарски преглед! Немате оверену 

штедну књижицу!  

 Нема потребе да критикујете Председника, јер никуд 

не води. 

 Немамо ни оца ни мајку. Ми смо Југословени.  

 Немојте ме држати за реч. Није моја!   

 Нисмо ми ни тражили цео капитализам! Само њихове 

плате! 

 Нисмо продали душу ђаволу. Он је само један од ак-
ционара. 

 Обећање лудом радовање. А наша странка не жели да 

узнемирава душевне болеснике. 

 Ове зиме се нећемо мрзнути, рече Премијер Етиопије. 

 Одустао сам од кандидатуре за председника. Ипак ћу 

остати Наполеон.  

 Око за око, зуб за зуб. Ми смо за традиционалну ме-

дицину. 
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 Он за нас није ратни злочинац. Није испунио бонус. 

 Он је лековит политичар. Сви њиме испирају уста. 

 Он је познат органима гоњења јер је стално бежао. 

 Он се годинама бави сумњивим пословима. Одмах 

ухапсите те послове! 

 Оставка је морални чин. Срећом, ми смо политичари! 

 Платио сам струју, јер  је доказано да човек може да 

живи и са једним бубрегом. 

 Политичари не мисле оно што говоре. Не могу да 

преузму толику одговорност.   

 Посланици су у скупштинском ресторану тражили ве-

ћи избор колача. Да више не једу оно што се не једе. 

 Програм ваше странке представља за мене  врхунац 
идејне и духовне надградње, јер сам одувек желео да 

будем директор. 

 Радници су довољно зрели да им се каже како настаје 

стечај. Донесе га рода! 

 Ратне злочинце испоручујемо поузећем.  

 Ратних злочина не би било да је становништво при-

стало на хумано пресељење. Али они су инсистирали 
да понесу паре и ствари!  

 Редовно гинемо. Такав је живот. 

 Реформе су успорене из здравствених разлога. Пре-

мијера је заболело уво. 

 Садили смо тикве са ђаволом. Тако је настала прва 

српска коалиција.  

 Садим биљке само у саксије. Да не ископам масовну 

гробницу! 

 Свет је задивљен нашим резултатима. Живимо без 
хране. 
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 Специјалне полицијске снаге су морале да се побуне 

јер професионално убијање није регулисано законом. 

 Срби су врло религиозни. Као црквени мишеви. 

 Срби су сиромашан, али гостољубив народ, па госте 

дочекују оним што имају: пиштољем, бомбом, снајпе-
ром... 

 Ставили смо прст на чело тек кад су нам одузели пи-

штољ. 

 Стварање човека је ђаволски тежак посао.  

 Судећи по посланицима, Влада је повећала куповну 

моћ. 

 Судија је одсвирао крај. Није било услова за правну 

државу. 

 Тешко је одредити расположење народа. Само плаче. 

 То је нама наша борба дала. Пораз!   

 Труљење је уродило плодом.  

 У нашој земљи је највећа слобода кретања. Сви су 

отишли. 

 У нашој фирми нема пљачке и крађе, јер избегавамо 

ружне речи. 

 Убицу нисмо открили јер се плашимо да не назебе. 

 Угинула нам је златна рибица. Били смо жељни свега. 

 Укинули су нам смртну казну. Остало нам је још са-

моубиство. 

 Ускоро стиже први страни инвеститор. Мистер Годо. 

 Хтели смо да изнесемо реформе на својим плећима,  

али не да портир!  

 Цео свет нам се диви. Нико није за краће време толи-
ко испросио. 
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 Црна Гора и Србија су направиле специфичну држа-

ву. Не личи ни на шта!  
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ВЛАДАН СОКИЋ 
 

 А када је брод почео да тоне, на површину су испли-
вали слепи путници.  

 Ако за идеале гину будале, Србија је идеална држава. 

 Ако немате два сведока при руци, оног једног можете 
и ногом. 

 Ако победим на изборима, и формално ћу да распу-

стим Скупштину. 

 Било је крви до колена. Срећом, ми смо мали народ. 

 Био сам очевидац. Али више нисам.   

 Верујем у смак света. Штавише, радим на томе. 

 Ви сте за мене пре свега човек, па тек онда животиња. 

 Волећу те до краја живота. А после ћемо видети... 

 Време сахране је саопштено са великим закашњењем. 
Покојнику више није било помоћи. 

 Главу бих му разбио, само да га нисам заклао.  

 Гробља треба градити близу болница. Да би лекари 
били опуштенији. 

 Да ми је упецати златну рибицу! Имао бих рибу за ве-

черу. 

 Да трагедија буде већа, наша жртва је била комична. 

 Данас ћу бити кремиран. А сутра ко зна где ћу бити. 

 Дошло је до  промена. Даље није могло.  

 Ђаво је дошао по своје да би нас научио како се по-

штује приватна својина.  

 Ђаво редовно долази по своје, јер ми не можемо без 

рекета. 
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 Живеће овај народ. Што потврђује и Дарвинова тео-

рија.  

 За оне који су остали без текста на располагању стоји 

књига утисака.  

 За разлику од крематоријума спаљивање на ломачи је 
живописније!  

 Затворске ћелије су прерасле у партијске, што само 

показује колико се левица омасовила.  

 И би потоп. Али то нам једва би довољно да оперемо 

руке. 

 И полиција мења лични опис. Боли, али зато не ко-

шта.  

 Идентификацијом Незнаног јунака утврђено је да за 
идеале гину будале!  

 Идентификовали су ме на основу једног златног зуба. 

А онда су ми и њега извадили.  

 Изашла ми је читуља у „Политици”. А објављујем и у 

другим листовима и часописима.  

 Има и поштених политичара који нису део подземља. 

Они су под земљом.  

 Има људи које је политика довела до лудила. Они су 
сада главни у парламенту.  

 Имате мач у руци! Чему онда вапај за правдом? 

 Интуитивно осећам да ми се ближи крај. Данима ни-
шта нисам јео. 

 Ја кад седнем на електричну столицу, никако да уста-

нем. 

 Ја сам искусан политичар. Још као дете бавио сам се 

шибицарењем. 
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 Ја, као пророк, знам да нам се лоше пише. Али ме на-

да не напушта.  

 Јебеш народ у коме нису заштићена права хомосексу-

алаца. 

 Једем сваки дан. Не гојим ја прасе уочи Божића. 

 Кад гладујем, ја гладујем. Кад једем, ја опет гладујем. 
Ја сам професионалац. 

 Када бисмо живели као сав нормалан свет, ми бисмо 

давно полудели.  

 Када је у питању самоубиство, ту је појединац неза-

менљив. 

 Када сам ја падао за отаџбину, атлетика је била још у 

повоју. 

 Како је свет мали. Жртва је набасала на место злочи-

на. 

 Клонирали смо мајмуна. Остало ће учинити еволуци-
ја. 

 Ко историју пише крвљу, тај штеди на мастилу. 

 Ко каже да је политика курва тај мора да је плаћао 

њене услуге. 

 Ко није спреман да поједе говно, тај нема слуха ни за 

политичку алтернативу.  

 Код нас има демократије, или како се већ зове. 

 Код нас сигурно има демократије. Но, о ближој лока-

цији обавестићемо вас накнадно.  

 Лопови су пионири приватизације.  

 Људи упорно траже хлеб, заборављајући да ни Деда 

Мраз није свемогућ.  

 Ма какав принцип „око за око”! Маните се ћорава по-
сла! 
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 Мало пишем, али мало и читам. Оно што напишем. 

 Ми живе сахрањујемо, па смо тако култ мртвих узди-

гли на виши ниво.  

 Ми наше мртве сахрањујемо још за живота.  

 Можете да бирате између урне и ковчега. Зар нисмо 

обећали да ћемо сваком грађанину решити стамбено 
питање?  

 Написао сам два афоризма, а у припреми је и трило-

гија. 

 Наши иследници су врло образовани људи. 

 Не зна се да ли је председник већи легалиста или вер-

ник. За њега су Марфијеви закони светиња! 

 Не искључујте ми струју! Имам леш у замрзивачу! 

 Не могу сви да пузе. Мора неко и да клечи.  

 Нема тог зида који може да одоли нашим главама. 

 Није проблем што нам кола иду низбрдо, већ што не-

мају шофера! 

 Није тачно да сам продао душу ђаволу. Са њим сам 

само у техничкој коалицији. 

 Никада нисам дигао руку на себе. У коалицији сам са 

својим другим ја.  

 Нисте ви толико глупи, колико говори ваша партијска 

књижица. 

 Обдукција је показала да би покојник био здрав само 
да је жив. 

 Обешени овог пута није успео да савлада гравитаци-

ју. Али следећи пут, ко зна... 

 Од када сам упокојен, живим за васкрс.  
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 Опада број самоубистава грађана. Расте поверење у 

државни апарат!  

 Осуђеник на доживотну робију не може се кандидо-

вати за председника, јер је то већ био два пута.  

 Отимам од богатих и делим сиротињи. Код куће тре-
ба нахранити петоро гладних уста.  

 Откада сам пао на земљу сви ме гледају као да имам 

рогове, рече анђео.  

 Откако је укинута смртна казна, максимално се ижи-

вљавамо. 

 Пали за слободу су одувек били склони паду.  

 Пас је мој најбољи пријатељ. Зато ми мора рећи где је 

закопао коску.   

 Планирам да преживим до сутра. А можда план пре-

бацим читавих 200 %.  

 Плашим се да идем на место злочина. Могао бих по-
ново неког да убијем! 

 Плашим се смрти, јер никада нисам умро.  

 Плитко закопани лешеви никада не могу да се приме. 

 Погребним предузећима цвета посао, али су нам гро-
бља и даље зарасла у коров.   

 Потонућемо кад-тад. У томе је разлика између нас и 

Титаника. 

 Природа ме је учинила бесмртним. Али она то све те-

же подноси. 

 Прође лето тридесето. Ето прилике да се сумирају ре-

зултати нове власти!   

 Прошли смо кроз циљ, јер нисмо могли да га заобиђе-
мо. 

 Пуцајте, али нећу да држим час!  
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 Пуцањ у празно говори да жртве не знају где се нала-

зе. 

 Радо бих се учланио у вашу странку, али зашто ја да 

будем први? 

 Ратни злочинци крваво зарађују за живот.  

 Сатиричари не жале за бившим вођом, већ за демо-
кратијом. 

 Сваки пети грађанин Србије гладује. Срећом, моја по-

родица је четворочлана.  

 Свако је невин док се не докаже да се бавио полити-

ком. 

 Сваког дана спасем по један живот. Мада све теже 

потискујем самоубилачке идеје.  

 Све је више народних посланика у затвору. Нагло им 

је ослабио имунитет.   

 Све се мења, само голи и боси терају исту моду. 

 Свечаним отварањем јавног WC-а промовисан је 
принцип јавности у раду. 

 Сви су прочитали Кафкин „Процес”.  

 Смрт се стално другом дешава, иначе ја сада не бих 
био жив. 

 Спасли сте ми живот. Не знам како да вам се осветим. 

 Срби су користили прибор за јело још док је било је-

ла! 

 Србин је Србину највећи непријатељ. Ето формуле за 

победничку коалицију!  

 Судбина нам је окренула леђа јер није хтела да гледа 

смрти у очи!  

 Тачно је да сам ја нико и ништа. Али знате ли ви ко-
лико сам ја година на томе радио?  
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 Тачно је да сам мењао странке, али не и стране. 

 Тачно је да смо спалили књигу. Али је писац прошао 

само са лакшим опекотинама.   

 Тачно је да сте живи сахрањени. Али не брините, до-

ћи ће смрт и по вас.  

 Тврдите да је дошло до позитивних промена? Коме је 
још октобарска револуција донела добро? 

 Тек када одете под земљу, можете се лично уверити 

да ли је нова демократска власт пустила корење. 

 У име Бога уведена је веронаука у школе. Али ђаци 

ђаволи беже са часова.   

 У интересу истраге, иста је обустављена.  

 У победничку српску коалицију ушли су Дон Кихот  

и Сизиф.  

 У Сизифово време камен се могао далеко догурати. 

 У читуљи свако може да се појави. Толика слобода 

код нас влада.   

 У школе је уведена веронаука, а ускоро ће и грејање! 

 Убијали смо их, да не би они убијали нас. Тако смо 

им вратили мило за драго.  

 Укинућемо разлике између сиромашних и богатих. 
Сви ће бити сиромашни.   

 Умро је природном смрћу, јер је тако најбоље за при-

роду. 

 Умро сам кад сам себи био најпотребнији!  

 Уписао сам часове веронауке. Не верујем у Бога! 

 Црква и држава су одвојени. Да им се постови не би 

подударали. 
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 Чим се прислони пиштољ на чело, глава је већ хлад-

на.  

 Штедите струју. Убијајте хладним оружјем!  
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МИРОСЛАВ СРЕДАНОВИЋ 
 

 Американци имају молитвени доручак. Ми сваки 
оброк измолимо. 

 Афористичар је себи осигурао рецензију. У полициј-

ском досијеу. 

 Баба сера се вратила са паузе. За многе – прекасно. 

 Банке су нам постале безбедне. На њих је стављен ка-

танац. 

 Бивша власт је противнике лишила демократске про-

шлости. Спалила им је тајне досијее. 

 Били смо стигли у социјализам. А онда су нас силом 

вратили у напредније друштво. 

 Били су џукеле. А онда су постали пси рата. 

 Бирократа је доживео трауму. Идеја му је пала на па-

мет. 

 Бог верује у сваког човека. Али, сви људи нису вер-
ници. 

 Богаташ је ухватио лопова на делу. Зна човек како се 

то ради. 

 Богаташ не звечи. Своје шупљине је попунио хартија-

ма од вредности. 

 Богати нису похлепни. Народу су препустили јавне 

кухиње. 

 Бројни злочини нису разоткривени. Држава има своје 
приоритете. 

 Владали су по законима. Записаним на нашој кожи. 

 Владар је поштедео поданике. Сам је преузео бригу о 

њиховој земљи. 
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 Владар је саградио јавна склоништа. За своје против-

нике. 

 Владар се задовољио да буде сам у центру збивања. 

Народу је дозволио да се расплине на периферији. 

 Владари су нам као сунце. Нарочито када имају по-
мрачење.  

 Владарима није потребно да се бусају у своје Ја. Они 

се задовољавају да владају у наше име. 

 Владе су на сунцу или у сенци. Зависно од масти  ко-

јима су премазане.  

 Власт и  богатство је приграбио. Али мржњу народа 

је стекао. 

 Власт модернизује своје системе. За узбуњивање на-
рода. 

 Власт се издигла у облаке. Да би нас упрскала. 

 Власт су освојили извикујући слогане. А онда су из-
губили добар глас. 

 Власт ће сачувати свој народ. Од заводљиве демокра-

тије. 

 Власт хоће да искорени сиромаштво. И тако, нас ви-

ше неће бити.  

 Властодржац није читао књиге. О себи је слушао бај-

ке. 

 Властодршци су дуго владали. Свој народ су код све-
та неизмерно задужили. 

 Генијални владар је и режирао и одиграо националну 

драму. Народ је био статиста. 

 Грађани једва чекају да изађу пред суд. Да би постали 

једнаки. 
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 Грађани нису без идентитета. Ту је полиција да им га 

утврди. 

 Грађани су пали испод минимума егзистенције. Живе 

из ината. 

 Грађани су спремни да погину. За државу која ће оду-
мрети. 

 Грађанима је заштићена приватност. Имају тајне до-

сијее. 

 Грађанима се препоручује да дихтују прозоре. И да 

запуше уста. 

 Грађанин тешко живи. Срећом, живот није дуговечан. 

 Грађанин узима кредит, како би продужио свој жи-

вот. У беди. 

 Гробови су му светиње. Доста нам их је оставио у 

аманет. 

 Губитници власти желе да нас расплачу. Свој коме-
моративни скуп су заказали на дан Видовданских му-

ченика. 

 Девизе су на сигурном. У чарапама са прорезима. 

 Диктатора треба понизити. Омогућити му да живи у 

демократском друштву. 

 Диктатор иде на све или ништа. Доживотна власт 

или, макар, вечита робија. 

 Диктатор је народ обавио мраком. Да би му он зра-
чио. 

 Диктатор је своје поданике за живота обезбедио. Све 

их је укопао. 

 Диктатор је ударио неизбрисиви лични печат. На суд-

бине својих поданика. 
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 Диктатор не врши принуду. Он влада по сили својих 

закона. 

 Диктатор поштује људска права. Народ је за њега 

призната мањина. 

 Доста људи је умрло од среће. На коцки. 

 Доста људи се осећа грешним због добра. Које нису 
починили. 

 Дрво се ослања на дрво, а човек на човека. Пузавице 

не бирају. 

 Држава брине о безбедности грађана. Обавезни су да 

се сами привежу.  

 Држава има стабилан буџет. Финансира се од пореза 

на пороке својих грађана. 

 Држава је брижна. Сахрањује сиромахе о свом тро-

шку. 

 Држава је транспарентна. Државне тајне јој преносе 
голубови превртачи. 

 Држава фаворизује џелате. На рачун убица. 

 Државни апарат делује под високим притиском. Пре-

ти му распад система. 

 Државник је амнестирао осуђенике. Окајава своје 

грехове. 

 Државник је био изложен штетном деловању дувана. 

Изгубио је имунитет. 

 Државник је за равноправност полова. Он и жена су 
газде у држави. 

 Државника су осликали као свеца. Ту икону, сада, 

треба обесити.   

 Државнику треба скратити радни дан. Због здравља 

грађана. 
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 Држимо до демократских промена. Већ су нам поста-

ле лањске. 

 Другима су древне државе стварали којекакви цареви 

и  краљеви. Нису, као ми, имали учене експерте. 

 Дуванска мафија оставља сигурне трагове. У диму. 

 Духовни отац је згрешио. Са својом идејом. 

 Елита не ситничари. Присваја на велико. 

 Жели да му казна потраје. Осуђен је на доживотну 

робију. 

 Живео је усамљено. А онда је доспео у масовну гроб-
ницу. 

 За жаљење је што је злочинац умро. Требало га је 

осудити на смрт. 

 За сарадњу су са Кривичним судом у Хагу. Ако треба, 

сви ће они бити тужиоци.  

 Забрањено је везивање коња на улици. С тим што љу-

ди нису крупна стока. 

 Заменили су нам профани живот. Светим ратовима. 

 Зверке су неспокојне. Знају да су тражене на лањском 

снегу. 

 Зли језици говоре истину. Остали су у сосу. 

 Зло је прошло. Немамо се више чему надати.  

 Злочинац би затражио опроштај. Али, жртве су му за-

немеле. 

 Знаћемо какву смо власт имали. Када нам нова дође. 

 И бараба је човек. За човекомрсца. 

 И богати и сиромашни се одужују држави. Вишком 

профита или бедним животом. 
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 И злочинац може нетремице погледати у очи. Офта-

мологу. 

 И злочинци имају на себи нешто људско. Попрскану 

крв. 

 И сенке су извор светлости. Онима у помрчини. 

 И сиромашни народ има ексклузивно место за про-
вод. Балканску крчму. 

 И сиромашни народ је попушио јавно спаљену дрогу. 

То га је власт частила. 

 Извињавамо се нашим зајахивачима. Постали смо 

малчице грбави. 

 Између власти и опозиције је народ. Притешњен. 

 Има доста јефтине робе. На тржишту рада. 

 Имамо дуг према Богу и људима. Међутим, само нам 

га људи утерују. 

 Имамо међународне посматраче. Урокљиве. 

 Јавне личности нису отуђене. Дозвољавају да нам 

свима буду узор. 

 Јајаре су без перспективе. Никада од њих неће поста-

ти мафијаши. 

 Јаки смо у борилачким вештинама. У натезању, наро-
чито. 

 Код нас нема погубљења на електричној столици. 

Струје има тек за голи живот. 

 Код нас се дешавају значајне промене. Вук је појео 

магарца. 

 Код нас се и на знање може постати милионер. На 

квизу. 

 Комшијама се нема шта пожелети. Краве су им поцр-
кале. 
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 Контејнери су од Европске Уније. Ђубре је наше. 

 Корумпирани се не ценкају. Спремни су да буду пот-

купљени по сваку цену. 

 Кукавице звецкају оружјем. Храбри – својим окови-

ма. 

 Купају нас када се родимо и када умремо. Између је 
наш унеређени живот. 

 Курта и Мурта су увек на коњу. У седлу или као под-

репна мува. 

 Лаж се понавља да би се у њу поверовало. Истина је 

невероватна. 

 Лако је бити запажени демократа у тиранији. Тешко 

се истаћи у демократији. 

 Лако је говорити у демократији. Треба стиснути у 

диктатури. 

 Лепо се и тачно изражава. Он је непоправљив. 

 Лешеви су испливали. Живи су још на дну. 

 Људи имају тегобан живот. Спас им је у транзицији. 

 Људи навлаче зверињу кожу. Да би изгледали пито-

мо. 

 Људи се жале Богу. Због човека. 

 Људи се труде да успоставе божју правду. Своју су 

искусили. 

 Људи су вечита деца. Играју се живота и смрти. 

 Људи су увек спремни да кажу шта мисле. Пред смрт. 

 Људима су налепили етикете. Постали су извозна ро-

ба. 

 Маскирани разбојник је имао пех. Чарапа му се опа-
рала. 
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 Мафија сама обави посао. А онда дође полиција и по-

купи им чауре и лешеве. 

 Мафијаши убијају једним метком. Рафалима – шенлу-

че. 

 Машине обилато заливају. Али, само човек зна да 
упрска. 

 Мегаломан је прво порастао у својим очима. После 

нам је постао лидер. 

 Мемоари су му непотпуни. Није описао свој живот у 

мајчиној утроби. 

 Месец нам је помрачио сунце. Била је то освета јед-

ног сателита. 

 Мислио је да је вешт лопов. А онда су га прогласили 
за клептомана. 

 Мислио је да је побегао од рала и мотике у град. До-

спео је у глобално село. 

 Многи олако губе невиност. А онда је, касније, уза-

луд доказују. 

 Мозгови су се одлили у иностранство. Срећом, сада 

немамо можданих удара. 

 Моћницима је мали овај свет. Они су за онај други.  

 Муве говнаре нам зује. Постали смо им привлачни. 

 На гробу му ни трава не расте. Још је за живота про-

водио чистке. 

 Напредни људи настоје да потисну будућност. У сво-
ју прошлост. 

 Народ је запалио скупштину. Димом је окадио свој 

храм власти. 

 Народ од власти више ништа не очекује. Све му је 

обећала. 
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 Народ трпи глад. Солидаран је са профитерима. 

 Народна скупштина је тесно повезана с базом. Под-

земним пролазима. 

 Народу су на изборима освојили гласове. И сада смо 

остали неми. 

 Не граби се за високе положаје. Он је за лежећи. 

 Не знају сви људи да буду умиљати сисари. Неки ни-

су никада ни задојени. 

 Не изводи само војска маневре. И други нас заварава-
ју. 

 Не може свако ући у круг мафијаша. То су одабране 

породице. 

 Не морају главари баш о свему одлучивати. Неке ће 

ситнице препустити и свом милом народу. 

 Не морамо ради егзотике ићи у Аустралију. Имамо 

ми и домаће торбаре. 

 Некад су јуришали за Краља и Отаџбину. Сада немају 
за кога ни да погину. 

 Некада смо ишли у свет на школовање. Сада нас при-

воде у њихове затворе на преваспитавање. 

 Нема довољно јавних WC-а. Грађани имају петљу. 

 Немамо океан. То нас не спречава да имамо развијену 

пиратерију. 

 Неосетљиви смо на људске патње. Није лепо задира-

ти у туђу интиму. 

 Непријатељ поштује своје жртве. Дубоко их је поко-

пао. 

 Неприхватљив је принцип “зуб за зуб”. Недостаје му 
паста за зубе. 
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 Непроцењиве су патриоте. Држава их не може плати-

ти колико су они спремни да је издају. 

 Несташице струје нам доносе романтику. Уз трептај 

свећа и велика нужда нам је свечана. 

 Није лако бити водитељ дебате у диктатури. Сви би 
да истовремено – ћуте. 

 Није лако правду задовољити. То могу само невини. 

 Није лепо власт узнемиравати. Макар, првих сто го-

дина њене владавине.  

 Није лепо само сиротињи обећавати рај. Нека га и 

други заслуже. 

 Није само власт добро обавештена. И грађани прима-

ју поверљиве информације преко својих сателита. 

 Није све у друштву хаотично. Криминал је организо-

ван. 

 Није страшно ако останемо без мора. Макар нам лађе 
неће тонути. 

 Нико не може избећи њиховој правди. Хапсе, а успеју 

да понеког невиног и осуде. 

 Нико није запостављен у диктатури. Свако може да 

учествује у националној жалости. 

 Нико није постао први у свом селу. Глобалном. 

 Нико се не рађа као народни син. То постаје тек када 

погине.  

 Нисмо знали да ценимо своје тужибабе. У иностран-
ству су постали инсајдери.  

 Нисмо лаковерни  у загробни живот. Ми једино веру-

јемо у предизборна обећања. 

 Нисмо узалуд штедели. Дошли су нам црни дани. 
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 Нису нам више авангарда. Много су вукли на своју 

страну. 

 Новине су објективне. Непогрешиво објављују наше 

читуље. 

 Овакве лидере нисмо заслужили. Они су за неки дру-
ги свет. 

 Од свих наука, најбољи смо у историји. Националној. 

 Одело чини човека. Уверавају нас трансвестити. 

 Омогућили су му да се брани ћутањем. Човека су ли-
квидирали. 

 Омча се прекинула. Осуђени је добио право на још 

једну последњу жељу. 

 Он би да и даље поштено ради. Али, полицајци су му 

прекрстили руке на леђима. 

 Он је непоновљив. Изнова лаже. 

 Осећа се благи пораст промета. Код госпође вецејке. 

 Остао је освајач туђе територије. Није успео да се на 

време повуче. 

 Осуђен је због вербалног деликта. И тако је добио 

право да пред смрт понови свој грех. 

 Песник је објавио најлепше песме. Своје је, већ, отпе-
вао. 

 Плач је лековит. Живот нам је богат извор тога лека. 

 Плачем најављујемо долазак на овај свет. Одлазимо 
занемели. 

 Побуњеним полицајцима није фалила ни беретка са 

главе. Црвена. 

 Покојник је имао трофејно оружје. Осиромашени 

уранијум. 
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 Политичар има широку подршку народа. Попео му се 

на грбачу. 

 Политичар је одштампао своје капитално дело. При-

марну емисију новца. 

 Политичари граде куле у ваздуху. Да нам буде како 
на земљи, тако и на небу. 

 Политичари су заиста сиромашни. Немају ни своје Ја. 

 Политичари су чудотворци. И зрно песка могу пре-

творити у камен темељац. 

 Политичарима крче прислушни уређаји. Народу – 

црева. 

 Политички противници имају заједничке јубилеје. 

Једнима је то слава, другима даћа. 

 Полиција има отежан посао. Мора да расветљава уби-

ства почињена у по бела дана. 

 Полиција увози пендреке. Доушници су јој домаћи. 

 Посланици се у скупштини шкропе водицом. Народ 
се крсти. 

 Посланици су несебични. Народној вољи додају и 

своју самовољу.  

 Постао је донатор. Уделио је просјаку. 

 Потаманили су људе. Да би заштитили једног нечове-

ка. 

 Први петлови су завршили у лонцу. Утваре нам куку-

ричу.  

 Прво су га напунили оловним куглама. А онда су га 

гурнули да плива. 

 Председник државе хоће да се жртвује. Да на своја 
плећа прими већа овлашћења.  



      
Афоризми и афористичари 1 
 

 322 

 Представља се за јединог нашег пријатеља. Сигурно 

смо му потребни. 

 Преживео је више несрећа. Није био животно осигу-

ран. 

 Приграбио је и за своје далеко потомство. О њему, 
сиромаху, ће се морати држава побринути. 

 Принц се појавио. И тако нам је покварио бајку. 

 Прогласили су да није српски ћутати. Неки су, зато, 

пролупали. 

 Пролио је туђу крв. Погинуо је после трансфузије.     

 Пропали писац је постао дипломата. Да би читали 

његове поверљиве списе. 

 Просвећени политичари имају омиљену лектиру. 

Своје хвалоспеве. 

 Просјак је ојачао свој међународни положај. Прима 

донације. 

 Прстом на челу врти мисао. Већ је направио дубоку 
бушотину. 

 Публика им је на спортски терен убацивала новчиће. 

И тако, тешко су се обогатили. 

 Путовали смо у свет да би видели остатке пропалих 

држава. Сада нема потребе да мрдамо од куће. 

 Радници се безразложно жале да су остали без посла. 

Могу да буше рупе на свом каишу. 

 Радници штрајкују глађу. Хоће да их држава силом 
храни. 

 Рођаци нам се нису отуђили. Долазе нам као легија 

странаца. 

 Сада се проиграва на десној страни. Лева је у офсајд 

замци. 
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 Сазнаћемо ко је победио у рату. Када прочитамо по-

бедникову историју.  

 Сатиричар је имао пех. У диктатури није смео, а онда 

га је задесила демократија. 

 Сатиричар нема друга посла. Уместо својим, бави се 
туђим глупостима. 

 Сваки грешни политичар би  пристао да му кривицу  

утврђује порота. Састављена од несложних Срба. 

 Свако је ковач своје среће. И мајстор за окове. 

 Свако је на ломачи спаљивао оно што је имао. Књиге 

или, макар, људе. 

 Свако од нас има своју шансу. Да га прогласе за бал-

канског шпијуна. 

 Свако укршта своје оружје. Копља или мисли.  

 Свакоме се очитава животни домет. На надгробном 

споменику. 

 Све што је профитабилно треба приватизовати. Јавне 
куће – нарочито. 

 Свет нам је опростио позајмице. Ми смо и даље њего-

ви захвални дужници. 

 Сви надувани успеси се прослављају. Пуштањем ба-

лона. 

 Сви путеви нас воде у Европу. Из редова пред стра-

ним амбасадама. 

 Сви смо ми ђилкоши. Из Глобалног села. 

 Сиромах живи због части. Да би исплатио своје дуго-

ве. 

 Сиромах има богат ноћни живот. Привиђају му се 
утваре. 

 Сиромах се усправио. На просјачки штап. 
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 Сиромах чува најбоље одело.  Да би се лажно пред-

ставио на оном свету. 

 Сиромашна смо земља. Где би тек били да нам није 

екстрапрофитера. 

 Сиромашни штеде. Ручак прескачу, а и вечера им је 
тајна. 

 Сиротиња храни голубове. Да нас превртачи серу. 

 Скидао је звезде с неба. Пала му је петокрака. 

 Скромни државник нема личних прохтева. Полиција 
му одређује у којој ће дедињској вили становати. 

 Спавао је са женом. А онда је сањао да му се родило 

дете. 

 Спреман је да брани туђе као да је то његово огњи-

ште. На Дедињу. 

 Спреман је да стави главу у калуп. Да му је одлију. 

 Срби су им пожељни на изборима. Нарочито, када су 

мањина. 

 Стазе и богазе су проходне за звери. Још да то и ули-

це постану за људе. 

 Страначки симболи су шаролики. Сви избегавају цр-
но на бело. 

 Странцима смо продали цементаре. Ми ћемо им и да-

ље мешати бетон. 

 Терористи имају немирне снове. Америчке. 

 Тиранин је мислио да је своје противнике ликвиди-

рао. Народ је, и овог пута, потценио. 

 Толерантан смо народ. Лако се приклањамо јачима. 

 Тоталитаризам је шанса за малог човека. Да и он буде 

примећен. 
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 Тоталитарна власт је ућуткала већину народа. Сре-

ћом, већина се није ни питала. 

 Трајно ћемо чувати  државне границе. Као драгу 

успомену. 

 Треба изабрати доживотног председника државе.  Да 
се народ не замајава изборима. 

 Треба скупо платити да би се постало роб. Порока. 

 Требаће нам два живота. Да би гинули и за Србију и 

за Црну Гору. 

 У аветињској држави људи мирно спавају. После пр-

вих петлова. 

 У граду је пуно паса луталица. Поводе се за људима. 

 У диктатури грађани не остварују своја права. И тако 

им остају заувек зајамчена. 

 У животу је био нико и ништа. А онда се прочуло да 

је погинуо. 

 У животу смо стартовали различито. Сви ћемо завр-
шити у мртвој трци. 

 У позоришту је виђена туча. То није била режирана 

представа. 

 У сиромашној држави људи су тако природни. Сви су 

гологузи. 

 У тоталитаризму је ОК стање. Све је под контролом. 

 У фудбалу би сви да угурају противнику. Само гол-

мани ваде. 

 Убице држе до екологије. Човечији леш су уклониле 

без трага. 

 Увежбавамо слободни стил. У мртвом мору. 

 Узалуд железничари штрајкују. Имамо ми ко ће нас 
возати. 
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 Узалуд му успех у иностранству. Мораће да га овери 

на домаћем шалтеру. 

 Умирућа држава је прикључена на апарате. Прислу-

шне. 

 Умирућа држава позива грађане да се од ње опросте. 
На референдуму. 

 Умро је како би у боље време васкрсао. Међутим, ње-

га су кремирали. 

 Услови у затвору се побољшавају. Цена слободе пада. 

 Успоставили су светски поредак. За утеху, оставили 

су нам националну жалост. 

 Успостављају чврсте државне границе. Обнављају 

међе Вука манитога. 

 Феминисткиње ништа не траже од мушкараца. Оне се 

самозадовољавају. 

 Фризер нам не треба. Коса на глави нам се сама диже. 

 Хвале се да су државотворни народ. А, нису имали ни 
своју деспотију. 

 Хигијена демонстраната је завидна. Власти их купају 

воденим топовима. 

 Хлеб су нам замесили као колач. Томе се ни Марија 

Антоанета није досетила. 

 Хомосексуалци се узајамно пробијају. Отпозади. 

 Храбро је упустио разбојника. Претходно га је ума-

њио кроз шпијунку на вратима.  

 Хранимо се митовима. Књаза Милоша испијамо у ча-

ши воде. 

 Хтео је пречицом. Ено га, још тражи излаз из тунела. 

 Чим се роди, човек је на листи чекања. За смрт. 
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 Човек је дресирао псе да чувају људе. У концентраци-

оном логору. 

 Човек је еволуирао. Закржљали су му умњаци. 

 Човек је неуморно хушкао. А онда су му још навали-

ли терет ратне славе. 

 Човек производи и вино и сирће. Зависно од мућка-
ња. 

 Човек се јавно спалио. Полиција је расветлила случај. 

 Човек се темељито припрема за будућност. Читавог 
живота одумире. 

 Човеку су заштитили телесни интегритет. Успешно 

су га балзамовали.  
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МИОДРАГ СТОШИЋ 
 

 Ако ми пластични хирург за ове паре не промени 
лични опис, идем одмах у полицију. 

 Алкохоличари су најбоље прошли. Њима су свих 

ових година испирали желудац. 

 Баш су ови Европљани старомодни. Код њих се гла-

ва још носи на раменима. 

 Безбедност на задовољавајућем нивоу: без пребије-

ног динара. 

 Бескућници су једини који у „Огласима” успеју да 

нађу спас од зиме. 

 Благо Црногоркама. Њима 8. март увек падне на не-
радан дан. 

 Болесници би са мало више пажње требало да гледа-

ју свој чир. То је већ дуже време једино што је у на-

шим болницама прорадило. 

 Боље да будућим пензионерима уместо зидних по-
клањамо ручне сатове. Њих имају на шта да окаче. 

 Бројање помаже ако си нервозан... осим ако се ради 

о бројању новчаница. 

 Ватрено оружје је људе удаљило од двобоја. 

 Ваш мали још сиса палац? Наш већ прешао на весло. 

 Велике силе раде на контроли временских поремећа-

ја. До сада успевају да узрокују само – црвени ветар. 

 Виђам девојку са националистичком позадином. 

Има дупе као четнички казан. 

 Вијагра је једини лек од којег вам је горе. 
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 Високе цене лечења су и борца за живот до послед-

њег даха, претвориле у поборника еутаназије. 

 Високе цене шишања, бојкотовали су пуштањем ко-

се. Питам се како ће бојкотовати високе цене кондо-
ма.  

 Више не живимо под ведрим небом. Наоблачило се. 

 Власт је испунила обећање. Лопови овде заиста ви-

ше немају шта да траже. 

 Вођа је свом народу обећао слепу одговорност. 

 Време је да засучем рукаве. Пиће се досада, ваљда, 

охладило. 

 Главна сестра је саопштила породици настрадалог 

да степенице низ које се стропоштао ипак неће оста-
ти непокретне. 

 Глумца панталоне нису изневериле. По одласку у 

пензију једине су оне наставиле да трче око њега. 

 Глумци у овој земљи могу да наруше пост једино 

ако се некоме потпишу масним словима. 

 Да би овде сачувао дупе, мораш бити уметник. И то 

Ван Гог лично. 

 Дали су ми орден Народног хероја. Надам се да се 
Народни херој неће љутити. 

 Данас је потребно бити права змија, па себи моћи 

приуштити редовно мењање кошуља. 

 Данас још једино са отмичарима вреди говорити о 

размени студената. 

 Данашњи супружници и љубав воде преко својих 

адвоката. 

 Деведесете су деценија уметности и културе. Тада 

смо уље виђали искључиво на платну. 



      
Афоризми и афористичари 1 
 

 330 

 Девојци се некада на састанак носило цвеће. Данас 

је довољна и трава. 

 Дездемона би боље прошла да је изгубила плућну 

марамицу. 

 Дезертерима би пред одлазак у пензију, требало по-
клањати пешчани сат. 

 До сад је шала једино што смо из иностранства при-

мили на свој рачун. 

 Добро ми дошли, драги гости. Осећајте се као у 

свом кућном притвору. 

 Док нисам завршио међу рањеницима нисам знао да 

вредим за двојицу. 

 Док се у Америци Дан Независности прославља уз 

ћуреће печење ми ћемо своју независност дочекати 
уз кокошије груди. 

 Док страни политичари не могу ништа без лобија, 

ови наши све ураде – без везе. 

 Доста смо живели на кашичицу. Коначно можемо да 

је бацимо. 

 Држава највише помаже професоре географије. 

Стално им умањује предмет. 

 Држите шибице подаље од деце. Почеће да шибица-
ре. 

 Дрога је толико поскупела да наркомани једино ду-

вају у пијаном стању. 

 Еволуција је све бржа. Наши преци су силазили са 

крушке, а ми падамо. 

 Жена или кућа? Шта год да одабереш друго ћеш мо-

рати од блата да правиш. 
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 Жене воле модне креаторе. То су једини мушкарци 

који размишљају како да их обуку. 

 Жене газе своје мужеве, јер пут до мушкарца води 

преко његовог стомака. 

 Жени војника је стварно најгоре за време његовог 
одсуства.  

 За нас је ликвидација криминала, равна самоуби-

ству. 

 За разлику од Цезара, наше се војсковође пред битку 

разбацују квадратима. 

 За самоубиство човек највише одлежи.  

 За Србе на Косову, не може се рећи да живе као пас. 

Нарочито ако се мисли на Лесија.  

 Закон спојених судова: КАДА МУШКАРЦУ ИДЕ 

УНАПРЕД, ЖЕНИ ОБИЧНО КАСНИ. 

 Заосталост у трци у наоружању, надокнађујемо ма-
чевима са две оштрице. 

 Запрашивање није успело. Остале су бубе у глави. 

 Зашто Венди протерују из народне музике, када је 

она њена највећа муза. 

 Зашто штедети атмосферу када број жртава озон-

ских рупа никада неће достићи  број жртава рупа у 

закону. 

 Зидови су пуни плаката изборних кандидата. Неких 
у природној, неких у неприродној величини. 

 Злочинца су бацили лавовима, али су лавови поми-

ловани у последњем тренутку. 

 Знам како су у прошлости могли без струје. Имали 

су: гиљотину, вешала...  
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 Знање је битно: људи са већом главом имају пуну 

торбу. 

 И мени се некада палила сијалица, а откад нема 

струје стално сам под гасом. 

 Из канцеларије је избацио еркондишн, схвативши да 
је странке најлакше охладити лепезом. 

 Из сликарства отишао сам у политику. Тамо се ис-

плати бити наиван. 

 Избеглице су од све своје имовине, ипак нешто ус-

пеле да поврате. Храну. 

 Изгледа да брзи возови добијају назив на основу бр-

зине којом иду – у старо гвожђе. 

 Изгледа да наше вође нису толики слепци, будући 
да све јасније виде кроз нас. 

 Изем' ти италијанску културу. Ја њему – жабару, он 

мени – говнару. 

 Изразио је неслагање са понуђеном идејом подигав-

ши, све четири увис.  

 Имајући у виду какав сам изашао из болнице, логич-

није би било да ме уместо кући пребаце – у пирами-
ду. 

 Имали смо предност над осталим народима. Своје 

вође нисмо морали да ослепљујемо. 

 Имам много пријатеља међу Шиптарима. Надам се 

да са њима добро поступају. 

 Имао бих и ја пријатеље на високим положајима – 

да их нису помиловали. 

 Интелектуалке би више помогле својој земљи да су 
уместо петица добијале двојке. 
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 Испада да се лекари највише баве – рачунским опе-

рацијама. 

 Испада скупље пратити моду свога пола, него про-

менити га. 

 Испочетка ми се смејала светла будућност, а онда 
сам прешао на црно пиво. 

 Истерали су ме из школе за пантомимичаре. Учио 

сам наглас.  

 Ја волим своју жену. Она је све што сам унео у наш 

брак. 

 Ја жене гледам изнутра. Радим на рентгену. 

 Ја знам како је бити у вашој кожи. У потпису: ваш 

Дерикожа. 

 Ја и жена смо заменили улоге. Ја чешљам мачку, а 

она тера кера. 

 Јадник, настрадао је јуче ни крив ни дужан – ни Ср-
бин. 

 Једино пред наше фудбалске утакмице Кинези купу-

ју карте за исток. 

 Једна Српкиња побацила у Хагу. Срби тамо, дакле, 

не могу напоље ни из јајне ћелије. 

 Још мало, па ћемо плаћати порез и на куле у вазду-

ху. 

 Југоносталгија је уродила плодом. Опет ћемо имати 
шест република. 

 Југославији се смеши позоришна сезона. Ускоро ће-

мо је гледати у многим комадима. 

 Када говорите српски, читав свет вас разуме иако 

нема појма шта сте рекли. 
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 Када је са нама већ било свршено, вођа је успео да 

извади ствар. 

 Када једном будемо коначно смогли снаге да удари-

мо песницом о сто – распашће се. 

 Када кладе зацарују, уму остаје једино да ваља. 

 Када ме неко удари у леви образ, окренем му и де-
сни – ретровизор. 

 Када нимфоманка тражи оца детета узорцима крви, 

болнице се снабдеју за две године унапред. 

 Када секс-бомба изврши пластичну операцију, по-

стане пластични експлозив. 

 Када Црногорац каже колико је тежак, питају га: Са 

ордењем или без. 

 Како год да падне, добар фудбалер се увек дочека на 

главу.  

 Канибализам најуспешније смањује број гладних у 
свету.  

 Керамичари су остали једини који јавним личности-

ма смеју да блате лик. 

 Ко би рекао да ће преживети. Па, изгледао је сасвим 

нормално. 

 Ко греши, гореће. Ко не греши, загореће. 

 Код нас би Ивица и Марица залутали све и да су и 

други пут остављали за собом камење. 

 Код нас је девојка једино, што још може да се ис-
проси. 

 Код нас се живи као у бајци. Користе јастук као при-

гушивач за зрна. 

 Код нас се злато тражи детектором лажи. 
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 Коначно имамо могућност избора: ићи го и бос или 

у лудачкој кошуљи. 

 Концерт је трајао три сата. Млађи су били на трави, 

а старији на – аспиринима. 

 Косово су уништиле окаснеле плате и редовне мен-
струације. 

 Крв није вода. Иначе нам улице никада не би биле 

прљаве. 

 Криве су панталоне. Моја жена се, када види оџача-

ра, уместо за дугме, ухвати за рајсфешлус. 

 Круг њихових присталица се повећао. Нарочито на 

коленима. 

 Кутије од плексигласа, учиниле су гласање потпуно 
провидним. 

 Лако је нарцисима. Они само једним метком могу 

решити своје љубавне проблеме. 

 Лепо је бити Србин – док те не ухвате. 

 Леси, врати се кући – да поведеш и нас. 

 Лудаци ће једини ове зиме имати шта да обуку. 

 Љубав на чистом хрватском: Уопће се мени с тобом 
не би фурало. 

 Људождери су ме позвали на ручак. Обећали су да 

неће почети без мене. 

 Људождери су одбили да буду домаћини трке на 

1000 метара. Пристају једино на сумо рвање. 

 Ма какво богаћење власти. Они примају мање, него 

сви ми заједно. 

 Међународну афирмацију Црне Горе успорава што 
иностранству поклања сувише мало – радних посе-

та. 



      
Афоризми и афористичари 1 
 

 336 

 Ми доказујемо да смо староседеоци тако што завр-

шимо у резерватима. 

 Ми се пред нашим раскршћем годинама питамо – 

одакле смо дошли. 

 Ми смо прваци света у трчању пред руду.  

 Ми смо Срби, један преамбициозан народ. Стално 
гледамо у небо и вичемо: Ово је плафон. 

 Министри би учинили више, да у радне посете ино-

странству иду као гастарбајтери. 

 Мировњаци су смекшали. Сада нас гађају гуменим 

мецима. 

 Мислим, дакле имам право на адвоката. 

 Могли смо да радимо у циркусу. Спречило нас је 

што смо се уместо за бацање ножева специјализова-

ли за бацање кашика. 

 Можда је најбољи показатељ будућности наше зе-
мље појачана емиграција клаустрофобичара. 

 Можемо бити сигурни да мечка више никада неће 

заиграти пред нашом кућом. Срушили су је. 

 Мој шеф своме сину није обезбедио кров над гла-

вом. Купио му је кабриолет. 

 Моја жена за мене одваја од уста. Престала је да ко-

ристи кармин. 

 Моја жена је као вино – удара. 

 Монолог је коначно прерастао у дијалог. Говорник 
је постао расцепљена личност. 

 Мора да је у жалости. Видим, пустила обрве. 

 Мора да смо пронашли извор младости. По трећи 
пут нам ничу длаке на језику. 
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 Муж схвата да је озбиљно када жена промени браву 

– на појасу невиности. 

 Музеј је једина зграда на којој пише ЗАБРАЊЕНО 

ИЗНОШЕЊЕ ОРУЖЈА. 

 На аудицији је прошао толико незапажено да су му 
одмах дали улогу у ''Невидљивом човеку''. 

 На биралиштима нема клептомана. Тамо свесно кра-

ду. 

 На прошлим изборима гласао сам ни за кога. Тачни-

је тај за кога сам гласао сад је нико и ништа. 

 На фудбалским утакмицама видим све више диги-

талних сатова. Просто – нико више не жели да нави-
ја. 

 Надам се да ће ми сина регрутовати у граничаре. Да 

не служи далеко. 

 Надам се да ће, пошто једном направе роботе са осе-

ћањима – прећи и на људе. 

 Најбрже је ишла демократизација киклопа. Они су 

први престали са освећивањем – око за око. 

 Највећа антиномија XXI века: НЕ ПУШЕ СВИ – 

АЛИ СВИ ЋЕ ДА ПОПУШЕ. 

 Најсиромашнији су они које ни савест нема за шта 
да уједе. 

 Након реформе образовања учење је много више 

кул. Такорећи: кулучење. 

 Народни посланици цвеће држе у коси. Тамо га ре-

довније заливају. 

 Нарцис просто мора да уштине девојку – да би је 

уверио да је стваран. 

 Наш је голуб мира алергичан на маслине. 
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 Наш цар штеди на бензину. Место на које иде пешке 

је свуда око нас. 

 Наше мечке треба плашити решетком.  

 Наше судије све више личе на европске. Само што 

европске носе перике, а наше тупе. 

 Наши пензионери не морају да посећују бање. И 
овако су у блату до гуше. 

 Нашим продавницама грађани могу да напуне једи-

но жучне кесе. 

 Не можемо одједном ући у Европу. Улазићемо део 

по део. 

 Не разумем се у политику. Зашто нам соле памет, 

ако нам ваде џигерицу. 

 Не, ја нисам спавао са вашом женом. Целе ноћи ни-

смо ока склопили. 

 Неимари код нас не морају да брину. Овде је бити 
тежак искључиво карактерна особина. 

 Некада смо имали крсташке походе, а данас походе 

– да се човек прекрсти. 

 Некада су директори размењивали телефоне. Данас 

размењују секретарице. 

 Неке наше певачице су први пут пред избор, употре-

биле свој глас. 

 Неке писце лакима може учинити једино анорексија. 

 Неки тек у хладњачи почну да мисле хладном гла-
вом. 

 Некима су за сваки разговор у четири ока неопходна 

два сведока. 

 Немаштина нас нагони да кад је киша на главу ста-

вљамо кесе, а када је сунце чарапе. 
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 Није вредело што нам је непријатељ завезао уста. 

Цинкарили смо из стомака. 

 Нисам знао да су нам преци толико превртљиви – 

али, у гробу су се показали. 

 Нисам ни ја будала – да будем паметан. 

 Нису ме примили за џелата. Сувише сам својеглав. 

 Нису ме пустили, на нудистичку плажу. Био сам не-

адекватно обучен. 

 Нови министри заиста мање троше. На рођенданима 
њихове деце, стриптизете су све ружније и ружније. 

 Новокомпонованој музици није потребна полиција 

већ комисија за пребројавање гласова. 

 Нудистичка плажа је једино место где мужеви не ју-

ре за сукњама. 

 Њихова политика је крајње реална. Не појављују се 

два пута у истом месту. 

 Овде је најпрактичније поклонити панцир-кошуљу. 
Све остале врсте носе се знатно краће. 

 Ови га претераше са смањивањем цена. Не могу 

очима да их видим. 

 Од случаја Дафине Милановић, више се не љутимо 

када нам неко опсује мајку српску. 

 Одговор генералштаба на захтев за још хране: ПО-

ЈЕДИТЕ ПИСМОНОШУ. 

 Одлучили су да материјално збрину све голе и босе. 
Почели су од стриптизета. 

 Одувек сам био локал-патриота, а онда је дошао ро-

минг. 

 Оженио сам девицу. Развели смо се пошто ми је ре-

кла да сам најбољи. 
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 Ознака ЕУ, на курсној листи је ЕМУ. Ознака Уније 

Србије и Црне Горе могла би бити НОЈ. 

 Она јесте у цвету младости. Проблем је само што је 

тај цвет висибаба. 

 Они су нам искључивали струју, а ови сада нам ски-
дају мрак. 

 Они су нас каменом, а ми њих хлебом. Ми смо боље 

прошли. 

 Оперисаном генералу у почетку није одговарало ли-

це, али га је после разгазио. 

 Осуђене због убиства пребрзом вожњом најлогични-

је би било живота лишавати – гасом. 

 Отиске уклања са толиком вештином, да се на крају 
увек потпише. 

 Отишла у свет гола и боса, а вратила се као стрипти-

зета.  

 Откривена је тајна Мона Лизиног вечитог осмеха. 

Није излагана у Србији. 

 Откривено је да је структура гена ланчана. Ланци су 

нам дакле, дефинитивно, у генима. 

 Отцепљење Црне Горе неким спортистима је једина 
шанса да постану интернационалци. 

 Пантомимичари су толико учтиви да чак и говоре 

затворених устију. 

 Пацијент је ван животне опасности. Умро је. 

 Педер је спреман да позајми новац, само ако га по-

сле добије назад. 

 Педерима су забранили да усвајају децу. Питам се 

када ће им забранити и да усвајају закон. 
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 Пензионерима није потребан космо-диск. Уз кичму 

им је већ прилепљен пупак. 

 Песму што нас је одржала, најчешће смо интонира-

ли – на чешљу. 

 Пилот је због квара на мотору у последњем тренут-
ку одлучио да постане камиказа. 

 Пишући молбу за повећање топлог оброка, запосле-

ни су појели сва слова. 

 Пљачкаш је тражио живот или све што имам. Било 

ми је свеједно. 

 Пљачка није наша свакодневица. Краду, углавном 

ноћу. 

 По доласку на власт, паметно су поделили комуни-
зам. Њима чекић, нама срп. 

 Подршку за обуставу електричне енергије власти 

добијају са свих страна: из Алкатраза, Синг Синга... 

 Покојник је убијен хладним оружјем – снажним 

ударцем главе у радијатор. 

 Покушао сам да будем ковач своје среће, али су ме 

ухапсили због фалсификовања. 

 Политика отворених врата, обара цене. Нарочито ка-
да је промаја. 

 Политичари су феномени. Морају да приме вакцину 

против беснила, да би стекли посланички имунитет. 

 Помислио сам да сам у циркусу нашао стабилан по-

сао, али опет су ме испалили. 

 Порука из Ирака: Борићемо се до последњег, Сада-

ма. 

 Постаћу шверцер. То је овде једини начин да не за-

вршим на улици. 



      
Афоризми и афористичари 1 
 

 342 

 Пошто су му портрети били сувише маркантни пре-

шао је са ликовне на полицијску академију. 

 Први смо у руке узели кашику и виљушку. Први смо 

их и одбацили. 

 Пред свако купање плавуша изводи стриптиз. Да во-
да не остане хладна. 

 Пред стотину наших питања о несташици животних 

намирница они остају мирни и одговарају – редом. 

 Председник је прошао мојим двориштем. Ову траву 

више никад нећу да шишам. 

 Преживео је егзекуцију маскиравши се. Ставио је 

гас маску. 

 Пристижу нам неми из целог света. Чули су да се 
овде могу купити гласови. 

 Прихватио сам савет да се држим подаље од цигаре-

та. Сад пушим на муштиклу. 

 Прогноза у земљи: Претежно облачно, местимично 

са прокишњавањем. 

 Просјаци познају нашу земљу као свој џеп. 

 Протекле године било је мање гладних. Тачније, по-

ла становништва прошло је сито, а пола – решето. 

 Пуцали су у ваздух у знак упозорења – падобранци-

ма. 

 Радници су престали да штрајкују. На престанак 
гладовања се још чека.  

 Разумем ја да они граде пирамиду власти – али за-

што баш Кеопсову. 

 Распродаја рукавица подигла је ниво грађана. Сада 

су кост – и кожа. 
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 Реинкарнација ће стићи пре њихових телеграма сау-

чешћа. 

 Рекли су да ћемо бити као птице на грани. Прећута-

ли су да се ради о ражњу. 

 Решио сам, идем у атеисте – па шта ми Бог да. 

 Рудари су највеће патриоте. Они посао налазе ис-
кључиво у земљи. 

 Руке увис или прекидам седницу. 

 С обзиром на број курви на нашим улицама, код нас 
мора да цвета – макроекономија. 

 С обзиром на овогодишњи квалитет воћа, више ни 

за једног љубитеља јабука са сигурношћу не може-

мо тврдити да је вегетаријанац. 

 Са изборима је као са цигаретама. Када су ти кутије 

празне – знаш да си испушио. 

 Самоћа не убија просечног Американца. Осама, да. 

 Сан сваког мађионичара је да наступа на Косову. Та-
мо људи најбрже нестају. 

 Саопштили су нам компромисно решење – убијте 

се. 

 Сасвим су нас извукли из жалости. Извадили су нам 

црно и испод ноктију.  

 Све више  верујем да богиња правде у руци заправо 

држи кантар. 

 Све док свет није почео да се ставља на страну сла-
бијег, нисмо ни слутили колико смо јаки. 

 Све прилоге бескућницима, слати искључиво на 

кућну адресу. 

 Све смо пажљивији. Поклоне смо некада куповали 

без увијања. 
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 Све су довели под конац. Животе поготово. 

 Сви ми радимо као један. Тако смо и плаћени. 

 Секретарица се пресвлачила усред радног времена, 

али је директор зажмурио на једно око. 

 Секретарице су доказ да су и политичари некада ис-

под свог народа. 

 Секретарице у светлу будућност улазе без куцања. 

 Сизиф би био срећан да се нађе у нашој земљи. Ни 

он нам не би ваљао. 

 Симбол правде је пуж. У нашем случају, голаћ. 

 Слепац се теши тиме што није спао на просјачки 

штап. 

 Смотра културно уметничких друштава није могла 
да се одржи. Недостајало је струјно коло.  

 Спавам у туђој кући, крај туђег намештаја, у туђем 

кревету. Био бих прави Дон Жуан само када бих и 

жену могао да ставим под хипотеку. 

 Спас за Кину је кондом. Спас за Србију је порез на 

кондом. 

 Србин је стално под оружјем. Никуда не иде без но-
жа у леђима. 

 Србин када побесни броји до десет... а онда се окре-

не и пуца. 

 Србин престаје бити једном ногом у гробу, када се 

одлучи за кремирање. 

 Стандард ми је ове године одскочио. Почео сам да 

се возим приватним аутобусима.  

 Старији помажу младима да стану на своје ноге. На-
рочито у трамвајима и аутобусима. 
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 Стриптизета увек уступа место у аутобусу. Толико 

се навикла на шипку.  

 Судство ради к'о подмазано. 

 Телекомуникације су отишле на добош. 

 Телефони су наш једини фиксни капитал. 

 Терористи се плаше мрака. Пред одлазак на спавање 

оставе све – упаљено. 

 Терористи су толико превазишли амерички начин 

живота да њихова деца, рано изјутра уместо новина 
разносе – читаве новинаре. 

 Тешко је бити Диоген у бурету барута.  

 Толерантност нашег народа расте. Све је више оних 

који би да вам се потпишу на гипс. 

 Толико су лупали да је једини заједнички језик који 

су успели да нађу била морзерова азбука. 

 Трагично је кад су ти неопходне протезе, а још тра-

гичније када имаш све здраве зубе. 

 Трагично је што само полтрони и увлаке успевају да 

уђу у анале. 

 Трбухозборци се у нашој земљи не могу споразуме-
ти. Због крчања. 

 Треба гласати за политичаре који не смеју из земље. 

Они ништа неће изнети у иностранство. 

 Троју су упропастили људи у коњу. А, Србију, коњи 

у људима. 

 У војсци је била бања. Провлачили смо се кроз леко-

вито блато. 

 У комунизму није било забрањено имати веру... ва-
риолу. 
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 У мени геније још увек чучи. У њему већ почео да 

сере. 

 У нашим васпитно-образовним установама, једино 

провалници могу да смање број предмета. 

 У нашим продавницама цене су симболичне: 1991, 
1999...   

 У ормару је сигурније држати љубавника него пи-

штољ. Љубавник не може случајно да опали. 

 У Првом светском рату било је лакше. Тада смо 

Албанију успели да пређемо. 

 У продавницама све чешће уместо плаћања, одлаже-

мо куповину. 

 У рату је по здравље опасније извући упаљач него 
цигарету. 

 У циљу слободе покидали смо и ланац исхране. 

 У Црној Гори опет туча због имена: још једно дете 
крстили Радиша. 

 Улаз у скупштину најлакше је наћи. То су једина 

врата на којима, уместо „вуци” пише – „мајмуни”. 

 Уместо кухињског, набавио сам сто за пинг-понг. На 

њему ми још по нешто сервирају. 

 Уплашио сам се да овога месеца неће бити примања, 

а онда су ми преписали инјекције. 

 Ускоро ће нам тражити визе и за Запад – на стадио-
нима. 

 Уштедео сам на групном сексу. Спавам са расце-

пљеном личношћу. 

 Хирурзи су код нас толико плаћени, да ће још мало 

од сестре поред ножа тражити и виљушку. 
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 Хобс је погрешио. Природно стање је, ипак рат сви-

ју – против нас. 

 Цене су стабилизоване. Имају равномеран раст. 

 Цигарета пред стрељање, једина је која продужава 

живот. 

 Црногорски посланици би пристали и на укидање 
плата – само када би обезбеђење морало увек да их 

изнесе. 

 Црногорски председник је стварно угрожен. Он свих 

ових година ни по цигарете није могао без визе. 

 Чим је мајмун пао на ниске гране, постао је човек. 

 Чим смо протерали оне који су газили орање – пре-

стали смо да оремо. 

 Чим су Срби постали небески народ, настао је рај на 

Земљи. 

 Чини се да новац у банци, уместо на вредности до-
бија на тежини. Људима је све теже да га подигну. 

 Шта вреди што су Американци дошли на месец – ка-

да су остали три године. 

 Шта вукодлаку вреди, што нема длака на језику. 

 Шта год ми причали, Милошевић је од свих пред-

седника једини био истински предан. 

 Шта малаксалима од глади вреде бесплатни лекови 

када се баш сви пију – после јела. 

 Шта ћемо вечерас, сине: Пепељугу, Црвенкапу или 
демократију. 

 Шта фали хомосексуалцима – то су једина браћа ко-

ја ће предстојеће зиме остати топла. 
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ВИТА ТЕОФИЛОВИЋ 
 

 Ако се и ми прикључимо светској заједници, од 
остатка света неће остати ништа!  

 Богатство је појединачно, а социјала нам је зајед-

ничко добро. 

 Владајућа гарнитура чува опозиционо име и након 

освајања власти. Мисли на будућност!  

 Завада у врху државе је доказ да код нас не влада јед-

на фамилија. 

 Кад не успемо главом кроз зид, ми се провучемо кроз 

иглене уши.   

 Кренули смо у Европу ради стандарда, а сад Европа 
тражи да претходно испунимо стандарде!  

 Лане су нашу опозицију чинили пацови и хијене. У 

садашњој су само домаће животиње. 

 Ми смо шампиони демократије. Имамо две опозиције 

на власти и три у опозицији.   

 Мораћемо да продајемо фабрике заједно са радници-

ма јер наше машине без људи не вреде ништа.  

 На путу за Европу стигли смо до Сицилије.  

 Наша демократија је најмлађа, али најнапреднија. 
Имамо председничких кандидата колико и бирача. 

 Наши злочинци су патриоти. Више воле наше па-

цовске казамате него хотеле у Хагу. 

 Наши председнички избори су бајка. Имамо хиљаду 

и једног кандидата.  

 Не пристајемо да будемо део света. Ми смо против 

делимичног рушења. 
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 Ни председник државе није што је некад био! Из 326 

странака једва ће се исцедити сто кандидата! 

 После суше стигле су нам и поплаве. У просеку има-

мо одличну климу.  

 Последњи избори су направили политички преокрет. 
Странке које су дотле биле жестоко против сад су 

борци за промену. Власти.  

 Пошто је опозиција била преслаба, власт јој је доде-

лила своју највећу странку. Да има достојног против-
ника! 

 Пошто непрестано врлудамо, једини начин да нас 

свет сретне је да нас опколи.    

 Председничким кандидатима није стало до власти већ 

како да се сто више жртвују за мајку Србију. Толико 

пожртвовање је успаничило мајку.  

 Продајем теле као бика. Уновчавам будућност. 

 Производња нам и даље опада јер и са досадашњим 
губицима не знамо шта ћемо.   

 Ратови губе на цени. Европа охрабрује кукавице. 

 Све странке су за изборе. Још само да усагласе тај-
минг. 

 Свет нам нуди помоћ, али ми се још колебамо између 

штапа и шаргарепе. 

 Сви кандидати нуде мед и млеко, а после ће само је-

дан бити крив! 

 Сви Срби су патриоти. Зато се листом кандидују за 

председника. 

 Спадате ли у председничке кандидате или у остатак 
народа? 
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 Судећи према жестини предизборне трке, добићемо 

председника који ће се мешати у свој посао!  

 Суди се само ситним лоповима јер су данашњи судо-

ви ситни за крупне криминалце.  

 Тек кад смо победили цео свет, прешли смо на до-
маће обрачуне. Посластице се остављају за крај. 

 У привреди смо последњи, а у спорту први. Не може-

мо у исто време бити и у фабрици и на стадиону!  

 Уместо једне, имамо две уставне повеље. То је дво-

струки допринос нашој литератури.  

 Ући ћемо у промене ако изађемо из процеса.  

 Што год урадимо данас, кајемо се сутра. То је наш 

континуитет. 



 
Радослав Тилгер 

        

 351 

РАДОСЛАВ ТИЛГЕР 

 
 Ако изаберемо лепу и згодну жену за председника, 

бар ћемо око једне ствари сви бити сложни – да је 
згодна. 

 Ако нас Запад прихвати, географија ће изгубити једну 

страну света. 

 Ако они мисле да смо луди, предложио бих им да нам 

одмах навуку лудачке кошуље ради превентиве, јер 

ћемо сигурно полудети због њих. 

 Ако су деца највеће богатство, не знам онда зашто 
сам ја толико сиромашан. 

 Александар Македонски је мачем славу стекао, али 

да је у кревету био добар – не бих рекао. 

 Аууу, колики ти је – малецак! 

 Београд да се пореди са европским метрополама? Та-

ман посла! Па, он је превазишао чак Њу Јорк и Чика-

го. Погледајте само црне хронике по новинама. 

 Београд је иначе бео град, само што су му улице пр-
љаве и има огуљене фасаде. 

 Блер ми је сумњив, само се смеје. Убеђен сам да воли 

топлу браћу да греје. 

 Бог је дигао руке од нас, кад су браћа дигла руке на 

нас. 

 Бог нас је створио све једнаке. Функције су направи-

ле разлике. 

 Бога ми, знам ја да лупим шаком о сто, кад мува сле-

ти на њега. 
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 Боже, кад пишаш доле, на нас покорне – шарај мало, 

шарај! 

 Бостан смо давно обрали, сада пијемо обрано млеко, 

једемо посну храну и причамо масне вицеве. 

 Браћо и сестре! Зар вам то не личи на инцест у говору 
политичара? 

 Великом диктатору Мусолинију, која жена највише 

прија? Зна се – mama mia. 

 Више ми се свиђа библијска теорија о постанку чове-

ка, него Дарвинова. Зашто мајмуни да буду одговор-

ни за своје потомке?! 

 Волео бих да Србија има женског председника. Нека-
ко ми природније да псујем њу него њега. 

 Волети све је слобода, ропство је волети само једно – 

слободу! 

 Волим ја секс, али ме боли дупе због тога. 

 Волимо ми нашег вођу. Исто као што смо и бившег 

волели. 

 Врло лако се обогатио, једино му тешко пада робија. 

 Да има бар толико у глави колико у главићу. 

 Да испод Београда извиру Сава и Дунав, показали би 

ми њима како се загађују реке. 

 Да је Бог знао за Дарвинову теорију не би се мучио 

око Адама и Еве. 

 Да нисам Србин овакав какав сам, не знам шта бих 
могао да будем. 

 Да се ја питам, продао бих земљу, али ми рекоше да 

су је већ продали они који се питају. 
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 Да су праведни – Бог, Алах, Буда и други идоли поби-

ли би се да утврде ко је највећи, а не овако – да се љу-
ди боре за њихов примат. 

 Давно бисмо ми били на добром путу за Европу, да 

смо на време закрпили рупе на нашим путевима. 

 Данас је тешко разликовати лопове од полиције кад и 

једни и други носе маскирна одела. 

 Данас многе жене верују да се из силиконских гру-

ди добија млеко у праху. 

 Данас, да бисте били срећни, довољно је да имате 

здраву, паметну и честиту децу, а да будете несрећни, 
сазнање – каква будућност чека ту вашу децу. 

 Дарвине, да ли си у праву? Од толико крволочних 

животиња, ти тврдиш да је човек постао од мајмуна! 

 Дарвине, да се ниси правио паметан, можда би Бог 

опростио човекове грехе и вратио га у рај? 

 Демократија је лоша ако се спроводи. 

 Деца нам пију обрано млеко, а ми се хранимо масним 

вицевима. 

 До сад је било: Сјаши Курта да узјаше Мурта. Од са-
да ће ваљда и коњ да се пита. 

 Док је Буш на погрешном месту бушио, Бин Ладен му 

је торњеве срушио. 

 Док Одисеј десет година по мору лута, Пенелопа се 

креснула хиљаду пута. 

 Домовина се не продаје, али ако добро платите изда-

ћу је. 

 Дубоко смо зацртали пут у Европу. Сад никако да 
изађемо из те рупе. 
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 Душан Силни је имао велику ману – буџом је харао 

по Балкану. 

 Ђаво остаје ђаво и кад стави божју маску на лице. 

 Ех, кад би Дунав и Сава могли да потекну узводно, па 

да им вратимо сво ђубре које су нам рекама послали. 

 Ех, што нас Бин Ладен није бомбардовао. Сад би ко-
начно имали прилику да му вратимо. 

 Жене не воле попустљиве мушкарце. Обожавају кру-

те! 

 Жене обожавају маратонце, јер могу да издрже преко 

два сата. 

 Заљубљени мисле да љубав покреће свет, а богати 

знају да је то новац. 

 Зашто је Србији баш Црна Гора потребна? Јебеш зе-

мљу која Босну нема. 

 Зашто је честити бог, одредио баш попове да га засту-
пају на земљи?  

 Због чега Србија са Босном не жели федерацију, кад 

има све што и Црна Гора: Муслимане, Хрвате, море, а 

за разлику од Црне Горе – већа је, а има и Србе. 

 Зна како је доспео до врха. Зато се и плаши оних који 
му се клањају. 

 Знају Срби да Бог три пута помаже, зато нису луди да 

из другог пута изаберу председника па да и он завр-

ши у Хагу. 

 Знам ја шта је домаће васпитање, али кад други пљују 

и бацају отпатке по улици, нема смисла да се разли-
кујем од околине. 

 Знао сам да ће ова власт коначно да нас доведе у 

ред. Редови где год се окренеш. 
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 И ми би требало да дамо подршку у борби против те-

роризма, само не знам којој страни. 

 Из хуманих разлога требало би зауставити еволуцију 

код мајмуна – овако су много срећнији. 

 Иза нас је блистава прошлост, а испред нас светла бу-
дућност. Једино нам је садашњост и даље црна. 

 Имали смо монархију, комунизам, социјализам, демо-

кратију. Никако да дочекамо бољи живот. 

 Ја бих за председника бирао пензионере. Научили су 

скромно да живе, а и неће дуго. 

 Ја сам газда у мојој кући – кад жена није ту. 

 Ја сам задовољан ситним, малим стварима, али тиме 

њу не могу да задовољим. 

 Ја сам за то да поскупе: струја, храна и бензин. То је 

један од начина да сачувамо прво место у сирома-
штву. Бар у нечему да смо први! 

 Ја сам узоран муж. Сваки дан се у зору враћам кући 

из кафане. 

 Ја све што радим – радим добро. А што се тиче ту-

цања – то више не радим. 

 Јебо нам је свима кеву, а за силовање нико га не тере-
ти у Хагу. 

 Једва чекам нове изборе. Е, овога пута нећу ићи да 

гласам. 

 Једино, ако мене изаберу за председника, бићу сигу-

ран да нећу изневерити своја очекивања. 

 Јесте да код нас теку мед и млеко, али мед полиза-

ше „бумбари”, а млеко њихове „мачке”. 

 Јесте сине, живимо тешко, али једнога дана, када ја 

постанем министар или председник... 



      
Афоризми и афористичари 1 
 

 356 

 Јоој, јебо те... Није, кеве ми! 

 Јосип Броз као бравар, знао је шта је вар, ал` је више 

волео да живи као филмски стар. 

 Кад би људи скинули своје маске са лица, добили би-

смо читаву менажерију. 

 Кад уништимо Теру, преселићемо се на Венеру. 

 Када би страст између мушкарца и жене била упола 

велика као страст за влашћу, постојала би вечна љу-
бав. 

 Кажу да је Наполеонов ђока био мали, па због стида 

пред Жозефином није смео да се скида. 

 Кажу да су у Хагу добри услови живота. Какви су ов-

де, најбоље би било да прихватимо колективну кри-
вицу и сви одемо у Хаг. 

 Кажу за њега да је духовит, а све духове, па и бога, 

убише у њему. 

 Какав је љубавник био Хица? Плашила га је Еве Бра-

ун пица. 

 Како да будемо на правом путу за Европу кад се још 

возимо царским друмовима. 

 Како да на изборе изађе више од педесет посто гласа-
ча, кад сви кандидати прете да ће се обрачунати са 

мафијом. 

 Како да од наше деце створимо честите људе кад је 

потребно на неког да се угледају?! 

 Како Дарвиновом теоријом објаснити постанак педе-

ра и лезбејки?! 

 Клинтону сигурно нешто фали, кад се само на пуше-
ње пали. 
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 Ко каже да је булдожер спор? Њиме се најбрже стиже 

у демократију. 

 Коле и Ђики да имају заједничку кару, одлично би се 

слагали у пару. 

 Кошава упорно чисти Београд, а киша га пере. И ко-
лико год да су упорни, верујем да ће Београђани по-

бедити. 

 Коштуница је мекан, Шешељ много радикалан, краљ 

не зна српски, а Дивац се није кандидовао. 

 Лако је било критиковати ону власт, када је иза вас 

стајала демократска опозиција и сав слободан свет. 
Хајде сад пробајте! 

 Лако је Млађану да код жена не изиграва кулова, кад 

је код њега сва лова. 

 Лако је нама било да се изборимо против „лудих кра-

ва” кад имамо „јагњеће бригаде”. 

 Људи јако брзо мењају мишљење. У лице ми говоре 
да сам добар и поштен, а иза леђа да сам будала. 

 Људи на бога мисле само у невољи, а цео живот про-

воде ђаволски. 

 Људи рађају децу из чисте пакости зато што знају да 

ће и деца једног дана морати да умру. 

 Људи су измислили љубав, да би им савест била мир-

на, зато што су одувек мрзели. 

 Ма, имам ја птичјег млека, дајте ми за хлеб! 

 Мајмуни су заћутали када су чули шта је човек све у 

стању да изговори. 

 Мајмунима се не свиђа Дарвинова теорија. Доказ за 
то је – што су и даље остали на дрвету. 



      
Афоризми и афористичари 1 
 

 358 

 Мајмунска посла – створили човека и сада се праве 

луди! 

 Марко Антоније и Јулије Цезар били су силни у тој 

ствари, ал` Клеопатру не би задовољили ни сви рим-
ски легионари. 

 Мени жена не сме да писне, кад ме њена мати грди. 

 Место председника у Србији брзо девалвира. Овај 

пут су се кандидовала свега тројица. 

 Ми смо демокритична земља. 

 Ми смо прву етапу транзиције одавно завршили. Кроз 

нашу земљу се већ дуже време простире "зелена тран-

сверзала". 

 Мика Синдикалац не лежи у хладу, воли са својим 
синдикалцима да кара владу. 

 Милошу Великом, кад год се дигао, повалио је сваку 

коју је стигао. 

 Министар финансија нам је као Сунце – огулио нам је 

кожу. 

 Мислим да је Запад једна велика заблуда, јер и они 

имају запад. 

 Многи морају да се баве шверцом да би преживели. 
Не знам зашто онда замерамо нашим политичарима, 

зар треба да умру од глади? 

 Много се себи допао, кад је угледао свој лик у огле-

далу. Заборавио је да скине маску. 

 Много смо весео народ. Код нас карневал траје не-

прекидно. Нашим путевима шетају људи маскирани у 
шарене костиме, на шареним возилима уз пратњу вој-

не музике. 
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 Моја жена обожава аеробик. Нека набилдована бик-

чина, када јој то ради, држи је у ваздуху. 

 Мурат је био курат, ал код жена му није помогла ве-

лика кура, јер га је Милош распорио до учкура. 

 На Балкану се родила европска цивилизација. Зато се 
Европа потрудила да је на Балкану и сахрани. 

 Најбоље би било да одмах изаберемо краља, ионако 

ко год дође за председника, врло брзо се понаша као 

краљ. 

 Нама треба председник кога ће Запад да воли, који ће 

да воли Русе и Кинезе, неће морати никога да испору-
чи Хагу и да нам фудбалере одведе на Европско пр-

венство. 

 Народ није видео вајду од КПЈ, СПС-а, ево сад и 

ДОС-а. Вајду може да види једино од CHF, USD, 
EUR-а. 

 Народ уопште није свестан да сада боље живи – изгу-

био је свест од глади. 

 Народи увек морају да имају неког вођу, који после 

извесног времена умисли да је бог и обавезно им пра-
ви проблеме са другим народима, јер га они не сма-

трају за бога. 

 Народни посланик – представник народа у циркусу. 

 Наш друг Слоба својој Мири веран је до гроба. 

 Нашем Баткету не треба пиша, кад може сваку жену 

њоњом да преслиша. 

 Не би ваљало да време тече уназад, онда би људи по-

ново постали мајмуни, а толико миленијума се труде 

да се разликују од њих. 

 Не жалим ја за старим добрим временима, кад сам 
имао, већ што сам могао! 
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 Не знам зашто на маскенбалима мојој жени увек за-

падне костим зечице, а мени јелена?! 

 Не прихватам Дарвинову теорију. Баба каже да је 

мог тату донела рода, а ја сам убеђен да је мене до-
нела шева. 

 Не смета мени што изигравам коња у браку, али не 

волим кад жена користи мамузе, остају ми модрице. 

 Некада су се владари маскирали у просјаке да би чу-

ли шта народ мисли о њима, данас би требало да се 
маскирају у народ да би чули шта просјаци мисле. 

 Некада су се галебови хранили у рекама, сад све више 

личе на људе – хране се по депонијама. 

 Немојте децу терати да уче. Постаће интелектуалци, а 

ви бисте желели да вам деца буду срећна и богата. 

 Неће Срби масовно да изађу на изборе. Ни један кан-

дидат за сада не обећава да ће убрзо постати вожд. 

 Ни једна љубав није постојана, сем љубави за вла-
шћу. 

 Није ми страшно што је зуб времена оставио дубоке 

трагове на мени, ал не могу да верујем да је на "њега" 

тако поражавајуће деловао. 

 Није све у новцу. Нешто је и у злату. 

 Није се он обогатио преко ноћи. Све је то радио по 

дану. 

 Није тачно да дужина у сексу није важна. Веома је ва-

жна дужина, али она која се мери минутима. 

 Није тешко бити Београђанин – бију га на стадиону, 
на улици, у градском превозу... 

 Није тешко бити човек, само треба да будете човечни. 
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 Никад неће ухватити Караџића и Младића, јер нам 

нуде велике паре да их оцинкаримо, а ми то никада 
нисмо радили због пара. 

 Никада није гледао на свет кроз новац. Посматрао га 

је кроз дијаманте. 

 Нисам ја новокомпоновани бизнисмен, слушам ја и 

забавну музику. 

 Нису само људи крволочни – понекад и животиње то 

знају да буду. 

 Нормално је да у земљи где већина људи изгледају 

као сенке, имамо и владу у сенци. 

 Ова револуција је имала и религиозни карактер, па је 
због тога Скупштина морала да се окади. 

 Од како смо постали небески народ, на земљи нам 

слабо иде. 

 Од рођења су ме учили да сисам. Сад кажу да сам 

сексуални манијак, јер волим сису. 

 Од сада неће бити малих богова. Постали су велики. 

 Одавно смо ми у Европи, само Европа никако да се 

нађе у нама. 

 Одувек сам желео да постанем капиталиста. Жена ми 
је помогла да постанем капиталац. 

 Он је атеиста, убише бога у њему. 

 Он, не долази у обзир за председника! Овај други, ни 
случајно! А, тек трећи...! 

 Они који су вас до сада водили мислили су да сте сто-

ка. Ја тако не мислим и од сада ћу ја да вас водим. 

 Опозиција се борила из све снаге да открије слабости 

бивших власти. И сада је наставила истим еланом да 

те слабости ојача. 
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 Осећам се врло одговорним за будућност Србије, јер 

ако не гласам, пропашће избори. 

 Отац ми је био познати револуционар. Ја сам наста-

вио његовим стопама – спроводим сексуалну револу-
цију. 

 Паљење Скупштине и РТС-а био је предзнак наше 

светле будућности. 

 Парис, да је имао вијугу коју, не би због Јелене сјебао 

Троју. 

 Педери су хендикепирани у односу на жене. Не могу 

да исфолирају трудноћу да би се удали. 

 Победили смо све оне који су пропагирали назадне 
идеје. Остало је још да победимо оне са напредним 

идејама и победа ће бити потпуна. 

 Полиција и војска су уз народ. Никако да се одмакну 

и оставе народ на миру. 

 Полудећу од оваквог живота. Ал' шта вреди кад се и 
мој живот прави луд? 

 Поред толико рупа на коловозу, Београду није потре-

бан метро. 

 После смрти људи иду у земљу, а само краве иду на 

небо. Доказ за то је: Млечни пут. 

 Потукли смо их до ногу. Даље нисмо могли јер су 

огромни. 

 Пошто смо небески народ, ближи смо Богу, па му је 

много лакше да нас кара. 

 Први човек на Земљи био је Адам, а последњи ће би-
ти робот. 
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 Председник је рекао да ћемо морати да стежемо ка-

иш, само није прецизирао – да ли око врата или сто-
мака. 

 Пријатељи су ме издали – признали су кривицу уме-

сто мене. 

 Прогрес је чудо. У ком смеру напредује, лако се може 

догодити да врати људски род у камено доба. 

 Прођоше стара добра времена. Прођоше и стара лоша 

времена. Сад трају нова лоша времена. 

 Пропиштао би он мајчино млеко, да га сам ђаво није 

задојио. 

 Разлика између тираније и демократије је у томе што 
у тиранији један човек чини шта хоће, а у демократи-

ји то исто чини група људи. 

 Револуцију нам је увек предводио неки бравар или 

багериста. Никако да дочекамо да на чело стане неки 
банкар или шеик. 

 Ромул и Рем су кресали у пару, да л` зато што су били 

близанци, или су имали једну кару. 

 Рудари су ДОС изнели на површину ове земље. Како 

сада ствари стоје, бојим се да ће поново да их закопа-

ју. 

 Руку на срце – па и немамо велики избор. 

 Са Стаљином, жена која није свршила, у Сибиру би 
завршила. 

 Сваки растанак је болан, само између Срба и Црного-

раца доноси олакшање. 

 Свиђа ми се српски инат. Из ината! 

 Сврставају га у успешне издаваче. Задње што је издао 

била је држава. 
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 Спартак је био велики јунак у арени, ал` кажу да је 

морао пред женама да шени. 

 Србима је потребан вођа, да би после имали кога да 

криве за своје неуспехе. 

 Стално је тежио да буде на челу параде, а завршио је 
на челу колоне за вешање. 

 Сутра ће ми бити боље, ако преживим данас. 

 Толико жуди за влашћу, да би прихватио да живи 

на пустом острву, ако би га прогласили за владара. 

 У мојој породици имамо различите укусе. Деда је пу-

шио траву, тата џоинт, а ја пушим вутру. 

 У сексуалној слободи много смо напреднији од дру-

гих. Код нас се увелико упражњава туцање у главу. 

 У Црног Ђорђа црна кара, ал` је понекад и она знала 

да га вара. 

 Укинули су смртну казну. Сад народ не може ни да се 
убије из очаја. 

 Умиљата је као јагње. Сиса све од реда. 

 Учио сам у школи да смо ми велика и богата земља. 

Не знам шта сада да кажем својој деци.  

 Хенри Осми није могао да туца без помоћи справе, па 

је женама одрубљивао главе. 

 Цео живот је желео да буде на врху – коначно је завр-

шио на колцу. 

 Цео свет нас је знао по Титу. Бога ми и по Слоби смо 
познати у свету, а надам се да ће и трећи да направи 

неко срање. 

 Циљ сваког демократе је да свргне тиранина и заузме 

његово место. 
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 Чека нас светла будућност. Обећали су да ове зиме 

неће бити рестрикције струје. 

 Човек је једино биће на земљи које убија из задовољ-

ства. 

 Човек је научио да пише и чита, а онда је измислио 
телевизију. 

 Човек је постао од мајмуна, само је мајмуне срамота 

да то признају. 

 Човек је увек тежио ка висинама зато што је мали. 

 Човек је човеку човек, а понекад и жена. 

 Човек мисли, ако је постао од мајмуна, да му је дозво-

љено да се понаша као мајмун. 

 Човечанство има сјајну перспективу. Кад уништи Зе-

мљу, преселиће се на Венеру, која је веома сјајна гле-

дано са Земље. 

 Џингис кан, освајач света, није знао за дражи кревета. 
По ондашњем бонтону, сматрали би га за њоњу да 

није шевио само на коњу. 

 Шајкаче су носили храбри Шајкаши, данас их носе 

разуларени митингаши. 

 Шта је демократија? Много радиш, добро живиш и 
немаш времена да мислиш на демократију. 

 Штета што и од млека не може да се производи ал-

кохол. Онда би и ракија била млечни производ. 

 Што није за Хаг, то је за ЦЗ. 

 Што се моје природе тиче, увек сам био скроман, са-

мо имам велики апетит. 
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МИЛАН ТОДОРОВ 
 

 Атентатор је покушао да га убије, али је телохрани-
тељ био бржи. 

 Бивша власт је сарађивала са криминалцима а нова 

све послове обавља самостално.  

 Био сам на хиподрому. Коњ на кога сам се кладио се-

део је у свечаној ложи. 

 Бомба убачена у кафић није имала за циљ да било ко-

га узнемири, али људи који стално седе за шанком за-
иста имају танке живце. 

 Данас на јеловнику имамо супу, печење и више врста 

колача. Хартија трпи све.  

 Два и два су пет. То је више него тачно.  

 Добро је што још нисте примили прошлогодишње 

плате. Треба нешто оставити и за сутра.  

 Држава то сам ја. Данас јесам, сутра нисам.  

 За ове би опет гласала већина, јер су паметни увек у 

мањини. 

 Злочинац се увек враћа на место злочина. Жртва нема 

потребе за том врстом рекреације.   

 И голим оком се види да су припадници владајуће 
партије лепши и паметнији, а тек кад укључимо ре-

флекторе и камере... 

 Избори ће бити решени или оловкама или моткама, 

али тајност избора биће сачувана.  

 Извршио је самоубиство. Била је то класична сачеку-

ша. 
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 Имали би и наши новинари шта да кажу народу, али 

су заузети припремањем информативних емисија.  

 Имам колико да задовољим основне грађанске потре-

бе: пиштољ, каму и кашикару.  

 Истраживачи јавног мњења су спровели анонимну те-
лефонску анкету. Занимљиво је колико је председни-

кова мајка присутна у одговорима испитиваних.  

 Кад се сретну два бесмртника, одмах се упитају за 

здравље. 

 Како вам је после револуције? Никад боље. 

 Код нас нема лудих крава, а ако нека и дође из света, 

дочекамо је са највишим државним почастима. 

 Лажем, крадем и убијам. Тајна мог успеха је у потпу-
но заокруженом пословном систему.   

 Масовне гробнице су злочин, јер овде свако мора да 

буде појединачно покопан.  

 Ми имамо најбољи народ на свету, а власт је из истог 

вица.  

 Могао сам и ја да постанем незнани јунак, али нисам 

хтео да се правим важан. 

 Могли су да га убију а да не трепну, али никад није 
на одмет мала доза опреза.  

 На амбасадорска места у стране земље шаљемо не-

способне људе. Што да допуштамо одлив памети!?  

 На власти су најбољи из свих средина. Нисмо занема-

рили ни оне с коца и конопца.    

 На врху пирамиде су најгори. Али, кога је брига за 

египатске грађевине!   

 На улазу у Скупштину виде се коњи који узјахују љу-

де, али то је тек улаз.  
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 Народ немилице уништава паркове у градовима да би 

се огрејао, а не мисли шта ће јести на пролеће. 

 Натерали су га да сам себи копа гроб. У раду је спас. 

 Наш народ је крајње заостао. Данас умире од глади 

уместо да је то обавио још у средњем веку.  

 Наш народ је мали. Не мора он све да зна. 

 Наш народ још увек једе дупло више хлеба од Нема-

ца, али владине мере ће нас и у том погледу прибли-
жити Европи. 

 Наша шанса је у извозу хране. Тако ћемо запослити 

милион гладних. 

 Не боле нас одлуке које наша влада доноси, јер глу-

пост не боли.  

 Не знамо да ли да се смејемо или плачемо. У овој зе-

мљи има толико могућности. 

 Не разумем РТС. Поред овакве власти нама није по-
требан сателит за Америку  

 Нема више Хитлера, нема више Стаљина, нема више 

Броза, нема више Милошевића... У Србији нема чега 

нема.  

 Немамо ни срама ни стида, зато што не смемо дозво-
лити да нас воде пуке емоције.  

 Необјашњива убиства никога не треба да чуде, ако се 

зна да је и живот овде исто такав.  

 Нестао је један од нас, а сви смо ми као један. 

 Нико није умро од батина у милицији, а ако је тога и 

било – било је то за његово добро.   

 Нисмо ми последња беда. Биће тога још.  

 Ништа не брините. Били смо и у тежим ситуацијама 

па нисмо знали излаз. 
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 Ова територија је сувише мала за државу, а сувише 

велика за душевну болницу. Али са лудацима се ни-
кад не зна. 

 Од стране помоћи данас нема ни трага ни гласа. То је 

зато што ми је телевизор остао без слике и тона. 

 Пет векова под Турцима и педесет година под нама 

су једине ствари које се не могу ни са чим поредити. 

 Политичким затвореницима су дозвољене посете. По-

сетиоци могу да остану у затвору и неколико година.  

 Политичким странкама је забрањен рад у фабрикама. 

Процењујемо да привреда може и без њих да пропад-
не. 

 Полиција воли добре сараднике. Знају да од њих увек 

буде неки добар уредник.   

 Полиција је брзо стигла на место злочина. Жртва у то 

време још ништа није предосећала. 

 Председник радо улази у масе, штавише он пролази 
кроз њих као да је нормалан човек.   

 Премијер је у предизборној кампањи посетио гробље. 

Никад се не зна чији глас може превагнути. 

 Премијер Србије је посетио сушом пострадало под-

ручје. Народ као да је сунце поново огрејало. 

 Примљени смо поново у Европу. Осталим континен-

тима желимо више среће следећи пут. 

 Пропевао је у полицији, а после је наступао и за своју 

душу. 

 Просјачење је најстроже забрањено. Постоје многи 
други послови од којих може исто тако да се живи. 

 Пулицера би отпустили из РТС-а. Ново време тражи 

нове људе 
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 Радници су код нас бедно плаћени. Не можемо да ме-

шамо посао и задовољство.   

 Реците ми колико већ дуго ништа не радите, ако није 

пословна тајна. 

 Роштиљ смо преузели од Турака, шницлу од Шваба, 
купус од Руса. Једино су казани на улицама наше 

оригинално дело. 

 С нама су ратовале најразвијеније земље света,  јер се 

од нас може доста научити.  

 Сваког дана организујемо неку приредбу за пострада-

ле. Само, мртве је прилично тешко разгалити. 

 Све више наших младих и школованих људи одлази у 
Јужноафричку републику. Кад се човек једном навик-

не на пустињу, не може да одоли. 

 Сви ми чврсто стојимо иза председника, али је шеф 

обезбеђења ту без конкуренције.   

 Сви чланови српске владе говоре енглески, а говоре 
као што мисле. 

 Серијски убица се није разликовао од осталих поро-

дичних људи у комшилуку, осим што је радио на ве-

лико.  

 Срби неће Југославију. Црногорци неће Југославију. 

Југославија је, дакле, оно што повезује наша два на-
рода. 

 Србија је раније била позната у свету по шљивама и 

свињама, а сада је обрнуто.    

 Србија се из дана у дан смањује чиме се избегава ка-

тастрофа већих размера.  

 Српске земље су тамо где су српски гробови. То је 

јефтиније него да сваки час купујемо компас. 
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 Сунце се поново рађа иако је већ једном свануло да 

боље не може бити. 

 Тачно је да је хуманитарној помоћи прошао рок, али 

ни ми више нисмо у цвету младости.  

 Тешко је бити већи католик од папе, али за српску 
владу нема непремостивих тешкоћа.  

 Тешко је бити Србин у Србији, али мени је то од прве 

успело. 

 У затвор су се некада носиле цигарете, ћебе и четкица 

за зубе, али је власт ухапшенима трајно решила про-

блем са зубима.  

 У кући обешеног не прича се о конопцу, него о томе 
шта су нам донеле револуционарне промене. 

 У последњем рату срушена су многа средњевековна 

црквена здања. Зуб времена није поштедео ни најно-

вије храмове. 

 У расветљавању убиства полиција је имала чак 50% 
успеха. Успела је да открије леш. 

 У рођеној земљи је увек најбоље. Само не могу да се 

сетим кад је то било. 

 У Србији ће поново бити уведени жандарми, јер су у 

народу оставили најјачи утисак. 

 Увек хапсе у зору јер је јутро паметније од вечери. 

 Ухапшени опозиционар се обесио у току истражног 

поступка. Ти људи увек иду испред догађаја.  

 Храним се врло правилно. Једем полако и између за-

логаја правим паузе од неколико дана. 

 Цела моја породица гладује. Не радим ја, ваљда, само 
за себе.  
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 Црква и држава су се приближиле. Последњу испо-

вест ћете дати истражним органима. 

 Црква прописује шестонедељне постове, а држава че-

тири недеље месечно.  

 Чега се паметан стиди тиме се луд поноси. А ми увек 
дајемо предност позитивним емоцијама. 

 Често се дешава да спавам до два поподне. То ми је 

радна навика. 
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ДЕЈАН ТОФЧЕВИЋ 
 

 Ајкуле које пливају у брачним водама уједају најче-
шће за срце. 

 Била је то убедљива победа, свако је могао обрлати-

ти. 

 Били су испред времена, олуја их је пратила у стопу. 

 Били су откачени али су их држале добре везе. 

 Били су толико лоши да су могли само горе. 

 Био га је лош глас иако га је добар глас пратио. 

 Био је на висини задатка, узјахао је на грбачу. 

 Био је нико и ништа а данас, када одвојимо новац на 

другу страну, то је и остао.   

 Био је од речи, остали материјал није важан. 

 Босански лонац се популарно зове хашки суд. 

 Будућност нам је пуна прошлости. 

 Велика је гужва око камена спотицања. 

 Већина не може да их нађе јер не тражи у процепу. 

 Видећеш ти своје чим ти спадне оток! 

 Вино постане боље када одлежи као и неки људи. 

 Гађали су нас нуклеарним отпадом, нису хтели ништа 

ново да потроше на нас. 

 Где су прошлост и садашњост нејасни будућност је 

сасвим извесна. 

 Глуво доба ноћи је, причај гласније. 

 Гризли су напред, зато нам је држава оглодана.  

 Да би више пута били прваци често морате да пона-

вљате. 
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 Да би изашли из материјалне кризе морате ући у кри-

зу идентитета. 

 Да би се једни распиштољили други морају да кубу-

ре. 

 Давао је све до себе. 

 Дављенику је добра и најкраћа сламка. 

 Да ли су ово ћорава посла или ми је само пао мрак на 

очи? 

 Делио је судбину народа – шаком и капом. 

 Деца и старци најлакше заплачу први јер им не дају а 
други јер не могу. 

 Дигли су прашину, прорадила је промаја у глави. 

 Дижу глас, не могу ништа друго. 

 Добијају одликовања а одбијају бубреге. 

 Добили смо пендрек по глави становника. 

 Добили су дипломе а некада су морали учењем да их 

зараде. 

 Довољно јако средство оправдава било какав циљ. 

 Док се једни богате други рогате. 

 Док смо чекали боље дане било је лепше него сада 

када су дошли. 

 Док су нас черупали није летело перје. 

 Донели су одлуку али не знамо одакле. 

 Држали су га за реч па није могао далеко. 

 Ексери су за куцање а тастери за откуцавање. 

 Живели су на високој нози јер газе преко лешева. 

 Живимо као у детињству, причама никад краја. 

 Живот га је узео на зуб времена. 
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 Завршено је са стезањем каиша, сада се пролази кроз 

иглене уши. 

 Зар нам је требао вођа да стигнемо довде? 

 Засукали су рукаве, очекује се аплауз. 

 Зато што је он био бог, батина је из раја изашла. 

 Зато што неке боли уво већину боли глава. 

 Злочин је казна. 

 Знамо ми одакле ветар дува када лете главе. 

 И бесмртници завршавају на гробљу. 

 И зрно мудрости страда пред пушчаним зрном. 

 И ми језик за зубе имамо. 

 Иако је глава одлетела круна је остала. 

 Идеје бесмртника се често повампире. 

 Из државног апарата развијају слике у Интерполу. 

 Изборили смо се за место под сунцем али у хладови-

ни. 

 Издао ме је издавач, објавио је књигу. 

 Изложили смо наше вредности, пламен се видео дале-

ко. 

 Изоштри слику на телевизору, видим неке тупе типо-

ве. 

 Имали су одрешене руке – у ћелији. 

 Имао је велики радијус, кретао се у олимпијским кру-
говима. 

 Имао је добре везе, једва су га одвезали. 

 Један писац је био превођен, најчешће жедан преко 
воде. 

 Језик за зубе док их има. 
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 Када власт помери памећу народ губи тло под ногама. 

 Када је густо многи остану на цедилу. 

 Када погодиш из прве циљ ти је погрешан. 

 Када солите памет будите опрезни, лако се пресоли. 

 Какав је то слабић, бије га лош глас. 

 Како је дуг овај ћорсокак! 

 Ко високо лети нека гледа где пада! 

 Ко високо лети није пао с Марса. 

 Ко мисли туђом главом испашта туђе грехове. 

 Ко умије тај се не бије. 

 Код нас грађанској класи припадају сељачки синови. 

 Код нас демократија долази на велика врата и иде у 

мишију рупу. 

 Код нас демократија цвета али неко упорно краде 

плодове. 

 Код нас има много изгубљених случајева, траже себе 

по иностранству. 

 Код нас Курта и Мурта јашу заједно. 

 Код нас се и по највећем мраку смркне. 

 Колико је земаља потребно да се једна држава сахра-

ни. 

 Коначно је закуцао на права врата, тамничар му је 
отворио. 

 Коначно је решио стамбено питање, добио је вечну 

кућу. 

 Криминал је уносан, убише се од посла. 

 Кукавице увек прве одлете. 

 Лежао је зато што је стајао иза свега што је рекао. 
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 Мало им је што су голи, него су и боси. 

 Мењам гробно место за одговарајући стан. Шифра: 

Живећу вечно. 

 Многи што седе у фотељама могли би да леже. 

 Много има гладних а још више оних што су сити све-

га. 

 Могу да причају са висине онима који су недорасли. 

 Може да буде напет колико хоће када ће одапети. 

 Мрак је изашао на светлост дана. 

 На брисаном простору нико не пише. 

 На граничним подручјима науке је највећа царина. 

 На изборима ће победити програм – онај најгледани-

ји. 

 На пољу секса рађају најбољи плодови. 

 Наднице за страх се троше на предизборне кампање. 

 Најбоље су плаћени они који перу паре и пеглају кич-

ме. 

 Најлакша је пионска завршница. 

 Нама не треба тројански коњ, ми све прихватамо. 

 Народ их је носио на грбачи а за узврат они су га но-

сили на души. 

 Наше људе високо цене, судећи по потерницама. 

 Не будите на крај срца можете пасти. 

 Не веруј женским сузама, у њима жене најбоље пли-

вају. 

 Не кукајте више, сачувајте глас за изборе. 

 Не могу да се отмем утиску мада сам прилично јак. 

 Не пратим политику, али она прати мене. 
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 Не само да су гладни и жедни него су и голи и боси 

али им на путевима цветају руже. 

 Не верујем да је човек настао од мајмуна, нису они 

тако блесави. 

 Некада смо живели у правој а данас у правној држа-
ви. 

 Некада смо проблеме решавали устанцима, а данас 

седницама. 

 Неке треба дубље закопавати знајући колико су нам 

пили крв док су били живи. 

 Неки играју на даскама које памет значе. 

 Неки разумеју само говор мржње. 

 Неки су ме хватали на зуб, зубари најуспешније. 

 Неки су само седели на бранику отаџбине. 

 Неко је разбио прозор у свет па ставио политичаре да 

не дува промаја. 

 Неко презиме неће бити исто после зиме. 

 Ни ми нисмо за бацање. За поклањање смо. 

 Није им било лако држали су их на оку. 

 Није им на челу писало ко су и шта су али на потер-

ницама јесте. 

 Није лако, на зуб су ме хватали углавном они што им 

смрди из уста. 

 Никада не би изашли из кризе да их нисмо послали у 

материну. 

 Никоме нисмо остали дужни, плаћали смо чак и туђе 

рачуне. 

 Новац држе на сигурном а нас у неизвесности. 

 Ношење вођа на грбачи је наша народна ношња. 
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 Обелоданили смо нови мрак. 

 Обећавали су куле и градове а оставили брда и доли-

не. 

 Ова музика ми је позната, свира се у клин и плочу. 

 Оваквом народу непријатељ не треба. 

 Ово је најбољи могући свет, кажу, само није за свако-

га. 

 Од  када кубуримо много се више пуца. 

 Од када нам је боље много нам је горе. 

 Од када нема рата убијају се од досаде. 

 Од како нам је свануло пао ми је мрак на очи. 

 Од како су почеле велике победе животи су све мањи. 

 Од лопова ни поштени не могу ништа да украду. 

 Од прилике до прилике упадамо у неприлике. 

 Одвајали су од уста, прво речи а потом и зубе. 

 Однели смо победу, остао је само пораз. 

 Они очеви који деци псују мајку, нека то раде опре-

зно јер могу бити схваћени као да обећавају. 

 Опет ми је пукао филм, изгледа да је државни апарат 
покварен. 

 Оправдали су средства, циљ им више не треба. 

 Осећам се без везе када морам преко везе. 

 Оставила га је жена али га је нашла девојка. 

 Остао сам нем на ваше ћутање. 

 Отишао је по своје и тамо добио своје. 

 Откад су џемпераши обукли одела ми смо голи и бо-

си. 

 Пале су тешке речи, зато су им поразбијане главе. 
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 Пало им је лако јер је било тешко. 

 Пало му је на памет па га је ухватила несвестица. 

 Паметне бомбе не носе мозак са собом. 

 Пао ми је камен са срца и направио рупу у бетону. 

 Пингвини воле када захладне односи. 

 Погодили су суштину али је смисао вешто побегао. 

 Полиција му је мењала лични опис док није задово-
љила фото-робота. 

 Полиција се са навијачима гађала падежима. 

 После оволиког рада сваки резултат је неочекиван. 

 После сваке буне дахије се промене. 

 Прво су обијали прагове а после тога и врата. 

 Пребрзо су окретали лист, били су неписмени. 

 Пред свима је дао реч али нико није хтео да је узме. 

 Престало је једноумље, свако може да мисли својом 

главом. Може да бира којом. 

 Приземни људи душу хране спратовима. 

 Приступили смо потрошачком друштву, углавном 

трошимо време. 

 Прокоцкали су поверење, чип није био висок. 

 Просрпска, процрногорска, проатлантска, проевроп-

ска… ПРОпала држава. 

 Простаци су нас довели у сложену ситуацију. 

 Прошли смо кроз сито и решето а на крају остали на 

цедилу. 

 Пуцали су од смеха – туђег. 

 Пуцао је из пуног у празно. 

 Пуцао је од здравља – погодио је циљ. 
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 Ратни поклич се завршава лелекањем. 

 Ратни профитери знају цену мира. 

 Ратови су постали права конфекција, како у Кашмиру 

тако и у Гази. 

 Рачунали су на њега јер је био добар за обрачун. 

 Родитељи, гајите децу да би постали људи и да би по-

правили свет који сте ви покварили. 

 Рођен сам у једном а живим у другом месту. Саста-

вљам крај са крајем. 

 Само после најгорих збивања дом постаје кућа или 
стан. 

 Свака победа која се да на сва звона је велика. 

 Сваки вук поједе бар по једног магарца. 

 Свануће и нама једног дана. 

 Свет је глобално село, што се не може рећи за наше 

село. 

 Свет је отишао предалеко. Може ли доћи себи? 

 Сви недодирљиви имају додирне тачке. 

 Скок у амбис је био одраз њихове културе. 

 Слободна штампа је била ослобођена и писања. 

 Сметају ми новопечени а недопечени. 

 Смрт је наследио од покојних предака. 

 Сносили су последице – на потчињене. 

 Сократе, живели. 

 Споро напредујемо, чекамо док вођи љубе стопе. 

 Срце дижите ка небу а руке окрените земљи. 

 Сутра ће бити стабилно време ако га земљотрес не 
поремети. 
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 СФРЈ је умрла у најбољим годинама, није стигла да 

остари. 

 Тек када су пале маске пало им је на памет. 

 Тешко нама, колико су нас олакшали! 

 То је био несрећан случај, ударила му је слава у гла-

ву. 

 То није био ћорак већ ћорка. 

 Толико пљувања за мачији кашаљ! 

 Точак историје, изгледа, има и рикверц. 

 Тријумфалне капије не иду на сељачке плотове. 

 Туђе не дамо – своје немамо. 

 Тукли су га док му нису прогледали кроз прсте. 

 У брачним водама тону бродови који превозе луди 

камен. 

 У дубини душе је био добар човек, само што нико ни-

је могао заронити тако дубоко. 

 У Европи само Велика Британија може да буде вели-

ка, сви остали морају да буду мали. 

 У новом систему ћемо бити сви једнаки, једне ће 

скратити за главу а друге дићи на пиједестал. 

 Успоставили су нове односе – само односе. 

 Ухватио се у коло па игра како Нерон свира. 

 Ухватио се у струјно коло па игра како напон свира. 

 Фабрике су дате радницима а они их однели кући. 

 Фразе су му прошле кроз све фазе. 

 Хеј Словени, зар смо живи? 

 Црв сумње поједе најбоље јабуке. 

 Чврста рука диригује пендреком. 
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 Читав народ болује од заједничке професионалне бо-

лести – од нерада. 

 Чуо сам да Влада мења име, зваће се Кризни штаб у 

сталном заседању. 

 Шпијуни су одали полицији дужно признање. 

 Шпијуни су остварили запажене резултате, били су 
лоши. 

 Што се грбо роди ваљак не исправи. 
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АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЋ 
 

 Ако је завеса гвоздена, онда можете мислити о каквој 
се представи ради?!  

 Будућност је пред нама. Али вешто ћемо је избећи. 

 Већ дуго се бавим криминалом, али никако да уђем у 
владу.  

 Већина наших грађана никада не може да се зарази 

трихинелозом. Не једу месо! 

 Види се светлост на крају тунела. То значи да је под-

земљу опет свануло.   

 Видим да живимо боље. Редовно гледам ТВ-Дневник. 

 Влада касни у реформама. Иначе би пропаст била још 

бржа. 

 Влада не може да каже шта ће бити са отпуштеним 

радницима. У њој не раде пророци и врачаре.  

 Влада постиже успехе на свим пољима. Како на пр-
вом, тако и на другом програму 

 Влада ради транспарентно. Све њене преваре су про-

видне. 

 Влада се оштро бори против криминала. Не бира ре-

чи. 

 Власт је грађане довела у ред. Пред страним амбаса-

дама. 

 Власти поново затварају књижевнике. Зато што у 
продавницама краду хлеб и млеко. 

 Водимо љубав, а не рат. Ако нећете да се волимо, 

употребићемо оружје. 
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 Генерали нису изгубили све територије. Добили су 

огромне станове. 

 Гине се на Косову. Скоро као на београдским улица-

ма. 

 Гладни из народне кухиње ускоро крећу на колаче у 
народну скупштину. 

 Голи и боси немају прљав веш.  

 Да се мишљења не би мењала преко ноћи, ноћ још 

увек траје. 

 Десет година су упропаштавали државу, а онда их је 

заменила нова власт.   

 Диктатор је отишао, али су се наследници потрудили 

да се то не осети. 

 Добили смо владу у сенци. Одраније је постојала вла-

да у подземљу.  

 ДОС је обећао да ће његова власт бити транспарент-
на. И заиста, све што су обећавали, остало је на тран-

спарентима. 

 Дочекали смо 21. век, а ваљда ће наићи и трамвај! 

 Држава је вршила ликвидације грађана. А подстицана 

је и приватна иницијатива.  

 Држави смо дали име. Још само да је направимо. 

 Држим језик за зубима. То је начин да сачувам зубе. 

 Ђинђић контролише полицију, а Коштуница војску. 

Али ни један, ни други не контролишу своје поступ-
ке. 

 Заборавили су на уговор са народом. Сада их занима-

ју једино уговори о продаји народне имовине.  

 Завера је била тако тајно организована да ни атента-

тор не зна кога је убио.  



      
Афоризми и афористичари 1 
 

 386 

 Због катастрофалне суше смењен је главни метеоро-

лог. 

 Зоран Ђинђић спроводи приватизацију. Приватизовао 

је полицију, медије, банке... 

 Изазвали су покољ. И тако спречили да дође до инци-
дента. 

 Извео сам пса у шетњу. Ја имам лидерске амбиције. 

 Извршио је  савршен злочин. Прешао је у владајућу 

партију. 

 Имају кризу идентитета. Они су и власт и опозиција. 

 Имамо политичаре за десет држава. Ускоро ће они те 

државе и да створе. 

 Историјско подсећање: и буна против дахија почела 

је због високих пореза! 

 Једва сам препознао штрајкаче глађу. Ни по чему се 

не разликују од већине. 

 Југославија постоји само на папиру. Још један доказ 
да папир трпи све. 

 Кад се откопају ратне секире, закопавају се људи. 

 Када је добио одрешене руке, окрвавио их је до лака-
та. 

 Када не пазим шта говорим, слушају ме пажљиво. 

 Кажу да треба да се опаметимо. Е, вала неће нас нико 

учити памети.  

 Калигула јесте коња одредио за посланика. Али ни он 

није постављао магарце. 

 Код нас постоји слободан проток информација. На 

једно уво уђу, на друго изађу. 

 Колико у нашој земљи има незадовољних? – Полици-
ја још увек утврђује. 
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 Коме је глава ослонац, не дуби на њој. 

 Маните посао! Видите да свакога дана страдају би-

знисмени. 

 Марш гладних је пропао. Нису могли да се држе на 

ногама. 

 Ми знамо шта нам ваља радити. Зато смо и обустави-
ли рад. 

 Ми смо достојанствен народ. Бирамо од кога ћемо да 

просимо. 

 Ми смо парламентарна држава. Све важне одлуке за 

Србију доноси амерички Конгрес. 

 Ми ћемо у Европу у лакованим ципелама. Па, ком 

обојци, ком опанци. 

 Ми чврсто стојимо на бранику отаџбине. Само бра-

ник стално померамо. 

 Милошевић је био диктатор јер је контролисао једну 
телевизију. Ако контролишете све телевизије, ви сте 

демократа.  

 Министар одбране не сме да има везе са војском. 

Наш министар је идеалан. Он ни са чим нема везе. 

 Министар правде изјавио је да је казнена политика 
катастрофална. Слажемо се, када је он на слободи.  

 Министарство нам је пуно помогло. Ништа није ради-

ло за нас. 

 Могли бисмо да хранимо пола Европе. Али никако да 

се договоримо коју половину?! 

 Могли смо да бирамо између два зла. Све док се није 

појавило 19 владајућих странака. 

 Моја плата је толика да морам да је примам из више 

делова. 
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 Нама ништа није поклоњено. Све ово смо отели. 

 Народ их је пре годину дана послао у парламент. Са-

да би их  послао у материну.    

 Народ је нестрпљив. Хоће већ у овом животу да живи 

боље. 

 Народ се ућутао, али ће ускоро проговорити из стома-
ка. 

 Не верујем да су на власти страни плаћеници. Иначе, 

не би пљачкали народ.  

 Не знам шта је горе, када нам Солана руши државу 

или када је прави. 

 Не могу да схвате нашу политику. Много су паметни. 

 Не морамо бринути за будућност. Не знамо шта ће с 

нама бити ни данас.  

 Не помињемо више предизборна обећања, јер нећемо 

стално да причамо исту причу. 

 Не постоје геноцидни народи. Ми смо их истребили.       

 Не само што нису испунили обећања, него тврде да 

их нису ни давали. 

 Не смемо ништа да променимо, да не бисмо заустави-
ли реформе. 

 Некад је крала само левица. Ови данас користе обе 

руке. 

 Некада су разбојници, насилници и терористи носили 

маске. Данас носе униформе.  

 Нема колективне одговорности пред Хашким судом. 

Одговарају само Срби. 

 Немам бомбу, пиштољ, калашњиков... Укратко, лош 
сам Србин. 
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 Непријатељ неће да види наше успехе. Одбија да гле-

да државну телевизију. 

 Није било лутања. Ми смо од почетка кренули погре-

шним путем. 

 Није било подела у народу. Сви смо отишли у про-
паст.  

 Није потпуна трагедија што су нас довели до просјач-

ког штапа, под условом да га паметно употребимо.  

 Није тачно да на државним медијима нема опозиције. 

Демократска опозиција Србије не скида се са свих 

могућих програма. 

 Није тачно да ова власт све распродаје иностранству. 
Доста тога и поклања. 

 Нико нема што Србин имаде. Србин нема ништа.  

 Нико није сигуран да ће осванути. Такав је мрак у Ср-

бији. 

 Нисмо дозволили да нас раставе ситнице. Зато смо 

створили много крупније проблеме. 

 Нисмо ми криви за масовне гробнице. Наших против-

ника је било много. 

 Нисмо ми минорна странка. Имамо више министара 
него чланова.  

 Нисте ви први отишли у шуму. Звери су већ биле та-

мо. 

 Нису они у ДОС-у окупљени око једног циља, већ 

око неколико милијарди. 

 Нису се повезали са мафијом када су дошли на власт. 

Учинили су то још док су били у опозицији.  

 Новине које објављују само добре вести, лоше су! 
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 Обичан човек одговара за своје поступке. Политичар 

одговара за оно што није урадио.              

 Овде се тешко живи. На срећу, живи се све краће. 

 Оживела је трговина са светом. Јефтино смо се прода-

ли.       

 Он је био убојит полемичар, али му се последњи пут 
заглавио метак у цеви. 

 Они који тврде да су дали све од себе, узели су све од 

нас. 

 Они су безгрешни јер не признају ниједну Божју за-

повест. 

 Они су против лажног морала. Јер су за истински не-

морал. 

 Опет ћемо гласати за вас. Ако до избора не умремо од 

глади. 

 Опозиција има приступ државној телевизији. Све до 
улазних врата. 

 Осуђени има право жалбе. Може да се жали кадији. 

 Откад је забрањено пљување по поду, људи пљују 

једни на друге. 

 Откад је свануло, плаше се и своје сенке.  

 Парадокс: Бивши председник је све срушио, а биће 

ухапшен због бесправне градње.               

 Петог октобра су опљачкали савезну скупштину. По-

сле су наставили редом. 

 Писање Уставне повеље отегло се као латиноамерич-

ка серија. Видећемо да ли ће држава бити као Колум-
бија или Аргентина. 

 Побољшан је стандард грађана Србије. Повећане су 

порције у народних кухињама.    
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 Повели су нас у Европу, а онда су изгубили компас. 

 Поводом тешке ситуације у земљи, председник држа-

ве је учинио све што је у његовој моћи. Сазвао је кон-

ференцију за новинаре. 

 Податке о незнаном јунаку интензивно прикупља Ха-
шки трибунал. 

 Подржавам ову власт. Из дна душе.  

 Поздравили смо демократске промене. Приликом 

кратког сусрета са њима.  

 Позови М. ради убиства. Милошевића, Марковића, 

Марјановића...         

 Полиција је ухватила лопове на делу. Али није смела 

да омета министре у њиховом раду. 

 Поред толико спасилаца, дављеник није имао ника-

кву шансу. 

 Поскупеле су цигарете. Премијер је одлучио да пове-
ћа личне приходе.  

 Посланици владајућих партија држали су се јуначки у 

Скупштини. Глас нису пустили.                                                          

 Посланичке плате су велике. Свуда у свету ТВ заба-

вљачи добро су плаћени. 

 После дивовске борбе изгубили смо од патуљака. 

 После очева нације, на власт су дошла деца комуни-

зма. 

 Поставили смо царине према Црној Гори и Косову. 
То се, ваљда, зове функционална федерација. 

 Постали смо део Европе. Срамота ме је да кажем ко-

ји. 

 Потребно је повећати наталитет. Нема довољно наро-

да за оволики број странака. 
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 Почела је грејна сезона. Припремите ћебад и јоргане! 

 Први корак нове власти је био најтежи. После је све 

кренуло – низбрдо.  

 Председник државе је најозбиљнији кандидат опози-

ције. 

 Председник је против једноумља. Увек мисли друк-
чије од целог света.  

 Премијер је за легалисту закон.  

 Премијер не брине што га не воле људи са дна, јер га 
обожавају они из подземља.  

 Премијер није повезан са криминалом. Криминалци 

су повезани са њим. 

 Привреда је била на коленима. А онда су дошли они 

и све су дигли. 

 Прихватићемо свако компромисно решење. Ако нам 

одговара. 

 Пронашли у једним дневним новинама наслов: „Пси-
хијатри у Скупштини града”. И било је крајње време. 

 Психолошка предност је на нашој страни. Полудели 

смо. 

 Рат је завршен компромисом. Њима Косово, нама по-

беда! 

 Режим је све медије ставио под контролу. Да новина-

ри не би били препуштени суровим законима тржи-
шта. 

 Реконструкција владе може да буде добро решење. 

Под условом да буду замењени сви министри. 

 Рећи за тог политичара да је криминалац, плеоназам 

је. 



 
Александар Чотрић 

        

 393 

 Са нама никакав компромис није могућ. Ми одмах 

прихватамо све што нам се понуди.  

 Сагнуо се да прими медаљу. 

 Сада живимо животом достојним човека. Из каменог 

доба. 

 Садашња власт је веома кооперативна. Одлично сара-
ђује са мафијом, шверцерима и терористима! 

 Свака афера за три дана. И тако им прође мандат. 

 Све наше победе су историјске. Порази су свакоднев-
ни. 

 Свет је на ивици пропасти. Више не можемо да живи-

мо од његове хуманитарне помоћи. 

 Симбол нове државе: Застава на пола копља. 

 Срби и Црногорци су један народ. И њихова и наша 

власт шверцују цигарете. 

 Срби имају много празника. Зато што славе поразе. 

 Срби нигде не путују, а стално мењају државе. 

 Срби се враћају својим коренима. Глад их је на то на-

терала. 

 Србија је безбедна земља. За криминалце и терористе. 

 Србија је ушла у историју, али је зато скоро изашла 

из географије. 

 Српско оружје толико је тајно, да га још нисмо про-

нашли. 

 Српско-црногорски дијалог никако да почне. Зато 
што говоримо истим језиком.                       

 Стандард нам је преко ноћи скочио. Штета је што смо 

то преспавали. 
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 Стигле су стране донације. Стандард министара знат-

но се поправио. 

 Судећи по платама, у нашој земљи има три милиона 

волонтера. 

 Тачно је да се код нас суди по кратком поступку, али 
су зато казне дуготрајне. 

 Тачно је да су порасли трошкови живота, али зато је 

живот јефтинији. 

 Тек када су почели да просе по свету, вратили су нам 

национално достојанство. 

 То су наше снаге безбедности. Они терористе посма-

трају са безбедне удаљености.    

 Толеришемо различита мишљења. Ми се тучемо са 
истомишљеницима. 

 Толико су урадили у протеклом периоду да су их је-

зици заболели. 

 Требало би да примим вакцину против беснила. По-

беснео сам када сам у самопослузи видео нове цене.   

 У овом режиму више нема лопова. Они су сада углед-

ни бизнисмени.  

 У полицији раде стручњаци за крвне деликте. Беспре-
корно их извршавају. 

 У СПС постоје фракције. Социјалисти се деле на оне 

који су у затвору и оне који су још увек на слободи. 

 У Србији је владао мрак. Народ тек сада види за кога 

је гласао. 

 У Србији се криминалци не шетају мирно улицама. 

Они возе луксузне аутомобиле. 

 У Црној Гори су укинули смртну казну, али су увели 

радну обавезу. 
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 Убијао је. Зато што је био војник партије.            

 Убице се не налазе у бекству. Напротив, они прогоне. 

 Ударили смо темеље демократији. И све се срушило. 

 Хоћемо да успоставимо односе са великим силама. 

Али искључиво на бази пуне равноправности.  

 Храна је наша стратешка предност. Тренутно гладује-

мо из тактичких разлога. 

 Централни затвор биће претворен у зоо врт. Ухапше-

не су крупне зверке.                                 
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	АФОРИЗМИ И АФОРИСТИЧАРИ 1
	 Велике политичке странке се познају по томе  што из њих стално неко излази.
	 Иако нисмо у штрајку, поштујемо минимум рада.
	 Како сам могао да починим ратни злочин кад сам све време био под терапијом?
	 Културу дијалога заговарамо сви углас!
	 Ма какав геноцид! Убијен је само један народ!
	 Масовне гробнице су доказ да је злочин пустио дубоке корене.
	 Народ се не може преварити јер он само нама верује.
	 Наша победа би била већа да је нисмо испустили.
	 Нисмо одговорили на ватру јер нам је полиција претходног дана одузела сва људска и грађанска права.
	 Одлучили смо да живимо заједно, да то не би морао да чини свако понаособ.

	 Питао сам снајперисту којој циљној групи се обраћа.
	 Пољопривреда нам је у катастрофалном стању јер наше село нема џез оркестар.
	 Све је било у најбољем реду док појединци нису почели да користе гужву.

	 Хомосексуалац сноб излази из америчког плакара.
	Горан Докна
	Миодраг Стошић
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