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А ако се промени власт, шта ће бити са нама, опозицијом?
Слободан Симић

А било је и скептика који су тврдили да се дете
из мешовитог брака не може поделити.

Слободан Симић

А кад ми се покварио телевизор,
морао сам да гледам бомбардовање кроз прозор.

Слободан Симић

А кад се дочепао државне сисе, подетињио је.
Павле Јанковић Шоле

А мјеста која нису постала историјска
биће ослобођена неком другом приликом.

Јово Николић

А онај с чарапом на глави је
помоћник министра финансија.

Александар Баљак
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А са ђубретом опет неки поступају
као да га имамо за бацање!

Зоран Станојевић

А сад прогноза за сутра: Горе него данас.
Мирослав Стефановић

А седмог дана Бог се ухватио за главу.
Петар Лазић

Авангарда лута. Нема претходницу.
Ранко Гузина

Авантура нове Европе
је авантуризам старе Европе.

Томаж Швагељ

Агрегатно стање предизборних обећања:
ветар и магла.
Јане Атанасов
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Агресорима поручујемо да не шаљу своје синове 
у нашу земљу.

Овдје и наши једва преживљавају.
Јово Николић

Администрација нам је бесмртна.
Умиру само одлуке– које спроводе.

Павле Јанковић Шоле

Ако бесмртници овако наставе,
сутра ће и дан жалости бити празник.

Александар Баљак

Ако бих морао да се определим између Бога и ђавола, 
одлучио бих се за јачега.

Жарко Петан

Ако будемо бирали изум столећа, референдум је ту.
Милан Стевановић Трновица

Ако вам дете васпитава улица,
уместо књига, купите му план града!

Ненад Црнчевић
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Ако вам је досадило да вас користе као марионету,
смрсите им конце!

Јелена Кујунџић

Ако вам крене све наопако, промените положај.
Миодраг Ј. Стојановић– Миос

Ако вам потону све лађе,
прогласите их подморницом.

Јанко Бучар

Ако владар није производ демоса, производ је демона.
Радиша В. Ђокић

Ако власт квари човека,
бојим се да нам народна власт не исквари народ!

Растко Закић

Ако држава не почива на закону, почиват ће у миру.
Исмет Салихбеговић
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Ако желиш чисту еколошку средину,
мораш трпети инсекте.
Драшко Веселиновић

Ако живимо у магли, то не значи да не постоји сунце.
Драгољуб Шаин Жуле

Ако живиш међу вуковима –
нема начина да се не научиш да уједаш.

Светослав Пеичев

Ако замрсиш конце,
треба да се провлачиш кроз иглене уши!

Петар Гонков

Ако знате своју цену,
значи имате намеру да је некоме кажете.

Светослав Пеичев

Ако и легнемо на руду,
остаћемо волови до краја живота.

Рајко Теовановић
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Ако и не побиједи најбољи,
најбољи је онај који побиједи.

Роберт Марић

Ако идеално не постоји,
онда смо ми близу идеалне државе.

Васил Толевски

Ако идеш по људским траговима,
често ћеш налетети на пса.

Јасим Мркаљ Кадмус

Ако изузмеш народ, жртве и нису тако велике!
Драгољуб Дуре Николић

Ако икад дођемо до памети,
већ сад знамо шта ћемо урадити.

Живан Жикић

Ако имате мало, имаћете континуитет.
Ратко М. Павичевић



Васил Толевски

11

Ако имате проблема са вишком килограма,
рукујте се са председником.

Чега се он дотакне – осуши се.
Момчило Михајловић

Ако их треба испунити, сва су обећања празна.
Радомир Рацковић

Ако је анђео бео, а ђаво црн,
онда је човек црно-бели.

Јован Алађозовски

Ако је благи бог и мене вајао по свом лику и обличју,
онда ја о дотичном имам своје мишљење!

Ђорђе Фишер

Ако је већ утврђено да је вођа био слеп,
зашто нико није проверио народ?!

Станко Нешковић

Ако је власт код господара, онда и твоје дело,
кад је завршено, остаје без потписа.

Валентин Чудрић
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Ако је власт од Бога, онда ту ни свеци не помажу.
Свјетлана Рашић

Ако је власт у Босни и Херцеговини
глас народа – дабогда промукла.

Ернест Бучински

Ако је живот лутрија –
глупани су извукли главне згодитке.

Тома Бебић

Ако је истина да највише верника има међу сиротињом,
не приближавамо ли се Великом посту.

Владимир Јовићевић Јов

Ако је пакао доле, зашто су ђаволи горе?
Здравко Гојковић

Ако је политика курва наша држава конкурише 
за јавну кућу.

Зоран Матић Мазос



Васил Толевски

13

Ако је политика курва, онда су политичари проститутке.
Боривоје Илић

Ако је политика курва, кадрове треба подмладити.
Екрем Мацић

Ако је политика мода, наши политичари су – манекени.
Ристо Филчевски

Ако је скупштина отворена за све грађане,
зашто од скупштинског бифеа
не направите народну кухињу!

Живко Павлов

Ако је срећа у несрећи,
онда су Срби народ најсрећнији.

Илија Марковић

Ако је срце у глави, мисли су скучене.
Јандре Дрмић
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Ако је тачно да се ствари скупљају у прању,
Србија се последњих година много купала.

Дејан Патаковић

Ако је у политици све на дуге стазе, онда је све у ногама.
И ту глава нема шта да тражи.

Суно Ковачевић

Ако је у раду спас, мале су нам шансе.
Мића Тумарић

Ако је човек наше највеће богатство,
онда смо тешка сиротиња.

Радоје Николић

Ако Косово постане република,
посластичарнице у Београду биће им конзулати.

Драгиша Пандуровић – Гиле

Ако лаж има кратке ноге, како онда
успијева да стално иде укорак с временом.

Вуко Безаревић
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Ако лајеш за караваном,
порекло ти је пасје.

Крсто Дамјанов

Ако љубав не познаје границе,
одакле толико илегалаца?

Алија Хоџић

Ако магарац лети довољно високо,
многи ће га заменити за Пегаза.

Милан Фридауер – Фреди

Ако мислиш да будеш темељ, опрости се од сунца!
Софе Штерјоски

Ако народ једе народни хлеб,
онда ови са врха једу сточну храну.

Марко Пешић

Ако народ проговори, 
власт ће остати без текста.

Живко Кулић
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Ако нас грађани изаберу, бићемо слуге народа.
Спремни смо да служимо и доживотно.

Ива Мажуранић

Ако нас свет заиста толико воли,
онда је оно био злочин из страсти.

Драгутин Минић Карло

Ако нас туђи успех уплаши,
сопствени нас неће утешити.

Радиша В. Ђокић

Ако наставимо стопама својих предака, стићи ћемо их.
Живан Жикић

Ако наша Скупштина није укинула закон гравитације,
онда је ова влада одавно морала да падне!

Нинус Несторовић

Ако не видиш ништа добро
у управљању државом, промени диоптрију.

Крсто Дамјанов
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Ако не вјерујеш у бирокрацију –
дођи сутра!

Здравко Хорват

Ако не желите да сретнете глупог и ружног човека,
склоните огледало.

Јово Кнежевић

Ако не знате своју цену,
немојте мислити да сте драгоцени.

Светослав Пеичев

Ако не скренемо са његовог пута, одосмо код њега.
Јован Г. Стојадиновић

Ако невоља зближава људе, прогласимо ванредно стање.
Суно Ковачевић

Ако немате других проблема,
довољни су и први.
Ратко М. Павичевић

Ако немаш леђа, нећеш имати ни стомак.
Методи Пранговски
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Ако немаш шта да кажеш, реци то са што више речи.
Лазар Довниковић

Ако нећеш да будеш стар,
мораш умрети млад.
Здравко Калтнекар

Ако ниси трн у оку једних,
бићеш трн у оку других!

Турхан Расиев

Ако ови дочекају касну јесен, ми нећемо рано пролеће.
Бобан Милетић Бапси

Ако ово треба да буде ваша прошлост,
почните испочетка.

Дарко Марковић

Ако погодимо излаз – наш лавиринт је 
промашена инвестиција.

Жарко Миловановић
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Ако покушате да идете нашим путем, одлетећете у ваздух.
Само ми знамо где су мине.

Бане Ђорђевић

Ако похватамо све лопове – ко ће да влада?
Владимир Кусовац

Ако Председник каже да је доста убијања,
треба му веровати.

Једино и он зна за шта смо гинули.
Драган Рајичић

Ако преживимо ову кризу, Европа нам не гине.
Пеко Лаличић

Ако решите да ми идете на живце,
најпре се изујте!
Веселин Зидаров

Ако рушите споменике,
немојте дирати постаменте!

Могу да се употребе и други пут.
Иоан Ромошан
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Ако савијете леђа, попеће вам се на главу.
Митко Алачки

Ако све ставимо под лупу, јасно се види
да смо постигли огромне резултате у развитку друштва.

Тома Ракијаш

Ако свет није у теби, каква корист
што си ти у свету!

Петко Колев

Ако се из ове коже не може изаћи,
превентива је да постанеш дебелокожац.

Градимир Здравковић

Ако се на врх пењеш као мајмун,
барем силази као човјек!

Борислав Митровић

Ако се не буде нитко бринуо за сиротињу,
прије ће је нестати.

Јанко Бучар
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Ако се непријатељ ускоро не преда,
прети опасност да ми сви изгинемо.

Зоран Т. Поповић

Ако се плашите да ћете дотаћи дно, скратите конопац.
Небојша Боровина

Ако се продужи овако,
највише посла имаћете са незапосленима.

Дарко Марковић

Ако се сељаку не бране црне овце,
што интелектуалцу бранити црне мисли.

Владимир Булатовић Виб

Ако се сунце рађа на истоку
– онда је Србија на западу.

Анђелко Заблаћански

Ако си изгубио прилику да се у младости
сам убијеш, после тога ће рећи:

Доста је живео!
Октавиан Палер
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Ако си љубитељ паса који воле да лају...
научи их на кога да лају

Јоже Воларич

Ако си макар мало у сродству с вуковима, 
не треба да се бојиш оваца.

Јоже Воларич

Ако слабости сасечемо у корену,
одакле ће се хранити врхови?

Љупчо Сиљановски

Ако слога кућу гради,
није ни чудо што остасмо код темеља.

Саша Миловановић

Ако смо издржљив народ,
не значи да свако треба да нас јаше.

Георги Хаџи – Васков

Ако снага улази на уста,
онда је јасно зашто нам је душа у носу.

Милош Ђурђев
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Ако ствари гледамо наопачке,
кривци седе у последњем реду.

Стојан Петковски

Ако стварно имаш шта да кажеш,
не цитирај друге, цитирај себе.

Киро Урдин

Ако сте видели пчелу дојиљу, верујте у мед и млеко!
Драгослав Митровић

Ако су сви изузев мене мој народ,
мој јадни народ нема никога осим мене.

Бранислав Брана Црнчевић

Ако су средине различите, покушајмо са батинама.
Она има два краја.

Алија Хоџић

Ако су српске земље тамо где су српски гробови,
онда је цео свет наш.

Раде Ђерговић
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Ако те коњи у партији стално прескачу,
запитај се у чијим си рукама пион.

Зоран Додеровић

Ако ти је до глупости, иди у Скупштину!
Ово је циркус.

Мића Живојиновић

Ако ти један каже да си глупак, не брини.
Али ако ти то кажу петорица,

време је... да формираш странку.
Веселин Зидаров

Ако ти слиједе кораке, ти лети.
Весна Парун

Ако ти смрди, одреци се свога носа.
Кемал Махмутефендић

Ако у рату добијамо а у миру губимо,
не смемо да мирујемо!
Витомир Теофиловић
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Ако укинемо мито и корупцију,
како ћемо онда да се лечимо?

Јасмина Буква

Ако умре Србија,
немамо довољно територије ни да је сахранимо.

Слободан Симић

Ако ускоро не прогледамо, видећемо свога бога!
Пеко Лаличић

Ако хоћемо бити повезани са свијетом,
не значи да треба прећи све границе.

Марко Ерцеговац

Ако хоћете да купите много ствари –
морате се продати.
Светослав Пеичев

Ако хоћете да повећате приносе,
пређите са речи на села!

Бошко Перински
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Ако хоћете имена, у реду, почећемо од незнаног јунака.
Павле Поповић

Ако хоћете рат, добићете га!
Ако хоћете мир, мораћемо да преговарамо!

Горан Гаћеша

Ако хоћеш да погинеш за отаџбину,
не тражи да и она уради исто то за тебе.

Дукан Јелен

Ако хоћеш са неким да будеш далек,
постани његов комшија!

Софе Штерјоски

Акцију – очистимо Србију, започели смо од тањира.
Миодраг Стошић

Албанци су се последњи одвојили од Србије.
На њих се више нема ко угледати.

Мирослав Средановић
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Алкохолизам је у паду.
Нико не пије на гладан стомак.

Милутин Ђуричковић

Аматери бар немају професионалних деформација.
Александар Павић

Американци морају бити опрезни кад планирају 
лет на Марс.

Ми смо одатле падали више пута.
Драган Шушић

Аплаудирам на јавним скуповима.
Наплаћујем само руке!

Нинус Несторовић

Аплаудирати не могу они чије су шаке пуне,
али могу они чије су главе празне.

Живко Вујић

Апсолутна демократија. Сваки човек странка.
Никола Талевски
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Аргументи су на лицу места, али личности нема.
Ангел Славилов

Атеист сам, Бог ми је свједок!
Роберт Марић

Атеиста је најбоље решење за министра свих вера.
Миливоје Радовановић

Атеисти су се родили,
али родили су се бадава.

Јонуц Караџа

Атентати су доказ да власт удара у главу!
Милован Вржина

Атентатор је покушао да га убије,
али је телохранитељ био бржи.

Милан Тодоров

Атентатор се колеба. Чуо је да је глупост неуништива.
Момчило Михајловић
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Атмосфера узајамног неповјерења
једина је гаранција за будност.

Стеван Стојичић

Аукција душа је успела.
Све су продане!
Милован Вржина

Аустралијанци се залажу
да наш вођа буде председник Азије.

Досадило им је да Аустралија буде најмањи континент.
Ђорђе Оташевић

Аутобиографија га је потпуно измијенила.
Сенад Хонић– Хона

Аутобиографију полтрона чине
исјечци из биографије газде.

Алија Капиџић– Алкап

Афоризам је детонатор истине
који никад не експлодира.

Веселин Брновић
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Бављење политиком је корисно за здравље.
У нас никада ни због чега политичаре није заболела глава!

Раде Јовановић

Бадава их пеглате,
они су изгужвани изнутра.

Зоран Михајлов

База не може да препозна свој глас
у устима својих посланика!

Димитри Лешниковски

Балет је барски програм за лепо друштво.
Богдан Новак

Балзамованом народу свака шуша може да буде фараон.
Зоран Ранкић

Балкански мировни процес
протегао се у – процесију.

Ладислав Радек
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Балкански политичари својим грађанима
најрадије граде куле у олујним облацима.

Милан Фридауер – Фреди

Балкански синдром –
бити гост у сопственом дому!

Петар Краевски

Батинаш се збиља трудио да
буде нежан, али је батина

терала по своме!
Веселин Лари Мишнић

Бацили су му пепео у очи и он је прогледао!
Димитар Атов

Баш ме занимају резултати тајних избора.
Да видим за кога сам гласао.

Екрем Мацић

Беда долази одатле што бубњари
покушавају да свирају прву виолину!

Слав Десиславов
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Беда и температура нестају после знојења!
Рангел Стаменов

Бедни су сви који бедно изгледају
и половина осталих

који не изгледају бедно.
Еуген Јурић

Без јатака нема ни хајдука!
Бранислав Бане Јовановић

Без мућкања нема ни друштвеног крема!
Васка Јукић Марјановић

Без обзира на број жртава, 
то је била само борба мишљења.

Милутин Ђуричковић

Без политичара политика
никада не би постала курва.

Јаков Ивандић



Васил Толевски

33

Без посла остају људи у пуној радној снази.
И ред је да терет промене понесу најјачи.

Милан Тодоров

Без тешких људи
не би било тешких времена.

Срећко Лазари

Безболно смо увели демократију.
Нисмо је ни осетили.

Александар Баљак

Безуби можда теже говоре, али лакше потпишу!
Јован Вељин Мокрински

Безуби снови имају
своје време и своју цену.

Тоне Додлек

Берберин ми увек прича о привреди.
Длаке ми се тада накостреше, па ме лакше шиша.

Љубиша Манојловић
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Бескућници сањају кућни притвор.
Милан Илић Маја

Бесмислено је веровати у будућност,
све док си на Балкану.

Драган Огњановић

Бесмртници се понашају као да се једном живи.
Милан Тодоров

Библиотеке су јавна кућа за књиге.
Миљенко Жуборски

Бивша држава је постојала само на папиру.
Зато се тако брзо поцепала.

Радослав Тилгер

Бизнис је уносна ствар,
нарочито када продајеш сопствени народ.

Божидар Пешев

Бик је срећнији да погине у кориди,
него да вуче јарам као во!

Ефтим Гашев
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Бикови немају шта да науче од волова.
Јасим Мркаљ Кадмус

Бикови су алергични на црвену боју,
а политичари на боје противничких странака.

Томаж Швагељ

Била је то проширена седница.
Посланици су се потукли у холу Скупштине!

Слађан Мартиновић

Била једном једна политика
– док се није изродио политички живот.

Владимир Јовићевић Јов

Били смо Европа у средњем веку.
Сада смо средњи век у Европи!

Раде Јовановић

Били смо заостала земља са доста прогресивних људи,
сад смо прогресивна земља са прилично заосталих!

Миленко Пајовић
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Били смо небески народ, сада све више, 
постајемо подземни.
Радмила Вељковић

Били смо острво стабилности,
насељено бродоломницима!

Богомил Евтимов

Били смо петсто година под Турцима.
Ухватили су нас на спавању.

Александар Баљак

Били смо толико заостали,
да нисмо видјели ко нас – води.

Звонимир Балог

Били су истомишљеници.
Ћутали су о истим стварима.

Сенад Хонић – Хона

Били су скромни.
Нису тражили ништа осим власт.

Драган Шушић
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Било би мање гужве
да на врху има више мјеста.

Милорад Јокнић

Било би најбоље за мене да се угледам на себе.
Миљенко Жуборски

Било је крви до колена. 
Срећом, ми смо мали народ.

Владан Сокић

Било је паметнијих решења,
али ко је смео да послуша националне издајнике?!

Александар Чотрић

Било је то у једној земљи грађана.
Све сељак до сељака.
Милутин Ђуричковић

Био је бесмртан.
Поготово у пријашњем животу...

Крешимир Метелко
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Био је вулгаран.
Говорио је голу истину.

Дарко Батан Жуњић

Био је изнад свега.
Сад је под истрагом.

Живко Ђуза

Био је јако поштен, само што је то вешто крио.
Дејан Лопичић

Био је коњ. То му није сметало да зајаше.
Војкан Ристић

Био је састанак на нивоу.
Припремљена су вешала.

Владица Миленковић Влајче

Био је склон истини, па је уклоњен.
Дарко Батан Жуњић

Био је скроман. Волио је само себе.
Дарко Батан Жуњић
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Био је то погрешан пут све док вођа није кренуо њиме.
Ратко Дангубић

Био је то спровод какав се не памти.
Оркестар за сахране је више пута излазио на бис.

Милан Тодоров

Био је толико лош човек да су га и болести заобилазиле.
Недељко Радловић

Био је цењени писац.
Што је мање писао, више су га ценили.

Богдан Новак

Био је частан политичар и вредан човек.
Сада је само политичар.

Срђан Симеуновић Сендан

Био је чудо од детета. Човек никад није постао.
Митко Алачки

Био сам изван себе, сада се повлачим у се.
Маринко Чавар
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Био сам на информативном разговору.
Ни они не знају више од мене.

Верољуб Јовановић

Био сам наиван. Мислио сам да ће и ови
по обичају да нас опљачкају до голе коже.

На ове перверзије нисам рачунао.
Слободан Трикић

Био сам поштенији док сам мање знао.
Али, човјек се учи док је жив.

Слободан Живановић

Био сам Српче, па Србин, па Србенда!
Хоћу да кажем, стари се.

Зоран Ранкић

Бирајте мене, нисам ништа неспособнији од других.
Павле Поповић

Бирали сте – трпите!
Мијо Мирановић Гроф
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Бираћемо их док им не досади.
Не могу ни они вечно.

Александар Баљак

Бирачко тело је растегљиво.
Колико нам треба гласова, ми обезбедимо.

Душан Пуача

Бирачко тело нема главе.
Павле Ађански

Бирократ кад је збуњен, држи говор.
Сељак збуњен, незбуњен, држи мотику.

Владимир Булатовић Виб

Бирократи никад неће сазнати што је прво настало: 
ордење или заслуге!

Миле Ђорђијоски

Бирократизам меље демократију
делећи народу трице.

Павле Ковачевић
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Бирократија је пустила дубоке коријене.
Зато имамо шуму од закона.

Марко Ерцеговац

Бити искрен значи лагати што мање.
Тамара Лујак

Бити испред свога времена значи бити ближе гробу.
Растко Закић

Бити млад значи вјеровати да
имаш право и када те увјере да га немаш.

Весна Парун

Битка за храну не тражи само семе,
већ и мотику.
Спиро Џајков

Биће боље чим научимо да гладујемо.
Милутин Алемпијевић
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Биће саслушана црна кутија.
Нека се чује и глас народа.

Раша Папеш

Биће скоро пропаст света.
Рекао сам вам да ћемо победити!

Драган Шушић

Бићемо мала Швајцарска.
Величину смо већ постигли!

Момчило Михајловић

Бићу искрен! Слагаћу вас!
Мића Тумарић

Бјежећи од вукова, постадосмо овце.
Бранислав Рибар

Благо будалама. 
Они увијек имају кворум.

Радомир Рацковић
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Благо глупима.
Они никада не могу да испадну будале.

Мића Живојиновић

Благо Домановићу, његов Вођа је био само слеп!
Бобан Милетић Бапси

Благо животињама, не баве се политиком.
Костадин Уста Петров

Благо незапосленима.
Они никада неће живети од пензије.

Милош Ђурђев

Благо старим Грцима
– њихова трагедија имала је само три чина.

Свјетлана Рашић

Блажени да су сиромашни духом.
Њихово је министарство културе.

Александар Новаковић

Блејањем и шут постаје рогат.
Миливоје Радовановић
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Бог би им помогао, али је видео да нема коме.
Недељко Радловић

Бог високо, а земља дубоко, а између – Боже сачувај.
Фердо Ковач

Бог и Алах су сели за преговарачки сто.
Сотона је мировни посредник.

Горан Докна

Бог је најзад у нама, али шта нам вреди,
ђаволи нас воде.

Зоран Матић Мазос

Бог је на нашој страни,
али ми смо на супротној.

Горан Мишковић

Бог је све створио, па и самог себе.
Миодраг Павловић

Бог је створио овце да би и сељаци имали кога да шишају.
Мића Тумарић
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Бог је створио свет.
Која је будала била инвеститор?

Еуген Јурић

Бог не мора да се меша.
Сами себе смо довољни као казна.

Милан Никитовић

Бог све види јер гледа своја посла.
Томислав Марковић

Бог све види. Зато је поп купио џип 
са затамњеним стаклима.

Срђан Динчић

Бог тако добро чува Србе
да ће ускоро бити технолошки вишак.

Бобан Милетић Бапси

Богат човек – то је наше највеће богатство!
Митар Туцовић

Богаташ мисли да му је сваки одговор у џепу.
Бојан Швентнер
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Богати су купили радна мјеста.
Сиротиња чека распродају.

Милан Дуго Кривокапић

Богатство нема граница. 
Наиме, кад је превелико– иде преко границе.

Владимир Булатовић Виб

Богиња правде је слепа, али ипак примети 
да јој неко намигне.

Миодраг Тасић

Богу божије, цару царево, 
а друговима – друштвено.

Рајко Новаковић

Богу шаљемо молитве,
а малим боговима молбе.

Данко Ившиновић

Боже! Све сам ти опростио.
Здравко Хорват



„Бисери балканског афоризма1“

48

Боже, благослови оне што улазе у мој дом.
Заштити и сачувај да ништа не изнесу.

Душан Ђорђевић

Болест је била безазлена,
али је лијек био смртоносан.

Влајко Ћулафић

Болест није била тако опасна.
Доктори су били јачи.
Слободан Живановић

Боли нас неправда.
Правду и не осећамо!

Раде Јовановић

Боља будућност стиже на рате.
Мало данас, мало сутра.

Зоран Додеровић

Боља времена су нам и прије долазила.
Али, сваког госта три дана доста!

Бојан Богдановић
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Боље бити затворен по природи него по закону.
Владо Каракаш

Боље бити мало луд, но мало паметан.
Владан Чизмовић – Чики

Боље врабац у руци, него голуб на грани.
Супа је супа.

Радивоје Бојичић

Боље глава у песку, него дупе у коприве.
Зоран Богдановић

Боље да нас је издало памћење него разум.
Милан Ј. Михајловић

Боље диктатор који хвали демокрацију
него демокрација што хвали диктатора.

Весна Парун

Боље жив и болестан
него здрав а мртав.

Цвето Градишар
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Боље златан сат на руци,
него врабац у руци и голуб на стрехи.

Драшко Веселиновић

Боље је бити го ко пиштољ
него обучен као мртвац.

Никола Шарановић

Боље је бити на крају дневног реда него на крају новина.
Милад Обреновић

Боље је бити најамни радник него роб.
Љепше звучи.

Бранислав Рибар

Боље је да о вама ударе на сва звона,
него да ти учине минутом ћутања!

Никола Пешић

Боље је да си гласно слово
него велико слово!

Димитар Атов
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Боље је да стојите у месту него да правите грешке у 
корацима.

Дарко Марковић

Боље је да те прегази ауто
него да те прегази време, мање боли.

Фране Миличински Јежек

Боље је да у џепу имаш људе него паре.
Нико Брумен

Боље је два сата у Скупштини
него не спавати уопште.

Јасмина Буква

Боље је имати већи коефицијент плате
него интелигенције.

Ранко Лаловић

Боље је када пијемо,
већа је могућност за дијалог глувих.

Матија Логар
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Боље је скренути са пута него са памети.
Екрем Мацић

Боље је штедјети дугачак језик
него расипати кратку памет.

Јован Ераковић

Боље народ у руци него поверење на грани.
Бодин Марјановић

Боље роб него роб...
Кад не могу два добра заједно!

Раде Јовановић

Боље рупа у меморији него у мозгу.
Милан Фридауер – Фреди

Бомбардовање је било селективно.
Бомбардовали су само нас.

Јован Ераковић

Бомбе би могле да донесу демократију,
уколико их народ прихвати.

Ива Мажуранић
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Боранијо, опасуљи се!
Велибор Марјановић

Борба мишљења код глупака кратко траје.
Одмах прелази у рат!

Раде Кецојевић

Борили су се против фотеља
све док их нису заузели.

Ефтим Гашев

Борили су се рударски.
Копали су рукама и ногама да остану на власти.

Дарко Самарџић Кодар

Боримо се за демократију колико нас грло држи!
Дејан Милојевић

Боримо се против одлива мозгова.
Засад испирањем, а предузећемо и друге мере.

Војкан Ристић

Борци за правду остају најчешће незнани јунаци.
Ивана Срећковић
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Босански нудизам.
Од њихових обећања, остадосмо голи.

Екрем Мацић

Босима се лакше стане на жуљ.
Драго Боснић

Босна је задњица Европе и зато, чим неко прдне,
Босанац мисли да га отаџбина зове.

Бојан Богдановић

Бранећи гробље, проширили су га.
Владислав Влаховић

Бранили смо се од агресора и одбранили.
А мало је фалило да и територију сачувамо.

Драган Рајичић

Бранио сам се са слободе
док ми није понестало муниције.

Томислав Марковић
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Брат је ударио на брата.
Није дозволио да му други кроје судбину.

Јово Николић

Браћа смо по крви.
Пливамо у њој.
Ратко Дангубић

Брзо се палимо. Нарочито на ратну трубу.
Милутин Ђуричковић

Брѕо ћемо стићи, локомотива је далеко испред вагона!
Растко Закић

Брине га поскупљење грађевинског материјала:
плаши се да не остане без споменика!

Софе Штерјоски

Бришу нам вијуге да бисмо остали на правцу.
Вишња Косовић

Брод је потонуо. Пребројавамо пацове!
Војкан Ристић
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Брод је пун спасилаца. За дављенике није било места.
Раде Кецојевић

Брод тоне, а ови наши пацови ни да мрдну.
Јадран Кланица

Бродолома неће бити! Пацови се гнезде.
Милован Петровић Веркин

Број телохранитеља расте пропорционално броју гладних.
Живко Вујић

Батина је изашла из раја јер јој наша клима прија.
Дејан Тофчевић

Будале попуштају у дијалогу са самим собом.
Душан Старчевић

Будемо ли о мртвима све најбоље,
када ћемо о некима сазнати праву истину?

Младен Вуковић
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Буди глуп кад треба, а паметан увек.
Тамара Лујак

Буди свиња.
Овде је то једини начин да живишкао човек.

Момчило Михајловић

Буди срећан што други имају,
можда ћеш украсти нешто.

Јоже Воларич

Буди то што ниси
и добит ћеш то што немаш.

Алдо Мателић

Будимо оно што јесмо!
И муве морају да живе.

Вељко Рајковић

Будимо бар ми достојанствени!
Не спуштајмо се на наш ниво!

Драган Копривица
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Будимо људи!
Нека буде што бити не може.

Владимир Мићковић

Будимо оаза мира– да,
али не и да будемо оаза тишине.

Бошко Смаћовски

Будимо реални. 
Немогући смо.

Драгослав Мишић

Будимо усправни.
Дуго ћемо бити водоравни.

Алдо Мателић

Будите писци.
Тако вас барем нитко неће прочитати.

Алдо Мателић

Будите ситничари, имајте ме у виду!
Влајко Ћулафић
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Будна смо нација!
Јели, спава ли се на гладно?!

Веселин Зидаров

Будућност без мене, то је прошлост.
Бранислав Брана Црнчевић

Будућност је капитал који појединцима
и у садашњости доноси капитал.

Жарко Петан

Будућност му је светла.
За дан погубљења, метеоролози предвиђају сунчано.

Сергеј Скорупан

Будућност нам много отежава да се вратимо у прошлост.
Зоран Богдановић

Будућност ће нам судити са односом
према прошлошћу!
Милован Витезовић
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Будућности на овим просторима никада и није било.
Овдје су постојала само интермеца између сивила ратова.

Сабахудин Хаџиалић

Бумеранг се не враћа кад погоди циљ.
Друга је ствар са сатиром.

Крешимир Метелко

Буџет је закон који се усваја већином,
а присваја мањином.

Вељко Рајковић

Вадиш ли поштено свој хлеб,
нећеш имати ни за хлеба.

Веселин Зидаров

Важно је победити, а не учествовати.
Драшко Веселиновић

Вампири прошлости први су дочекали светлу будућност.
Анђелко Ердељанин
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Ваше дело је оригинално. Ни на шта не личи.
Александар Баљак

Вежбам патриотизам, али ми недостаје стручна 
литература.

Ивко Михајловић

Везали су заставу у чвор – да не забораве домовину.
Ратко Орозовић

Везани пас највише уједа.
Калин Калинов

Век напретка може за милијарду година да уназади!
Милован Витезовић

Велика је нужда. Мораће да испадне нешто од овога!
Миодраг Тасић

Велика риба једе малу рибу;
a обје заврше у тави.

Кемал Махмутефендић
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Велика Србија – то је Албанија у малом!
Ранко Гузина

Великани своје недостатке
преокрећу у привилегије!

Георги Тихолов

Велике звјерке
су увијек под ловостајом.

Здравко Хорват

Велике фабрике – то је наша мала привреда.
Ранко Гузина

Велики је патриота. Пљачка само своју земљу.
Мића Тумарић

Велики су људи изблиза мали.
Пера Јанчић

Великој свињи је свака њива мала.
Миладин Берић
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Великом Вођитреба подићи споменик још за живота.
Да и он види ко нас је довео довде.

Драган Рајичић

Велику пажњу смо посветили криминалу и
– резултати нису изостали.

Драгутин Минић Карло

Величина човека није у висини него у ширини.
Живко Наумовски

Венера је слична Земљи: Ни на њој нема живота!
Софе Штерјоски

Вера у Бога све више јача.
За тако нешто побринула се наука.

Љубиша Милић

Веран супруг је онај који не може
ништа друго да уради.

Еуген Јурић
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Вербални деликт је доказ да власт
држи до мишљења појединаца.

Милутин Млађеновић

Веровао је у поштење, а онда је почео да се бави
политиком.

Божидар Пешев

Верујем у боље сутра
и једва чекам да већ сване.

Слободан Дучић

Верујем у боље сутра.
Учествујем у свим наградним играма.

Раде Ђерговић

Верујте у народ. Народ ће се молити за вашу душу.
Милорад Калезић

Ветеринар сам четрдесет година,
а још нисам видео овакву стоку.

Бранислав Брана Црнчевић
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Већ нам се и из дланова чита да смо празних шака.
Радивоје Бојичић

Већ шест вијекова славимо изгубљену 
Биткуна Косову,

а колико ћемо славити отето Косово?
Миле Басало

Већина народа живи поштено.
Остали се сналазе.
Ђорђе Латиновић

Вечни патриоти оженили су се мајком домовином.
Није ли то инцест?!

Јасим Мркаљ Кадмус

Вешт диригент и од публике направи хор.
Зоран Симовић

Ви бисте да свему дате политички призвук,
а гладни сте само зато што не једете.

Раша Папеш
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Ви бисте опет да једете?
Није сваки дан Божић!

Александар Чотрић

Ви сте лек свих проблема,
само што је рок трајања лека прошао.

Дарко Марковић

Ви сте млади па се не сећате, али рећи ћу вам
да је Косовска битка била још 1389. године.

Милан Бештић

Ви сте нас повели у светлу будућност,
ви нас из ње и извадите.

Петар Лазић

Видео сам професионалца.
Гуменим рукавицама претура контејнер.

Горан Вељковић

Видећеш њихово право лице
тек кад им окренеш леђа.

Љупчо Сиљановски
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Видим да нам брод тоне, али ме убеђују да је подморница.
Драгослав Митровић

Видим дупло. Зло и наопако.
Ивко Михајловић

Видимо шта нам раде,
али не осећамо никакво задовољство.

Милен Миливојевић

Видовити постају саучесници сопствене будућности.
Борислав Богдановић

Визе за рај вадимо у паклу.
Милко Стојковић

Вино и ракија не ходају самостално.
Јоже Мотох

Винуо се високо, а срушили су га само са два прста.
Алија Хоџић



„Бисери балканског афоризма1“

68

Високи руководиоци ће посетити наш мали град.
Спремни смо и на најгоре.

Дејан Тофчевић

Високи функционер је убијен.
Полиција верује да је у питању обрачун унутар подземља.

Радоје Николић

Вицеви о великим људима помажу малим људима
да порасту у властитим очима.

Борислав Богдановић

Вичу на сав глас да их не чујемо шта нам обећавају.
Драгиша Кашиковић

Вишак страха може се исказати
и као мањак слободе

Владимир Булатовић Виб

Више волим гледати вијести о држави,
него државне вијести.

Тања Торбарина
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Више не бирам.
Гласаћу за првог који ми падне шака!

Раша Папеш

Више не извозимо памет.
Презаситили смо светско тржиште.

Весна Денчић

Више не тапкамо у месту.
Сада тапкамо на више места.

Јелена Каначки

Више нико не размишља – машта је учинила своје.
Ернест Бучински

Више смо се радовали онима који су отишли,
него овима што су дошли на власт.

Веселин Миличевић

Вишепартијски систем је непотребан.
Ионако можете гласати само за једну партију.

Милан Бештић



„Бисери балканског афоризма1“

70

Вјековно ропство је показало да се са нама
ништа не може урадити по кратком поступку.

Јово Николић

Вјеровао сам у човјека.
Врло брзо раскрстио сам са религијом.

Тома Бебић

Вјечити проблем људождера –
гдје наћи човјека?
Звонимир Балог

Влада здрава конкуренција,
сви би хтели да постану нечији поданици.

Драган Огњановић

Влада има резервни план: Бежање!
Бобан Милетић Бапси

Влада је забранила сваки штрајк глађу.
Али док траје криза, према штрајкачима

неће бити предузимане никакве мере.
Саво Мартиновић
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Влада је обуставила рад и резултати нису изостали.
Дејан Тофчевић

Влада је пала због слабе оцене из састава.
Дејан Тофчевић

Влада је повела рат против сиромаштва,
али се и сиротиња добро бранила.

Дејан Тофчевић

Влада је решила да конкретно помогне пензионерима.
Одобриће еутаназију.

Ненад Ћорилић

Влада је упозорила рударе да се не мијешају
у унутрашње проблеме земље.

Божо Марић

Влада која не предузима ништа,
одлучна је да истраје у својим намјерама.

Јово Николић
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Влада мисли о свему.
Народу је једина брига како да преживи!

Раде Јовановић

Влада пружа помоћ оптуженима,
јер на то имају право као победници.

Живојин Денчић

Влада ће нас погурати?
Значи, најгоре је иза нас.

Бојан Богдановић

Владару се многи увлаче под кожу,
а они одважнији и мање гадљиви,
исказују му и дубље поштовање.

Александар Баљак

Владе Црне Горе и Босне и Херцеговине својатају Сизифа. 
Србија се одлучно противи томе.

Владица Миленковић Влајче

Власт држи ријетко паметне људе.
Раде Петковић
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Власт и даље пуца у празно.
То ће нас убити!
Вељко Рајковић

Власт има високу интелигенцију.
Остали облици својине су равноправни.

Вељко Рајковић

Власт има више органа него што је потребно.
Пркоси природи.
Ратко Дангубић

Власт је битно измијенила положај сиротиње.
Сиротиња сада има двотрећинску већину.

Владимир Мићковић

Власт је дјељива. 
Плијен већ није!

Зоран Раонић

Власт је добра. Не жали се на народ.
Милена Јојић
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Власт је као шећер.
Чим је ставите у уста, одоше зуби.

Недељко Блажић

Власт је обећала да ће искоренити криминал.
Значи онај на врху остаје!

Наташа Ђорђијоска

Власт је отишла далеко и стигла до краја.
Даница Машић

Власт је спријечила још једну пљачку народа.
Одустала је у последњем тренутку.

Вељко Рајковић

Власт је узела шта је хтела.
Народ још не зна шта хоће.

Радмило Мићковић

Власт квари људе.
Политичари могу да буду спокојни.

Александар Баљак
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Власт квари људе.
Зато на функције не бирамо људе.

Слободан Симић

Власт која има овакве бираче негира
Дарвинову теорију еволуције.

Суно Ковачевић

Власт која предуго стоји иза народа прераста у 
хомосексуалну.

Зоран Матић Мазос

Власт може да нам ради шта хоће.
Ово је слободна земља.

Горан Гаћеша

Власт мора бити будна,
а народ може да сања.

Владимир Кусовац

Власт нас је освестила.
Сада смо свесни губитници.

Зоран Богдановић
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Власт нашег диктатора
свијетли је примјер мрачне владавине.

Драган Копривица

Власт нема рок трајања.
Одмах је кварљива.

Петко Чанчар

Власт нема слуха.
Користи апарат за прислушкивање.

Даница Машић

Власт није показала све што зна.
Шта не зна, показује.

Илија Марковић

Власт никад не излази из моде.
Народ је носи годинама.

Ђорђе Латиновић

Власт отима од грађана.
Она се самофинансира.

Горан Гаћеша
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Власт поштујем као оца.
Направио је од мене будалу.

Живко Вујић

Власт прича о бољој будућности. Очекује бољи народ.
Драгољуб Дуре Николић

Власт се компромитује на ситницама.
Народ је живи пример.

Илија Марковић

Власт се не осваја преко ноћи.
За то је потребан дужи мрачни период.

Филип Младеновић

Власт треба да следимо до краја.
Затвор је за људе.
Вељко Рајковић

Власт ће нас имати у виду.
Кад пропаднемо у сваком погледу.

Вељко Рајковић
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Власти гасе слободне медије, јер им гори под ногама.
Рајко Новаковић

Власт која не зна шта чини оптужује опозицију 
да не зна шта ради.

Павле Ађански

Вода је загађена. Алкохол штетан.
А што, пити крв!?

Јандре Дрмић

Вода пере све, осим тамо где језик упрља.
Бошко Перински

Вода чува здравље и тела и душе.
Све до поплаве.

Маја Давид

Водите битку за способне.
Неспособни су ионако наши.

Владимир Булатовић Виб

Водите их. Они нијесу заведени.
Радоје Мађо Головић
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Вођа баца највећу сенку када је у зениту.
Илија Марковић

Вођа држи кормило у рукама.
Само је човек такве снаге

могао да га одвоји од брода.
Ратко Дангубић

Вођа зна излаз из ове ситуације,
али тај адут чува за крај.

Ђорђе Оташевић

Вођа и не покушава да се опере.
Чува нас од еколошке катастрофе.

Негован Марковић

Вођа је био толико велик
да народ није видео провалију у коју их је повео!

Миле Ђорђијоски

Вођа је интелектуалац.
Ради нам о глави.
Ђорђе Латиновић
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Вођа је контроверзна личност.
Једни га мрзе, а други га не воле.

Зоран Т. Поповић

Вођа је наручио портрет.
Одмах се родио велики сликар.

Милан Цветковић

Вођа је нахранио народ.
Сви су му јели жито.

Александар Новаковић

Вођа је наше благо, али Србија ће
кренути напред тек када буде имала ковчег с благом!

Нинус Несторовић

Вођа је некада много путовао по свету,
а откад је умро, све више времена проводи у земљи.

Петар Лазић

Вођа је непогрешив.
Јер, ко ради, тај и греши.

Александар Чотрић
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Вођа је пао на испиту.
Није знао што је народ хтио да каже.

Драган Копривица

Вођа је патриота.
Мајстор свога заната.

Раде Петковић

Вођа је постао вођа зато што је напредовао као луд.
Раде Петковић

Вођа је претплаћен на успех.
Нека кошта шта кошта!

Илија Марковић

Вођа је с нескривеним оптимизмом скривао песимизам.
Драган Копривица

Вођа је тежак човек.
Зато сваки тренутак користи да се олакша.

Драган Мировић

Вођа је умро. Свака му част!
Раде Петковић
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Вођа је човјек широке руке.
Одакле он захвати, не остане ништа.

Јово Николић

Вођа не може да воли сваког појединца,
да се љубав према народу не би расипала.

Јово Николић

Вођа не чује глас народа. 
Боли га уво.

Ненад Ћорилић

Вођа није егоиста –
свако има право на његово мишљење.

Раде Петковић

Вођа није ратни злочинац.
Нека се јави неко кога је он убио.

Раде Петковић

Вођа није рекао ништа. 
Поред осталог.

Зоран С. Станојевић
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Вођа се загледао у понор.
Где он оком, ми ту скоком!

Нинус Несторовић

Вођа увек има резервну варијанту.
Он или нико!

Илија Марковић

Вођа успјешно влада
јер је сјајан тероретичар демократије.

Раде Петковић

Вођама толико капље мед са уста
да убрзо постају дијабетичари.

Крсто Дамјанов

Вође се хране плодовима револуције,
а народ – коренима.

Милорад Ранков

Вође уских погледа желе да шире
просторе своје земље!

Милован Витезовић
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Вођин гроб чува стража,
да се не би повампирио.

Петко Чанчар

Вођиним одласком
највише је изгубила наша сатира.

Милутин Ђуричковић

Војводина је сувише мала за државу
а сувише велика за душевну болницу.

Али са лудацима се никад не зна.
Милан Тодоров

Војводина може да храни целу Европу,
уколико би јој сви становници били кувари.

Душан Војводић Бирџа

Војна музика је озбиљна музика.
Ива Мажуранић

Војници прво положе заклетве па тек онда животе.
Иво Мијо Андрић
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Војска држи маневре.
Симулира одбрану земље.

Мирослав Средановић

Воле демократију и никоме је не дају.
Милан Бештић

Волели бисмо их као браћу,
али нису хтели да се предају.

Александар Баљак

Волео бих да живим лепо,
али би ми тад било жао што ћу умрети.

Милен Миливојевић

Волео бих да Србија има жену за председника.
Природније ми је да псујем њу него њега.

Радослав Тилгер

Волим власт. 
Прва љубав заборава нема.

Душан Пуача
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Волим јуначке народне песме.
Бар ту смо најјачи.

Душан Пуача

Волим опасност.
Постаћу ваш члан када вам забране странку.

Милан Р. Симић

Волим политику.
Лажеш, а нико ти ништа не може.

Александар Матијашевић

Волим своју отаџбину, али то није довољно.
Понекад бих и нешто појео.

Перица Јокић

Волим секс и радо га се сећам.
Милан Бештић

Волови су расни, нису за орање.
Стамен Георгиевски
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Воловима је мјесто у штали,
али се нико не усуђује да им то каже.

Исмет Салихбеговић

Вољени председник ужива пуну подршку
свих демократских снага, посебно армије и полиције.

Зоран Т. Поповић

Врабац је одлетео, а голуб је остао на грани.
Здравко Калтнекар

Вратили су га из мртвих. За казну.
Петар Лазић

Вратили су нас у средњи вијек.
Стара добра времена.

Драган Дринчић

Вратио бих се ја на село кад бих могао
мотику да заденем за ухо.

Сенад Хонић– Хона

Вратио сам се на дрво!
Боље врабац на грани, него голуб у шаци.

Вељко Рајковић
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Вратићемо се на Косово и Метохију,
па макар и као туристи.

Драган Шушић

Враћамо се својим коренима.
Корење ће нам бити основна храна.

Радивоје Јевтић Јенки

Враћање корјенима тешко иде.
Ђорђе Латиновић

Вриједан човјек је лијењ одмарати се.
Данко Ившиновић

Време је да се интензивирају свемирска истраживања.
Понестало нам је држава за амбасадорска места.

Ђорђе Оташевић

Време је за морални препород.
Легализујмо проституцију.

Веселин Лари Мишнић
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Време је за свесрпско помирење. 
Са судбином.

Миодраг Стошић

Време је злато.
Злата је све мање и мање.

Драшко Веселиновић

Време лечи све, а пензионери немају времена.
Марко Гргичевић

Време ради за нас.
Нико не пропада тако дуго као Срби.

Илија Марковић

Време ради за нас.
Повећава нам животно искуство.

Витомир Теофиловић

Време ће показати колико је сати.
Иван Русјаков

Временска прогноза: стижу зајебана времена!
Горан Мракић
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Вријеме је за радикалне промјене.
За почетак, уронимо главе у пијесак.

Силвестер Иштук

Вријеме једино није прегазило нашу сиротињу.
Аутентична је са оном из прошлог вијека.

Миле Басало

Вријеме нас неће прегазити.
Већ је одмакло.
Мирко Петрић

Вријеме ради за нас.
Због тога смо дигли руке од посла.

Живко Ђуза

Врло смо уједначени. 
Нико није најгори.

Илија Лакушић

Врховни командант је већи херој од народа.
Народ је пун издајника.
Миливоје Радовановић
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Врхунац сарказма је када свиње хранимо чварцима!
Катарина Новаковић

Вук Бранковић је крив што нас у
јужној српској покрајини има све мање.

Он је први напустио Косово.
Грујо Леро

Вук длаку мијења у јесен и прољеће.
Човјек по потреби!

Пајо Канижај

Вук длаку мијења, али не и јеловник.
Драган Павличић

Вук је промијенио своју длаку,
али овце и даље чувају своја руна.

Душан Ђуришић

Вук радо смаже јагње, али да га дере, набија на колац,
пече и сече – толика звер није!

Здравко Гојковић
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Вуковима је све теже теже: чобани имају обезбеђење.
Јаков Ивандић

Вучемо корене из давнина. Плодове беру други.
Љубомир Јовановић

Гажени смо и раније, али – сад су добили на тежину.
Владислав Влаховић

Гажењем писаних закона усавршава се закон џунгле.
Срба Павловић

Гаћама је свеједно да ли смо се ми
упишали од смијеха или од страха.

Слободан Јанковић

Где да осигурамо Србију од њених политичара?
Ниједно друштво неће да преузме толики ризик.

Милан Ј. Михајловић

Где је политика надувана, ту је економија издувана.
Дарко Батан Жуњић
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Где је џунгла, највише се пењу мајмуни.
Иван Карадак

Где ли је та обећана земља?
Као да је у земљу пропала!

Виктор Иванчић

Где су грбави на власти,
ту се повијена леђа сматрају врлином.

Лазар Ђамић

Где су сви за једнога, један има моћ над свима!
Милован Витезовић

Где су српске земље, ту су и проблеми.
Милутин Ђуричковић

Где су српски гробови, ту су српске земље.
Зато много улажемо у развој подземља.

Милан Никитовић

Гдје нитко ништа не зна,
ниткови знају све.

Весна Парун
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Гдје су сви једнаки,
најлакше се уоче разлике.

Јосип Гргић

Генерали одлично процењују раздаљину.
Увек су изван пушкомета.

Мића Тумарић

Генерална проба је успела.
Осуђенику је глава одсечена баш како треба.

Ђорђе Оташевић

Генерална проба пребијања демонстраната је успела
тако да премијере неће ни бити.

Дејан Милојевић

Генерације које имају овакве претке биће принуђене да 
буду поносне на себе.

Драган Огњановић

Генијалци потичу од – гениталија...
Крешимир Метелко
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Геније је мало луд,
али сваки лудак није геније.

Калин Калинов

Геније је онај који људима успије истовремено
отворити очи и затворити уста.

Драго Боснић

Геноцидних народа нема. Има братских.
Миливоје Радовановић

Гинули смо за идеале. Нисмо знали боље.
Никола Станковић

Главе су добиле крила.
Лете уз помоћ ушију које су превише чуле.

Јово Николић

Главе су им увијек у торби.
Зобљу туђу муку.

Неђељко Неђо Варагић

Главе су нам исте – разликују се само по празнини у њој.
Ристо Филчевски
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Главни никада нису у првим борбеним редовима,
јер им патриотизам не дозвољава да се приближе 

непријатељима.
Растко Закић

Главу горе! Давимо се!
Љупчо Сиљановски

Главу горе! Треба и сутра да пасемо.
Дејан Милојевић

Главу смо му последњи пут видјели
кад му је синула идеја.

Јово Николић

Глад је психолошки проблем
који долази из стомака.
Миливоје Радовановић

Глад не прети свима.
У питању су само они појединци
који још нису изгубили апетит.

Драган Рајичић



Васил Толевски

97

Гладне треба протерати из земље.
Они коче процес демократизације.

Раде Ђерговић

Гладни су сами криви што не седну да се наједу.
Барем трава није скупа.

Божидар Пешев

Гладнима не треба гласноговорник, имају цријева.
Исмет Салихбеговић

Гласајте за нас и живећемо добро.
Јадран Кланица

Гласајте за првог на листи!
Он се само по томе разликује од других.

Живко Вујић

Гласали смо за најспособнијег, најпаметнијег и најбољег.
Нисмо били у позицији да бирамо.

Зоран Т. Поповић
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Гласаћу за гробара.
Има реалан програм.

Слободан Симић

Гласачка кутија је магична.
Убациш листић а испаднеш будала.

Срђан Динчић

Гласачки листићи се броје ноћу.
Док поштен свет спава.

Нинус Несторовић

Гледајући скупштину, препознају се и гласачи!
Ефтим Гашев

Гледајући из контејнера, живи у облацима.
Мане Маравић

Гледам како нас сунце обасјава.
Хоћу да будем сведок и овог феномена.

Милан Ј. Михајловић
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Гледање у длан и шољу дали су нашој будућности
научну димензију.

Душан Пуача

Гледао сам полицију како бије грађане.
То је задње чега се сећам.

Бојан Љубеновић

Глувонеми преговарају уместо нас!
Веселин Миличевић

Глупави пас најгласније лаје.
Здравко Калтнекар

Глупо је да градимо пруге и путеве.
Нама будућност виси у ваздуху!

Витомир Теофиловић

Глупост је врста покретне имовине
коју нам нико не може одузети.

Миљенко Жуборски

Глупост није опасна док се не озакони.
Фадил Хаџић
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Говна су испливала јер квалитет кад-тад
мора да изађу на видело.
Александар Новаковић

Говор мржње почиње вербално, а завршава се
– минутом ћутања!
Живко Гавриловић

Говор нису разумели,
али су прихватили све што је предложио.

Панде Петровски

Говори губе своју вредност у Парламенту.
Маја Давид

Говори македонски – ћути!
Иван Карадак

Година је била родна!
Штета само што је то било у прошлом веку!

Веселин Лари Мишнић
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Годинама извозимо памет.
Још мало, па нестало!

Нинус Несторовић

Годинама тапкам у месту. Ко зна докле ћу стићи!
Драган Миловић – Црни

Године су појели скакавци.
Гладан народ је појео скакавце.

Драгомир Ђурђевић

Годину дана ми је требало да научим да говорим 
и цео живот да научим да ћутим.

Јоже Воларич

Гола истина
никад није пријатна за гледање.

Светослав Пеичев

Гола истина најопаснија је у врућим временима.
Димитрие Панчевски

Голи народ нема чега да се стиди.
Миле Ђорђијоски
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Голи родољуб у застави види материјал за гаће!
Софе Штерјоски

Гологлави најчешће имају муву на глави.
Блаже Докулевски

Голуб мира је превртач!
Милован Витезовић

Горе само грми, гром убија доле.
Растко Закић

Гори су горе, али горе је доле.
Зоран Спасовић

Госте из света дочекујемо хлебом и сољу,
а биће нешто за ручак ако су понели.

Раша Папеш

Градили смо новог човјека, а онда је понестало материјала.
Алија Хоџић
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Градим каријеру. 
Скраћујем сукњу.

Сузана Гајић

Грађани који нису задојени политиком сисају весла.
Жељко Марковић

Грађани немају пара за појединачна гробна места
па је зато све чешћа појава масовних гробница.

Рајко Мицин

Грађани су се уздржали од ружних навика.
Нису тражили да једу.

Ива Мажуранић

Грађански рат је кад у име домовине нападнеш отаџбину,
а убије те родољуб.

Душан Влајковић – Митрованов

Грађански рат је почео једноставно.
Грађани су се развили у стријелце.

Дејан Миличић
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Грађански рат је практична ствар.
Отвориш прозор и браниш отаџбину.

Јово Николић

Грађевинска дозвола је сувишна.
Договор кућу гради.

Вељко Рајковић

Грам мозга – то је код нас пуна капа!
Ивко Михајловић

Грандоманија успева само
међу духовним патуљцима!

Иван Коларов

Граница животног минимума
најлакше се прелази на нелегалан начин!

Борислав Ганчев

Граница је нестабилна.
Са друге стране је наш народ.

Владислав Влаховић
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Графит је мисао коју су притиснули уза зид.
Бојан Швентнер

Грди пријатеља:
кад си трезан, постајеш неподношљив!

Борис Арнаудов

Грех је убијати – зато нас мрцваре.
Анђелко Заблаћански

Грешимо откад постојимо.
Чувамо континуитет.
Витомир Теофиловић

Грешити је људски,
рекао је Бог и створио човека.

Јасим Мркаљ Кадмус

Грешити је људски, а постоје и други докази људскости.
Милен Миливојевић

Грешити јесте људски,
али ни са хуманизмом не треба претеривати.

Витомир Теофиловић
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Грешка је што смо стварали безгрешне.
Младен Вуковић

Грешка које се понавља није грешка него гријех.
Јосип Гргић

Грешком смо убили нашег команданта 
и одмах грешку исправили.

Прогласили смо га народним херојем.
Душан Војводић Бирџа

Грешни анђели иду у пакао,
успешни ђаволи иду у рај.

Митко Алачки

Грешници на земљи живе као у рају.
Срба Павловић

Гријех је не имати гријеха.
Иван Раос

Гробари су само физичка радна снага
– говорници су ти који нас сахрањују.

Срба Павловић
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Гробља су често сабрана дела твораца историје.
Божидар Маринковић

Гробови ликвидираних
су гробови незнаних јунака.

Владимир Гајшек

Груба је неистина да су нас комунисти 
вратили у камено доба.

Свако паметан види да је ово средњи век.
Зоран Т. Поповић

Групни портрет је успео.
Сви изгледају као живи.

Весна Денчић

Грчка трагедија темељи се на миту.
Наша на корупцији.

Тања Торбарина

Гуске су спасиле Србе, а контејнери многе Србе.
Срђан Јовановић
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Гуштер је крокодил који се хранио од српске пензије.
Митар Митровић

Гуштер је крокодил коме је прошао мандат.
Иван Карадак

Да би били сви задовољни,
наша застава би морала бити

премазана свим бојама.
Зоран Раонић

Да би вам решили проблеме,
кажите какав народ бисте хтели.

Дарко Марковић

Да би волео ближњег свог
– буди што даље од њега.

Анастас Ђушковски

Да би заштитио образ, сјео је на њега.
Неђељко Неђо Варагић
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Да би их сунце огрејало,
млади су морали да ухвате маглу.

Илија Марковић

Да би један живео вековима,
многи морају од данас до сутра.

Вук Глигоријевић

Да би људи били импресионирани
твојом смрћу, мораш им оставити

леп костур.
Октавиан Палер

Да би могао да изгубиш, најпре треба да имаш.
Валентин Чудрић

Да би нам данас било боље,
за боље сутра требало се борити јуче.

Радивоје Бојичић

Да би народу вратили осмијех на лице,
од државе су направили циркус.

Јово Николић
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Да би неко био обешен, нису потребни докази.
Потребна су вешала.

Нинус Несторовић

Да би обезбиједио дупе,
човјек је реп жртвовао еволуцији,

а главу – цивилизацији.
Вишња Косовић

Да би овде живео као белац,
мораш дубоко заглавити у блато!

Борислав Ганчев

Да би постао свиња,
није неопходно да се родиш у свињцу.

Јасим Мркаљ Кадмус

Да би преживео, човек мора да ради или да краде.
У Србији посла нема.

Милан Никитовић

Да би се боље продавала,
државна застава се израђује у свим бојама.

Јово Николић
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Да би се добило више простора,
некима треба сабити рогове.

Дејан Лопичић

Да би се добро руководило,
потребно је некима дати ногу.

Јанко Бучар

Да би се пробио, најпре вечера с Богом,
а затим спава са ђаволом.

Крсто Дамјанов

Да би смањили незапосленост у земљи, функционери своју 
децу запошљавају у иностранству.

Радивоје Бојичић

Да бисмо веровали у америчке снове,
морамо најпре веровати у словеначке!

Томаж Швагељ

Да бисмо видели колико је светао његов лик, 
одвео нас је у мрак.

Тома Ракијаш
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Да бисмо дисали пуним плућима,
морамо имати пун стомак!

Веселин Милићевић

Да бисмо добили оно што немамо,
морали смо се одрећисвега што смо имали!

Растко Закић

Да би се испливало из дугова,
не треба знати пливати него – радити!

Владо Каракаш

Да бисмо кренули ка циљу, прво треба стићи до старта.
Новица Ноле Петковић

Да бисмо се брже кретали ка циљу, 
не отварамопадобран.

Ненад Ћорилић

Да бисте постали свој човјек,
требате имати своје људе.

Марко Гргичевић
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Да бих постао прави Македонац,
суседу сам поклонио козу.

Сада молим Бога да му цркне!
Васил Толевски

Да види какав је, леп државник проверава на огледалу.
Паметан на лицу народа.

Љубиша Манојловић

Да га је капетан први напустио, наш брод не би потонуо.
Милен Миливојевић

Да и код нас мајке рађају синове јединце,
никад не би ударио брат на брата...

Стеван Р. Стевић

Да им је неко знао показати правац,
не би они сада били кривци.

Милад Обреновић

Да има пара за све оно што нема пара,
не би било пара за оно за шта, на жалост, има.

Ђорђе Фишер
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Да имамо мозга, не бисмо продавали памет.
Бранислав Рибар

Да је Ахил на време пљунуо у пету,
не би га погодили у Ахилову пету!

Георги Тихолов

Да је Вођа био заиста слеп, зар би могао
сам да потпише толике капитулације?!

Слободан Симић

Да је знао да може да окупи толико људи на једном месту,
одавно би умро.
Ненад Вучетић

Да је знао за директоре, народ у прошлости
не би певао о змајевима!

Софе Штерјоски

Да је имао добра леђа,
не би га товарили као магарца.

Душан Ђуришић
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Да је један и један – три, Босанци би се давно сабрали.
Ајка Мујић Авдибашић

Да је мање јастребова, друге би нам птице пјевале.
Саво Мартиновић

Да је мени пала јабука на главу,
Њутн би остао анонимус.

Душан Пуача

Да је политички тренутак био преломан,
противници су осетили на сопственим ребрима.

Милан Бештић

Да је Сизиф био члан владајуће странке,
далеко би догурао.
Ђорђе Латиновић

Да је столица света,
не би канали, испод, били пацовски!

Горан Кљајић

Да је ћутање злато, све рибе би биле златне.
Милко Грбовић
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Да је у кожи неких наших политичара, 
твор би се осећао као у сопственој.

Милош Ђурђев

Да је хуманитарна помоћ чешћа,
ми бисмо већ били раме уз раме

са најразвијенијим земљама света.
Раша Папеш

Да касније не би дошло до националних несугласица,
Боро и Рамиз су се договорили да гину по азбучном реду.

Душан Влајковић – Митрованов

Да коњ мора радити као коњ, човечја је заслуга.
Јоже Воларич

Да ли имамо шта да чекамо и чему да се надамо
показаће време које је прошло.

Живојин Денчић

Да ли је овца која је почела да мјауче
научила страни језик,

или је – идеолошки скренула?
Ђорђе Фишер
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Да ли је чедоморство ако мајмун убије човека?!
Милан Фридауер – Фреди

Да ли нови Устав дозвољава мешовите бракове?
Између две странке.

Дејан Патаковић

Да ли револуција тече или је само вода носи?
Виктор Иванчић

Да ли ће у Србији бити глади? Док је свиња – хоће.
Зоран Матић Мазос

Да ли ћемо и Европу чекати тако као Годоа?
Здравко Калтнекар

Да љепота није прелазна видјели смо кад су нас прешли.
Иво Мијо Андрић

Да међу пострадалима не би било наших, колективно смо 
прешли на непријатељску страну.

Владислав Влаховић
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Да мислимо својом главом,
види се по резултатима обдукције.

Дејан Тофчевић

Да нам је историја била учитељица живота, 
и са географијом бисмо много боље стајали.

Велибор Марјановић

Да нам је министар просвете писмен,
лако бисмо искоренили неписменост.

Драгиша Кашиковић

Да не беше вође, лопови би однели све.
Илија Марковић

Да не би погазио ријеч,
одлучио је да је заобиђе.

Мирко Петрић

Да не би прљали руке,
политичари свој хљеб мијесе језиком!

Борислав Митровић
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Да не верујете: и курве су постали педери!
Костадин Уста Петров

Да не морамо све испочетка, где би нам био крај!
Анђелко Ердељанин

Да нема игара на срећу, не бисмо знали шта је то радост!
Милутин Ђуричковић

Да нема милиције,
човјека не би имао тко саслушати.

Јандре Дрмић

Да немамо кога имамо, имали бисмо чега немамо.
Саво Мартиновић

Да није било великих диктатора, 
библиотеке би биле празне.

Ратибор Јоновић

Да није било ратних профитера,
испало би да смо џабе ратовали!

Нинус Несторовић
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Да није био човекољубац, не би постао ни људождер.
Славица Јовановић

Да није деце, ко би пристао да буде наша будућност?!
Јован Вељин Мокрински

Да није живот ненаучна појава,
био би под контролом као и све друго.

Зоран С. Станојевић

Да није ковчега, земља би му била надохват руке.
Горан Гаћеша

Да није наркоманије,
овде више нико не би завртао рукаве.

Јасмина Буква

Да није политичара,
свет би био лепши и досаднији.

Костадин Уста Петров

Да нијесмо стално хтјели бити први,
данас би били други људи.

Јован Ераковић
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Да нисам вегетаријанац,
појео бих се жив.
Здравко Хорват

Да нисам кренуо стопама политичара,
никада не бих ушао у траг највећих криминалаца.

Радмило Мићковић

Да нисам Србин, онакав какав сам,
не знам шта бих могао да будем.

Радослав Тилгер

Да нисмо водили братоубилачки рат,
не бисмо ни знали да смо браћа.

Александар Чотрић

Да нисмо некад само климали,
не бисмо данас вртјели главом.

Недељко Блажић

Да нису давали знаке живота, нико им их не би узео.
Дејан Тофчевић



„Бисери балканског афоризма1“

122

Да овде не тече мед и млеко,
могло би нешто и да се поједе.

Весна Денчић

Да од лошег има горе,
влада нам доказује свакодневно.

Никола Талевски

Да постоји уноснији посао, не би српство било занимање.
Душан Војводић Бирџа

Да сам видео својим очима, прогледао бих.
Ненад Ћорилић

Да сам гори, било би ми боље.
Божидар Хитрец

Да сам слеп, живео бих у свом мраку.
Овако, ко зна у чијем мраку живим.

Бранислав Брана Црнчевић

Да се вођство није овако добро пласирало,
народ не би водио борбу за опстанак.

Драган Рајичић
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Да се глупост плаћа, многи би банкротирали.
Мића Тумарић

Да се добије коцка шећера,
пас мора стати на двије ноге,

а човијек на четири.
Иван Раос

Да се нисмо бусали у груди,
били бисмо развијенији.

Димитрие Панчевски

Да се нису сударили, никада се не би срели!
Иван Русјаков

Да се ово не зове Србија,
ко зна у којој џунгли бисмо живели!

Ивана Срећковић

Да скратимо, другови! За главу!
Виктор Иванчић

Да смо добро потковани, они би сјахали.
Владимир Мићковић
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Да смо имали бораца колико имамо патриота,
гдје би нам био крај.

Недељко Блажић

Да смо их више држали на ланцу,
сада би нас мање олајавали.

Живко Кулић

Да смо лоши, не би нас куповали.
Драгослав Митровић

Да смо остали иза Карпата,
много бисмо лакше ушли у Европу!

Александар Стојадиновић

Да смо радили само дупетом,
не бисмо оволико усрали ствари!

Миле Ђорђијоски

Да су донације равномјерно распоређене,
сваки пензионер би имао свој контејнер.

Екрем Мацић
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Да су знали да је бесмртан, не би га убили.
Екрем Мацић

Да су нам ноћи поларне,
бар би нам једном свануло.

Илија Марковић

Да су наши преци знали какви ће им бити потомци,
користили би кондом.

Дејан Миличић

Да су Турци читали наше јуначке народне песме,
видели би они с ким имају посла!

Нинус Несторовић

Да у Србији има ванземаљаца, већ би тражили аутономију.
Зоран Јовановић

Дави ме глад. Али неће још дуго.
Слободан Живановић

Дављеник се добро осјећа. Маше руком.
Сенад Хонић – Хона
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Дављеник се и за странку хвата.
Бошко Одаловић

Дављенику је море најдубље тамо где се дави.
Живојин Денчић

Дајте власт непријатељу.
Тако ћете га најбрже покварити.

Ванчо Полазаревски

Дајте ми власт, остало ћу узети сам.
Слободан Дучић

Дајте ми два срца умјесто два бубрега.
Срећнији сам кад више волим, него што пишам.

Слободан Јанковић

Дајте ми посао, па макар и – Сизифов.
Ванчо Полазаревски

Дајте нам паре. И ми бисмо да постанемо независни.
Радомир Речевић
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Дајте памперс пелене!
Родио се нови лидер странке.

Веселин Зидаров

Дајте садистима власт, они бар знају да уживају.
Павле Поповић

Далеко је сунце, али је полумесец све ближи.
Митар Митровић

Дали је политичка борба врућа
због усијаних глава у њој?

Димитри Лешниковски

Дали је само врат разлог што се вуковима
не дају ловорови венци?

Георги Хаџи – Васков

Дали смо им и други мандат,
јер су у првом државу очистили.

Зоран Раонић



„Бисери балканског афоризма1“

128

Дали су нам демократију,
а узели све остало.

Јадран Кланица

Даље стезање каиша могуће је само око врата.
Живко Кулић

Дан изборног ћутања?
Коначно – да се нешто поштено каже.

ВеселинБрновић

Дан ми се завршава читањем новина.
Када их узмем у руке, падне ми мрак.

Александар Чотрић

Дан се по јутру познаје,
а човек по мушицама.

Тоне Додлек

Данас добар слух више котира
у политици него у музици.

Фадил Хаџић
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Данас ђаволу не треба ваша душа, довољан је ваш глас.
Рајко Теовановић

Данас је богат само онај који плату прима –
а ради за мито.
Зоран Раонић

Данас је лако бити поштен,
али је тешко од тога живјети.

Милан Дуго Кривокапић

Данас је лако бити поштен.
Све је покрадено.

Мијо Мирановић – Гроф

Данас је на ратиштима мирно.
Нико се жив не јавља.
Мијо Мирановић Гроф

Данас је поштен свједок много скуп.
Миладин Берић
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Данас нам је лоше.
Јуче смо се исцрпјели у борби за боље сутра.

Јосип Маргета

Данас сам у народној кухињи добио репете.
Најзад су и код нас почели да цене образоване људе.

Ђорђе Оташевић

Данас сам убио комшију у лифту.
Кад се само сјетим да се некад због тога 

морало ићи у шуму.
Божо Марић

Данас сваки мајмун има свога горилу.
Роберт Марић

Данас се граде непотопиви бродови.
На њима највише ценим чамце за спасавање.

Душан Војводић Бирџа

Данас се још деле једино народи
чија је интелигенција на нивоу амебе!

Раде Јовановић
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Данас се код нас апсурдно живи:
Мало се једе, а много се сере!

Гојко Даничић

Данас се много боље живи.
Само што то народ не може да осети на својој кожи.

Митар Митровић

Данас си из затвора на слободу пуштени крици.
Раде Петковић

Данас Стаљин не би могао ни плакате 
да лепи за неку странку.

Критеријуми за лидера странке су заоштрени!
Васил Толевски

Данас су незамењиви само они
који мијењају мишљење.

Недељко Блажић

Данас сузлатне руке оне које имају најдуже прсте.
Растко Закић
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Даноноћно раде по два часа.
Бошко Смаћовски

Дао је велики допринос научној мисли.
Престао је да мисли.

Душан Пуача

Дао је крв за своју земљу:
потукао се с комшијом због међе.

Ранко Лаловић

Дао сам живот за отаџбину. 
Нисам имао пара.

Раша Папеш

Дао сам пола плате у добротворне сврхе.
Жени и деци.

Томислав Марковић

Дао сам све од себе.
Остао ми је још само бубрег.

Дарко Самарџић Кодар
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Дати политички тренутак се не чека,
већствара!

Милован Витезовић

Два добра не иду заједно.
Пала је дуго очекивана киша а влада је још у облацима.

Владимир Мићковић

Двадесети век био је највећа кланица у историји.
То је зато што је у претходним вековима 

живело мање људи.
Милан Бештић

Две снаге стављају магарца у погон:
штап и слама.

Стојан Киселиновски

Две трећине Македонаца живи у беди.
Остали живе у... дијаспори!

Ристо Стојановски

Дволични људи тешко подносе самоћу.
Зато они воле странке.
Јасим Мркаљ Кадмус
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Дебљи крај је у вашим рукама, али ја ћу га извући.
Илија Лакушић

Дебљи образ – мекша фотеља.
Ратко Шоћ

Девиза – зуб за зуб,
не важи у стоматологији.

Димитар Атанасов

Дедови нам се окрећу у гробу,
а ми ни да мрднемо!

Ацо Доганџић

Дезертери су првоборци мира.
Мирослав Димитријевић

Дезертирајте легално!
Учланите се у владајућу странку.

Момчило Михајловић

Дело и лик великог вође живеће вечно у народу
јер злочин не застарева.

Зоран Т. Поповић
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Деловали су превентивно.
Пуцали су у децу.

Томислав Марковић

Демагошки је тражити од инкубатора да васпита пиле!
Миленко Пајовић

Демократа сам и не стидим се што девет година блејим.
Пеко Лаличић

Демократија би могла да заживи да вођа хоће како неће.
Живко Вујић

Демократија је за нас била велики изазов,
али смо успели да одолимо.

Миливоје Радовановић

Демократија је кад можеш да изнесеш и став и главу.
Миломир Ђукановић

Демократија је кад смеш да кажеш
и оно што не смеш ни да помислиш.

Драган Рајичић
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Демократија је у темељима наше државности.
Жива зазидана.

Александар Мијалковић

Демократија нам је у срцу.
Доживљавамо је као срчану ману.

Ранко Пивљанин

Демократија снажно напредује.
Пут јој крчи војска и полиција.

Марко Гргичевић

Демократија у нашој земљи није закопана.
Још јој вадимо душу!

Васил Толевски

Демократија у паклу?!
Ђаволи нису тако глупи да би вам поверовали.

Ђоко Тасевски – Коска

Демократију морамо штитити.
Ако треба – онда и тоталитаризмом.

Франци Чеч



Васил Толевски

137

Демократски је распоређена једино сила земљине теже.
Зоран Матић Мазос

Демонстранти су такмичари
у скоку испред палице.

Милан Фридауер – Фреди

Дете види све увеличано, старац смањено.
Валентин Чудрић

Дефинитивно смо се поделили на велике и мале Србе.
Нормалних нема!
Раде Јовановић

Деца Албанаца иду у школе.
Српска деца иду у Србију.

Срђан Јовановић

Деца више не верују у бајке.
Зато на изборе иду само одрасли.

Милош Ђурђев
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Деца се играју лопова и жандара.
Једни краду, други их чувају.

Ђорђе Оташевић

Деца су најбоља карикатура
својих родитеља.

Богдан Новак

Децу није лако преварити.
Зато немају право гласа.

Весна Денчић

Дивно је имати своје људе.
Знаш тачно ко ће те сахранити.

Владимир Булатовић Виб

Дизање главе је један од начина
да се џелату покаже врат.
Владимир Булатовић Виб

Дизањем из пепела наставили смо
наш победоносни пут.
Миливоје Радовановић
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Дијете не можемо казнити што говори истину.
Малољетно је.

Силвестер Иштук

Диктатор је на изборима добио само један глас,
али је одмах било јасно да је у питању глас народа.

Александар Баљак

Диктатор напорно ради.
Крвав је то посао!
Ђорђе Латиновић

Диктатура је само облик падавине.
Божидар Маринковић

Дилери су једини који још увек нешто мењају 
у овој држави.

Зоран Матић Мазос

Дипломат два пута размисли
прије него ништа не каже.

Јосип Гргић
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Дипломат прави грешку када мисли да лаже,
а говори истину.

Фадил Хаџић

Диплому није добио ни лијепе очи.
Жртвовао је јагње.
Бранислав Рибар

Директор је изнео материјално стање предузећа
и однео га – кући!

Живко Павлов

Диригент је отишао. Остала је палица.
Александар Чотрић

Диригент се боље концентрише кад ућутка публику.
Милан Ј. Михајловић

Дјеца се радују животу.
Одрасли зрелије размишљају.

Сенад Хонић – Хона

Длаке на језику спрјечавају затвор.
Роберт Марић
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До високих положаја не долази се на јуриш.
Пузањем је много лакше.

Бојан Богдановић

До духовног прочишћења сам дошао уз велика 
материјална одрицања.

Радивоје Бојичић

До извесне границе народ изабире власт,
а онда се власт осамостаљује.

Никола Петковски

До јуче је систем био савршен,
а данас чујемо да је имао и добрих страна.

Александар Чотрић

До мира смо дошли уз огромне жртве.
Сваки други пут био би линија мањег отпора.

Илија Марковић

До општег лудила није могло доћи раније.
Нисмо били психички спремни.

Јово Николић
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До српско-српског дијалога никада неће доћи.
Нисмо луди да причамо сами са собом.

Александар Баљак

Добар је сваки кривац, поготово ако није прави.
Ранко Гузина

Добар руководилац опрашта народу
све своје грешке.

Љупчо Сиљановски

Добар си учитељ,
многи уче на твојим погрешкама.

Зорица Крзнар Благец

Добили смо идеалну тежину.
Не могу ни да нас обесе.

Милан Никитовић

Добили смо национално, а изгубили социјално.
Решад Султановић

Добили смо у времену. Вратили су нас у прошлост.
Нинус Несторовић
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Добио је диплому и почео је да ради – код куће!
Иван Русјаков

Добио је сва људска права.
Сада се опоравља.

Милутин Ђуричковић

Добио је толико гласова,
да годинама не мора да затвара уста.

Тома Ракијаш

Добио само три месеца робије!?
Какав је олош, ни то није заслужио!

Драгослав Митровић

Добитницима у транзицији могу се сматрати
сви они који је преживе!

Живко Гавриловић

Добро и Зло иду руку под руку.
Лоше је кад се загрле.

Калин Калинов
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Добро икако успијевамо,
како смо криво насађени.

Исмет Салихбеговић

Добро је да су измислили кошарку.
Тамо нас величине мотају.

Здравко Калтнекар

Добро је јаче од зла.
А и боље је наоружано.

Ива Мажуранић

Добро је кад народ представљају појединци,
али није добро кад појединци представљају народ!

Пајо Канижај

Добро је што народ има пара само за хлеб.
Биће хране и за извоз!

Драган Рајичић

Добро је што немамо резервну отаџбину,
јер и ову државу једва издржавамо.

Милош Ђурђев
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Добро је што се на планинама граде хотели
– да се устаници не злопате.

Мирослав Димитријевић

Добро је што су нам рекли да живимо у благостању.
Умало да поцркамо.

Срба Павловић

Добро контролишем свој унутрашњи будилник,
али још боље откуцавам споља.
Душан Влајковић – Митрованов

Добро се заборавља јер не мора да се памти.
Митар Митровић

Добро што сте нас изабрали.
Могли сте и горе проћи.

Мића Тумарић

Доброг човека је лако препознати.
Одмах видите да је будала.

Пеко Лаличић
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Довели су нас у фазу гладовања
да бисмо имали бољи апетит.

Живко Ђуза

Довољан је и зрачак наде, па да нас огреје Сунце.
Срба Павловић

Довољно је да се народ окрене
па да први буде последњи.

Даница Машић

Довољно је фабрика за израду медаља.
Недостају нам јуначке груди за херојска дела.

Иван Цимерман

Догађаји протеклих година су били повјесни.
Крађе такође.

Данко Ившиновић

Догађаји се тако брзо ређају,
да су неки и прескочени.

Роберт Марић
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Договор важи док говор не почне.
Дарко Батан Жуњић

Договор кућу гради,
само ако не постоји грађевинска дозвола!

Александар Стојадиновић

Договорили смо се да срушимо кућу.
Договор кућу гради.

Милан Бештић

Договорили смо се да будемо изнад,
а не изван себе.

Бранислав Брана Црнчевић

Додирнули смо дно.
Да се прогласимо за шампионе у роњењу.

Зоран Михајлов

Дођите сјутра! Заузет сам собом.
Дејан Миличић

Доживели смо бродолом. Ушла нам је вода у уши!
Бојан Љубеновић
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Доживотном диктатору једина опозиција је смрт.
Срђо Боговић

Док дишеш, надај се!
Лакше се дише.

Франо Вукоја

Док је пио, мислио је да је пијана будала.
Сада кад се излечио, схватио је колико су будале срећне.

Божидар Пешев

Док је човек био мајмун,
дрво му је било отаџбина.

Бранислав Брана Црнчевић

Док је човјек жив – рано је;
а када умре – касно је.
Кемал Махмутефендић

Док ми каскамо за Европом,
Африка нам је већ за петама!

Радивоје Бојичић
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Док ми направимо правну државу,
неће бити невиног грађанина у земљи!

Живко Павлов

Док можеш падати, ниси пропао.
Срећко Лазари

Док нас живе сахрањују, бар лично примамо саучешће.
Веселин Лари Мишнић

Док наш човек нешто не прогута, 
не зна шта је све у стању да свари.

Свјетлана Рашић

Док не откријемо свој правац развоја, тапкаћемо у месту.
Важно је не губити корак!

Витомир Теофиловић

Док не ухвате жртвеног јарца, страда остала марва.
Анђелко Ердељанин

Док он ведри и облачи,
знамо какво нас вријеме чека.

Веселин Брновић
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Док оптужују наш народ
да држи нож у зубима, он је остао и без зуба.

Миле Басало

Док се надвикују, не могу чути глас народа.
Методи Пранговски

Док се народ бори за боље сутра, 
они су се обезбедили за цео век.

Јасим Мркаљ Кадмус

Док се не монтира материјал,
гледаћете званичну верзију догађаја.

Илија Марковић

Док се он не скине, ми ћемо бити голи и боси.
Илија Марковић

Док се полиција братими са народом,
лопови краду.

Ива Мажуранић
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Док смо бирали заставе,
изгубили смо рат!

Турхан Расиев

Док смо бирали најбоље,
најгори су прилично одмакли.

Радомир Рацковић

Док смо ми ратовали са светом, 
свет је то мирно посматрао.

Раша Папеш

Док смо правили параде, држали смо корак!
Миленко Пајовић

Док смо свијали гнијездо, отегли смо јаја.
Милан Дуго Кривокапић

Док су вође на рубу памети,
народ живи на рубу егзистенције.

Ђорђе Латиновић
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Док су се једни клели у њега,
други су га само клели.

Горан Т. Алексић

Доказали смо да можемо живети без других народа.
Чак и за рат смо сами себи довољни.

АлександарЧотрић

Доказали смо да нисмо балвани!
Потонули смо.
Васил Толевски

Доказано је да они који мање једу дуже живе.
Зато ће сиротиња бити вечна.

Растко Закић

Докази су као и неки другови – необориви.
Владо Каракаш

Докази су непобитни, али је наше судство
раскрстило с примитивним материјализмом.

Ђорђе Оташевић
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Докле ћемо увозити пшеницу?
Па док будемо млатили празну сламу!

Јован Вељин Мокрински

Долазе политички потковани.
Чујем топот.

Душко М. Петровић

Доласком нове власти, уочене су велике промене.
У називу улица.

Радивоје Рале Дамјановић

Доле подигнуте главе.
Бошко Смаћовски

Долине су планине, које су се стрмоглавиле.
Валентин Чудрић

Доље тлачитељи народа!
Заузели сте ми мјесто.

Силвестер Иштук

Домановићу, врати нам оног слијепог!
Миладин Берић
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Домовина је била скромна.
Од свега што јој је остало

узела је само животе.
Радоје Мађо Головић

Домовина се брани лепотом.
Што је ружнија, то је безбеднија.

Михаило Вељковић

Домовина скитнице је увек негде другде.
Жарко Петан

Домовино, извини. Нашао сам другу.
Нинус Несторовић

Донели су му слободу на тацни.
Узео је тацну, а одбио слободу!

Богомил Евтимов

Донеће закон против тероризма.
Не трпе конкуренцију.
Миливоје Радовановић
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Дошло време да се боримо
за братство Срба и Србијанаца.

Јован Хаџи Костић

Дорастао сваком задатку, а не извршава ни један.
Зато је он велик, а сваки задатак мали.

Љубиша Манојловић

Доста, бре, са односом снага.
Почнимо са приносом памети.

Слободан Дучић

Доста их је погрешно паркираних.
Међу њима има и аутомобила.

Љубиша Манојловић

Доста је било обнове, изградње и благостања.
Дајте нешто да једемо!
Милутин Ђуричковић

Доста је било хуманизма.
Морамо се позабавити ренесансом.

Радоје Мађо Головић
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Доста нам је звецкања оружјем!
Звецкајте нам мало есцајгом!

Јован Хаџи Костић

Доста нам је истине. Кажите ви нама како је стварно било.
Радивоје Бојичић

Доста смо, бре, певали те патриотске песме!
Ајмо сада неку нашу!

Нинус Несторовић

Доћи ћемо и до благостања.
Ако преживимо мир и просперитет.

Негован Марковић

Доушнике примају у радни однос на одређене људе.
Никола Дмитровић

Дошао је на чело.
До мозга никад није стигао.

Слободан Симић
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Дошли смо на ивицу провалије.
Можемо ми и даље!

Живко Вујић

Дошли су црни дани, али ми нисмо расисти.
Милен Миливојевић

Дошло време, али сви људи нису још стигли.
Алексије Марјановић

Дошло је до промене на челу колоне.
Вођа је променио коње.

Милан Р. Симић

Драго ми је што ми шијете ново одело,
али зашто ми мерите само обим врата?

Ђорђе Оташевић

Драме народу редовно режирају политичари.
Георги Хаџи – Васков

Дрво је задржало плодове, а одбацило човјека.
Јован Ераковић
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Дрво се савија док је младо и перспективно.
Радомир Рацковић

Дрво убија возача у самоодбрани.
Еуген Јурић

Држава и црква поново се уједињују.
Спремају нас за загробни живот.

Васил Толевски

Држава је капитулирала, али то је већ ствар навике.
Александар Стојадиновић

Држава је у критичном стању.
Потребни добровољни даваоци крви!

Живојин Денчић

Држава која има овакву омладину
не мора да брине за своју дијаспору.

Екрем Мацић

Држава која је апарат насиља,
рај је за садисте!
Иван Цимерман
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Држава коју воде доктори
потенцијални је пацијент.

Иван Вркић

Држава нам је омогућила велике уштеде.
Некада смо морали да путујемо у Африку

да бисмо видели људе који умиру од глади.
Ђорђе Оташевић

Држава нам је тоталитарна –
њом владају тоталне будале.

Ернест Бучински

Држава постаје сервис грађана
– крпиће нам крај с крајем.

Митар Ратковић Претвор

Држава се споља штити границама, изнутра – затворима.
Јоже Воларич

Државе које су одумирале
замало да сахране и све своје грађане.

Небојша Иваштанин
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Државе се деле на велике и мале...
а државници обратно.

Бошко Смаћовски

Држави је тешко.
Зато се многи труде да је олакшају.

Алија Хоџић

Држави су потребни паметни људи.
Рација је у току.

Петар Лазић

Државна застава је мала
да сакрије голотињу народа!

Борислав Митровић

Државне јасле су фактор опстанка – добрих коња.
Драгољуб Шаин Жуле

Државни апарат је превазиђен и спор.
То треба све прикључити на струју!

Рајко Мицин
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Државни апарат не гаси жеђ, али изазива глад.
Драган Илић

Државни криминал је под строгом самоконтролом.
Миливоје Радовановић

Државници су сумњиви:
увек их прати полиција.

Софе Штерјоски

Државом чији је циљ да одумре
најбоље је да управљају болесници.

Растко Закић

Државу не брину вашке у коси већ бубе у глави.
Зоран Р. Ковачевић

Државу плаћамо све скупље, а све је мање осећамо!
Миленко Пајовић

Друга фаза стезања каиша је стезање зуба.
Градимир Здравковић
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Другови, дужни смо богу и човјеку.
Пола дуга је већ отписано јер бога нема.

Франо Вукоја

Другови, непријатељ је потпуно разбијен.
Има га на све стране.

Виктор Иванчић

Другови, политика вам је фантастична!
Нема везе са реалношћу.

Љупчо Сиљановски

Друштво би нам било боље, али га народ квари.
Раша Папеш

Друштво је одлучило да помогне
усамљеном човеку и усадило му је осећај крда!

Богомил Евтимов

Друштво преживљава велике промене,
а и људи би да преживе.
Милован Илић Минимакс
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Дубоко клањање више се исплати од дубоког орања.
Миладин Остојић

Дубоко смо забраздили.
Никакво чудо кад нас сељачине воде.

Слободан Трикић

Дубоко смо у демократији.
Већ и дно назиремо!

Бранислав Бане Јовановић

Дувају неки чудни ветрови.
Све однесоше.

Дејан Тофчевић

Дуг је најбоља плодна ствар,
невероватно брзо се размножава.

Здравко Калтнекар

Дуг према отаџбини не исплаћује се у мјесечним ратама.
ВеснаПарун

Дуге уши су најбољи сакупљач информација.
Предраг Тојић
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Дуги језик највише се гризе.
Јосип Гргић

Дуго животно искуство је уштеђевина
коју нема више тко користити.

Фадил Хаџић

Дуго сам мислио да живим лоше.
Срећом, статистика је показала да нисам у праву.

Велибор Марјановић

Дуго се нисмо сагињали,
а онда је попустила концентрација.

Миливоје Радовановић

Дуго су нас спуштали
чим је незадовољство овако дубоко.

Стеван Стојичић

Дуго су размишљали треба ли жртвовати
народ или вођу.

Победила је хуманост према човеку.
Ратко Дангубић
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Дугорочни циљ човека је да уништи себе.
Краткорочни – друге.
Драшко Веселиновић

Душу је продао ђаволу
да телом живи боговски.

Витомир Теофиловић

Ђаво више не купује душе.
Има превише добровољних донатора.

Валериу Бутулеску

Ђаво се привиђа само онима 
који живе у паклу.
Иво Мијо Андрић

Ђаволи свој рај називају Балкан.
Јован Алађозовски

Ђаволски тежак задатак захтева адекватан кадар.
Михаило Вељковић
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Еволуција људске врсте:
Прачовек, Франкенштајн, Робокап.

Томаж Бренк

Еволуција револуције:
некадашњи комунисти постали су колумнисти.

Јанез Сршен

Еволуција човека може довести до нове врсте животиња.
Јасим Мркаљ Кадмус

Европа вози без да гледа у ретровизор.
Балкан не гледа напред!

Атанас Крлевски

Европа је дама која нерадо
даје новим члановима.

Томаж Швагељ

Европа мора да одлучи између нас и провалије.
Изабраће нас јер смо плићи!

Бојан Богдановић
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Европа нам шаље знакове да останемо поред пута.
Никола Живковић

Европа нас има у виду.
Трн смо јој у оку.
Недељко Блажић

Европа нас хоће. 
Само још ми да изаберемо позу.

Марија Танасковић

Европа тврди да смо паметна нација,
али да још не мислимо својом главом.

Митар Митровић

Експеримент није успео.
Ко ће да плати рачун?

Ратибор Јоновић

Ето какви су то људи:
на кољенима су им никла стопала.

Кемал Махмутефендић
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Ех, гдје су она стара добра времена
када су отваране јавне куће, а не јавне кухиње?!

Момчило Драгичевић

Ех, да смо преживари, не би било глади.
Два пута бисмо жвакали исту храну.

Душан Пуача

Жали се човек једном мајмуну:
Шта ми је требало да постанем човек
кад ме целог живота праве мајмунoм!

Борис Арнаудов

Жалосније од гаћа на штапу су гаће на пола копља.
Бошко Гргић

Жалосно је када је сиромах бос,
па не зна која га ципела жуља.

Јоже Воларич

Жао ми је оних који одбијају да се баве политиком.
Не знају шта допуштају.

Бојан Љубеновић
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Жао ми је осталог света.
Никад неће бити као ми!

Витомир Теофиловић

Живим у нади. Другу адресу немам.
Горан Докна

Жели ми крај,
јер ја знам његов почетак.

Звонимир Балог

Желио сам да говорим више језика, 
та ми се жеља остварила.

Сад говорим три језика: српски, босански и хрватски.
Данило Карапетровић

Жена је књига која је најзанимљивија
у свом првом издању.
Зорица Крзнар Благец

Жене које прелазе из руке у руку,
увек су на ногама.

Георги К. Константинов
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Жене не пишу афоризме,
јер немају шта тако кратко да кажу.

Химзо Скорупан

Жив затрпан макар је сит земље.
Голуб Лазаревић

Живе за овај народ. Једном се живи.
Драган Дринчић

Живети несрећно је боље него умрети од среће.
Зоран Матић Мазос

Живети са мало пара је таленат,
али живети без пара је – генијално!

Веселин Зидаров

Живећу у облацима,
уобразили смо да смо небески народ.

Рајко Теовановић

Живи завиде мртвима сада када нам је
најпотребније јединство.

Момчило Михајловић
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Живи напријед, остали стој!
Кемал Махмутефендић

Живи се уче на мртвима, а знања никад доста.
Горан Гаћеша

Живим здравим животом, не пушим. Никоме!
Момчило Драгичевић

Живим као Бог. Сви ме псују!
Раде Ђерговић

Живим као бубрег. Под дијализом.
Гојко Мандић

Живим од данас до сутра, али и то може потрајати.
Радмило Мићковић

Живим од данас до сутра.
Прекосутра је сахрана.

Милен Миливојевић
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Живимо бедно јер не следимо светле примере
 наших политичара.

Радивоје Бојичић

Живимо једни поред других
да бисмо били једни против других.

Суно Ковачевић

Живимо као браћа,
уместо да живимо као људи.

Александар Баљак

Живимо на трусном подручју –
руше се илузије и падају обећања.

Анђелко Ердељанин

Живимо од данас до сјутра.
Вријеме је новац.
Драган Дринчић

Живимо у лепој и питомој земљи с умереном климом,
где преко целе године цвета криминал.

Ранко Гузина
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Живимо уз помоћ штапа и канапа.
Све дужег штапа и све краћег канапа.

Томислав Трбојевић

Живио сам у четири државе а да нигде нисам мрднуо.
Свака је мени долазила на ноге!

Дејан Тофчевић

Живјела радничка класа – на челу са знојем!
Илија Лакушић

Живог смо га закопали.
Нема хлеба без мотике.
Душан Војводић Бирџа

Живот дајем за себе.
Владимир Гајшек

Живот је борба,
неки су од борбе направили живот!

Пајо Канижај
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Живот је једина школа у којој учитеља
сретнемо тек после школе.

Бојан Швентнер

Живот је паметнији од смрти.
Увијек први попушта.

Душан Ђуришић

Живот ми је као потрошачка корпа.
Скуп а празан.
Душан Пуача

Живот ми је скуп, иако не кошта ни пет пара!
Иван Русјаков

Живот му је био пјесма. Протестна.
Јосип Маргета

Живот није живот ако није живот.
Ратибор Новаковић
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Живот није оперска уметност.
Више је пијаца где можеш наћи свашта,

укључујући и безвредне ствари.
Октавиан Палер

Живот није пасји због паса,
него највише због људи.

Нико Брумен

Живот постаје монотон.
Нема више у шта човек да се разочара!

Саша Миловановић

Живот пружа разне могућности.
Али ми увек одаберемо најгоре.

Радивоје Рале Дамјановић

Живот са кукурузом угрожава кокошке.
Маја Давид

Живот се са мном поиграо.
Оставио ме у животу.

Радослав Тилгер
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Живот тече, ја за њим.
Даница Грегорчић

Живот троше трошкови живота.
Љупчо Сиљановски

Живот чине мале ствари.
Великани су изузеци који потврђују то правило.

Милан Тодоров

Животиња у нама прави нас човечним!
Димитри Лешниковски

Животна шанса указује се једанпут,
а може се промашивати целог живота.

Киро Урдин

Животни сан многих је да – дремуцкају!
Иван Русјаков

Жито је одвојено од кукоља
и бачено у жрвањ.

Влајко Ћулафић
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Жртве нису биле узалудне.
Зато што сада живи завиде мртвима.

Александар Чотрић

Жртве нису биле узалудне.
Никли су толики музеји револуције.

Душан Војводић Бирџа

Жртве нису узалудне – рече гробар.
Зоран С. Станојевић

Жртве рата никада нећемо заборавити.
Сетићемо их се увек када видимо вођину слику.

Нинус Несторовић

За бављење политиком нису довољни коњски живци.
Потребна је комплетна личност.

Момчило Михајловић

За бољи положај у друштву,
положај кичме није вам најбољи!

Јован Вељин Мокрински
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За вас нема лијека.
Живјећете веома дуго.

Влајко Ћулафић

За већину људи смрт је
само разлог за ишчезавање.

Луциан Блага

За војску мора да буде довољно хране.
Није здраво гинути на празан стомак.

Милан Бештић

За време живота толико крстова,
а на гробу само један.

Јанез Сршен

За време изборне грознице тресу се кандидати,
а после тога бирачи.

Костадин Уста Петров

За време рата издајници су се склонили у друге земље.
А патриоте у подрум.
Анђелко Заблаћански
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За грешке појединаца крив је народ.
Дарко Марковић

За дављеника сте сигурни да вам пружа чисту руку.
Голуб Лазаревић

За доброг лопова нема лоше државе.
Раде Ђерговић

За доручак није имало ништа,
вечерали смо остатке.

Еуген Јурић

За дочек Предсједника не треба много.
Довољно је и неколико људи у засједи.

Божо Марић

За дресирање су они
који имају коњске живце.

Франци Чеч

За заспалог родољуба и химна је успаванка.
Миле Ђорђијоски
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За здравље је најбољи смех без разлога.
Али, ми увек нађемо неки разлог.

Анђелко Ердељанин

За идеални свет пронађите метак-бумеранг.
Ристо Стојановски

За избјеглицу се не може рећи да је човјек на свом мјесту.
Грујо Леро

За једнакост се боре само слабији.
Божидар Хитрец

За каријеру није потребна математика,
довољно је да рачунаш само на туђа два прста.

Градимир Здравковић

За криминалце, поштен човек
је издајник криминалних идеја.

Костадин Уста Петров

За мајмуне су дошли бољи дани.
Све је више банана држава.

Миливоје Јозић– Јозо
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За младе се подижу развојни капацитети.
Теретане.

Мирослав Средановић

За највеће глупости жање се највише аплауза.
Богдан Новак

За наш поглед у будућност потребни су дужи вратови.
Митар Митровић

За нашег политичког Киклопа и једно око је много.
Зоран Богдановић

За небесни народ молим један штап
који је изашао из Раја.

Драган Шушић

За неке књиге, више од читалаца,
интересују се сакупљачи старог папира.

Химзо Скорупан

За неке сведоче дела, за неке сведоци.
Сашо Бражански
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За неке, ходање по мукама
је једина забава.

Веселин Зидаров

За њега су задушнице државни празник.
Тада је сит као некада док је био професор универзитета.

Митар Митровић

За њих не важи закон.
Судиће им време.

Ратко Дангубић

За овце мужња представља смисао живота.
Иван Карадак

За оне који пасу траву, и цвеће је трава!
Рангел Стаменов

За оне који се слабо сналазе у књигама,
уведене су књижице.

Петар Лазић
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За оно што се шапне на уво,
није му потребан медијумски одјек!

Борислав Ганчев

За онога кога јашу, свака је трка пораз.
Миломир Ђукановић

За опстанак српског народа највише заслуга има црква.
А Бога ми и контејнери.

Радивоје Бојичић

За отаџбину се пада само једанпут –
осим ако нисте глумац.

Спиро Ђајков

За писање наше историје има
довољно крви, али оскудевамо у папиру.

Дејан Тофчевић

За прави моменат треба доста времена.
Јован Рукавина

За прокисли пасуљ нема мирођије!
Георги Роботов
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За разлику од авиона,
народ је велик тек кад се дигне!

Раде Јовановић

За разлику од бумеранга, сатирична стрела
враћа се код стрелца само ако погоди циљ.

Жарко Петан

За разлику од живота, гроб му је свечано обиљежен!
Владо Каракаш

За разлику од идеалиста, идеалисти виде реално.
Павле Ковачевић

За разлику од људи, код крокодила
се зна што мисли кад отвори уста.

Фадил Хаџић

За разлику од машина, људи се најбрже кваре ако се 
редовно подмазују.

Ранко Гузина

За разлику од њега, притисак му је нормалан.
Саво Мартиновић



Васил Толевски

185

За разлику од обичних канибала,
наши се само кољу, али се не једу.

Ранко Гузина

За разлику од обичног,
политички мртвац прати свој погреб уживо.

Бошко Перински

За разлику од политичара,
заводник своје жртве понекад и задовољи.

Стеван Стојичић

За разлику од вина –
човјек је гори кад одлежи.

Алдо Мателић

За рат је потребно двоје. Ми и још неко.
Љубодраг Стојановић

Засад је живот у Македонији подношљив.
Једни живе, а други подносе!

Иван Карадак
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За своје поступке човек мора одговарати,
све док не постане одговорна личност.

Љубиша Манојловић

За срећу је увек потребно двоје.
Само је наша власт сама себи довољна.

Јелена Кујунџић

За стање у земљи не можемо да дамо оцену него дијагнозу.
Бодин Марјановић

За улогу његовог карактера,
потражили су глумца у зоо врту.

Панде Петровски

За успјех у политици веома је битно знати кад треба 
затворити очи, а када уста.

Милутин Пејић

За Шиптаре нема зиме.
На време су се увукли Америма у дупе.

Радмило Мићковић
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За штедне улоге јамчи држава
која одумире.

Радивоје Бојичић

Забранили су часопис јер је тврдио
да код нас нема слобода штампе.

Драгиша Кашиковић

Заварали смо непријатеља.
Од нас ни трага, ни гласа.

Дејан Миличић

Завидим Дрини. 
Она је увијек у току.

Грујо Леро

Завидим проституткама из високог друштва.
Оне сваке ноћи скидају власт.

Миодраг Стошић

Завири му у душу и појешће те мрак.
Срђан Симеуновић Сендан
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Завист има много имена.
То је њезино највеће богатство.

Тоне Додлек

Завладало је једноумље.
Сви мисле само како да преживе.

Селимир Костић

Завршни део говора пратили су само оштећени слухом!
Живојин Денчић

Загрљај политичара толико је срдачан
да би једни другима кости поломили!

Милован Витезовић

Задње мисли обично
наговештавају – напредни људи!

Крсто Дамјанов

Задњи дани наше транзиције трају двадесет година.
Атанас Крлевски
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Заиста, Шекспир је велики аутор трагедије,
али и наши руководиоци нису за потцењивање.

Иван Бојађиски

Заједно смо јачи –
рече мафијаш полицајцу.

Марко Гргичевић

Заказан је митинг поштених.
Очекује се долазак обојице.

Вељко Рајковић

Заклетва једног делегата: Тако ми два прста.
Алија Хоџић

Закључци су нам празни. Нема човека.
Сашо Бражански

Закон јачега нико није изгласао, али су га јачи усвојили.
Владимир Мићковић

Закон о опорезивању памети прихватиле би све будале.
Драгомир Вуксановић
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Закони су нам катастрофални.
На сву срећу, судије их се уопште не придржавају.

Бобан Милетић Бапси

Закопали су га, он – мртав хладан.
Иван Карадак

Закржљали мозакмисли песницом.
Миломир Ђукановић

Закрпа је код нас модни детаљ.
Милош Ђурђев

Залили смо нови апартман.
И он је протекао!

Димитар Атов

Заљубљеност је најслађи губитак слободе!
Ладислав Радек

Замерате ми што се играм речима.
Угледаћу се на вас, играћу се људима.

Владимир Булатовић Виб
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Замолио сам плату за плес,
али дала ми је потрошачку корпу.

Драган Алексић

Занимљиво да кроз рупе у законима лакше беже велике 
него мале рибе.

Владимир Гајшек

Заокружили смо Велику Србију. Чиста нула!
Ранко Пивљанин

Заостали смо у развоју.
Ми смо друштво са посебним потребама.

Мирослав Средановић

Запад нема перспективу!
Тамо нерадник не може да састави ни три дана!

Витомир Теофиловић

Запео бих ја из петних жила,
али се бојим да не завршим као Ахил.

Грујо Леро
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Започнеш ли да вучеш конце,
лутке ће ти саме доћи!

Динко Павлов

Зар због педља земље да бранимо читаву земљу?!
Да кољемо вола за кило меса?!

Александар Баљак

Зарадили су за златне ципеле у оловна времена.
Јоже Мотох

Зараћене стране не знају број жртава
јер нису имали администрацију.

Сви су радили у производњи.
Слободан Симић

Заслужује да буде вођа.
Толико обећања са толико мало ријечи.

Екрем Мацић

Заспали народ не буди сумњу!
Турхан Расиев
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Застава се дувањем устима не развија.
Петко Колев

Затвор је увијек отворен за затварање.
Драган Копривица

Затвор, па шта– и тамо су лопови!
Богдан Бајчета

Затворимо музеје, да нас не подсећају
на стара добра времена!

Милован Вржина

Заувијек је отишао из наших редова, али његов лик ће нас 
вјечно прогонити.

Илија Лакушић

Захваљујући власти, нијесмо осјетили кризу.
Одавно нам је одрала кожу.

Вељко Рајковић

Захваљујући гравитацији, и ми нечему тежимо.
Радивоје Бојичић



„Бисери балканског афоризма1“

194

Захваљујући победи партизана, у Србији данас слободно 
можете певати четничке песме!

Раде Јовановић

Захваљујући власти, нама је сваки дан
боље него што ће нам бити сутра.

Исмет Салихбеговић

Захтијеви пензионера су неразумљиви
пошто је у контејнерима слаба акустика.

Бојан Богдановић

Захтјеви пензионера су максималистички.
Желе сви да једу и то читавог мјесеца.

Бојан Богдановић

Зашто би влада дала оставку
кад је безвлашће и с њом и без ње.

Слободан Јанковић

Зашто да главу ставим у торбу,
када могу да чепркам у њој!

Димитар Атов
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Зашто девојка са таквом физиком да учи хемију?
Димитар Атанасов

Зашто Запад толико предњачи?
На Западу су се чекале календарске,

а на Истоку историјске године.
Филип Младеновић

Зашто ја нисам у Скупштини?
Није ми било суђено.

Бојан Богдановић

Зашто је време, у задње време, тако променљиво?
Зато што све странке желе да ведре и облаче.

Еуген Јурић

Зашто не живимо као Швајцарци?
Зато што у Швајцарској
музу краве, а овде нас.

Веселин Зидаров

Зашто простор око мене зове животна средина
кад се на све стране умире?

Драгослав Митровић
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Зашто радите поштено
кад можете лијепо да живите?

Ратко М. Павичевић

Зашто сумњати у сваког човјека
кад сваки трећи краде.

Фадил Хаџић

Зашто толико нишаните – кад пуцате у празно.
Драган Буновић

Због дужег језика остао је за главу краћи.
Владо Каракаш

Због камена, ми бисмо и Сизифу измислили
радно место.

Михаил Андреев

Због напуштене земље прозивају се сељаци!
Јелена Каначки

Због оних који једу оно што се не једе,
ја немам шта да једем.

Милен Миливојевић
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Због ситних душа 
морамо да правимо велике коалиције.

Константин Дораковски

Због тако енергичног искорака у Европу,
прсле су нам гаће.

Владислав Влаховић

Због тога што се сви сматрају паметним,
глупих је – све више.

Кочо Урдин

Збуњен Србин обавезно удара на лудог.
Пеко Лаличић

Званично нисам штрајковао глађу,
али како се храним – као да јесам.

Слободан Јанковић

Здрав разум говори да смо болесно друштво.
Пеко Лаличић

Здрава памет је најбоља покретачка снага.
Даница Грегорчић
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Здравље му се погоршало од неконтролисане употребе
обећања.

Диме Бошков

Здраво крило робује сломљеном.
Павле Ковачевић

Земља нам је претежно брдовита,
а места – искључиво историјска.

Милован Илић Минимакс

Земља нам се складно развија.
Не смањује се само територија, већ и становништво.

Мирослав Средановић

Земљом нам не гази само страна чизма.
Има ту и папучара.

Недељко Блажић

Земљу су у кризу увукли
они који су из ње највише извукли.

Радојица Бецић
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Земљу у транзицији не вреди орати.
Иво Мијо Андрић

Земља нам је на раскрсници.
Народ само што није скренуо.

Бојан Љубеновић

Злато је код онога који чепрка по олову!
Георги Маков

Зло почиње ондје
где престаје међусобна овисност.

Весна Парун

Злопамтила немају никад лоше памћење.
Јосип Сировец

Злочин је савршен.
Нема трагова, нема сведока, нема правосуђа.

Горан Докна
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Злочинац је непознат властима.
Понестало му је визит-карата...

Мијо Мирановић Гроф

Злочинац тражи да буде помилован.
Жели и он мало нежности.

Растко Закић

Зна власт да народ више воли да једе него да ради 
па затвара предузећа, а отвара јавне кухиње.

Слободан Јанковић

Зна да држи говоре, а реч никако.
Анђелко Заблаћански

Зна ли петао да кукуричући ујутро
буди и свога џелата?!

Димитар Атов

Зна се ко је с ким чувао овце,
али опрезне овце то неће да признају.

Митар Туцовић
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Зна се ко седи у влади. Не зна се ко ради.
Милош Ђурђев

Знам ја добро да се мора јести да би се живело.
Али ја нисам пао на теорији, него на пракси.

Растко Закић

Знам једног политичара
коме је лудило близу памети!

Драган Шушић

Знамо да је нико, али ћемо одахнути
тек кад постане и ништа.

Владислав Влаховић

Знамо да је у вину истина,
али у интересу истраге почели смо од аперитива.

Дукан Јелен

Знамо да смо смешни више него што треба!
Али ми увек дајемо максимум од себе.

Васил Толевски



„Бисери балканског афоризма1“

202

Знамо ми шта нам је чинити.
Али већи нам је изазов да чинимо оно што не знамо.

Стеван Наумовић

Знамо сваки њихов корак.
Иду преко нас.

Драгољуб Дуре Николић

Знао сам да ће бити велики политичар.
И као дијете је какио насред дворишта

и гледао нас у очи.
Слободан Јанковић

Знаш да ћутиш?
Имаш реч!

Христо Димиев

Зовеш полицију?
Не призивај несрећу.

Александар Новаковић

Зрели смо за циркус – свако говори стомаком.
Никола Талевски
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И ако стално ћутиш, опет ће ти узети реч.
Красимир Георгиев

И барјаци изгубе вриједност
онда када уђу у масовну употребу!

Зоран Раонић

И бели лист може вршити црне послове!
Христо Димиев

И Бог је Србин.
Зато нам и ради ово.

Милан Бештић

И велика риба може се пржити у малом тигању.
Милош Зјапков

И вечност, ако је имате превише, шкоди.
Јоже Воларич

И вријеме нас узело на зуб.
Грујо Леро
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И вук и јагње су Божје дело.
Али где је Бог кад вук огладни?!

Стојан Стојанов

И глава изливена у бронзи је шупља.
Виктор Иванчић

И гладна мечка игра коло,
само да је у пензији у Бугарској.

Крсто Дамјанов

И гладни имају дебело цријево.
Крешимир Метелко

И глупак је у сталној опасности да га изда памет.
Драгослав Митровић

И дављеник има своје кругове у којима се креће.
Мијо Мирановић – Гроф

И два прста су део песнице.
Илија Марковић
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И демократија је ступањ дресуре човечанства.
Зоран Михајлов

И деца могу да преброје Србе на Косову.
Знају да броје на прсте.
Мирослав Средановић

И диктатура има свој рок трајања.
Зато је диктатор остао покварен.

Владан Сокић

И диктатор слуша народ – кад му кличе.
Душан Ђуришић

И добро зло је – лоше.
Крешимир Метелко

И доушници могупробити звучни зид.
Младен Вуковић

И државна застава се вијори у правцу ветра.
Георги Хаџи – Васков



„Бисери балканског афоризма1“

206

И државног непријатеља бр. 1
треба тражити између више кандидата!

Живко Павлов

И другим народима се Земља окреће,
али нису оволико ошамућени.

Мирослав Димитријевић

И за бесмртнике имамо гробаре.
Бранислав Ђокић Кан

И зец може постати хладнокрван
ако га ставите у замрзивач.

Димитар Атанасов

И ја бих био први кад би ми други дали.
Здравко Хорват

И ја бих извршио самоубиство,
али не могу да дигнем руку на недужног човека.

Радојица Бецић
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И ја сам одувек био за мир.
Само сам погрешио што нисам оставио сведоке.

Ђорђе Оташевић

И ја сам оптимист. Бит ће нешто горе.
Јосип Маргета

И једни и други ће се борити до последњег човека.
То је најкраћи и најсигурнији пут до трајног мира.

Александар Баљак

И кад видим својим очима,
вјерујем у званично саопштење.

Владислав Влаховић

И кад се народ пробуди, устане на леву ногу!
Бојан Љубеновић

И кад смо у центру збивања, држимо се по страни.
Рајко Теовановић

И кад су циљеви узвишени,
средства могу бити ниска.

Зорица Крзнар Благец
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И кад умире, велики вођа зна шта ради.
Петар Лазић

И када се бавимо ситницама,
ми одгајамо најкрупније ситнице на свету.

Зоран Станојевић

И кајање је привилегија.
Нема свако могућност да прави велике грешке.

Васка Јукић Марјановић

И камен спотицања може постати
камен – темељац...

ако зидате на онима који су се спотакли.
Вуко Безаревић

И код нас је профит страна ријеч,
али поријекло му је народно.

Живко Вујић

И крвопролиће се зауставља,
кад има ко да пресече!

Бошко Перински



Васил Толевски

209

И мајмуни штрајкују.
Не желе да направе новог човјека.

Драган Павличић

И међу политичарима има поштених људи.
Идентификација је у току.

Васил Толевски

И међу тоталним будалама неко је најпаметнији.
Јоже Воларич

И ми бисмо били на коњу да нисмо слушали магарце.
Зоран Матић Мазос

И ми бисмо заменили лоше добрим, 
али се лоши добро држе.

Михајло Зекић

И ми коња за трку имамо.
Само што је одливен у бронзи.

Ратко Дангубић
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И ми смо користили оружје за масовно уништавање.
Поштовали смо изборну вољу грађана.

Владимир Мићковић

И ми смо људи од крви и меса.
Мада преовлађује кост и кожа.

Велибор Марјановић

И мозак Ајнштајна садржавао је 80% воде.
Валериу Бутулеску

И мртвима Македонија је изнад свега!
Илија Илиев

И на дну нас не напушта оптимизам.
Стићи ће брод!

Раша Папеш

И на Западу несрећа зближава људе,
али они од тога нису правили систем.

Божо Марић

И најамбициозније прасе не иде даље од ножа.
Благоја Тасески
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И највеће истине
могу се исказати шутњом.

Зорица Крзнар Благец

И највеће трагедије су лепе ако се добро изводе.
Павле Ковачевић

И најсиромашнији народ
производи богате политичаре.

Јосип Гргић

И нама су обећали демократију, а то нису биле празне 
претње.

Живојин Денчић

И неписмени народи
брзо прочитају лошу политику.

Иван Вркић

И овај век проведосмо у ропству.
Ретко нам се то догађа. Једном у сто година.

Александар Баљак
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И ови избори биће успјешни.
Добро су их намјестили...

Стеван Р. Стевић

И око пирамиде власти – пустиња.
Ванчо Полазаревски

И Он је нечега морао да се одрекне.
Прво му је на памет пао народ.

Илија Марковић

И они поштују заповест:
не узимају туђе, већ само од свог народа.

Радојица Бецић

И они ће изнијети своје ставове
кад заузму положаје.

Абдурахман Халиловић– Ахил

И пас лаје на моју ријеч,
знајући да ми је она кост у грлу.

Илија Лакушић
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И плодови патриотизма могу имати горак укус,
уколико се сервирају – недозрели!

Благоја Тасески

И политика има цијену.
Стари је то занат.

Слободан Живановић

И политичари су попут пијанаца.
Ако немају подршку – падају.

Владо Каракаш

И полиција узима активно учешће у демонстрацијама.
Демонстрира силу.

Драгослав Митровић

И попови иду у кладионице. Да и њих Бог погледа.
Драгутин Минић Карло

И поред толико сатова премијер не зна
да је народу већ одавно пет до дванаест.

Абдурахман Халиловић – Ахил
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И последњи Мохиканац је испред нас.
Грујо Леро

И право је да се појединци богате.
Немамо ми за све.

Ратко М. Павичевић

И првобитну заједницу растурили су појединци.
Бошко Перински

И пре је било лоше, али јесада постигнут
додатни напредак.
Драган Огњановић

И преживљавање је нека врста живота.
Радослав Тилгер

И пречишћени текст може понекад да буде – прљав!
Ђорђе Фишер

И просјаци се радују да грађани имају више.
Самија Слатина
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И професионални гробар на одру је дебитант.
Душан Бодрожић

И пуж пузи иако му је решено стамбено питање.
Александар Кујунџиски

И раније је живот знао да се завери против нас,
али тада смо бар ми били на нашој страни.

Зоран Станојевић

И робија је за људе.
Нарочито за оне који мисле својом главом.

Драган Рајичић

И син народа има једну олакшавајућу околност.
То само мајка може да воли.

Петар Лазић

И скупштинске клупе за балване 
живот значе.
Ефтим Гашев
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И следећи избори биће поштени.
Што не памте ни најстарији грађани!

Раде Јовановић

И стуб срама је некакав светионик!
Милован Витезовић

И ти си ми неки просјак.
Ко ти даде диплому професора!

Раде Јовановић

И у дипломатији, изласком напоље,
решава се и део унутрашњих проблема.

Костадин Уста Петров

И у пракси смо доказали да је зло вечито.
Балсамовали смо вођу.
Веселин Лари Мишнић

И у суморним временима може лијепо да се живи.
Од продаје магле, рецимо.

Бранислав Рибар
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И фармер је сељак.
Али он се не стиди свог занимања.

Бранислав Рибар

И чести пост може бити нечије масло.
Димитрие Панчевски

И шамари су врста аплауза.
Калин Калинов

И што кичма не може, грбача увек подноси.
Зоран Р. Ковачевић

Иако је имао кокошију памет,
ипак је проживео живот као петао.

Недељко Радловић

Иако је конкуренција слаба,
тешко је бити добар човек.

Ратко Дангубић

Иако је Хрватска добро разведена,
она ипак није на удају.

Иван Вркић
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Иако никада није нага, политици сметају гаће.
Вишња Косовић

Иако сам се са својим противником управо разишао 
идеолошки, редовно ћу посећивати његов гроб.

Милан Тодоров

Ивер око кладе, балвани око владе.
Живко Вујић

Играће нам мечка све док бубањ
буде главни инструмент.
Душан Војводић Бирџа

Игре без границе поставили смо на саме границе.
Абдурахман Халиловић– Ахил

Идеал многих држава:
грађанин пуна стомака и празне главе.

Мића Тумарић

Идеалан је само онај политички систем
у коме се сви обмањују!

Милован Витезовић
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Идеалан полицајац представља
јединство супротности.

Он је спој слабих живаца и тешке руке.
Томислав Марковић

Идеалан поредак се реновира. 
Биће опет онај стари!

Јован Вељин Мокрински

Идеализам има честе материјалне последице!
Турхан Расиев

Идеална демократија –
кад интелектуалци постану већина.

Киро Урдин

Идемо корак напред, два назад,
да покажемо како се не стидимо пређеног пута.

Растко Закић

Идемо на прву. Нема нам друге.
Грујо Леро
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Идентификацијом незнаног јунака утврђено је да за идеале 
гину будале.

Владан Сокић

Идеологија заледи мисао,
да се не поквари.
Вишња Косовић

Иди својим путем! Већ си изгубљен.
Веселин Брновић

Идиоти увек верују да
ствари схватају на најдубљи начин.

Иоан Ромошан

Из глупости моје деце видим себе из млађих дана.
Зоран Николић Мали

Из густог ријетки се извуку.
Здравко Хорват

Из дебелих задњица поново су нам
дунули свежи ветрови!

Растко Закић
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Из длана чврсте руке
може се прочитати горка судбина народа!

Милован Витезовић

Из оваквог положаја могу нас извући једино – носила.
Радивоје Бојичић

Из сваке трагедије извучемо корист.
Увек неко преживи!

Весна Денчић

Из своје оазе нам нуде фатаморгане.
Љубомир Јовановић

Иза голог народа увек стоје перверзни политичари.
Наташа Ђорђијоска

Иза мене стоји правна држава.
Осећам цев на потиљку.

Раде Ђерговић

Иза сваке идеје стоји човек.
Такав је систем обезбеђења.

Ратко Дангубић
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Иза сваке црне овце – стадо...
Красимир Георгиев

Иза Тројанског коња најчешће се крије Тројански магарац!
Живко Павлов

Изаберите коња за председника, брже ћете стићи до циља.
Иво Мијо Андрић

Изабрали смо јахаче. Сад ће они изабрати коње.
Стамен Георгиевски

Изабраћемо ми прави пут,
али кад не буде било ниједног другог.

Перица Јокић

Изађеш ли ван себе,
нећеш стићи далеко.

Веселин Зидаров

Изашла ми је слика у новинама, мада је фоторепортер, 
заправо, сликао контејнер.

Дејан Милојевић
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Избацили су га на улицу која је касније добила
његово име!

Живко Павлов

Избаците анђеле. Ово је пакао!
Горан Докна

Избеглице смо сместили у домове културе
јер смо ми народ

са великом културном традицијом.
Ива Мажуранић

Избјегавај брзу храну.
Паси натенане!
Јово Николић

Избјеглица никако да састави крај са – родним крајем.
Грујо Леро

Избори више говоре о нама него о изабранима.
Недељко Радловић
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Избори на Светог Николу су права ствар.
Свети Никола је заштитник бродоломаца.

Стеван Наумовић

Избори нам дођу као недоношче.
Мало, мало па су превремени.

Драгољуб Дуре Николић

Избори су били демократски,
мада је и полиција дала свој пун допринос.

Раде Ђерговић

Избори су били масовни.
Бојкотовали су их само паметни!

Раде Јовановић

Избори су били поштени.
Гласови су покрадени после.

Весна Денчић

Избори су завршени.
Сад народ треба научити памети.

Дејан Миличић
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Избори су тајни.
Народ не зна шта му се спрема.

Зоран Т. Поповић

Изборна кампања је била тако жива да је анимирала
 и велики број мртвих

Саво Мартиновић

Изборна утакмица је била неизвесна до самог почетка.
Ненад Ћорилић

Изборни напредак у друштву је каде се успе
да се бирачки списак претвори у платни списак.

Живко Павлов

Извадили су му душу,
да би сазнали да ли је чиста!

Димитар Атов

Извините што заудара.
Знате, демократија нам је у повоју.

Момчило Драгичевић
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Извозићемо памет све док се не опаметимо.
Верољуб Јовановић

Извојевали смо право слободе говора, сад можемо гласно 
да закукамо над истином!

Благоја Тасески

Извукли смо живу главу.
Нисмо могли више.
Ђорђе Латиновић

Извукли су ме из контејнера кад ми је било најслађе.
Александар Новаковић

Изгледа да је Вођа раније радио као шинтер.
Народ третиракао псе!

Васил Толевски

Изгледа да је и гром голорук,
кад не удара у камен.
Љупчо Сиљановски
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Изгледа да многим политичарима
више пада у џеп него на памет.

Зорица Крзнар Благец

Изгледа да су неки ипак бесмртни.
Барем – доживотно.
Крешимир Метелко

Изгледа да у Вавилону Бог
није измешао само језике, већ и памет.

Здравко Калтнекар

Изгубио сам памћење.
Не сећам се да ми је некад било горе.

Драган Шушић

Издаобих земљу за шаку долара.
Али ко ће да ми да толики новац.

Момчило Михајловић

Изем ти будућност којој ће ово бити прошлост.
Јован Хаџи Костић
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Изјава једног џелата: Без алата нема заната.
Блаже Докулевски

Између акробата и политичара има разлике.
Политичар еволуира без заштитне мреже.

Иоан Ромошан

Између богатих и сиромашних нема битније разлике,
сем у начину ношења шешира.

Рајко Мицин

Између генија и лудака само је један корак,
и баш тај корак смо ми направили!

Растко Закић

Између два рата човек се заварава миром!
Милован Витезовић

Између постеље и огледала
дешава се највише бродолома.

Тоне Додлек
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Између пса и газде постоји нераскидива веза.
Ланац.

Нинус Несторовић

Између сна и јаве најбоља су обећања.
Ратибор Новаковић

Изменили смо се набоље. Уместо
жене, силујемо ствари.

Миленко Пајовић

Изменили су ниске ударце.
Са највиших положаја.

Зоран Додеровић

Изоловани лудаци су сретни.
Немају посла са будалама.

Момчило Драгичевић

Изузетност наших неуспеха показује
да иза њих стоје људи

који одлично знају како се то постиже.
Зоран Станојевић
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Или блејиш или си црна овца.
Алдо Мателић

Или се понизиш или те понижавају.
Алдо Мателић

Има гњида који се поносе својом бактериолошком 
исправношћу.
Дејан Лопичић

Има демократије: патуљак је без страха стао диву на жуљ.
Владимир Јовићевић Јов

Има другова који ношени идејом никада нису ишли пешке!
Миленко Пајовић

Има и кључних фигура
које заслужују да се држе под кључем!

Георги Тихолов

Има мајмуна. Биће људи.
Милан Дуго Кривокапић
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Има много истина, само је ретко кад која у праву.
Дејан Лопичић

Има на свету што нико не зна сем мене.
Но, то је дубока тајна, да сам је и ја заборавио.

Станислав Винавер

Има нас племенитих али и племенских!
Миленко Пајовић

Има све књиге о етици.
Украо их је из библиотеке.

Илија Лакушић

Има таквих који као инвентар прелазе из једног
режима у други.

Бошко Смаћовски

Имају одличан преглед ситуације:
попели су ми се на главу.

Алдо Мателић
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Имали смо и тежих тренутака,
али нису трајали оволико година.

Милован Илић Минимакс

Имали смо луду срећу. Касније се и она опаметила.
Ладислав Кун

Имали смо најбоље пролазно време.
Није ни чудо што нам је време истекло.

Раша Папеш

Имали смо од свега по мало и нешто памети.
Сада су нам чак и мозак попили.

Божидар Пешев

Имали смо све услове да будемо срећна земља,
али нисмо имали среће!

Растко Закић

Имам вишак стамбеног простора.
Станујем под ведрим небом.

Ђорђе Латиновић
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Имам два друга.
Један је паметан, а други афористичар.

Владан Чизмовић – Чики

Имам добро информисаног пса.
Не само да лаје на оне који су на власти,

већ режи и на будуће кандидате.
Слободан Јанковић

Имам много пријатеља.
Зато не тражим још непријатеља.

Драшко Веселиновић

Имам представу о свему, али је забрањена.
Владо Каракаш

Имам пријатеља верног као пас.
Где стигне – олајава ме.

Иван Карадак

Имам развијена чула:
зато су ме повукли за нос.

Веселин Зидаров
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Имам разумевања за бившег председника.
И мене је жена упропастила.

Дејан Милојевић

Имам све недостатке као и сви други,
а ипак оно што радим изгледа ми немогуће.

Емил Сиоран

Имам све... откако немам ништа против.
Милован Илић Минимакс

Имам сметње на везама.
Изгледа да ме домовина зове.

Томислав Марковић

Имам сто лица.
Не тражите још и образ!

Милан Бештић

Имам толико пријатеља,
да се пре времена радујем сопственом погребу.

Здравко Калтнекар
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Имам школован глас.
Тачно знам када треба да ћутим!

Миливоје Јозић– Јозо

Имамо армију незапослених.
А почели смо скромно, од чете и водова.

Јован Хаџи Костић

Имамо више лопова него научника!
То је доказ да лопови уче брже него научници.

Васил Толевски

Имамо више среће него памети. 
Ми смо храбар народ.

Горан Гаћеша

Имамо владу какву нико нема. 
Благо њима!

Миливоје Јозић – Јозо

Имамо врло занимљиву скупштину – час личи на циркус,
а час на бувљу пијацу.
Бобан Милетић Бапси
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Имамо два ока у глави.
Што би могло да доведе до нових подела.

Томислав Марковић

Имамо двије могућности:
да изгубимо памет због овакве државе,

или да изгубимо државу због овакве памети.
Момчило Драгичевић

Имамо добар географски положај,
али на погрешном месту.

Миодраг Лазаревић

Имамо довољно памети за нову глупост.
Драган Рајков Раденовић

Имамо доказ да је истина на нашој страни.
Стално је изврћемо.

Вељко Рајковић

Имамо доста заједничког са вековним непријатељем.
Територије, на пример.

Милан Р. Симић
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Имамо идеје. То су глупости.
Анђелко Ердељанин

Имамо кадрова за пет држава,
али их наша држава сама издржава.

Владимир Булатовић Виб

Имамо кондом политичаре.
Употреби их и баци!

Милан Никитовић

Имамо људе који говоре велике речи
да се иза њих могу сакрити.

Бојан Швентнер

Имамо ми својих слабости, али не умемо да их користимо.
Дејан Милојевић

Имамо многа природна богатства
и много неприродних богаташа.

Данко Ившиновић
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Имамо најјефтинију дрогу на свету.
Код нас је хлеб опијум за масе.

Дејан Милојевић

Имамо Наполеона. 
Још нам фали Света Јелена!

Ђорђе Латиновић

Имамо незасите политичаре.
А глад не зна за стид.

Бранислав Рибар

Имамо политичара за извоз.
Права је штета што их нико неће.

Зоран Т. Поповић

Имамо проблематичан кворум.
Сви су присутни.
Мирослав Ћопа

Имамо проблеме с варењем: немамо хране.
Никола Петковски
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Имамо пуно поверења у правосудне органе.
Судија је наш човек.

Зоран Додеровић

Имамо само једног незадовољника
по глави становника.

Лука Томић

Имамо свега – осим појма.
Илија Лакушић

Имамо сјајне оперативце за борбу против криминала!
И они оперишу.
Ива Мажуранић

Имамо славну прошлост и светлу будућност.
Одувек нам је проблем била садашњост.

Милан Никитовић

Имамо слободу да бирамо што они хоће.
Душан Ђуришић
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Имамо страх од висине.
Плашимо се оних одозго.

Александар Чотрић

Имамо трагичну прошлост
и још трагичнију садашњост.

Срећа наша што немамо будућност!
Ранко Пивљанин

Имамо химну, грб и заставу.
Још само да набавимо државу.

Милован Илић Минимакс

Имамо широку душу. 
Никако да је испустимо!

Борислав Митровић

Имао је све услове да постане човек,
али се није задовољавао малим.

Горан Гаћеша

Имао је такву меморију да је памтио
и оно што никад није чуо.

Химзо Скорупан



Васил Толевски

241

Имате генетски недостатак.
Ушима више видите.

Дарко Марковић

Имати петљу је први корак до омче!
Владо Каракаш

Име и дјело су му за памћење,
јер зло се никада не заборавља.

Владислав Влаховић

Интелектуалци треба да приђу већини
– више људи, више зна.
Миливоје Радовановић

Интелигенција је заслужила Нобелову награду за мир.
Жива се не чује.

Алија Хоџић

Интереси наших државника су често
у сукобу са државним интересима.

Живојин Денчић
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Интереси су нам различити, а разлике интересне.
Екрем Мацић

Инфлација је почела у рату.
Када је један Немац вредео сто Срба.

Илија Марковић

Инфлација је чудна госпођа:
некима даје, другима дугује.

Здравко Калтнекар

Информативни разговор био је и едукативан.
Исљедник ме научио памети.

Ђорђе Латиновић

Ипак, волео бих да што касније останем бесмртан.
Павле Ковачевић

Иронија је ако ловац узме слона на мушицу,
а слон ловца на кљове.

Иван Цимерман
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Иронија је да Каин проповеда братство!
Софе Штерјоски

Искористили су те слијепце за своје ћораве послове.
Абдурахман Халиловић – Ахил

Искривио се. Није савијао кичму.
Гојко Божовић

Искритиковаћу га на мртво.
Чекам само да – умре.

Иван Карадак

Испекао је занат.
На реду су муштерије.

Благоја Тасески

Испирање мозга није дало никакве резултате.
Њима су вране попиле мозак.

Ратко Дангубић

Испирањем мозга јачају унутрашњи органи.
Милан Р. Симић
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Испит из људских права нико није положио.
То је бриљантна генерација

студената полицијске академије.
Момчило Михајловић

Испитивањем масовних гробница утврђено је
да су жртве подлегле обећањима.

Бојан Богдановић

Испоручићемо све ратне злочинце.
Нећемо дозволити да цивилизован свет оскудева.

Весна Денчић

Испраћај на онај свијет
понекад је веселији од живота!

Борислав Митровић

Испричах му на самрти пар афоризама.
Нашли су га насмијаног!
Владан Чизмовић – Чики

Испунили смо први услов за излазак из кризе.
Ушли смо у кризу.
Михаило Вељковић



Васил Толевски

245

Иста правила су засве политичаре.
Дрпи колико можеш.

Александар Матијашевић

Истерали смо правду. Коначно смо сами.
Петар Лазић

Истерали су му бубе из главе.
Сад су бар оне на слободи.

Милијан Деспотовић

Истина је да сам вас ја водио,
али смо залутали заједно.

Александар Баљак

Истина је као камелеон.
Прилагођава се околини.

Бојан Швентнер

Истина је најјаче оружје.
Под условом да се поседује дозвола за ношење.

Филип Младеновић
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Истина је само једна.
А толико странака!
Миле Ђорђијоски

Истина је само једна. На вама је да одаберете праву.
Раде Ђерговић

Истина је увијек по средини –
стишћу је са свих страна.

Младен Вуковић

Истина о лидеру стоји, а народ је на кољенима.
Владан Чизмовић – Чики

Истина ће победити,
али то није разлог да дотле не лажемо.

Драгослав Мишић

Истине су све гласније јер су они
који треба да их чују све старији.

Душан Радовић
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Истини обећали да ће испливати на крају,
а девиза лажи је: послије мене потоп!

ВукоБезаревић

Истини треба помоћи.
Она нема своју армију.

Василе Ђика

Истинској пародији завиди и оригинал.
Петко Колев

Истину не треба сакривати,
јер народ зна још више.

Фадил Хаџић

Истичемо да нам је циљ Европа,
зато млади и одоше.
Динко Османчевић

Историја је подстицај за слабе
а изговор за јаке.
Андрија Маркуш
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Историја је учитељица
коју шминкају политичари!

Димитри Лешниковски

Историја нам је још мала, па је под старатељством.
Милутин Млађеновић

Историја се не понавља због ученика
него због професора.
Слободан Живановић

Историја се понавља сваког мандата.
Јово Кнежевић

Историја се понавља. 
Садашњост нам је опет непоновљива.

Љубомир О. Вујовић

Историја Срба – енциклопедија мртвих.
Владан Сокић

Историја ће нам доћи главе.
Једини нам је излаз – праисторија.

Михаило Мића Вујанић
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Историја, наша учитељица живота, отишла је на боловање.
Тренутно је замењује наставник физичког!

Филип Младеновић

Историјске околности указују на недостатак доказа.
Онда су се победници латили пера.

Иван Бузуровић

Историју коју крвљу пишемо неће имати ко да чита.
Саво Мартиновић

Историју пишу победници.
Срби негују усмена предања.

Срђан Динчић

Историју пишу победници.
Логично је да Каин објасни како је у ствари било.

Петар Лазић

Историчари фалсификују прошлост,
а идеолози будућност.

Жарко Петан
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Истрага је кренула погрешним путем.
Умало да нам открије име главног кривца.

Раша Папеш

Истрага је показала да се све може сакрити.
Душко М. Петровић

Истрага је у завршној фази распада
утврдила да нешто смрди.

Стеван Стојичић

Исус је Галилејцима претварао
воду у вино, наши банкари толаре у евра.

Богдан Новак

Исус: Фарисеји су га разапели само једанпут;
верници више пута.

Луциан Блага

Исусова жртва није била за џабе.
Црква то и дан-данас наплаћује.

Петар Лазић
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Ишло се дивовским корацима напријед.
Нису ни примијетили кад су промашили циљ.

Звонимир Балог

Ја бих у Србији за председника бирао пензионере.
Научили су да скромно живе, а и неће дуго.

Радослав Тилгер

Ја већ живим у бољем сутра.
Данас сам ручао!

Миодраг Лазаревић

Ја знам да мој живот не вреди много.
Зато сам одлучио да га дам за отаџбину.

Ива Мажуранић

Ја и моја земља смо као Ромео и Јулија.
На крају ћемо заједно умрети.

Васил Толевски

Ја и председник ишли смо у исто забавиште.
Ништа се није променио.

Милан Тодоров
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Ја имам редовну исхрану.
Једем се изнутра.

Владислав Влаховић

Ја као председник борићу се за владавину права.
Али грађани морају бити стрпљиви

јер сам се до сада изборио само за владавину.
Слободан Симић

Ја као сатиричар могу да серем до миле воље,
а власт ако је демократска, нека то прогута.

Дејан Милојевић

Ја мислим. Због тога сам гладан.
Сабахудин Хаџиалић

Ја нисам за скидање главе.
Имамо ми за то стручне људе.

Зоран Т. Поповић

Ја сам велики каваљер.
Уложио сам паре у домаћу банку.

Раде Ђерговић
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Ја сам велики Србин и тесно ми је у својој кожи!
Радмило Мићковић

Ја сам дете љубави.
И мама и тата су волели друга Тита.

Саша Миловановић

Ја сам добар православац. 
Постим и када не треба.

Раде Ђерговић

Ја сам жртва ратних страхота.
Кад год некога убијем, ужасно се потресем.

Александар Баљак

Ја сам за велику Србију и знам како ће
постати велика– ставићемо је под лупу.

Радослав Тилгер

Ја сам задња рупа на свиралу.
Али зато сам најмање упљуван.

Горан Вељковић
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Ја сам и на делу доказао да сам
за промене – рече камелеон.

Драгослав Мишић

Ја сам патриота.
Од нечега мора да се живи.

Милан Тодоров

Ја сам патриота. 
Продао бих се за динар.

Вук Глигоријевић

Ја сам писац –
не судите ми по делима већ по речима!

Жарко Петан

Ја сам поштен човек.
Не сећам се кад сам последњи пут нешто украо!

Нинус Несторовић

Ја сам рођени политичар.
Убедио сам себе да добро живим.

Зоран Т. Поповић
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Ја сам син ове земље.
Пресело ми је мајчино млеко.

Драгомир Ђурђевић

Ја сам Србин, па шта? 
Нема човека без порока.

Велибор Марјановић

Ја сам увијек говорио да се човјек
боље сналази у граму свјетла,

него у вагону мрака.
Иван Раос

Ја сам човек од крви и меса,
мада преовлађује кост и кожа.

Дејан Милојевић

Ја себи више ништа не верујем.
Све што видим, измишљам.

Саво Мартиновић

Ја хоћу да ми се испуни прва жеља
– а не последња!

Јован Алађозовски
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Јабука не пада далеко од дрвета,
али дрво на то гледа – са висине.

Бојан Швентнер

Јагње на ражњу има лијеп тен.
Владан Чизмовић – Чики

Јаја су тако скупа
зато што је некима сваки дан Ускрс!

Софе Штерјоски

Јак је као бик. И ништа мање паметан.
Илија Лакушић

Јахањем радничких магарца
дошли су до расних коња.
Милан Фридауер – Фреди

Један на другог, један на другог, и врх је близу!
Бранислав Бане Јовановић

Један по један круг се затвара.
Комплетирамо пакао!

Ранко Пивљанин
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Један човек је за све крив!
Случај је хтео да то буде баш
онај за кога смо сви гласали.

Александар Баљак

Једем три пута дневно.
Мораћу да ангажујем телохранитеља!

Раде Ђерговић

Једи, сине, да порастеш.
Па ћеш и ти једног дана бити мањи од маковог зрна.

Јасмина Буква

Једина вечна добитна идеологија је бизнис.
Јанез Сршен

Једина ствар коју је у животу поштено зарадио 
биле су батине.

Љубомир О. Вујовић

Једини који иза себе оставља свијетли траг је пуж.
Кемал Махмутефендић
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Једино ако вођа стане иза нас,
борићемо се до последњег.

Ратко Дангубић

Једино музика пасуља има своју арому!
Иван Русјаков

Једино нас вођа може спасити.
Међутим, њему не пада на памет да подноси оставку.

Дејан Милојевић

Једино се народне масе при скупљању шире.
Исмет Салихбеговић

Једино се ракетама управља одоздо.
Крешимир Метелко

Једино се у рату исплати бити промашен човек!
Миленко Пајовић

Једна добра и једна лоша вест:
Отишао је на нови положај.

Михаило Вељковић
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Једна луда није довољна.
На двору има посла за цео циркус.

Милан Цветковић

Једна разумна реч, колико и да блиста,
има свој гроб. У очима простака.

Луциан Блага

Једна рекламација, стилизована и аргументована,
назива се научни рад.

Иоан Ромошан

Једна рупа уништава читав балон!
Горан Кљајић

Једни живе од тога да људима гледају у длан,
а други од тога што људима гледају кроз прсте.

Марко Ерцеговац

Једни заузимају исправне ставoве,
други – фотеље!
Софе Штерјоски
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Једни се заносе, а други односе.
Драго Боснић

Једним метком убили смо два зеца:
закопали ратну сјекиру и пронашли масовну гробницу.

Владимир Мићковић

Једнима је писменост у малом прсту,
другима у – палцу!

Иван Русјаков

Једнима су књиге бесплатне,
другима бадава све књиге.

Јосип Сировец

Једно време је народ држао власт.
А онда се власт отела.

Радивоје Бојичић

Једно је да си гладан добре музике,
а друго да имаш стомачну музику– од глади!

Иван Русјаков
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Једногласно смо прихватили капитулацију.
Наша снага је у заједништву!

Веселин Лари Мишнић

Једностраначки терор је иза нас.
Лука Томић

Једноумље је кад сви мислимо као један,
али је свако луд на свој начин.

Раде Јовановић

Језик је само мишић.
Ваља га понекад и испружити.

Радомир Путниковић

Језик нам је исти... а и пљувачка.
Горан Мишковић

Јеловник је музејски примјерак
и доказ да смо некад добро јели.

Милутин Ђуричковић

Јесам лануо, али сам и реп подвио.
Димитрије Јовановић
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Јесте беспарица, али се ми сналазимо.
Плаћамо кожом, нервима, животима...

Воја Ивановић

Јефтино се продао.
Да је мало сачекао, постигао би бољу цену.

Ранко Гузина

Још за краља, у нашу варош долазили су циркуси.
Али од деде нису тражили да гласа за мајмуне!

Рајко Мицин

Још има људи у Србији који свој посао раде
стручно, темељно и у року.

Доказза то су професионалне убице.
Александар Чотрић

Још један доказ да смо посебан народ:
Многи живе дуже од државе у којој су рођени.

Живко Вујић

Још мало и биће превише.
Ратко М. Павичевић
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Још нисмо ударили темељ државе.
Засад нам је ударен само врх!

Раде Јовановић

Још смо будан народ,
а стално сањамо светлу будућност!

Динко Павлов

Још увек смо отворена земља, а ускоро ће и плотуни.
Александар Деветак

Још увек сте на површини
зато што дно тоне са вама.

Дарко Марковић

Још увек су то мултиетничке државе.
Није извршена размена погинулих.

Момчило Михајловић

Јутрос нисам могао да купим хлеб и млеко.
Недостајала ми је студија изводљивости.

Ивко Михајловић
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Јутрос сам затекао пун контејнер.
Мора да ће ускоро избори.

Живко Вујић

Јуче смо се упознали са проблемом,
а као да се знамо сто година.

Миодраг Стошић

Јуче су пустилиХеј Словени!
Па је народ био у недоумици дали да седне или да

устане...
Ивана Срећковић

Кавијар паленти не вјерује.
Алдо Мателић

Кад би дуге ноге биле правило за лепоту,
све би жабе биле манекенке.

Даница Грегорчић

Кад би код нас, не дај Боже, прорадио вулкан,
влада би и то приписала себи у заслугу.

Слободан Јанковић
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Кад би ми све мисли излетелеиз главе,
негде би ме заглавиле!

Никола Пешић

Кад би нам секс био јалов као политика,
ми Македонци бисмо нестали као нација.

Васил Толевски

Кад би пола свих наших старих споменика
било златно, Словенија би одавно

била златни рудник.
Томаж Швагељ

Кад би сви ишли усправно, било би много комотније.
Павле Ковачевић

Кад би се човеку остварио сан да лети,
он би сигурно био лешинар.
Владимир Нејашмић– Бато

Кад би увели порез на глупост,
Србија би била међу богатијим земљама.

Радивоје Рале Дамјановић
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Кад бисмо сви знали своје границе,
не би било потребе за граничарима.

Борислав Богдановић

Кад бих ја прао новац, мене би испеглали.
Боривоје Илић

Кад брига власти за народ пређе све границе,
помоћ стиже из целог света!

Јован Вељин Мокрински

Кад брод тоне, најнесигурније је бити уз капетана.
Павле Ковачевић

Кад вам политичар одговори
на постављено питање,

тешко ћете се сјетити што сте га питали.
Лука Томић

Кад видим каква говеда чува,
полиција ми личи на друштво за заштиту животиња.

Ристо Филчевски
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Кад власт почне да се љуља, онда је народ за њу руља.
Драгољуб Шаин Жуле

Кад вођа има визију, онда народ почиње да халуцинира.
Радоје Мађо Головић

Кад год говорим о нашој земљи, ја мислим на глобус.
Вук Глигоријевић

Кад год дигнемо једро, неко баци сидро!
Драган Копривица

Кад год залутам у магли, увек је то она из њихових глава.
Дејан Лопичић

Кад год их цитирам, испаднем глуп.
Дејан Милојевић

Кад год је вук сит а овце на броју, страдају козе.
Бранислав Рибар
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Кад год јој је досадно, историја се поигра са нама.
Рајко Теовановић

Кад год ми сине нека генијална идеја,
унутрашњи глас ме позове на разум.

Јово Николић

Кад год народу узме меру,
полиција добије нове униформе.

Драгутин Минић Карло

Кад год погледам у календар,
боље сутра касни један дан.

Горан Докна

Кад год сам увукао руку у џеп, у њему
сам затицао продужену руку државе.

Звонимир Балог

Кад год се помене беда,
то је завиривање у мој приватни живот.

Ивко Михајловић
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Кад год смо од политичара тражили
да покажу куда идемо

они су то чинили средњим прстом.
Ненад Ћорилић

Кад год су од мене хтели да направе будалу,
тражили су да будем паметан.

Вук Глигоријевић

Кад год треба мењати руководиоце
мењамо систем, тако да нам стари руководиоци

у новом систему изгледају као нови!
Растко Закић

Кад демократија долази преко ноћи,
могуће је да је многи не виде.

Дарко Марковић

Кад демократија спава,
снови се остварују диктатури.

Вишња Косовић

Кад дођу шугава времена, народ то осети на својој кожи.
Срђан Динчић
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Кад држава одумре,
сахране је на државни трошак.

Јоже Олај

Кад дрматор узме ствар у своје руке, нема мрдања.
Исмет Салихбеговић

Кад ђубре исплива, земља потоне.
Ко свашта дроби, свашта и једе.

Јован Ераковић

Кад желудац проговори,
песница се јавља као преговарач.

Андрија Маркуш

Кад жена каже да је верна,
само она зна коме.
Димитар Керелезов

Кад жртва постане агресор, а агресор жртва, 
рат је обично при крају.

Роберт Марић
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Кад запусте земљу, политичари обрађују народ.
Владимир Мићковић

Кад има пуно вођа, народ је усамљен!
Борислав Митровић

Кад историја дође на ремонт,
онда се с њом и шегрти играју!

Ефтим Гашев

Кад је власт глува, народ гласније јечи.
Љубомир Милисављевић

Кад је власт транспарентна, народ гледа ћорава посла.
Живко Гавриловић

Кад је вођа узео волан у руке,
ја сам завршио на бранику отаџбине.

Дејан Тофчевић

Кад је друштво болесно,
здрави су у карантину!

Милован Вржина
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Кад је испливао на површини, почео је да дави.
Радомир Рацковић

Кад је постао политичар, метеоролог је прогнозирао 
само лепо време.

Љубиша Манојловић

Кад је ријеч о нашим успјесима, ту је све кратко и јасно.
Мијо Мирановић – Гроф

Кад је сатира на пола копља,
то је знак да је слобода умрла.

Владимир Булатовић Виб

Кад је све речено, свака реч више
само повећава нејасноћу.

Стојан Стојанов

Кад је систем формиран на часну реч,
вербални деликт је кривично дело.

Александар Кржавац

Кад је стање чупаво, не тражи се длака у јајету.
Драгутин Јокић
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Кад је стао на своје ноге,
схватио је да их има четири.

Ванчо Полазаревски

Кад је сунце на заласку, човјек се усхићује 
и од своје сјенке!
Ангел Славилов

Кад је у питању памет, већина је у мањини.
Миљенко Жуборски

Кад је умро Тито, сви смо плакали.
Мислили смо да га никад више нећемо видети.

Драган Рајичић

Кад је ушао страни капитал,
наш је одавно изашао из државе.

Живко Наумовски

Кад је шишају, овца је мирна као јагње.
Владан Чизмовић – Чики
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Кад једном дође на овај свијет,
човјека само мртвог могу однијети с њега.

Слободан Јанковић

Кад једном народу затреба трансфузија,
крв даје више народа.

Дарко Марковић

Кад луди попуштају, паметни – излуђују.
Блаже Докулевски

Кад ми слободу дају на кашичицу, стиснем зубе.
Радомир Путниковић

Кад ми уђемо у Европу,
моћи ћемо да хранимо пола Србије.

Јасмина Буква

Кад мојом крвљу пишете историју,
имам ли право на ауторство?

Славомир Васић

Кад му је дошло време, он је већ отишао!
Димитар Атов
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Кад му је пао мрак на очи, затворио је – уста.
Диме Бошков

Кад муљ исплива, горе је дно.
Александар Баљак

Кад на власт дођу прави кривци
онда нас очекују криви правци.

Драган Копривица

Кад нам не дају да прогледамо,
морамо бити колективно слијепи.

Суно Ковачевић

Кад нам одеру кожу, 
биће нам комотније.

Драган Рајков Раденовић

Кад народ раскрсти са онима у које се крсти,
почеће да верује у себе.

Ефтим Гашев
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Кад народу засвирају црева,
политичари први напуштају коло.

Миле Бојађиски

Кад нас воде ђаволи, једина дестинација нам је пакао!
Георги Хаџи– Васков

Кад нас нигдје нема, само ми знамо гдјесмо.
Мирко Петрић

Кад националиста развије заставу, он мисли на – штап.
Ристо Филчевски

Кад не би било богатих и сиромашних,
сви бисмо били – људи.

Методи Пранговски

Кад не бих радио то што радим,
не бих био то што јесам.

Драшко Веселиновић

Кад не даје да му длака падне са главе,
пада му глава!

Борис Арнаудов
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Кад нека држава уђе у европски воз,
онда поништи своју карту.

Александар Чотрић

Кад неки министри пријаве имовину,
неће се знати да ли је то имовинска или географска карта.

Александар Стојадиновић

Кад неко упорно копа по вашој прошлости,
он сигурно хоће да види вашу будућност!

Димитар Атов

Кад некога назову црном овцом,
побелеће од муке.
Христо Р. Георгиев

Кад нема боље, да изаберемо најбоље!
Живко Павлов

Кад нема ништа,
онда благајник не мора да краде.

Богдан Новак
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Кад обезбеди хлеб и млеко,
наш човек баш уме да ужива у животу.

Тома Ракијаш

Кад ован нема звоно, овце га следе по брабоњцима.
Милан Ј. Михајловић

Кад паднеш на кољена –
сватко ти изгледа велик.

Алдо Мателић

Кад пазим шта говорим, дијалог увек пропадне.
Драган Гњатовић

Кад памет стане,
глупост је већ далеко одмакла.

Здравко Хорват

Кад пјешак промијени пол, постаје значајна фигура.
Душан Ђуришић

Кад политичари нуде нове формуле,
хемичари страхују од експлозије.

Анђелко Ердељанин
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Кад помислим да ћу бити
без длаке на глави, диже ми се коса.

Младен Вуковић

Кад поручујеш гирице, ниси велика риба.
Владимир Гајшек

Кад правда касни, сви успоравају кораке.
Павле Ковачевић

Кад превише подижеш главу,
лакше ти је пресјећиврат.

Владислав Влаховић

Кад престане рад виталних органа,
тело треба да дâ оставку.

Миле Милевски

Кад прилажете дискусију,
гледајте да папир буде што мекши.

Митар Митровић
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Кад прочитам новине,
видим да се и код нас добро живи.

Самија Слатина

Кад пуцате од муке, циљајте у огледало.
Ристо Стојановски

Кад радник измири све дажбине,
за живот му остаје здравствено осигурање.

Миле Басало

Кад сам одлучио да бјежим,
нијесам ни слутио да ћу постати вођа пута.

Владислав Влаховић

Кад сам прочитао његову најновију збирку,
схватио сам да је и Пегаз био – коњ.

Иван Карадак

Кад сам саставио списак свих наших псовки,
схватио сам да и ми имамо шта понудити Западу.

Воја Радовановић
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Кад сам се вратио са информативног разговора,
мајка ме је одмах препознала.

Срце јој је говорило да сам то ја.
Милан Тодоров

Кад сам угледао брата,
засузиле су ми очи и... промашио сам!

Вељко Рајковић

Кад се вади из државне благајне,
не боли срце ни највећу шкртицу.

Иван Раос

Кад се градила мафијашка држава,
сви су били слободни зидари!

Миодраг Лазаревић

Кад се докаже да је неко криминалац,
треба да иде тамо гдје му је мјесто. Значи – у Владу.

Миладин Берић

Кад се заврну све славине, појачава се притисак.
Ранко Митровић
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АФОРИСТИЧАРИ

А

Ајка Мујић Авдибашић
Јован Алађозовски

Митко Алачки
Горан Т. Алексић
Драган Алексић

Милутин Алeмпијевић
Михаил Андреев
Иво Мијо Андрић
Борис Арнаудов

Димитар Атанасов
Јане Атанасов
Димитар Атов
Павле Ађански

Б

Богдан Бајчета
Звонимир Балог

Александар Баљак
Милан Басало

Тома Бебић
Вуко Безаревић

Георги Бербенков
Миладин Берић
Радојица Бецић
Милан Бештић
Луциан Блага

Недељко Блажић
Бојан Богдановић

Борислав Богдановић
Зоран Богдановић

Срђо Боговић
Душан Бодрожић

Гојко Божовић
Иван Бојађиски
Миле Бојађиски

Радивоје Бојичић
Небојша Боровина

Драго Боснић
Диме Бошков

Сашо Бражански
Томаж Бренк

Веселин Брновић
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Војислав Брновић
Нико Брумен

Иван Бузуровић
Јасмина Буква

Владимир БулатовићВиб
Драган Буновић

Валериу Бутулеску
Јанко Бучар

Ернест Бучински

В

Славомир Васић
Неђељко Неђо Варагић

Павле Величковић
Јован Вељин Мокрински

Горан Вељковић
Михаило Вељковић
Радмила Вељковић

Karlo Wereb
Драшко Веселиновић
Станислав Винавер
Милован Витезовић
Владислав Влаховић

Душан Војводић Бирџа
Јоже Воларич

Милован Вржина
Иван Вркић

Михаило Мића Вујанић
Живко Вујић

Љубомир О. Вујовић
Младен Вуковић

Франо Вукоја
Драгомир Вуксановић

Ненад Вучетић

Г

Живко Гавриловић
Горан Гаћеша
Сузана Гајић

Владимир Гајшек
Борис Ганчев
Ефтим Гашев

Красимир Георгиев
Христо Р. Георгиев
Стамен Георгиевски

Вук Глигоријевић
Драган Гњатовић
Здравко Гојковић

Радоје Мађо Головић
Петар Гонков

Цвето Градишар
Милко Грбовић

Бошко Гргић
Јосип Гргић

Марко Гргичевић
Даница Грегорчић

Ранко Гузина

Д

Маја Давид
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Крсто Дамјанов
Радивоје Рале Дамјановић

Радивоје Дангубић
Гојко Даничић

Алекасандар Деветак
Весна Денчић

Живојин Денчић
Слав Десиславов

Милијан Деспотовић
Христо Димиев

Мирослав Димитријевић
Срђан Динчић

Никола Дмитровић
Лазар Довниковић

Ацо Доганџић
Зоран Додеровић

Тоне Додлек
Горан Докна

Блаже Докулевски
Константин Дораковски

Момчило Драгичевић
Драган Дринчић

Јандре Дрмић
Слободан Дучић

Ђ

Лазар Ђамић
Раде Ђерговић

Бранислав Ђокић Кан
Радиша В. Ђокић

Бане Ђорђевић

Душан Ђорђевић
Наташа Ђорђијоска
Миле Ђорђијоски

Живко Ђуза
Миломир Ђукановић
Милутин Ђуричковић

Душан Ђуришић
Милош Ђурђев

Драгомир Ђурђевић

Е

Богомил Евтимов
Јован Ераковић

Анђелко Ердељанин
Марко Ерцеговац

Ж

Слободан Живановић
НиколаЖивковић

Мића Живојиновић
Живан Жикић

Миљенко Жуборски
Дарко Батан Жуњић

З

Анђелко Заблаћански
Растко Закић
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Градимир Здравковић
Михајло Зекић

Веселин Зидаров
Милош Зјапков

И

Јаков Ивандић
Војо Ивановић

Виктор Иванчић
Небојша Иваштанин
Данко Ившиновић

Илија Илиев
Боривоје Бора Илић

Драган Илић
Милан ИлићМаја

Милован ИлићМинимакс
Силвестер Иштук

Ј

Павле Јанковић Шоле
Слободан Јанковић

Пера Јанчић
Радивоје Јевтић Јенки

Дукан Јелен
Бранислав Бане Јовановић

Верољуб Јовановић
Димитрије Јовановић

Зоран Јовановић
Љубомир Јовановић

Раде Јовановић
Славица Јовановић
Срђан Јовановић

Владимир ЈовићевићЈов
Миливоје Јозић
Милена Јојић

Драгутин Јокић
Перица Јокић

Милорад Јокнић
Ратибор Јоновић

Васка Јукић Марјановић
Еуген Јурић

К

Милорад Калезић
Калин Калинов

Здравко Калтнекар
Јелена Каначки
Пајо Канижај

Алија Капиџић– Алкап
Иван Карадак

Владо Каракаш
Данило Карапетровић

Јонуц Караџа
Драгиша Кашиковић
Димитар Керелезов

Раде Кецојевић
Стојан Киселиновски

Јадран Кланица
Горан Кљајић
Јово Кнежевић
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Фердо Ковач
Зоран Р. Ковачевић
Павле Ковачевић
Суно Ковачевић
Иван Коларов
Петко Колев

Георги К. Константинов
Драган Копривица

Вишња Косовић
Јован Хаџи Костић

Селимир Костић
Петар Краевски

Александар Кржевац
Зорица Крзнар Благец

Милан Дуго Кривокапић
Атанас Крлевски

Александар Кујунђиски
Јелена Кујунџић

Живко Кулић
Ладислав Кун

Владимир Кусовац

Л

Голуб Лазаревић
Миодраг Лазаревић

Срећко Лазари
Петар Лазић

Илија Лакушић
Пеко Лаличић
Ранко Лаловић

Ђорђе Латиновић
Грујо Леро

Димитри Лешникоски
Матија Логар

Дејан Лопичић
Тамара Лујак

Љ

Бојан Љубеновић

М

Ива Мажуранић
Георги Маков
Гојко Мандић

Љубиша Манојловић
Мане Маравић
Јосип Маргета

Божидар Маринковић
Божо Марић

Роберт Марић
Алексије Марјановић

Бодин Марјановић
Велибор Марјановић

Дарко Марковић
Жељко Марковић
Илија Марковић

Негован Марковић
Томислав Марковић

Андрија Маркуш
Саво Мартиновић

Слађан Мартиновић
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Алдо Мателић
Александар Матијашевић

Зоран Матић Мазос
Кемал Махмутефендић

Екрем Мацић
Даница Машић

Крешимир Метелко
Александар Мијалковић

Миле Милевски
Владица Миленковић Влајче

Бобан Милетић Бапси
Милен Миливојевић

Љубомир Милисављевић
Љубиша Милић

Веселин Миличевић
Фране Миличински Јежек

Дејан Миличић
Жарко Миловановић
Саша Миловановић

Драган Миловић – Црни
Дејан Милојевић

Драгутин Минић Карло
Мијо Мирановић– Гроф

Драган Мировић
Борислав Митровић
Драгослав Митровић

Митар Митровић
Ранко Митровић

Владимир Мићковић
Радмило Мићковић
Ивко Михајловић

Милан Ј. Михајловић
Момчило Михајловић

Зоран Михајлов

Рајко Мицин
Драгослав Мишић
Горан Мишковић

Веселин Лари Мишнић
Филип Младеновић

Милутин Млађеновић
Јоже Мотох

Горан Мракић
Јасим Мркаљ Кадмус

Н

Стеван Наумовић
Живко Наумовски

Владимир Нејашмић – Бато
Нинус Несторовић
Станко Нешковић
Милан Никитовић

Драгољуб Дуре Николић
Зоран Николић – Мали

Јово Николић
Радоје Николић
Рако Никчевић
Богдан Новак

Александар Новаковић
Катарина Новаковић

Рајко Новаковић
Ратибор Новаковић
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О

Милад Обреновић
Драган Огњановић
Бошко Одаловић

Јоже Олај
Ратко Орозовић

Динко Османчевић
Ђорђе Оташевић

П

Александар Павић
Ратко М. Павичевић

Драган Павличић
Динко Павлов
Живко Павлов

Миодраг Павловић
Срба Павловић

Миленко Пајовић
Октавиан Палер

Драгиша Пандуровић – Гиле
Димитрие Панчевски

Раша Папеш
Весна Парун

Дејан Патаковић
Светослав Пеичев

Милутин Пејић
Бошко Перински

Жарко Петан
Новица Ноле Петковић

Раде Петковић

Никола Петковски
Стојан Петковски

Мирко Петрић
Душко М. Петровић

Милован ПетровићВеркин
Панде Петровски
Божидар Пешев
Марко Пешић
Никола Пешић

Ранко Пивљанин
Ванчо Полазаревски

Зоран Т. Поповић
Методи Пранговски

Душан Пуача
Радомир Путниковић

Р

Недељко Радловић
Воја Радовановић

Миливоје Радовановић
Душан Радовић
Ладислав Радек
Драган Рајичић

Драган Рајков Раденовић
Вељко Рајковић
Тома Ракијаш
Зоран Ранкић

Милорад Ранков
Зоран Раонић

Иван Раос
Турхан Расиев
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Митар Ратковић Претвор
Радомир Рацковић
Свјетлана Рашић
Радомир Речевић
Бранислав Рибар

Војкан Ристић
Георги Роботов
Иоан Ромошан
Јован Рукавина
Иван Русјаков

С

Исмет Салихбеговић
Дарко Самарђић Кодар

Срђан Симеуновић Сендан
Милан Р. Симић
Слободан Симић
Зоран Симовић

Љупчо Сиљановски
Емил Сиоран

Јосип Сировец
Сергеј Скорупан
Химзо Скорупан
Ангел Славилов
Самија Слатина

Бошко Смаћовски
Никола Станковић

Владан Сокић
Зоран Спасовић

Мирослав Средановић
Ивана Срећковић

Рангел Стаменов
Зоран Станојевић

Зоран С. Станојевић
Душан Старчевић

Милан Стевановић Трновица
Стеван Р. Стевић

Мирослав Стефановић
Александар Стојадиновић

Јован Г. Стојадиновић
Стојан Стојанов

Љубодраг Стојановић
Миодраг Ј. Стојановић–

Миос
Ристо Стојановски
Стеван Стојичић
Милко Стојковић
Миодраг Стошић

Решад Султановић

Т

Никола Талевски
Марија Танасковић

Ђоко Тасевски – Коска
Благоја Тасески
Миодраг Тасић

Рајко Теовановић
Витомир Теофиловић

Радослав Тилгер
Георги Тихолов
Милан Тодоров
Предраг Тојић
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Лука Томић

Тања Торбарина
Дејан Тофчевић

Томислав Трбојевић
Војин Трифуновић
Мића М. Тумарић
Митар Туцовић

Ћ

Мирослав Ћопа
Ненад Ћорилић
Влајко Ћулафић

У

Кочо Урдин
Киро Урдин

Ф

Ристо Филчевски
Ђорђе Фишер

Милан Фридауер– Фреди

Х

Абдурахман Халиловић Ахил

Сабахудин Хаџиалић
Георги Хаџи– Васков

Фадил Хаџић
Божидар Хитрец

Сенад Хонић Хона
Здравко Хорват

Алија Хоџић

Ц

Милан Цветковић
Иван Цимерман

Ђуро М. Црномарковић
Бранислав Брана Црнчевић

Ненад Црнчевић

Ч

Маринко Чавар
Петко Чанчар
Франци Чеч

Владан Чизмовић– Чики
Александар Чотрић
Валентин Чундрић

Џ

Спиро Џајков
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Ш

Драгољуб Шаин Жуле
Никола Шарановић

Томаж Швагељ
Бојан Швентнер

Ратко Шоћ
Софе Штерјоски
Драган Шушић
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