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КО ШИПАК ЧИТА, ШИПАК И ДОБИЈА! Број 41. Година IV Август  2014. 

ЗАКОН О РАДУ 

 

Немају паметнија посла, па доносе закон о раду. 

Ко каже да ови у Cкупштини не раде? Седе цео дан! 

Немојте после да кажете да их боли дупе за народ! 

Показаше народни посланици народу како треба да се 

ради. За неколико дана саставише и изгласаше нови 

закон о раду.  

Добили смо нови закон о раду. 

Влада је и даље она стара. 

Представници народа у скупштини, новим законом 

предлажу још отпуштања радника, гашење фабрика и 

неизбежно стезање каиша. 

Али, нигде у том Закону не пише да ће бити отпуштања 

у Скупштини, да ће се смањити број посланика, да ће им 

бити смањене плате, да ће се одрећи разних паушала, 

државних возила и станова... “Сви смо ми једнаки, само 

су неки једнакији од осталих.”, рече давно Џорџ Орвел. 

И беше у праву! Зар не примећујуте да кроз историју, ма 

колико народу било лоше, политичарима је увек добро. 

У било ком уређењу, у доба ратова, криза, они увек 

имају! Дали сте глас, сад ћутите! 

Кренули су протести радника. 

Станите уз њих! 

Беху неки протести радника и њихових синдиката, а 

онда све утихну и нестаде. Одоше политичари на (од)

море. Донели су закон. Сад могу да раде шта хоће. А и 

народ ће ићи на одмор. На Куково лето. Иако они који 

представљају народ,  неће чути поруку радника, ми ћемо 

је ипак послати, а она гласи: 

Доношење закона, није рад.  

Рад је закон! 

Због тога, овај број излази пре рока! 

Шипак месеца јула, по избору читалаца наше ФБ стране! 



Овде је све више мува.                                                                                                                                      

Па, где ми то живимо?! 

Игор Браца Дамњановић Диб 

А Ф О Р ИЗМ И  Број 41. Година IV Август  2014. 

Ко ради, не боји се 

глади,                                   

само пристрасног 

Закона о раду. 

* 

Закон је зак(л)он 

политичара.  

* 

Чим погледам 

списак за плату,                 

све им по списку! У 

име закона!  

* 

Закон о раду све 

прописује,                       

осим нерада 

стечајних управника. 

* 

Заболи законодавце 

пе-ду.                                  

Знају да ће 

послодавци врло 

брзо да нађу рупе у 

Закону о раду. 

* 

Нема тог закона у 

земљи Страдији који 

ће доскочити нераду 

– политичара и 

тајкуна. 

Ђура Шефер Сремац 

 

ЈЕДНОЛИЧНА ИСХРАНА 

 

 Не знам како се ви сналазите на овој скупоћи, али код мене некако иде. У кући 

нас је четворо, мој лични доходак у просеку износи мало, жена не ради, а живи се 

некако. Мора се. Близу мене има један ресторан на гласу. У њему се сваког викенда 

одржавају свадбе на које идем обавезно, незван додуше, али нисам ја једини у овом 

оваквом друштву што се утрпавам. Кад сватови поседају и прође даривање младенаца, 

ја са женом и децом, цвет на ревер, па на весеље. Улазак међу сватове вршимо из 

правца веца, као водили смо децу да пишке. Хватамо се у коло до било кога, па свадба 

је, сви смо пријатељи. После поседамо, па дамо знак деци да и она приђу за сто. Овакав 

начин исхране има велики недостатак јер је исхрана једнолична. Не можеш да упаднеш 

последњи и тражиш предјело и остало, већ мораш да једеш само јагњеће и прасеће 

печење и торте. Ако се за сто врате сватови и хоће да седну баш ту где ми седимо, ми се 

фино извинимо и само мало помакнемо, као погрешили смо место. Ако неко од гостију 

почне да хвали младожењу, ми хвалимо младу, као да смо њени гости, а кад хвале 

младу ми контрирамо. Тако се у разговору наједемо, али ме стално страх да ме деца не 

одају, навале на торте ко нездрава, као да никад нису видела торте па после соковима не 

могу да им угасим жеђ.        

  

Ако музиканти дођу до нашег стола ја извадим унапред припремљену хиљадарку и 

театрално је покажем да је сви виде па је у згодном тренутку, док се грлимо са 

пријатељима, вратим у џеп. Када се дечици приспава, жена их побере па кући. Ја се 

привучем уз најпијаније па испијам шприцере до зоре. Нити ме ко пита чији сам гост, 

нити је то важно. Нуткају ме младожењини да се као пријатељ не нађем запостављен а 

младин ме отац, док се куцамо гледа право у очи. Кад кренем кући, изљубим се са свима 

као да смо најрођенији. Све је то ишло тако глатко до ноћас, а ноћас ме укужио један 

конобар, помислио сам да ће да ме провали, али ми он само рече да на идућој свадби 

припазим мало на његову жену и дечицу, јер, рече ми у поверењу, и њему је мала плата 

а жена нигде не ради. 

 

       Драган Матејић 



У борби државе против корупције,                                                                                                

корупција и даље води... државу. 

Марина Аристо Марковић 

А Ф О Р ИЗМ И  Број 41. Година IV Август  2014. 

 

И доброг и лошег 

сусједа треба лијепо 

поздравити. 

* 

Имао је велике 

планове за 

будућност,                           

али их царина није 

пропустила. 

* 

Мучнина – тек сада 

када се продао 

дознао је да је могао 

добити и много 

више. 

* 

Опозиција је увијек 

крива за оно што 

власт промаши. 

* 

Политичар се може 

повучи из политике, 

али политика се 

никада не повлачи 

из политичара. 

* 

Сретни су они који 

не морају маштати о 

срећи. 

Живко Продановић 

 

 

                                  

   МИЛОСТИЊА И ПРИЈАТЕЉИ       

                      

                           Закон о јавном реду и миру 

Републике Србије 

                                                     Члан 12 

   “- Ко просјачењем или скитничењем, или 

непристојним, дрским и безобзирним 

понашањем угрожава спокојство грађана 

или ремети јавни ред и мир – казниће се 

новчаном казном до 20.000 динара или 

казном затвора до 30 дана.” 

“  - Ко организује просјачење или ко се 

затекне да просјачи у групи – казниће се 

новчаном казном до 30.000 динара или 

казном затвора до 60 дана.” 

     Рекло би се да се просјачење не 

исплати! Ето, може да се заглави и затвор 

због просјачења. Сад, да ли је неко заиста 

допао буваре због оваквог ремећења 

јавног реда и мира, не зна се. Али, свакако, 

и да јесте, просјачење не јењава. На улици, 

на мостовима, испред тржних центара, на 

капији ваше куће, односно на вратима 

стана, у аутобусу, пред црквом, стадионом, 

пред позориштем...  

     То је оно огољено, нападно, простачко 

изнуђивање милостиње. Они перфиднији 

просе преко новина, телевизијских екрана, 

кроз разноразне хуманитарне акције, 

слањем телефонских порука или мејлова. 

Неки ће у име државе затражити помоћ и 

свакодневним вапајима покушати да 

омекшају срце богатих тврдица. Те, 

пострадала нам држава и народ од 

снегова, суша, поплава, од киселих киша, 

од ветрова и олуја... Смиловаће се 

белосветски лихвари кад виде унесрећене 

Србе. Само да им се предоче срушене куће 

и мостови, подављена стока, уништена 

летина, болнице пуне унесрећених! Како 

да не! Све што им срце не затрепери од 

емоција.  

     Пре ће камила кроз иглене уши него што 

ће богати Европљанин одрешити кесу. 

Поготову онај из Европске уније. Узалуд  

донаторска конференција за поплављену 

Србију и Босну и Херцеговину, џаба она 

наводна милијарда евра хуманитарне 

помоћи, бадава ликовање Председника 

ове наше Србије како Србија има 

пријатеље и на Истоку и Западу, на Северу, 

као и на Југу! Свуда имамо пријатеље, али 

некако најдражи нам они са Запада. Из 

Европе која нема алтернативу! Кад 

прођоше хвалоспеви и клицање испостави 

се да од милијарде евра помоћи, права 

помоћ, дакле, поклон, износи нешто око 30 

милиона евра! 

     Мало ли је? – Рећи ће добронамерни. 

Није, наравно. Сваки динар је добродошао. 

Само да будемо реални. У оној фамозној 

милијарди углавном су кредити и зајмови. 

Под повољним условима, ма шта то 

значило. У помоћ је урачунато и оно што су 

нам и пре поплава већ дали по разним 

основама. Норвешка, опет није шкртарила. 

Америка јесте. Они су нас штедели и са 

уранијумом, те неће с новцем. 

Бомбардовали нас само сиромашним 

уранијумом. И, тако, чувена Европска унија 

једва поклонила 30 милиона евра!  

 

 

 



Рад је створио човека, а мајмуни закон јачег.   

Ђура Шефер Сремац 

А Ф О Р ИЗМ И  Број 41. Година IV Август  2014. 

Трговци рекламирају 

своју робу.                                    

Исту робу 

рекламирају и купци. 

* 

За нас је цензура 

спас.                                          

Да није ње 

катастрофа би била 

већа. 

* 

Годинама развлаче 

друштвену имовину. 

Они не развлаче 

цркавицу до краја 

месеца. 

* 

Грађани су носиоци 

власти.                            

Њима су политичари 

на грбачи. 

* 

Биће све по закону, 

кад га прашина 

покрије. 

* 

Ствари иду саме од 

себе.                                  

Нису то жива бића. 

Жељко Марковић 

508 милиона становника богате Европе 

издвојили просечно по 6 центи да помогну 

Србији! Слава им и хвала од срца! 

      Русија, такође помаже. Додуше Русија је 

мања по броју становника од ЕУ. Русија 

има и мањи стандард, али Руси имају 

велико срце. Широка словенска душа, 

солидарност с унесрећеном православном 

браћом, или нешто треће, тек Руси 

донирали 35 милиона евра као прву 

помоћ. Први притекли у несрећи и с 

техником, људством, храном и лековима. 

Наравоученије: тражи помоћ од Руса. Кад 

те већ није срамота да мољакаш и тражиш, 

онда искај од оног ко ће ти дати. И ко 

ништа не тражи заузврат. 

      Недавно су Руси отписали 31, 5 

милијарди долара кубанског дуга. Путин 

великодушно частио маторог Фидела. Руси 

не заборављају пријатеље. Неки други не 

заборављају непријатеље. То јест, ако су 

вам једном били непријатељи, опет ће то 

бити. Ако су вас бомбардовали пре сто 

година, потом пре 70 година, или пре 15, 

ни у будућности вас неће гађати хлебом. И 

није важно да ли су вас бомбардовали као 

противник или као савезник. Уосталом, 

када су нас бомбардовали као савезници ' 

44. На Ускрс, исто као и Хитлер три године 

раније, више је жртава пало од 

савезничких бомби. „Милосрдног анђела“ 

да занемаримо овог пута! 

      Елем, памет у главу, леђа уза зид. Не 

веруј празним обећањима. У се, и у своје 

кљусе! Да ми запослимо оних 40.000 

незапослених економиста, па да 

препородимо Отаџбину. И да се манемо 

економиста из ММФ, Светске банке, Јејла... 

Такви нас и доведоше баш докле смо 

стигли. Ако им је сва памет у задуживању, 

смањењу пензија (највише пензионера 

прима до 25.000 динара), отпуштању, ни 

премијерово меко срце неће нам помоћи! 

Миодраг Тасић 

 

ПОРУКА У БОЦИ   

 

Радоња је годинама правио 

бродове у боци. 

Али то у једном тренутку никог 

није занимало. 

Онда је дошао на идеју да у боцама 

склапа мобилне телефоне. 

Ово га је сјајно кренуло и на 

тржишту је ишло као алва. 

Међутим, био је пријатно запањен 

када су сви његови производи 

пали у воду. 

Наиме, људи су масовно почели да 

шаљу СМС поруке у боци. 

 

                                                                       

Перица Јокић 

Саша Димитријевић 



Ми о Вуку, а неписмени на врата! 

Иван Русјаков 

А Ф О Р ИЗМ И  Број 40. Година IV Јул 2014. 

Више сам доживео 

пат позиција у 

животу,                              

него у шаху!  

* 

Иза сваког успешног 

мушкарца стоји 

успешна жена, која 

му завлачи руку у 

џеп! 

* 

Мислио сам да сваки 

човек користи мозак,                                  

али ме је живот 

демантовао! 

* 

Шупљоглавци 

просипају памет! 

* 

Живот има и своју 

смешну страну.                      

То су наши 

политичари! 

* 

Колико улажеш у 

себе,                                    

свако јутро видиш у 

ве-це шољи! 

 

Зоран Т. Поповић 

ДЕСЕТИ БАРИТОН 

   

Леополд је био један од 120 чланова 

бечког хора, десети баритон у посљедњем 

реду скроз десно, готово невидљив. 

Једном је само отварао уста, као да пјева, и 

нико није примијетио. 

Ово му је дало сјајну идеју да се за вријеме 

наступа искраде и обавља друге послове. 

Тако је ономад из Беча одлетио за Москву 

да присуствује својем омиљеном балету. 

Сат лета у једном, сад у другом правцу и 

два сата уз балет. 

Све се уклопило -  његов концерт у Бечу 

траје четири сата. 

И одмах му је пало у очи да на сцени нема 

осамдесет петог балетана. 

Наиме, овај је авионом збрисао за Мадрид 

на фудбалску утакмицу, али и да уђе у 

друго полувријеме умјесто свог брата 

близанца који је са утакмице клиснуо на 

берлински филмски фестивал да види свог 

обожаваног глумца, који у то вријеме није 

могао да пропусти бечки концерт гдје се 

највише дивио складном пјевању десет 

баритона који звуче као девет. 

Већ првом сљедећом приликом није било 

нити концерта, нити опере, нити утакмице, 

нити берлинског филма. 

Сви су негдје шмугнули.  

Перица Јокић 

 

 

ТРИ НОЋИ 

 

Прве ноћи падала је киша, која није 

престајала ни у сну. Вода је 

поплавила сваку мисао и уморну ме 

избацила у сутра. Дневна светлост је 

била тако слаба да је било тешко 

разазнати да ли се ишта мицало у 

каљузи. Полако сам прилазила крају 

поплављеног дана и побегла од те 

небеске завере у другу ноћ.  

Друга ноћ била је мрачнија него 

претходна, а ни сан је није чинио 

јаснијом. Није било звезда, па сам 

причала са самом собом. Речи сам 

изговарала разговетно, мада се нисам 

разумела. У сну је и то могуће. Иако 

сам губила на брзини, јер су ми крила 

већ била искрзана од дугог пута, 

журила сам мимоилазећи се са 

облацима. Не желећи да размишљам о 

новом дану, бројала сам откуцаје 

срца, све до ноћи.  

Треће ноћи сам сањала ветар. Ветар је 

растерао облаке и показао у ком 

правцу треба да наставим. Срце ми и 

даље куца. 

Сваког госта три дана... Тако сам и ја 

после треће ноћи отишла од туге. 

 

Марина Аристо Марковић  



Некад сам јој доносио руже, а сад доносим дечје пелене.  

Бранко Мићић 
А Ф О Р ИЗМ И  Број 41. Година IV Август  2014. 

Док Влада тјера мак 

на конац,                        

народ пролази кроз 

иглене уши. 

* 

Лако је бити генерал 

послије битке.                                   

Под условом да ниси 

Србин. 

* 

Душу би дао за њено 

тијело. 

* 

Држава је коначно 

стала на своје ноге. 

Стаклене. 

* 

Код Србина је све у 

знаку броја три. Само 

је наталитет око нуле. 

* 

 Цијелог живота је био 

подстанар. Данас се 

коначно уселио у 

своју кућу. Вјечну. 

* 

Криза је, па шта?                 

И сатиричари морају 

од нечега да живе. 

 

Зоран Симић Зокс 

 

МОЋ ТЕЛЕВИЗИЈЕ 

 

Земља је била у благостању. Захваљујући државној и понекој приватној телевизији. Пред 

њиховим камерама задовољно се смејали подгојени чланови владе. Елегантно 

попуњени страначки прваци. Задригли телохранитељи. Дебељушкасти полицајци. Сви у 

скупим оделима. 

Идеално беле зубе, преко осмеха, показивали су спикери. Савремено одевени новинари 

и полуголе водитељке. 

Емитоване су  само лепе вести. Снимци богатих градова бљештавих реклама. У њима 

шаролики излози. Пуна позоришта. Опране улице. Одлично снабдевене пекаре и 

месаре... 

А стварност? Она је била  другачија. Црна као ђаволова душа.  Путеви препуни рупа. 

Оивичени коровом. На њима остављени зарђали аутомобили. Горива нема још од 

времена уличног шверца. Градови без  воде. Народ без посла.  Гладан. Прљав. 

Разочаран. Смрдљив. Свадљив. 

Само је електричне енергије  било довољно. Због  телевизије.  Држава је о томе водила 

рачуна. Чак је основала и посебно министарство. Оно је грађанима поклањало ТВ 

пријемнике.   Нарочито пред изборе. 

Недавно је екипа страних новинара кренула пут унутрашњости. Ишли су пешице. Преко 

запуштених пруга. Поред срушених мостова. Уништених фабрика. Спаљених села... Једва 

су  стигли  на циљ. Један од забрањених градова.  Затекли су људе у ритама. Збуњене. 

Уплашене. 

Новинари су групицу грађана  питали где је градоначелник. Уместо одговора, показали су 

разголићене трбухе.  Уз вандализам појавио се и канибализам.  Грађани су једни 

другима били  – храна. Ловац и ловина. 

Директоре и уреднике  телевизије нико не лови. Уживају  у  вишку килограма. Лажирању 

стварности. У високим платама, док  у студијима свакодневно снимају сцене благостања.  

  

Мића М. Тумарић 
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По свим економским и политичким показатељима већ смо у Европској Задњици. 

Јован Крагујевић 

 

Синоћ је одржана јако успјешна књижевна вечер.                                                                                                                                         

Били су задовољни сви писци и оба посјетиоца. 

* 

У неким кућама су кућни љубимци паметнији чланови 

породице,                                                                                                                 

јер једино они знају извршити што им се каже. 

* 

Предлажем да се не организују избори и тако уштеди,                                                                                                                                   

јер у побједничку странку пређу сви из побијеђене. 

* 

Уз једну диплому добијате другу гратис. 

 

Милан Куриџа 

И говором тела будале казују да се неће одрећи својих 

привилегија. 

* 

Оптужени се брани са слободе,                                                           

али се не зна са колико милиона евра. 

* 

Неправда је спора.                                                                           

Читање пресуде траје у недоглед. 

* 

Изабрали смо пут и сада нам је свеједно којим правцем 

идемо. 

* 

Оптиженом је иречена максимална казна, али то није трајно 

решење. 

Живојин Денчић 

 

Док једни вуку крајеве конопца да би показали ко је јачи, 

други морају по њиме да ходају да би саставили крај са 

крајем! 

* 

У принципу, сви смо ми мање више - непринципијелни!  

* 

 Цео свет се окретао око њега,                                                              

све док га није окренула - жена! 

 

Иван Русјаков 

Ако Шиптари схвате да имамо образ као ђон,                          

почеће да производе ципеле! 

* 

Е сад ми је савест чиста,                                                                 

признао сам да и мени понекад падну на памет погане 

мисли! 

* 

Немам ни пребијени динар.                                                    

Пребијањем су ми и њега истресли! 

* 

Обично сомови на руководећим местима необично рибају 

раднике! 

* 

Поплаве су многе уништиле,                                                                     

а неког и спасиле одневши доказе! 

Никола ЧД Пешић 

 

 

Број 41. Година IV Август  2014. 
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Штрајк глађу се 

очигледно исплати.                    

Можеш да 

постанеш и 

предсједник 

државе.  

* 

Ћириличне табле 

одмах скидају.                     

А да виде 

објешеног Србина, 

нико му не би 

пришао. 

* 

Америка је донатор 

број један. Цијелом 

свијету дијели – 

правду. 

* 

Гориле би требало 

да су на платном 

списку Друштва за 

заштиту животиња. 

* 

Опет обећавате 

бољи живот!        

Нама, или вама? 

 

Живко Вујић 

 

ЕКСПОРТ-ИМПОРТ 

Намојловачке власти опет су доказале  да у свом раду  доследно  примењују  

хришћанска начела. Сагласно препоруци великомученика Исуса из Назарета, усвојили су 

кроз уска врата измене радног законодавства, а не кроз широм распечена и погодна за  

пропух  јавне расправе.  

Међутим, вечерас је ударено седам брава на  врата кафанчуге “Западни Молебан”  и 

шанкерици Бели Маринели наложено коришћење слободне вечери, што је био  

позитивни помак и знак да ће јавна расправа ипак бити одржана. Поступак је 

бравурозно образложен: кукавички  је лапрдати о предлогу! Да видимо јунака, који ће 

опалити јавни пропух  против закона усвојеног огромном већином! 

- Упозоравам чланове пословно-политичког форума да смо ребалансом буџета 

обезбедили средства за накнаду штете, коју ће претрпети власник кафанчуге Суваја 

Прдар због затварања објекта у вечерњем шпицу. Минимо-калкуло,  умољавам вас  да 

будете кратки и јебитачни у својим дискусијама, јер ће колега  у цех гарант  зарачунати и 

збир свих прошлих и будућих година по вечном календару.    

Тако је еминентни скуп отворио Васица Цинобер, образлажући да  намојловачком 

друштву морамо  у пракси  доказати да владајуће структуре полазе  од себе, кад је реч о 

кресању буџетских расхода.  

- Господо, усвојили смо  измене радног законодавства. -  Форуму се  обратио Маринко 

Протеин,  власник печењаре  и доследни  присталица Марксове теорије о вишку 

вредности соје у роштиљ-месишту.  -  Очекујем  да у кратком року у Намојловац  груну 

инвестирори, под руку са масом новозапослених.  Али сам  очекивао и  да  запослени 

промптно  промене свест и  однос према раду. Трт-Милојка! Мало сутра! Паз да не би!  

Даша-Трипер, мој роштиљ-мајстор, данас није на време  ужарио угаљ! Седи,  разбацује 

покерицу сам са собом и распитује се: “Мајстор-Маре, кад мислиш да сазовемо 

самоуправну радничку контролу? Имам нешто да изнесем, поводом твојих рецеписа, са 

посебним освртом на однос млевеног јунећег и соје.”  

- Е, мој колега! - придружио се тужбалици власник кафанчуге Суваја Прдар. - Да видиш 

какву ми је чарламу сурдукнула Бела Маринела! Истурила оних деведесет сантима у 

пределу  торакса, устобочила шаке на ФИ-60  око струка и ударила рафално: “У еротско-

емотивној задруги “Плати па клати”  мадам Дунде Розамунде редовито је одржават збор 

радних жена, а код вас сам позивата само на моблинг-збориште у остави лагероватих 

напитака. А оно што сте дали обећати да ћете користити заштиту на раду са мном - дајте 

надувати као луфтбалон!” 

 

Желите смршати?                                                                                                                                                          

Нађите за то бар један дебео разлог. 

Зоран Симић Зокс 

А Ф О РИ З МИ  
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Жена може док не 

умре а мушкарац 

умре када не може 

више ! 

* 

Између пса који 

запишава бандеру 

и џукеле који усере 

мотку-разлика је у 

партијској 

опредељености ! 

* 

Некада су нас 

сатиричаре трпали 

у затвор ако би 

писали о људима 

из власти а сада нас 

не дирају јер од тих  

људи тамо нема 

места за нас ! 

* 

Некада нам није 

ваљао онај бравар,                   

сада кукамо на 

оволике докторе 

наука...                                 

Па са нама стварно 

нешто није у реду ! 

 

Љубисав Грујић 

Груја 

Нема те форумске чорбе у коју се неће имплементирати мирођија тракслера Фуштића: 

 - Мећем вам случај: укењали сте се од појединачних захтева роштиљџије  Даше 

Трипера, уфркестили пред 90 Маринелиних без брусхалтера?! Исплазићете профитерске 

инфаркт-језичине кад на вас и ваш закон лансирамо 20 до 26  хиљада печата 

синдикалних организација! Како то да би Даша Трипер, као гастарбајтер у иностранству,  

зажарио роштиљ на време, зашто би тамо господична Маринела ударнички  носила 

својих запаљивих 90  без бруса? Да ли се тамо капиталистички  угаљ самозапали  у знак 

протеста или би господична имала неугледан  обим од 91 или 91,5 са брусом? Да сте 

имали слуха за синдикалне предлоге, Намојловац  би поново  ушао  на широка врата 

историје! Овог пута  као творац идеје о самоуправном капитализму и уз општу 

акламацију светског радничког покрета!  

Намојловачки аналитичари одавно су упозорили  јавност да помињање ужареног 

угљевља у комбинацији  са Маринелиних 90 сантиметара  без  бруса  или  91-91,5  са  

брусом, обавезно резултира пандемијским пожарима у пределу суве дреновине  

намојловачке привреде.  Хвала Богу, знао је за ту чињеницу  господин Заратустра 

Калафатовић, виши инструктор свеколике кафанске популације. Хитно  је узео учешће у 

дискусију,  те овако говораше:        

.- Господо, има нечег у питању које је поставио друг Фуштић. Молим вас да ми 

омогућите неколико минута, како бих консултовао стручну литературу и напио се са 

извора непресушних личних  искустава. 

 Присутни си удовољили   молби великана светске филозофске мисли и кроз зубе  

наставили расправу око  супротстављених мишљења, поводом извршених промена у 

радном законодавству . Но, два спорна  питања  остала су да висе над главама учесника 

форума: 

1. да ли намојловачке  лансирне рампе синдикалних организација  могу да испале  

плотун од  20 или 26 хиљада печата и 

2. да ли ће обим торакса Беле Маринеле на будућем раду у иностранству  (са брусом) 

износити 91 или 91,5  сантиметар? 

  Можда би  спорна  питања  била решена да бата-Заре није узео реч: 

- Господо, као што рекох, било је нечег у констатацији друга Фуштића, јер досадашња  

пракса показује  да би Даша Трипер и господична Маринела,  на привременом раду у 

иностранству,  променили свој однос према раду и постали ударници.  

 

Нећемо се ишчупати.                                                                                                                                                                           

Ми смо тиква без корена. 

Жељко Марковић 

А Ф О РИ З МИ  
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Лако је умрети. 

Тешко је живети 

мртав. 

* 

Кад те неко прави 

будалом,                             

ти се прави луд. 

* 

Овде свако има 

своју 

неодговорност. 

* 

Не ценим ситне 

лопове,                                

јер да знају да 

краду били би 

политичари. 

* 

Нахранила бих ја 

њега али 

забрањено је 

хранити животиње. 

* 

Запослени у јавним 

службама, због 

обавеза, немају 

времена за посао. 

Марина Аристо 

Марковић 

Елем,  за ту нашу  метаморфозу  нисам нашао одговор  у богатој историји радничког 

покрета. Но, увек је при руци актуелна и грандиозна  намојловачка политичка  мисао. 

Лепо  је речено да нас очекују тешке дубинске друштвене реформе, али да је пред нама 

најболнији  и најспорији процес  -  промена свести намојловчана у њиховом  односу  

према раду. Како је то убитачно тачно, али како немамо времена, јер  је пред нама 

стодесет  метара са  препонама ка Европи, предлажем  убрзање  процеса. Извезимо 

Дашу Трипера и господичну Маринелу да -  на туђ  трошак -  мењају своју свест као 

гастарбајтери, а у контра-аранжману  увезимо из иностранства наше већ  освешћене 

ударнике и мозгове. 

Предлог господина Калафатовића усвојен је делимично:  одобрен је експорт  роштиљ-

мајстора Даше Трипера и импорт  наших радника и мозгова са привременог рада у 

иностранству. Извоз господичне  Беле Маринеле одлаже се до прецизног утврђивања 

обима њеног торакса уз коришћење бруса. 

 Мерење обима  извршиће се  кроз широм отворена врата јавне расправе. 

ВРЕМАНДИ 

Добро би било отићи у оперу.                                                                                                                                              

Знам једнога који је био и ништа му се ружно није десило. 

Милан Куриџа 

А Ф О РИ З МИ  

 

МРАКОЉУДИ 

Познају их по корацима. Карактеристичним. Два напред, један назад. Ходају готово 

нечујно. 

Људи ноћи. 

Долазе изненада. Без најаве. Увек по мраку. Ноћ је њихово радно време. 

А раде све. По задатку. Без размишљања. По наређењу. За господаре. 

Убијају. Пребијају. Пале. Минирају. Људе. Другачије. Поштеније. Слободоумније. 

Људи таме. 

Све док не сване. 

Онда нестају. 

До следећег мрака. 

Мића М. Тумарић 
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Уређује Грујо Леро 
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Ми смо небески народ.                                   

Нека нам је лака земља. 

Драгутин Минић Карло 

Ми смо борбен народ. 

Тренутно се боримо с 

душом. 

Александар Чотрић 

Ми не знамо за пораз. 

Такав нам је систем 

информисања.      

Раде Јовановић                                                      

Колико Србија треба 

да се смањи да би 

могла цела да уђе у 

Европску унију? 

Александар Баљак 

Ко има бубице у глави 

– прислушкују га. 

Илија Марковић 

Оптужују ме да имам 

дуге руке – а ја, јадан, 

ост`о кратких рукава. 

Грујо Леро 

Уписао сам дете у први 

разред.       Одељење 

за непушаче. 

Горан Мракић 

 

Борба за равноправност 

полова увек се водила 

“прса у прса“. 

Владица Миленковић 

Многе проститутке су – 

служиле војску.  

Станислав Томић 



Немам ништа против овакве власти.                                                                                                           

А и да имам-одузели би ми. 

Љубисав Грујић Груја 

А Ф О Р ИЗМ И  Број 41. Година IV Август 2014. 

Седам пута су га 

дигли у ваздуху. Сада 

је на седмом небу. 

* 

Политичари не знају 

да кажу не.                  

Не знају азбуку! 

* 

Мислим да сам се 

убио,                                      

али да ме убијеш не 

сећам се. 

* 

Ми смо богатство.              

А богатство је 

најсигурније када је 

закопано. 

* 

Ко има - има.                     

Ко нема - у 

Македонији живи! 

* 

Прва власт је била за 

Америку,                      

друга за Европу.              

Ова је за нигде! 

* 

Не можеш знати шта 

носи нови дан.                    

Ево данас нашао сам 

торту у контејнеру. 

Марјан Ангеловски 

 

НЕЗАСИТЕ АЛЕ 

© Теа Кап Маче СЈ 

 

Љуте гује 

Од два ката 

Полетеле 

Из скупштинских врата 

Једна опореже 

Друга казне реже 

 

Не платиш ли 

Узеће ти 

Имовину  

Дедовину 

Твоју 

Да  

Повећају 

Своју 

Зато  

Нема посла 

Нема пара 

 

Иди  

Проси 

Можда нађеш 

Кога 

Што имаде 

Па ти  

Штогод даде 

 

Пази се  

Љутих гуја  

Њима никад 

Доста 

 

То су  

Незасите але 

 

Нема светла 

У њиховој души 

Мрак се шири 

Хоће 

Светло да угуши 

Што је 

У мојој 

И у твојој 

Пријатељу 

Души. 

 

 

  



     ЕНИГМАТИКА 

А Ф О РИ З МИ  

Број 41. Година IV Август  2014. 

Иза дебелог образа 

обично стоје 

мршави резултати. 

* 

Раднике штити нови 

закон о раду,           а 

нераднике бог. 

* 

Није тачно да је код 

нас све го лопов до 

лопова.                      

Обучени су на врху. 

* 

Величина нашег 

пута у боље сутра је 

у низбрдици.                      

Нема јој равне. 

* 

Живот пролети док 

трепнеш.                  

Фотеље остају.  

* 

Вођу вуку за нос 

само веће њушке од 

њега. 

* 

Реституција је била у 

току,                                   

док извор није 

пресушио. 

 

Зоран Додеровић 

1.Анаграмни РEБУС (4,6,8,5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 

* 

 

2.РЕБУС (1,12,1,4,2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
3.Палиндромна ИСТИЦАЉКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _  

 

* 

4.ПИРАМИДА 

 

Све речи у лику овом 

започињу истим словом! 

1. симбол фосфора, 2. ознака Пећи, 3. 

одлична оцена,   4. делови ногу, 5. песници, 

6. хајке, 7. достављено, 8. мало у круг 

окретане, 9. освежен ваздухом, 10. 

конвертовано, 11. исконтролисаност.  

* 

 

 

* 

 

5.ИНДИРЕКТ (2,2,6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 

Решења на 25 страни 

Уређује НИКола ЧД Пешић 



Вишепартијски систем је показао сва лица једног српског политичара. 

Раде Ђерговић 

А Ф О Р ИЗМ И  

Број 41. Година IV Август 2014. 

Нисам ја афористичар 

зато што сам бољи од 

других, већ што хоћу 

да свима буде боље. 

* 

Афоризмима се и 

дозива и прозива. 

* 

Онима које не отрезни 

добар афоризам, 

преостало је мало 

лекова. 

* 

Ниједан афористичар 

није исправио криву 

Дрину,                                      

али је натерао друге да 

у њу загазе. 

* 

Не тражите 

афористичаре.                        

Ако завређујете, 

пронаћи ћемо вас. 

* 

У време кризе сви 

имају мање онога што 

им треба.                   

Сатиричари – више 

него им треба. 

* 

Добри афористичари 

нестају.                            

Њихови афоризми, не. 

 

Пеко Лаличић 

ПРЕД ЗИДОМ ПЛАЧА  

 

Дижи главу, мој тужни народе, 

од глади ти силно прија – мука,  

немаш хлеба, нити чисте воде...  

– Пуца брука! – кукавица кука. 

 

Од глогиња и жарких коприва,  

стањен си већ око пупка, струка, 

убија те сиротиња жива, 

припрема се мотика и кука! 

 

Европа те храни лажном надом, 

гледа купус, а тамани месо.   

Мој народе, напајаш се бесом, 

некада си све лечио радом. 

 

Трпке водиш горак живот псећи, 

сабише те на дно пашалука, 

ти би хтео да ти понос већи –  

а он спада, јадник, испод пупка! 

 

Дедови се у гробу преврћу –  

зашта паде јуначка им рука? 

Што слободу, мир платише смрћу? 

К’о бич пуца кукaвичка брука. 

 

Ој Страдијо, пред зидом си плача, 

рађана си из надљудских мука...  

Тупа твоја оштрица је мача. 

Мој народе, пуца вечна брука! 

       Ђура Шефер Сремац 

 ОНИ СУ ПРОТИВ 

 

Како се мени чини, они су против 

власти. 

 Ма нису само против 

власти. Oни су и против опозиције. 

Како? 

 Они свим парламентарцима 

хоће ребра пребројати. Oни су и 

против приватних и јавних 

факултета, институција културе, 

против странака које нису у 

парламенту... 

 Па добро, ако су против 

свега тога, а за шта су и за кога су 

они? 

 Ма нису ни за кога и ни за 

шта. 

 Ееее, сад сам разумио да 

они нису ни за кога. Да нису ни за 

шта, то сам схватио од почетка. 

Милан Куриџа 



Правда је спора,                                                                                                                                                                              

али увијек може бити још спорија. 

Живко Продановић 

А Ф О РИ З МИ  
Број 40. Година IV Јул 2014. 

Површина домовине 

драстично се 

смањила.          

Појавио се вишак 

патриотизма по 

километру 

квадратном! 

* 

Ни Србија више није, 

унутрашња ствар 

Србије! 

* 

И кад заборавимо да 

смо Срби,                       

други нас на то 

подсете! 

* 

Србија није више 

еколошка држава. 

Сва обећања пала су 

у воду! 

* 

Од Србије нема 

боље земље.                          

За укоп! 

* 

Србија није мртво 

море.                               

Србија је живо 

блато! 

Радмило Мићковић 

 

  ДОСКОЦИ 

Тамо где кокошка кукуриче и Бог је рекао лаку ноћ. 

* 

Доушницима пада цена.                                                                                                                

Код нас је све већ виђено. 

* 

Завршио сам школу пливања,                                                                                                          

али, никако да испливам из дугова. 

* 

Вође се мењају.                                                                                                                               

Само Домановић одолева. 

* 

Нашим суседима желимо улазак у три лијепе њихиве Европске уније. 

* 

Из неких лекција смо уместо поука извукли дебљи крај. 

* 

Пробушили смо чамац.                                                                                                                       

да видимо ко зна да плива. 

* 

На сцени су аматери.                                                                                                                  

Прави глумци су иза завесе. 

* 

Да Марко није каснио на Косово,                                                                                              

другу песму би сада певали. 

* 

Курве су напредовале.                                                                                                                   

Сад се декларишу као пословна пратња. 

Раде Ђерговић 



Добро је што неки државни службеници одспавају на радном мјесту.                                             

Била би већа штета да раде пуно радно вријеме. 

Живко Вујић 

А Ф О РИ З МИ  
Број 41. Година IV Август  2014. 

Најслађа је шљива 

на женском врату. 

* 

Није шљивовица 

брља,                                 

него ми. 

* 

Пије до даске, а 

пијан ко летва. 

* 

Рок трајања 

шљивовице – до дна. 

* 

Сличност између 

шљивовице и жене. 

У оба случаја 

пожелиш и другу. 

* 

На време смо се 

отрезнили.                    

Таман кад је наишла 

нова тура. 

Драган Матејић 

Много грешим.          

Увек сам у праву. 

* 

Много сам туп. 

Оштар сам на језику. 

Ристо Филчевски 

 

ПАУК 

  

Једна давна прича коју сам у младости чуо непрекидно ми се провлачи у сећању. То је 

прича о пауку. 

Сунце је упирало златасте зраке према крошњама дрвећа. Скривен од лица стварности, 

седео сам испод разгранатог стабла и читао књигу. Аутор је био биолог који је 

проучавао зглавкаре, а посебно пауке. 

На почетку је то била обична фантазија, али касније како сам почео да се мењам, 

схватио сам да је трансформацији претходила промена духа. Веровање да је у младости 

могуће постићи све, да рузим нема граница, било је кобно у целој тој причи. Чести 

одласци у шуму натерали су ме да поред књига проучавам пауке. Посебно једног паука 

који је спретно плео мрежу око себе и био у стању данима да чека свој плен. Од 

различитих врста које сам сретао у шуми један једини зглавкар осликавао je моје биће. 

Паук мудрац, како сам у почетку звао тај гротескни лик, био је паук настањен под мојом 

кожом. Трудио се свим силама да изађе напоље. 

Једног јутра пробудио сам се схвативши сурову истину. Жеља за трансформацијом је 

била толико јака да нисам могао бити свестан последица. Школа и свакодневне обавезе 

били су сићушан терет за бекство које је припремало биће настањено у мени. 

Представљао сам му терет и оно је покушавало да ме се ослободи. 

Прво сам угледао сићушне длачице на прстима. Длачице би нестале оног часа када бих 

одбацио сваку сумњу, али се нова сумња рађала у пепелу старе и терала ме да 

истражујем даље. Желео сам да откријем тајну која ми је била на дохват руке. Тајну која 

ме је мучила од рођења. 

Тог јутра, потпуно предан сновима, пробудио сам се откривши да имам четири пара 

ногу. И то каквих ногу. Сав тај ужас речи не могу да опишу. Биле су дуге и танке попут 

сламчица на слабашном телу. Из жлезде на трбуху лучио сам лепљиву масу од које се 

ствара паучина. Ствари које сам имао постале су ми сувишне. Ради бољег сналажења 

инстиктивно сам се попео уз зид и начинио удобан кутак. Исплео сам своју прву мрежу у 

новом животу. 

Код зглавкара оно научено долази с рођењем, тако да нисам морао да размишљам. 

Прву муву зунзару смотао сам и посисао у сласт. Прво силажење из мреже била је 

лекција сналажења у простору. Једном приликом, док сам висио с плафона закачен о 

нит паучине, угледао сам књигу на столу. Била је отворена на страни с пауцима. 

Прочитао сам текст и сазнао име врсте којој припадам. Кућни паук, tagenaria domestica. 

Временом сам могао да жалим што нисам имао сопствени отров који би ми пресудио. 

Безуспешно сам покушавао да дигнем руку на себе.  



Везан сам за власт.                                                                                                                                         

Око врата. 

Марјан Ангеловски 

А Ф О РИ З МИ  
Број 41. Година IV Август  2014. 

Грађани не брините 

Влада ће  вам 

обезвредити –миран 

и спокојан живот. 

* 

Небо је наклоњено 

небеском народу –

више нас је тамо 

него овде. 

* 

Премијер иде из 

крајности у крајност 

–од Берлина до 

Вашингтона, 

* 

Стално смо на 

губитку – разума. 

* 

Држава то је Он –сви 

остали могу на 

годишњи одмор. 

* 

Агрегатно стање 

Државних органа је  

млитаво. 

* 

Платићемо добро да 

нас неко купи. 

Миодраг Томић 

Стублински 

 

Тако бих барем размишљао да припадам људској врсти. Пад са велике висине није 

могао да ме уздрма. Само изненадни пад неког тешког и на тренутак неподношљивог 

терета могао је да ме спаси мука. 

Трудио сам се да се нађем на путу укућанима, бацао сам им се под ноге. Увлачио сам се 

у џепове одела, покушавао дављење у кади и судоперу, без икаквих резултата. Нит 

паучине би се закачила за непланирану препреку и у последњем тренутку ми спасила 

живот. 

Питао сам се да ли сам осуђен да све време будем паук мученик. А онда сам дошао на 

идеју да од паучине плетем ситна слова и слажем их у мрежу. Водио сам дневник и 

описивао сву ту патњу и мучење. 

Био сам сит мува и мушица. Посматрао сам их са гађењем. Одстрањивао сам их из 

мреже и давао мравима да их докрајче. Таман кад сам помислио да ћу остатак живота 

провести у углу собе, као неми посматрач збивања, појавила се домаћица с партвишем. 

Нагнула се према углу у којем сам био утаборен и четком од коњске длаке на дугачкој 

дрвеној дршци прешла преко моје левкасте мреже. Откинула ми је пар ногу. У паници 

сам се спустио низ паучинасту  нит до пода. Сада обитавам у мраку и безнађу скривен 

испод кревета. Моја нова мрежа више не одговара положају осматрача и господара. 

Постао сам богаљ који тек с времена на време покрене своје удове у мрежу. Друштво 

ми праве зрнца прашине и тек понека залутала мува. 

Зоран Додеровић 

  

                   Без  аподиктичности ! 

     

                                         

 - Мој живот је бајка! – узвикнуо је 

тог јутра краљ малене краљевине, у 

великој кризи, и одјурио до спремишта 

реквизита за дипломатске маскенбале. 

                                                                                                               

Убрзо је пала монархија, а акламацијом  

изабрани председник је одмах забранио 

причање и сваку дистрибуцију бајки, јер 

се народ морао навићи на своју тешку 

небајковиту животну реалност – бајке су 

биле за ... 

Данко Марин 
Ленче Стоименов 



Народни представници су положили заклетву,                                                                                              

а неки су и докторирали. 

Живојин Денчић 

АФ ОР ИЗ МИ  Број 41. Година IV Август  2014. 

Никад се не зна.                    

Ни кад се зна!     

* 

      Посланик није 

мртав,                              

само се прави.                  

Он тако зарађује 

плату. 

* 

Прва брачна ноћ је 

задњи дан пре 

мрака! 

* 

Ко је с нама,                          

тај је против себе! 

* 

Ићи ћу на летовање. 

На Куково лето. 

* 

Кад год испадне глуп,                                  

труди се да се дочека 

на главу. 

* 

Не дирајте вођу. 

Глупост се преноси. 

* 

Гола је истина да се 

старлете не скидају са 

ТВ-а. 

Игор Браца 

Дамњановић Диб 

 

 

АТЕНТАТОРИ 

 

Два младића, бунтовника, прочитавши у новинама шта ради њихов вођа, како се 

понаша према народу, одлучише истог трена да изврше атнетан на њега. 

Прочитали су у тим новинама, којим улицама пролази тај човек када се враћа са 

посла. Узеше пиштоље и бомбе и отрчаше у ту улицу. Знали су тачно време када 

ће проћи. Судбоносни час се ближио, а атентатори су били све напетији.  

Ја ћу први да пуцам на њега, он је крвник, мучи овај народ. 

Не, ја ћу да бацим бомбу на њега, спасићемо много људи тим делом, постаћемо 

хероји. 

 Време је пролазило, али вође није било. Чекали су и чекали, али он није долазио. 

Онда одлучише да изађу из скровишта и питају некога да ли је вођа већ туда 

прошао. Засутавише једног господина који се враћао с посла кући. 

Извинити, поче један. Да ли ово улица В.? 

Да, одговори господин. 

Да ли сте видели да је овуда прошао наш вођа Н? 

Не, господо. Овуда је пролазио вођа Н., али је убијен. 

Када, згрозише се момци. 

Још пре три године, одговори господин и настави свој пут. 

Ето, лепо сам ти рекао да не читаш старе новине, рече први атентатор другом, 

баци оружје у контејнер и оде снужден кући. 

 

Игор Браца Дамњановић Диб 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Човек побије много 

више оваца него вук, а 

сва је повика на вука. 

* 

Од афоризма тешко 

може да се живи,                

али лако да се страда. 

* 

Дошло је задње време. 

Бизнисмени не могу 

више да живе од 

оволике сиротиње. 

 

Дејан Ристић 

 

Некад је Србија трговала свињама.                                                                                                          

Данас свиње тргују Србијом! 

Радмило Мићковић 

А Ф О РИ З МИ  
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Жута кућа је настала 

из беле. 

* 

За викенд сам 

спремио забаву за 

комшилук. 

Избацујем кисео 

купус од прошле 

зиме. 

* 

У оваквој ситуацији 

предлажем 

астролозима да 

хороскоп преименују 

у хорорскоп. 

 
 

ОРВЕЛОВСКА БАЈКА 

 

Под будним оком 

Великог брата 

смењују се периоди - 

мира и рата. 

 

Фармерске згоде, 

а посебно свађе 

гледаоцима су 

све слађе и слађе. 

 

Треба преживети 

у Сурвајверу 

и остати 

чист у блату. 

 

Џорџ Орвел 

задовољно се смешка - 

начин живота постала 

његова риалити бајка. 

 

Александар Павић 

BLA.BLA. 

 

Обичаји свуда разни, 

свако село нешто ново, 

ал` je једно  свуда исто, 

жене воде главно слово. 

 

Наслоне се на тарабу 

ил` седну на клупче неко, 

не би хтеле да пропусте 

ко је прош` о и шта рек` о. 

 

Нешто чуле.нешто нису, 

ал ` то није много битно 

и што јесте и што није 

преносиће оне хитно. 

 

Taко некад, тако сада, 

ништа од њих се не крије, 

промењен је само пренос, 

сад то иде другачије. 

 

Сад су жене савремене 

њихов абер сазна свет, 

јер имају оне свој сајт 

www.bla.bla.net. 

Весна Михајловић 



Показали сте народу своје право лице – 

можете да обучете панталоне. 

Миодраг Томић Стублински 

А Ф О Р ИЗМ И  

Број 41. Година IV Август  2014. 
За политичаре 

далтонисте не 

постоји црвена 

линија. 

* 

У току транзиције 

фабрике су припале 

радницима а сва 

зарада 

послодавцима. 

* 

Преврнули су небо и 

земљу да би уместо 

злочинца нашли 

само жртву. 

* 

Вода се повукла. 

Влада и даље плива.                        

* 

Чим су дигли руке од 

њега, дигао је руку 

на себе. 

* 

Проблеме је 

успешно решавао у 

ходу, све док није 

доживео 

саобраћајку. 

* 

Срби су постали 

аскете.                            

Живе на хлебу и 

води. 

Јован Крагујевић 

 

БОЛАН ЛЕЖИМ 

 

Болан лежим у кревету, 

Џаба богу дане крадем, 

Стари доктор мрко гледа 

Да му који еврић дадем. 

 

Беле сестре нешто раде, 

Инфузија тихо капље, 

Ал изгледа нема наде, 

Око мене лете чапље. 

 

Шприцевима пластичним, 

Боцкају ми дупе, 

А доктори, мудре главе, 

Стално нешто тупе. 

 

Ускоро ћу бити миран, 

Добио сам диазепам, 

Тако су одлучили, 

Да у миру крепам. 

 

Мртав лежим у подруму, 

Стрвинари бубрег ваде, 

Моје тело комадају, 

Хоће другом да пресаде. 

 

Спакован сам у сандуку, 

Попови ме димом каде, 

Збогом сунце, збогом светло, 

И мој зајебани граде. 

 

Бранко Мићић 

АФОРИЗМИ 

Неки политичари мисле да су богом 

дани.                                                                

Чак се тако и понашају. 

* 

Ограничeни политичари забијају 

главу у песак,                                   

или у нешто друго. 

* 

Урбанизацијом околиша ни 

бескућници немају где вршити 

нужду. 

* 

Задрти политичари би и од 

полиграфа тражили извињење за 

учињену неправду. 

* 

Показао је неистомишљенику шипак, 

а овај њему песницу. 

Душко Радовановић 



Ако преживимо ову кризу,  

Европа нам не гине. 

Пеко Лаличић 

(Ев)ропска унија има будућност.                                                    

Све док нас не прими. 

Живко Вујић 

* 

Нисам евро-скептик, ал’ да бегамо док нас још има. 

Дејан Ристић 

* 

Србија је претрпела поплаве,                                                                     

а Европљанима је ушла вода у уши. 

* 

Шта ћемо ми у Европи, кад је она стигла код нас? 

* 

Кад се разбежимо по свету,                                                                      

шта ће нам Европска унија?! 

Пеко Лаличић 

 

Мењамо Закон о радном односу да би променили мишљење 

Европе о нама. 

Ристо Филчевски 

 

Ради конкурентности са европским фармерима, наши 

сељаци морају да набаве машине широког захвата.                             

Са постојећим једва успевају да запрече локалне путеве. 

Борисав Трајковић 

По уласку у Европу, имаћемо лудачку срећу.                          

Нећемо остати кратких рукава! 

* 

У Европу ће нас одвести касом.                                                      

Наши коњи имају стила. 

 

Вељко Рајковић 

 

КО О ЧЕМУ, СРБИН О ЕВРОПИ 
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Сава Бабић 

Сава Бабић 



Наша будућност је извесна.                                                                      

Нико не зна шта ће с нама бити! 

Зоран Т. Поповић 

Број 41. Година IV Август 2014. 

ХНУМ                        

  

ОРОСКОПза август 

  
 Датум рођења збрајањем чини  
цифру или кључ вашој судбини! 

 

1 – Од сурове стварности,  

до замишљене лепше 
будућности, пут вам је 
поплочан лажном надом! 
Изгледа да су вам живци  
паметнији од мозга, па први 
попусте! 
 

2 – Тренутно тужан поглед у 

празан новчаник није ваша 
визија будућнсти. Али, то што 
вам неки ипак завиде, само је 
један од доказа  да сте на 
завидном нивоу! 
 

3 - Ако возите у 

алкохолисаном стању 
искључиће вас полиција, а 
ако сте пијани од љубави - 
вољена особа! Кад останете 
без гаћа, не вреди стезати 
каиш.  
 

4 – За сада сте успешни на 

челу, али не смете сметнути с 
ума, да ако коло почне да се 
кида и коловођа може да 
заврши на кецу. Сналажење 
се још од Тита  дефинише као 
- крађа!  
 
 

5 – Ако вам прете да ћутите, 

реците да за вас то не важи, 
јер вас нису питали да ли 
имате зубе. Но, ако вам и 
после операције црева крче 
од глади, лекари су 
политичари! 
 
 

6 – Без обзира што су вам 

пресушили извори, вама се 
глава још увек не хлади. Но, 
обично се каже да стандард  
пада све док живот не почне 
да виси о концу! 
   

7 - Пружили сте некима 

прилику и они вам сада 
креирају будућност. Изгледа 
да је ипак срећа у томе што 
сте мало заостали,  јер они 
без пардона газе све пред 
собом. 
 

8 – Кажу да поштен мирно 

спава јер нема пара за бесан 
провод! Наравно, ако сте 
своје прокоцкали, туђе нећете 
моћи, али не призивајте 
судбину фразом  – ма, боли 
ме! 
 

9 – Ако икада одлучите да 

смршате, најбоља дијета је: -
скините их са грбаче да вам 
падне камен са срца! И не 
кукајте, јер није баш све 
поскупело, појефтиниле су 
плате и пензије! 
 

Никола ЧД Пешић 

 
   

  
 

АФОРИЗМИ 

 
Највећа заблуда српског народа је у убеђењу да 

је тренутна власт најгора могућа! 
* 

 

На листи најомраженијих птица превртач је 
сменио лешинара! 

* 
 

Првој Србији антипод је Друга Србија. Појавила 
се и Трећа Србија, али четврте још нема.                                                                         

Једино она Пете колоне не посустаје! 

* 
 

Седамнаест векова хришћанства,                                     
а ми се још клањамо телету.                                     

Па, да је бар златно! 

 
Миодраг Тасић 

Саша Димитријевић 



Падају јефтини голови.                                                                                                                                   

То је знак да је утакмица продата. 

Жељко Марковић 

Слао сам жену на Олимпијаду.                                                               

Ноћу добро прескаче комшијину ограду                                               

Ђура Шефер Сремац 

Многима је ногометним клубовима лакше продати утакмицу 

него распродати стадион. 

* 

Спортска слава је терет под којим поклекну и дизачи утега. 

 

Живко Продановић 

Кад фудбалери не штеде ноге, публика не штеди дланове. 

* 

Добро је имати црни фонд.                                                               

Судије вам показују на белу тачку. 

Жељко Марковић 

Није тачно да су наши фудбалери лењи и спори.                             

На прошлој утакмици су противничке играче                          

стигли да бију пре тунела. 

Веселин Лари Мишнић 

Од ваздуха се најбоље живи.                                                                

Ако је у фудбалској лопти. 

Вељко Рајковић 

Да ли је то допинг кад наши фудбалери играју као пијани?  

Драган Матејић 
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АУТ 

Сава Бабић 

Сава Бабић Сава Бабић 



Све мање људи има пара за бесплатно лечење. 

Дејан Ристић 

И МП РЕ С УМ  
Број 41. Година IV Август 2014. 

 

Заглавље урадио Срђан 

Видаковић 

Први број изашао 1. априла 

2011. у Београду.  

Главни и одговорни уредник, 

дизајн, графички, технички и 

уредник назива рубрика : Игор 

Браца Дамњановић 

 

Насловна страна:  

Саша Димитријевић 

Задња страна:  

Саша Димитријевић 

 

Интернет адреса:  

www.sipaknovine.blogspot.com 

 

Мејл:   

sipaknovine@gmail.com 

 

Фејсбук страница:  

ШИПАК (ЧАСОПИС ЗА 

ХУМОР И САТИРУ) 

 

 

УСПЕШАН ПИСАЦ 

  

Смислио је одличан план како да постане успешан писац. Сваки дан ће 

писати два сата, објавиће роман или збирку приповедака годишње. За десет 

година бављења лепом књижевношћу имаће десет запажених књига. Након 

тога следи прва значајна награда, а после ње и оне вишг ранга. После три 

деценије упорног рада ући ће у конкуренцију за Нобелову награду. Да би се 

сви чланови комисије присно упознали са његовим делом требало би да 

прође још деценија. Наравно све би то било лепо да се није прерачунао. За 

прву причу потрошио је цео дан. Шта ако му пресуши инспирација? Иако у 

позним годинама, пун животног искуства, новопечени писац одлучио је да 

задовољство писања препусти  млађима од себе. За њега је већ касно, 

показује рачуница. 

 

Зоран Додеровић 

Решења: 
1. Драгачевски сабор трубача (Гуча, свадба, оркестри, чабар) 
2. умиле на Драви Ћиру жене (У, Милена Дравић и руже не) 

3. лопта (ат пол) 
4. П, ПЕ, пет, пете, поете, потере, пренето, повртене, проветрен, 

претворено, провереност 
5. Неда Украден (...не да украден)  



www.sipaknovine.wordpress.com 


