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Свака им част! За само неколико 

месеци преданог рада...  и 

пожртвовањем допринели су да 

велики број људи осети нешто ново на 

политичкој сцени... 



КО ШИПАК ЧИТА, ШИПАК И ДОБИЈА! Број 42. Година IV Септембар 2014. 

ОБЕЋАЊЕ ЛУДОМ РАДОВАЊЕ 

Обећали су им бољу будућност. И испунили су 

обећање. У земљи је све боље и боље. Људи се 

просто распадају од среће. То бисте могли чути и од 

њих, али нажалост, мртва уста не говоре. 

Обећали су им да ће струја појефтини за 20% и 

обећање су испунили. Поскупела је 12%. Обећали су 

да ће бити отворена канцеларија за брзе одговоре. И 

обећање су испунили. Није отворена канцеларија за 

брзе одговоре. Обећали су да ће укинути плаћање ТВ 

претплату. И обећање су испунили. Неће се плаћати 

ТВ претплата од 500 рсд, али ће се плаћати ТВ такса 

од 500 рсд. Обећали су да неће бити партијског 

запошљавања. И обећање су испунили. Запошљавају 

само оне из своје странке. Обећали су да ће се 

разрачунати са свим лоповима (тајкунима). И 

обећање ће испунити, чим раскрсте са самим собом. 

А народу лепо! Пошто наш народ воли да слуша 

обећања, ја, главни и одговорни уредник “Шипка” 

им обећавам да је ово последњи број нашег часописа. 

Ипак, за разлику од политичара, ја своја обећања 

испуњавам! 

Хвала на пажњи! 

Шипак месеца августа, по избору читалаца наше ФБ стране! 



Добили су мандат на четири године.                                                                                                          

Код нас је свака власт ограничена! 

Зоран Т. Поповић 

А Ф О Р ИЗМ И  Број 42. Година IV Септембар  2014. 

Добро је што смо 

овце.                                 

Могло је да буде и 

горе. 

* 

Два и два су пет.                      

То је више него 

тачно. 

* 

Он је први међу 

једнакима.                      

Остали су пљунути 

он. 

* 

Курве су искусне 

жене,                                         

а свако искуство се 

плаћа. 

* 

Имамо пустињу и 

пирамиду власти,                   

а ускоро очекујемо и 

туристе! 

* 

Љубав је болест која 

лечи. 

* 

Бесмислено је да 

мењамо властодршце.                     

Њих ће власт да 

промени. 

 

Горан Радосављевић 

ДОГАЂАЈ ГОДИНЕ 

  

На планети X година није трајала толико дуго као на Земљи. Владар то није допуштао. 

Начинио је календар који није имао везе са правом представом времена. Време је текло 

исто, јер је планета X била на Земљи. Није допуштао да буде на Земљи, нити да се било 

шта веже за њен појам. Није допуштао да га зову Владаром. То је била земаљска реч, а 

све земаљско му се гадило. Зато је основао планету X и са собом повео Поданике. Опет, 

ни њих није звао Поданицима, јер му се та реч гадила. Прозвао их је Оданицима, а себе 

Ладаром. Сваком је одредио задужење. Увео је обавезу да стварају. Планета X доживела 

је прво цветање под његовом влашћу. Доживела је завршетак прве године. Требало је 

само утврдити колико је она била успешна. 

Владар је прикупио Оданике са жељом да сазна који је био догађај године. Поделио им 

је листове папира и оловке. Оданици су имали времена да се сете и забележе шта је на 

њих оставило најјачи утисак. Сетити се није било тешко, тако је размишљао Ладар. Имао 

је чудесну слику првог цветања. Памтио је пуно догађаја и догодовштина. Весело се 

смешећи гледао је Оданике, као да жели да проникне у њихову свест. Био је нестрпљив у 

жељи да сазна резултате анкете. Догађај године ушао би у књигу коју је намеравао да 

напише. 

Време је истекло. Прикупљени су сви листови и однети Ладару. Узевши први лист у руку, 

био је изненађен. Лист је био празан. Празан је био и други и трећи и сваки наредни 

лист. Ниједан Оданик није могао да се сети догађаја године. Само на једном листу 

нечитким рукописом  било је написано: «Када смо одбацили прво слово сваке речи, 

нисмо могли...». Ту рукопис престаје. Очито да се Оданику који је написао први ред 

десило нешто страшно. 

Ладар незадовољан иступа пред Оданицима. Критикује их. Тражи да се изјасне. Сви ћуте. 

Ладар не примећује да је са собом повео глувонеме Оданике. Само један је знао да 

пише. 

Зоран Додеровић 

 



Узалуд се живот са мном игра,                                                                                                                

нисам спортски тип. 

Абдурахман Халиловић Ахил 

А Ф О Р ИЗМ И  Број 42. Година IV Септембар  2014. 

Најлакши предмет у 

школи била ми је 

спужва. 

* 

 Не перем руке више 

тако често.                                               

Једноставно, са 

некима се више не 

рукујем. 

* 

 Никада не трчим 

пред руду.                                                                  

Ипак, коњи ме 

никада не 

заобилазе. 

 

Нашла сам се у 

необраном грожђу.                                                            

Да сам бар раније 

знала да је у вину 

истина. 

* 

Иако ми у животу не 

цвјетају руже,                                                                 

и даље сам некима 

трн у оку. 

* 

У браку им нису 

цвјетале руже.      

Растао им је пркос. 

 

Драгана Пашић 

 

Пут у светлу будућност поплочан је 

садашњим тренутком 

 

     Идемо у добром правцу. Ако наставимо 

да се развијамо овим темпом, као што је 

последњих годину-две, бруто друштвени 

производ по становнику, у преводу 

стандард, квалитет живота, за двадесетак 

година биће на нивоу оног из 1989. године! 

     Додуше, криве су поплаве, суше, град и 

снег, све периодично. Потом, прошле 

владајуће гарнитуре. Ти су све 

упропастили. Зато сада пуне затворе. А пре 

тих, ако се добро сећам, на власти су били 

ови данашњи. Актуелни. И све тако. 

Мењали се у тим омраженим фотељама. 

Час су били у власти с овима, затим с 

онима. Повремено би били уклоњени и 

бачени на стуб срама, а онда се враћали из 

пепела. И тако прођоше двадесет шест 

година досад! 

     Што рече председник Демократске 

странке, прилично самокритички: 

     Сви смо били на власти. Свако са 

сваким. Појединачно и сви скупа! 

     Где смо били? Нигде! Шта смо радили? 

Ништа! Шта смо створили? Данашњицу! 

  Миодраг Тасић 

 

 

 

 

 

Изаћи ћемо из ове беде – у нову беду 

* 

Одкуд у паклу небески народ!? 

* 

Бог на небу а кум – у затвору. 

* 

Опљачкај државу – бићеш заштићени 

сведок. 

* 

Сад кад сте префарбали народ – 

обесите га  да се осуши. 

* 

Запаљивим говорима – гасе социјални 

пожар. 

* 

И над попом има Папа. 

* 

Докторирао је – не мора да се 

описмењава. 

* 

Како ћемо да идемо у Европу – 

кад смо пали с ногу ? 

* 

У вечном смо мраку – упалите нам свећу. 

Миодраг Томић Стублински 



Рођен  је  у знаку  овна.                                             

То  му  је  помогло  да  да  се  брзо  ожени  и  да  му  још  брже  порасту  рогови. 

Митар Митровић 

А Ф О Р ИЗМ И  Број 42. Година IV Септембар  2014. 

Нема потребе да 

одлепујете плакате 

политичара. 

Политичари су и 

онако одлепили! 

* 

Није тачно да имамо 

једноличну исхрану. 

Наша храна ни на 

шта не личи. 

* 

Дочекао је смрт 

мртав хладан. 

* 

Нисам хтео да 

живим у близини 

лопова.                               

Због тога сам продао 

стан поред 

скупштине. 

* 

Када је вођа рекао 

да је он нама све, 

схватио сам нашу 

беду. 

* 

Њихова 

предизборна 

програма је моја 

библија.                       

Крстим се када је 

читам. 

Марјан Ангеловски 

ОПАСАН ГРАД БЕОГРАД 

 

Београд на води ће да броди 

 

Ех, град диван, величанствен биће  

 

Опасан к’о замак – у слободи  

 

Градиће га радник, ропско биће. 

 

Радосна ће влада да награди,  

 

Али себе сама, права страва! –  

 

Дворске луде двориће племиће. 

 

Није било мало нам поплава 

 

А спашће нас мозак мокрих глава! 

 

Водиће нас „Српска Венеција“ 

 

Од извора политичких снова 

 

До „утока“ тајкуна, мафија –  

 

Имаћемо потомству дугова!  

 

          Ђура Шефер Сремац 

 

                   Vae  victis!  

  

                         

Стари  Римљанин се вратио из рата са 

Галима, пун победоносне самохвале је 

надмено показивао породици ратне 

трофеје, зацељене ране, причао ратне 

догодовштине :   

  

- Јупитера ми, баш сам се тим Галима 

мајке варварске ...                                              

 Просторију је сервилно 

напуштао вижљасти роб из Нубије – док 

се робовски клањао, само је он чуо шта 

је изговорио уз скривен осмех:   

- И ја варвар, теби твоје цивилизоване ...   

 

  Данко Б. Марин 

Дали смо паре ни за шта. 

Финансирали политичке странке. 

* 

Кад уђемо у Европску унију чекаће 

нас мед и млеко.                                         

Можда ће нас и љуљати. 

* 

На згради владе весело вијори црна 

застава. 

* 

Стечајни директор не зна пливати,                  

а носи водоотпоран сат. 

Душко Радовановић 



Имамо писмен кадар.                                                                                                                           

Користе оба палца. 

Павица Вељовић 
А Ф О Р ИЗМ И  Број 42. Година IV Септембар   2014. 

Пред судијом смо сви 

једнаки.                          

Истакао је тарифу!  

* 

Упознај свог 

непријатеља,                           

да би је више волео! 

* 

Имај поштовање 

према глупим 

моћницима.                    

Можда ће ти некад 

неко бити 

послодавац! 

* 

Лакше је уништити 

један свет,                                 

него створити једног 

мрава! 

* 

Ко се позива на Бога, 

тај међу људима нема 

много присталица! 

* 

Стрепим, дакле, 

постојим! 

* 

Ако хоћемо поштено, 

овај народ је прва 

бомбаровала његова 

телевизија! 

 

Радмило Мићковић 

 

НАРОДНА СТВАР 

Народ је поверовао да је правда на његовој страни. Зато је пресавио гомилу табака. И 

тужио државу. Због лажи и преваре.  Пљачке. Дволичности. Осионости. Бездушности... 

Дугачка тужба, заиста дугачка. Стотине хиљаде страна исписао је огорчени народ. 

Адвокат је тужбу гурао  у колицима. Читаве томове. Током минулих деценија нагомилало 

се сијасет негативних појава. 

Суд је примио тужбу. Уредно је завео. По прописима. Била је то једина административно-

правна радња коју је учинио. 

Након тога настао је општи мук. Ћутали су председник суда,  судије, поротници, тужиоци, 

писари, судски извршитељи, приправници, записничарке...  Занемели су државни удови 

и органи. Тобож независне невладине организације. Страни плаћеници и домаћи 

издајници. Само је служба страха и безбедности  нешто мумљала. 

Средства информисања и дезинформисања, по обичају, нису ни зуцнула о овој народној 

ствари. 

Узалуд  се  правни заступник народа кошкао са поданицима државе и правде.  Суд је 

ћутао. Као заливен. 

После две године народ је најзад добио позив. Од суда. Позван је у палату правде. Али... 

Не као тужитељ,  већ као тужени! 

Држава се у међувремену  наљутила. Кад је прочитала народну муку. Одмах је подигла 

контра тужбу. То је у њено име учинило  тужилаштво. Због увреде и клевете. Нешто као 

вербални деликт. 

Сад је све је ишло брзо. Као подмазано.  Држава је јуче поднела тужбу. Данас је 

истражни судија саслушао окривљене. Истог дана је народ доспео и пред кривично веће. 

На истом рочишту је изречена и пресуда. У корист државе, наравно. 

Народ је, у име народа, осуђен на пропаст. Плус затвор и принудни рад.  Уз повећане 

порезе и доприносе. 

Узалуд су се народ и  правда крстили. Левом руком. 

Пресуда је била извршна. Одмах. Да народ запамти. За сва времена. Да се више никада 

не зајебава са државом.  

 

Мића М. Тумарић 
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Не могу да ме ухвате ни за главу ни за реп. 

Али зато у свако доба могу да ме држе за рјеч. 

Драгана Пашић 

Кад је ставио главу у торбу – мозак је пустио на пашу. 

* 

Чим сам рекао да нема проблема – ето ти њих колико 

хоћеш. 

* 

Не буди ми Наду... дошла је синоћ касно с посла. 

Абдурахман Халиловић Ахил 

Сељак  је  сумњив.                                                                                        

Стално  нешто  копа. 

* 

Кад    сам  чуо  што  пуши  моја    тетка,                                                

дошло  ми  је  да  убијем  течу. 

* 

Ако  признате  да  сте  обичан  магарац, замолићемо  

ветеринара  да  вас  прегледа  преко  реда. 

* 

Неки  и  ерогене  зоне  траже  на  географској  карти. 

* 

Дошла  је  криза. Влада  намерава  да  пензионерима  смањи 

пензије, а  за   мртвачки  сандук  нека  се сами  снађу. 

Митар Митровић 

Сизиф коначно може у пензију.                                                       

Замениће га млађи кадар. 

* 

Изгурали смо лопове из редова народа.                                               

Сад су на врху власти. 

* 

 

 

Мењам пол!                                                                                                        

Нема ми другог?! 

* 

Народ је увек у тренду.                                                                             

Стално се негде носи. 

Павица Вељовић 

 

Било му је свега преко главе кад му је вода поплавила кућу 

до плафона. 

* 

Губи главу од бриге,                                                                                 

осудили су га на гиљотину. 

* 

Није тачно да незналице не могу успјети.                         

Колумбо је открио Америку! 

Динко Османчевић   

 Смрт није мачји кашаљ.                                                                                

За тако нешто човјек мора да се роди. 

 * 

Ја сам метеоролог.                                                                                         

Моје вријеме тек долази. 

 *  

 Не плашим се да ћу умријети млад.                                                          

Ја сам стар да бих се плашио. 

 * 

Скупштински јеловник им сигурно нуди већи избор.                             

За говорницом само – једу говна! 

Перица Јокић 

Број 42. Година IV Септембар  2014. 



ИСПРАВИМО КРИВУ ДРИНУ 
Број 42. Година IV Септембар   2014. 

Иза сваког 

неуспешног 

мушкарца,                        

стоји успешна - 

ташта! 

* 

Тринаесто прасе 

има највише услова 

да буде - 

самостално . 

* 

Цео је живот 

плакала као киша, 

јер је увек живела у 

- облацима! 

* 

У политици 

најбоље пролазе 

камелеони и 

далтонисти! 

* 

Рад је створио 

човека,                                        

а човек је створио 

биро за - 

незапослене! 

* 

Јединица је 

основна јединица 

за - незнање! 

Иван Русјаков 

 

                                            

 БРУТО-ДОМАЋА СМРЗНУТА ЈАЈЦА 

 - Господо, у нашој редовној преписци, Платон ме је информисао о неповратном 

потонућу  Атлантиде у региону Херкулових стубова. Да га утешим, отписао сам му шалу-

комику и ударио ситан зез: “Поштовани колега - батали! Дођи да кибицујеш како бруто-

друштвени производ Горњег Намојловца брбоће на дну бунара! Ни Херкул Поаро ге 

неће изронити!”  

  Тако говораше господин Заратустра Калафатовић, виши инструктор свеколике 

кафанске популације. Због ових његових речи, данашња расправа у намојловачкој 

кафанчуги “Западни Молебан” проучава се  у  уџбеницима економске политике  као 

посебна наставна јединица. Након цитиране рефлексије, ентеријер угоститељског 

објекта постао је верна слика велеградске депоније намојловачких секундарних душа. 

Посленици књижевне критичке речи  оценили су у “Намојловачком књижевном 

гласнику”  да је  атмосфера у угоститељском објекту  одисала  епски концентрованом 

жестином,  без лирског прикључка на  малу соду. 

Како то  бива, великим драмама на  историјској трпези увек претходи наизглед 

безначајно предјело, које можеш набости на чачкалицу и смазати у  једном цугу.  

Ко је слутио  да ће,  после   Платоновог ронилачког извештаја  и бата-Заретовог 

бунарисања, на  кафанску сцену добућкати  господин Таја Тетреб?  Била је то  кап која је 

прелила чаше присутних и  уприличила им Пиров крканлук са тешким последицама по 

благоутробије. По ко зна  који пут, овај  доследни поклоник утрошка кафанских 

енергената изнад  сопствене платежне способности, покушао је да пробије  последњу 

линију одбране свеске кафанске вересије: 

  - Бата-Суваја, одричем се своје  грчко-аргентинске прошлости и предлажем споразумно 

отварање поступка рефинансирања моје садашњости и будућности. 

 Дакако,  Сувајин бункер иза шанка пружио је снажан отпор Тајиној предвидљивој шеми 

напада: 

 - О платежној садашњости и будућности  обавестио ме је мали оглас твоје 

брачне госпође.  Одрекла те се - црно на бело - као  брачног господина и обавестила 

заинтересоване пословне кругове да  твоје кафанске дубиозе не признаје ни у писму… 

Господо, упознајем вас  да је именовани - након што сам пре извесног времена  одбио  

да с њим склопим нов верисијски аранжман из предострожности - кренуо да бауља од 

шанка до шанка  и  до коске је израубовао комплетан угоститељски бруто-производ 

Горњег Намојловца.  

Наша Влада је заиста остварила невиђене резултате. 

Динко Османчевић 

А Ф О РИ З МИ  
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Многи живе 

стабилно.                            

Држе се за штап 

страначке заставе. 

* 

У ово време кризе 

Македонци штеде 

и на речима.                     

Ћуте. 

* 

Боље бити крава у 

Швајцарској него 

овца у Европској 

унији. 

Ристо Филчевски 

Чим наслутим 

опасност,                         

идем у склониште. 

Мењам странку. 

* 

 Далеко би вас 

одвело набрајање 

мојих успеха.               

Хвала вам што их се 

не можете сетити. 

* 

Нисам слеп од 

рођења, већ откад 

ми је пукло пред 

очима.  

Милен 

Миливојевић 

 

                                  Применио је, у теорији добро познат  модел самофинансирања  - 

“рачун  без крчмара”. Истини за вољу,  и угоститељски објекти су се огрешили о основно 

начело  пословне политике, које гласи: “Насвираним гостима служимо конзумацију на 

вересију само после провере  кредитног бонитета”! Господо, не треба да вам скицирам! 

Добро  је познато где нас води економска политика, која се заснива на начелу: “Цугамо 

на вересију  -  јебе нам се за рецесију!  Таја Тетреб је оличење  поклоника  модела  

изласка из  економског колапса  применом  лепршаве лакоће задуживања од шанка до 

шанка.  Зато не чуди што је  научна  мисао благовремено упозорила  светску јавност на 

погубност покушаја остварења  привредног опоравка по формули “Намојловачки бруто-

производни губер”. Господо,  ми смо у пракси доказали да таква економска политика 

резултира друштвеним бруто-производом,  који  једва досеже до обдарених споловила 

намојловчана, а кракате дужничке ногаре, не  да нам се смрзавају ван губера, већ смо их 

сурдукнули кроз промајна врата  банкрот-ћузе! 

  Кад је у питању одбрана људског достојанства, нема оружане силе, која ће 

спречити интервенцију тракслера Фуштића: 

- Суваја, барабо профитерска, натакнем те на буџин суфицит  под јорганом! Мећем  ти 

случај: крив  је друг Тетреб што заноси од шанка до шанка и закључује кредитне 

аранжмане?! Шта му је друго  чинити кад код вас остварује  бруто-личну крпу, којом  не 

може да покрије ни смрзнута јајца?     

  На Сувајину страну сврстао се мали привредник - Васица Цинобер, кафеџијин ортак у 

успостављању капиталистичких друштвено-економских односа: 

- Фуштићу, изгледа да си заборавио да сте ти и твоји, далеко пре Таје, започели да 

заносите око  шанка и ударате парафе на кредитне аранжмане!  Минимо-калкуло,  

заклињали сте се у несврстаност, љубависали  на све стране света, али  заносили само на 

једну, да на њој  мазнете кредитне шећерлеме и  дебело допринесете да намојловачки  

бруто-друштвении производ сеже само  до Тајиних јајца! Да ти  треснем истину  у очи:  

Таја  је несврстаности вратио њено  изворно значење - диже кредите гдегод налети на 

шанк!? 

Горњи Намојловац је познат по чињеници да демократски дијалог два дискутанта 

изазива грађански, а три  и више - трећи светски рат. Зато је било неопходно да се скупу 

поново обрати Платонов дописни колега - господин Заратустра Калафатовић, који овако 

говораше: 

 - Послушајмо политичаре, који су  искрено поручилили: “Трошили смо и трошимо више  

него што смо произвели!” Њихово је да размишљају глобално, да нам ударе смернице, а 

на нама је да глобал опичимо на персонал.   

Једна партија је једноумље а више партија је безумље. 

Милан Куриџа 

А Ф О РИ З МИ  
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Љубав је слепа, 

глува и наивна,                   

па опет побеђује. 

* 

Уметник је човек 

који је благословен 

својим 

проклетством. 

* 

Поштен сам.          

Поштено признам 

превару. 

* 

Расподела је 

равноправна:         

добија онај који 

подмићује. 

* 

Нисам сама.                    

Своја сам. 

* 

Провидан си,                    

рече рентген 

човеку. 

* 

Широка сукња 

сужава видике. 

Живот волим више 

од ’леба.                           

Зато гладујем. 

Тамара Лујак 

         Послушајмо  оне, које смо бирали  да нам крешу у очи!  У том смислу и правцу 

предлажем да демократски изаберемо акциони тим,  који ће утврдити одговорност што 

ће Намојловац опет сурдукнути у рецесију. Угледајмо се на наше политичаре - крешимо 

мало и ми!  Господине Тетреб,  ти си тај због кога ћемо се  сви ми, намојловчани,  једног 

лепог јутра пробудити и - заједно са малодобном децом  и нерођеним потомцима -  

осванути у својству кредитних дужника, док нам бруто-друштвени  производ  не поркива 

ни смрзнута јајца! 

ВРЕМАНДИ 

Упознао сам неке значајне људе.                                                                                                                                           

Била им је част. 

Перица Јокић 

А Ф О РИ З МИ  

 

ПОЛУДИО ПЕРО 

 

 До јуче сам мислио да је Перо паметан човјек, али од јуче мислим да је он 

један обичан лажов или да је помјерио памећу. 

 Јуче смо Перо и ја пили кафу и започели причу. Ја сам причао како је мој 

газда обичан магарац који не исплаћује плату на вријеме, који стално виси изнад нас 

радника, галами и пријети.   

Када сам ја завршио, Перо је испричао како то некада није било тако и онда започео 

некакву фантастичну причу која се наводно одвијала прије тридесетак година. Причао 

ми је како је он на некаквом савјету радника бирао себи директора и да су на том 

савјету мијењали директора ако не би били задовољни. Онда је причао да су на том 

савјету одлучивали да купе становe, па их на том истом савјету радника дијелили 

радницима (нису продавали). Па је онда још причао пуно невјероватних ствари о том 

савјету радника и како је то било најважније тијело састављено од инжењера, 

чистачица и бравара. У савјет радника су раднике бирали остали радници.  

Када је он почео причу, ја нисам могао повјеровати шта се десило са оним Пером, који 

је до јуче причао нормално, а сада прича такве невјероватне глупости. Гледао сам да 

нема тикове, да не забацује чудно главу, обраћао пажњу на то да се није зацрвенио и 

да нема температуру, питао га шта је јео, мислећи да није појео нешто отровно. Све се 

надам да се Перина прича може објаснити нечим и да човјек није помјерио памећу. 

Ако нема никаквог објашњења, онда мислим да би тог човјека требао прегледати 

стручњак за главу, јер је до јуче био сасвим нормалан. 

Милан Куриџа 
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Уређује Грујо Леро 
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Срби су небески народ, 

само му звезде нису 

наклоњене.                                

   Раде Ђерговић 

Представа је имала 

више чинова,                                 

а онда су неке 

генерале послали у 

пензију.                                                                                                   

Милан Ј. Михајловић 

Укинули смо војску.                

И тако постали гарант 

мира у региону.    

                                                                                                                                             

Небојша Боровина 

У Србији је најлакше 

доживети - два метра 

дубоку старост.                                                         

                                           

Cрђан Динчић 

Атом човека састоји се 

од: протона, 

електрона, неутрона и 

полтрона.                                                                                                                                                      

Рабош Ракијавели 

Екстра нам је 

окружење.                            

Пуно екстремиста.                               

Слободан Живановић  

Ако је породица 

основна ћелија 

друштва, онда је брак - 

ћелија за појединца.                                                                                                              

Грујо Леро 

Никако не успијевам да 

са женом склопим пакт 

Партнерство за мир. 

  Ранко Лаловић 

Мама ће родити 

близанце.                                        

Она каже да је тата био 

ударник и на радној 

акцији.                                                                                                                 

Митар Митровић 



Лепа реч гвоздена врата отвара,                                                                                                                      

а некада се отворе и када лупате. 

Горан Радосављевић 

А Ф О Р ИЗМ И  Број 42. Година IV Септембар  2014. 

Не користим псовке, 

али за неке људе сам 

направила списак. 

* 

Политиком се баве 

немаштовити, 

политичарима се баве 

глупи. 

* 

Молим те, искористи 

право да ћутиш. 

* 

Утврђујемо насипе, 

јер нисмо градиво. 

* 

Рад јесте створио 

човека,                                  

али не значи да су 

људи сви који раде. 

* 

Остали језици се уче, 

француски се 

усавршава. 

* 

Клошар сам, па шта? 

Одело ионако не чини 

човека. 

* 

Вратио се у нормалу, 

међу идиоте. 

Марина Аристо 

Марковић 

ЈА НИГДЕ  НЕ ЖУРИМ 

 

Никад сељак није без проблема 

и увек се он на нешто жали, 

лоше време, беспарица, суша 

и још много тога њему фали. 

 

Да се брига својих растерете 

сељани би и забаве мало, 

неки концерт, филм или приредбу, 

до културе јако им је стало. 

 

И кад сами пораде на томе, 

па и тада за њих нема среће, 

за представу коју би спремали 

треба бина која се окреће. 

 

Овог пута то је неопходно, 

јер комад би имао два чина 

најпре пијац’, па спаваћа соба - 

зато треба та покретна бина. 

 

Прва сцена - тезга на пијаци 

где сељанка млади сир продаје 

и господин један што разгледа 

и на њену цену не пристаје. 

 

Да сељанка никуда не жури 

видели би у другоме делу, 

на кревету, у спаваћој соби... 

ал’ да радњу не откривам целу. 

 

Ето како због ситнице једне 

заостаје село иза града, 

ал’ наш сељак, к’о што га Бог дао, 

не престаје, јадан, да се нада. 

 

Јер он прати културна збивања, 

позориште свако ово има, 

па можда се неко и сажали 

и позајми бину Шанчанима. 

 

Весна Михајловић 

 

Осећа се мирис народне кухуње. 

Држава части. 

* 

У домаћем васпитању највише 

удела има држава. 

Живојин Денчић 



     ЕНИГМАТИКА 

А Ф О РИ З МИ  
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Искуство говори:  не 

вјерујте 

професионалним 

родољубима,                     

они лако мјењају 

професију. 

* 

Када руља дијели 

правду и светац 

може добити по 

зубима. 

* 

Мистериј политичке 

кухиње – штогод да 

се стави у јело,                 

оно смрди. 

* 

Народ је тако 

предвидљив – на 

слиједећим 

изборима гласат ће 

за оне који ће га 

опет преварити. 

* 

Нетрагом нестаје 

само онај тко није 

постојао. 

* 

Похлепни људи 

признавају само 

једног бога.                     

Оног који им даје 

више. 

 

Живко Продановић 

 

Решења на 25 страни 

Уређује НИКола ЧД Пешић 



Био је на толико високом положају,                                                                                                              

да нико није могао да га види!  

Иван Русјаков 

А Ф О Р ИЗМ И  
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Наш анђео чувар је 

одавно на неплаћеном 

одсуству. 

* 

У мојој кући влада 

демократија.                               

Ко шта хоће то и ради. 

* 

Из икса у двојку,                     

из двојке у кеца,                            

из кладионице на 

тротоар. 

* 

Успели су да га науче 

памети.                                  

Почео је свега да се 

сећа. 

* 

Гушимо се.                              

Уста су нам пуна 

демократије. 

* 

Био је лош говорник, 

али му је блејање добро 

ишло. 

* 

Нисам егзибициониста. 

Го и бос живим у 

Србији.  

* 

Спремајте мало већу 

ношу.                                            

То је беба једног 

политичара. 

Саша Милетић 

С(А)ВЕ(Т)   НА(Ш)  НАС(УШНИ) 

 

 На жалост нечију или неких, 

имамо ту срећу да праг гадљивости није за 

све исти и што се гадљиви питања и 

одговори по природи ствари могу 

исповратити. 

 Ево, баш јуче повраћао сам нека 

слова јер њима није било места у моме 

стомаку те су из њега морала иступити, 

било преко уста било кроз анале, како год. 

И не могу а да се не питам, када се све једе, 

за претрпљене стомачне тегобе, где је 

обештећење?! 

 Шта ћете, за такве ствари у свету 

нашему не плаћа се ама баш ништа те за 

сваки бесан поглед са дозом ароганције 

који може изазвати комешања у стомаку, 

стомачићу, стомачини,  илити трбуху, 

трбушчићу, трбушини и угрози Ваше 

животно дело, предлажем лек који умирује 

а не успављује. Овај лек може утицати на 

тужно отрежњење, узима се по потреби а у 

зависности од сорте или столице читалаца 

или слушалаца. 

 Име његово још нисам смислио јер 

је и дан данас у експерименталној фази али 

када бих ја и кумовао (а то не желим да не 

бих навукао себи беде на врат), био би то 

Kefalomycin, лек који се добија на 

најприроднији начин, могућности 

неограничене. 

 Треба се само држати за главу али 

не ону у књигама да се не зна о којима је 

реч па када се све и свја окоми и навали на 

вас иако нисте стопостотно криви (имајте 

срца, овде се ради о релативним бројевима 

јер се са тоталним  и тоталитарним, 

апсолутним  и апсолутистичким превише 

гуди), ви међу свим оним главама неким 

чудом, лако као главицу лука, на волшебан 

начин (иза)берите и (из)вуците, баш ону 

љуту али живу. 

 Боље да до ње дођете ВИ него 

ОНИ  по вас. 

Снежана Стаменковић Јовановић 

Ако већ не можете да је обрађујете  

- издајте земљу! 

* 

Бадава се угојила,                                        

сви знају да је лака женска! 

* 

Без обзира на годишње доба, 

корупција цвета највише по мраку! 

* 

Има раја, али га нема раја! 

* 

Нема те ваге која би могла да 

измери ово тешко време! 

* 

Ови што муте                                         

мисле да ми не видимо! 

* 

Победили су нас у рату,                             

али ће нам време помоћи да и они 

буду као ми! 

Никола ЧД Пешић 



Политичка клима одговара највише онима који ведре и облаче. 

Ристо Филчевски 
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Није лако пресећи 

ствар.                              

Одсеку вам се ноге. 

* 

Србија је велика 

сила.                                     

Њени интереси нису 

угрожени нигде у 

свету. 

* 

Свештеници 

наплаћују услуге по 

ценовнику.                                

Ту Бога нема! 

* 

Соле нам памет.                    

То им се осладило. 

* 

То не би ни мртав 

урадио.                                    

Не сме за живу 

главу. 

 

Код нас радници не 

добијају ни динара. 

Раде за свој грош. 

 

Слупали су буџетске 

паре.                                       

Нас ће ударити по 

новчанику. 

Жељко Марковић 

 

СНИМАЊЕ 

 

Једна позната личност, након катастрофалних полава, одлучи да помогне 

унесрећеним људима, тако што им је донела и разделила хуманитарну помоћ. Све 

је то пропраћено мноштвом камера и новинара. 

И следећег пута беше исто. 

Након што би поделила помоћ, одмах би давала интервјуе, сликала се за новине и 

телевизију. 

Једнога дана, позната личност дође са хуманитарном помоћи у једно далеко место. 

Када је изашла из аутомобила, на њеном лицу се оцрта запрепашћење. У целом 

месту није било ниједног новинара који би могао да је интервјуише и сними. 

Али, али- хистерисала је позната личност, и не примећујући радосна лица 

становника места који су месецима очекивали помоћ. 

Али, али, где су новинари, где су камере?- урлала је позната личност. 

Не брините ништа, драга госпођо, онај одозго све снима. – рече један становник 

потопљеног места и поче да износи хуманитарну помоћ гладном народу. 

Игор Браца Дамњановић Диб 

Станислав Кошћеша Кост 



Не можемо да прихватимо ваш предлог.                                                                                               

Исти је као и наш. 

Милен Миливојевић 
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Каиш нам је пун 

рупа.                             

Прошао је сито и 

решето. 

* 

Открио сам своју 

женску страну.             

Везао сам кецељу. 

* 

Влада подилази 

страним 

инвеститорима. 

Нуди радну снагу у 

бесцење. 

* 

Нећемо се сагињати. 

Гробару је испала 

лопата из руке. 

* 

Да би грађани знали 

шта једу и пију,                      

на контејнерима би 

требала да стоји 

истакнута 

деклерација. 

* 

Ко каже да не може 

ниже. А подземни 

контејнери? 

 

Зоран Додеровић 

  Авионе, сломићу ти крила! 

 

    Скоро се већ и заборавило на пад 

малезијског авиона у Украјини. Путнички 

авион се срушио у ратној зони; тамо где се 

боре Украјинци с проруским побуњеницима 

и противницима насилно заведене 

"демократске" власти у Украјини. 

Демократија изазвана пучем, дакако! 

    У време обарања путничког авиона 

украјинске трупе су биле на низбрдици. 

Проруске снаге су освајале све ширу 

територију на истоку Украјине. И онда се 

десио малезијски авион. Попут Маркала, 

својевремено! 

    Наравно да је демократски Запад одмах 

знао да су путнички авион оборили Руси. По 

једнима проруске снаге гађале су ракетом 

земља-ваздух. Други су оптужили саму 

Русију, јер је побуњенике снабдела ракетама. 

Трећи директно окривљују Путина. "Кликну 

Обама из бијела грала" да је Путин кривац! 

    Следе санкције Русији. Нема оружја за 

Русију, нема хране, забрањене инвестиције, 

појединим Русима се ускраћује право на 

улазак у демократски Запад. Већ виђено. 

Чуди ме што им не уведу нафтни ембарго?  

     Санкције Русији не погађају циљ. Ето, Руси 

увели контра мере. Забранили увоз хране из 

земаља које вређају њихову државу. И кад је 

пара у питању, Европа се дури. Није у реду да 

не могу Русима продавати месо, воће, вино, 

сиреве... Тужиће Русију Светској трговинској 

организацији. По рецепту: што је дозвољено 

цару, није коњу! 

    Кад смо већ код римских сентенци, да 

поменeмо још једну: 

O tempora, o mores! 

   У међувремену у самој Малезији отворено 

се пише да је њихов авион оборен ракетом 

из авиона. А у украјинском рату борбене 

авионе поседује само украјинска војска! 

    У том грму лежи зец. Мислим, што се 

напрасно заборавило на недужне страдале 

путнике. Али то не мења ствар по питању 

санкција.Заводе се све нове и нове. И верује 

се да ће дати конкретан резултат тек када им 

се  Србија придружи. Да Србија Русији уведе 

санкције!  

     Избор је Европа или Русија. Ако не 

уведемо санкције, нема ништа од уласка у 

Европску унију. Додуше, нема ни овако, што 

рече комесар Јункер. Макар до 2019. док он 

управља Европом! 

     Можда би, ипак, требало увести санкције? 

Из више разлога. Поред Европске уније, 

Америке, Канаде, били бисмо у друштву 

Албаније, Црне Горе и Исланда који су се 

санкцијама придружили. Даље, био би то 

историјски чин. Никада Србија није ударила 

на Русију. Онај ко би изгласао тако што у 

Скупштини и посебно онај ко би потписао 

одлуку о увођењу санкција Русији, у Србији 

би био трајно запамћен. Ушао би у књиге, о 

њему би се говорило и писало док је српског 

народа. Био би први Србин који је тако нешто 

учинио. А могао је својевремено Недић. 

Међутим, домаћи издајник Милан Недић, 

који је у време најстрашније српске 

катаклизме спасио триста хиљада Срба из 

Независне државе Хрватске, притом и 

Словенце примао у Србију пред немачким 

погромом, е тај квислинг није хтео ни тројицу 

српских војника да пошаље на Стаљинград. 

Симболичну тројку са заставом у рукама. 

Недић се бранио речима да му историја и 

српство такво дело не би опростили! 

     Надајмо се да је историја бар делимично 

учитељица живота! 

Миодраг Тасић 



Непрестано губимо трке. 

Време је да променимо коње. 

Саша Милетић 
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Не спомињите ми 

власт.                      

Алегоричан сам на 

њу! 

* 

Власт јесте 

сладуњава, али 

народ је огорчен! 

* 

Порнократија – 

владавина голог 

народа! 

* 

Ова власт је 

доскочила мафији. 

Измешала се са 

њом! 

* 

Избори су били до 

краја поштени. 

Крађе су почеле тек 

при пребројавању 

гласова! 

* 

Вршимо козметичке 

промене владе,                        

а после можемо и да 

се сликамо! 

 

Радмило Мићковић 

 

  

 

НЕПРИЈАТЕЉИ И ПЛАЋЕНИЦИ 

 

Некада је моја земља била богата. Веома богата. Народним непријатељима. И другим 

ненароднм сојем. Од таквих се ниси могао окренути. 

Власт их је плански  штанцовала. Свакодневно. Морало је да буде довољно 

ретроградних снага. Илити непријатеља народа и народност. 

Буде, на пример, митинг. А грађанин, нешто замишљен, не аплаудира.  Партијском 

говорнику! Ух, ух, ух! Несрећник би одмах, на лицу места, био проглашен за народног 

непријатеља. 

Потоња истрага је била опасна. И болна. Поготово ако би бркати ислединци установили 

да дотична ненародна индивидуа није ни потврдно климала главом током говора. То се 

сматрало тешким прекршајем. Грађанин је стварно лоше завршавао. Постајао је 

народни злотвор. Крвопија.  Зликовца.  За сва времена. Без пардона. Без права жалбе. 

Овакве квалификације доносиле су низ невоља. Људи су остајали без посла. 

Завршавали  у затворима. Бежали из земље.  Неки су остали и без главе.  Одузимање 

имовине се подразумевало. 

Након  црвено-црног периода дошао је  - сиви. Држава је тада грађане производила у 

домаће издајнике. Они су, заправо,  били њени миљеници. За све своје пропусте могла  

њих да оптужи. Да осуди. Кад затреба и да ликвидра. 

Потом је стигло време унутрашњих непријатеља. Тад нису масовно летеле главе. Мада 

се и даље учестало летело с посла. Као од шале. Било је и преваспитавања у полицији и 

још којешта. 

Данас је другачије. Демократија је. Сада свако може да  каже да си страни плаћеник. То 

је врло ефектно. После те етикете комшије ти се не јављају. Пљују те новинари. Блате 

политичари. Колеге с посла те заобилазе. Као и рођаци. Почињу те мрзети чак и 

укућани. 

Опака бољка. Зајебана. Мада се лако   можеш излечити. Под условом да постанеш члан 

неке родољубиве политичке странке.  У супротном, до смрти ћете прогањати. 

Као члан партије постајеш  лепилац етикета.  Ти одлучујеш ко је домаћи непријатељ. 

Пета колона. Страни плаћеник. За то си богато плаћен. Забога, радиш родољубив посао.  

 

Мића М. Тумарић 



Волим ову државу. 

Пружа толико могућности за развој криминала. 

Тамара Лујак 
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Морамо хитно 

ажурирати спискове 

да знамо шта смо 

све спискали. 

* 

Углед наше земље у 

свијету је у порасту. 

Не можемо стићи 

развијене, али ни 

они нас. 

* 

Све нам је измакло 

од када смо ствари 

преузели у своје 

руке. 

* 

Није се без разлога 

повукао у себе.                          

У противном би 

морао њима у дупе. 

* 

Тек када нас избаце 

из такта убацимо у 

пуну брзину. 

* 

Гледамо ствари из 

другог угла само због 

тога што смо 

притјерани у ћошак. 

 

Живко Ђуза 

 

 

КРАДЉИВЦИ ШАХТОВА 

 

На самом почетку нису имали ништа. Били су невидљиви. О њима нико ништа 

није знао. Шуњали су се по периферији града у окриљу ноћи, и кришом скидали 

поклопце шахтова. Црне рупе зјапиле су као провалије, складиштећи тескобу. 

После њиховог похода из отвора се ширио непријатан мирис канализације. 

Шахтови су усисавали точкове аутомобила. Пешаци и пси су упадали у њих. Када 

се то десило једној трудници, градска власт је наредила мобилизацију. Полиција је 

патролирала градом. Осматрала је шахтове, спремала клопке за несавесне 

починиоце. Крадљивци шахтова имали су своје везе у полицији и власти. Увек би 

на време сазнали где се припрема рација. Знали су који део града је под 

присмотром. Како се радило о веома уносном послу; извоз шахтова ишао је тајним 

каналима; нису ништа препуштали случају. Успостављена је мрежа посредника, од 

ситних лопова до корумпираних цариника. Недозвољена трговина пунила је 

џепове корумпираних чиновника у градској управи. Организатори крађа почели су 

своје лако стечено богатство да улажу у приватизацију земље. Куповали су 

трговинске ланце, фабрике, хотеле и пољопривредно земљиште у бесцење. 

Постали су тајкуни, спремни да питају пошто кошта држава. Знали су да је за 

добар бизнис важна добра идеја. Новац је тај који свет покреће. Јер како каже 

народ, пара врти где бургија неће. У опљачканој земљи која нема новца за шахтове 

још је теже закрпити рупу у буџету. Она прети да све прогута. Крадљивци шахтова 

се смешкају. Знају да је пропадање већине одскочна даска за мањину којој 

припадају. Спремни су да поново лете. И летеће све док им не поткрешу крила. А 

народ ће бити ниско, да ниже не може. Све ће то посматрати из мишје рупе. 

Зоран Додеровић 

Станислав Кошћеша Кост 



Такав је наш народ, 

алав.                                          

Чим му даш плату он 

трчи да једе. 

* 

Ми увек стигнемо 

последњи,                                         

а најебемо први. 

* 

То што неке фирме 

нису радиле због 

празника – уопште се 

није приметило. 

* 

Није код нас све тако 

црно,                                     

имамо добре плавуше. 

* 

У нашој привреди није 

још све потпуно 

уништено.                                

Зато морамо да се 

ослонимо на већ 

проверене кадрове. 

* 

Гледајући цене у 

апотекама,                              

нормално је да 

немамо пара ни за лек. 

 

Дејан Ристић 

Добра књига неће ме никад изневјерити.                                                                                               

Добра жена- хоће. 

Зоран Симић Зокс 

А Ф О РИ З МИ  
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ДОЗВОЉЕНА МЕТА 

 

Господари кризе 

и владари из сенке 

невидљивом руком 

вуку главне конце. 

 

Не каже се узалуд 

једном рат, другом брат 

све док је интерес водиља, 

а од закона јача сила. 

 

По неписаном правилу 

које важи у свету 

кућа на путу 

представља дозвољену мету. 

Александар Павић 

 

      Б  Р А Ћ А 

 

Када су је добро назобили 

Пуче колан свечевој кобили. 

По ременчић нису сви добили 

А већ су се ортаци побили. 

 

Због колана дуго су се тукли 

И за косе и уши се вукли, 

Бедевију сурово су тукли 

Док паоци најзад нису пукли. 

 

Затим су се у себе повукли, 

Сви од гнева и мржње прозукли! 

 

                     

                          Радмило Мићковић. 

Саша Димитријевић 

Станислав Кошћеша Кост 



Нови план реформе здравста је добар.                                                                                                                                      

Боли глава!  

Живко Ђуза 

А Ф О Р ИЗМ И  
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Он је веома успешан 

руководилац.                 

Нема те фирме, коју 

он не може да 

упропасти! 

* 

Лева рука, десни џеп 

је код нас најчешћи 

модел 

приватизације! 

* 

Мени падају 

свакојаке ствари на 

памет,                                            

а неке од њих после 

зову афоризми! 

* 

Доживео сам прави 

културни шок.                          

У тој земљи нико не 

пљује по поду!  

* 

Врстан џепарош 

познаје свој занат, 

као туђ џеп! 

* 

Ниједна држава није 

еколошка,                               

све док у њој живе 

смрадови од људи! 

 

Зоран Т. Поповић 

 

 

 ДОКТОРИЗАЦИЈА СРБИЈЕ 

 

       Без докторизације Србије нема ни социјализације у њој.                                                          

Видим и чујем, ако ме очи и уши не варају, да многи житељи имају нешто против 

докторских дисертација наших доктораната. Причају да у њима има и туђе памети. Није 

лепо мешати се у туђе приче, али имам велику потребу да се и ја умешам мало у 

валидност докторских диплома у нашој земљи. Као задрти европејац немам ништа 

против докторских диплома. Напротив. Увек се обрадујем када чујем да је неко са 

докторском дипломом ЗАСЕО на неку државну функцију. Јер, ако желимо да нам са 

њима буде боље него што нам је било пре њих, не треба их узнемиравати јавним 

сумњичењем у исправност њихових докторских диплома. Треба оставити на миру да 

мирно раде свој посао за мирну и (с)покојну будућност свих нас. Грађане не интересује 

превише како је ко од њих НАБАВИО докторску диплому, него колику ће корист и они 

имати од њихове памети. Прошла су времена када су на високим државним функцијама 

могле да раде особе са нижом школском спремом од докторске. Ни у фабрикама за 

производњу ексера неће више моћи да раде особе без докторске дипломе. Само 

доктори могу да нас излече од нагомиланих животних проблема насталих у 

предизборном периоду. 

Према најдугорочнијим развојним плановима наше Владе, доктори ће нам бити 

потребнисвуда и за свако ново радно место. Да не бисмо морали да увозимо радну 

снагу за нова радна места потребно је организовати полагање докторских испита у три 

смене. 

Миливоје Јозић 

 

Mного сам уложио у ову земљу: покојног деду, бабу и таста. 

* 

Не свиђају ми се народне кухиње.                                                                                                      

Не доносе храну на кућну адресу. 

* 

Ако је батина из раја изашла,                                                                                                           

онда је тамо једно место упражњено. 

Љубомир Илић 



Косово нам је у срцима, Европа у главама.                                             

Једино у стомаку немамом ништа. 

Борисав Трајковић 

Е П И Г Р А М И: 

 

 

ГОРЕ-БОЉЕ 

О уласку у Европу 

ово ми анђели зборе: 

Ови горе ће живјети боље 

а ови доље – горе! 

ЕВРОПА(Ц) 

Објеручке ће нас прихватити 

и чврсто стегнути врло 

сигурно јој нијесмо драги 

ал уско смо јој грло! 

 

ФРАЈЛА 

Ако и не уђемо у њу 

неће бити нека драма; 

иако је женског рода 

ипак је стара дама. 

 

ОБЈЕШЕЊАЦИ 

По шалтерима висимо 

о драги боже забрани 

а кад у ЕУ уђемо 

висићемо о грани. 

Вељко Рајковић 

КО О ЧЕМУ, СРБИН О ЕВРОПИ 
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Сава Бабић 

Сава Бабић 



Рај не постоји!                                                                                                 

Да постоји већ би га неки тајкун купио. 

Живко Продановић 
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ХНУМ                        

  

ОРОСКОПза 

септембар 

  
 Датум рођења збрајањем чини  
цифру или кључ вашој судбини! 

 

  
 

1 – Ако намеравате да 

купите диплому, најпре се 

учланите у странку која ће 

вам обезбедити радно 

место! Вас прочитају и пре 

но што уђете у  

штампарију.   

 

 

2 – И за обичну 

импровизацију је потребно 

извесно сналажење! И 

зато, ако сте раније ћутали 

као заливени, бадава је да 

се сада кајете наглас!  

 

 

3 – Каже се да сам човек 

ни за шта није, па је 

вероватно зато и 

измишљен групњак!  Да 

смо стварно свега сити, 

извозили би вишак, па 

били и богати! 

 

 

4 – Ако сте већ усрали 

мотку, може вас опрати 

једино ако и упрскате 

ствар! Нека је правда и 

спора, али надживи увек 

онога ко је брзо тражи! 

 

 

5 – Неког сте недавно 

погодили тамо где је 

најслабији, у здрав разум! 

Али њега то не погађа, јер 

ви заборављате да он  иде 

својим путем, а ви 

народним! 

 

 

 

 

6 – Највећи сте дужник 

времену, шта све није до 

сада одрадило за нас! Да 

имате два живота, овај 

бисте потрошили на трку 

да што пре видите други! 

  

 

7 – Вама по некад из 

немирне главе зачас 

излети псовка, јер језик не 

спава! То би могло да вас 

кошта, али вас не брине 

јер, платили, не платили, 

време ради за нас! 

 

 

8 – Тачно је да ум паре 

ваља а снага царује,  али 

код цара! И ви бисте 

мрднули гузицом и 

потражили бољи посао, 

али се бојите да ЛЏБТ не 

мотри! 

 

 

9 – Батина има два краја, 

али за који год крај да се 

ухватите, биће дебљи! 

Слабић не плаче узалуд, 

него да не би испао 

безосећајан гад! 

 

Никола ЧД Пешић 

 

 

 

Предизборна коњска трка 

 
 

Ко то каже, да немамо коња, 
том из уста смрди као клоња, 

тај се само гласно испрдио, 

тај ни својој мајци није мио. 
 

И ми кона за трку имамо, 
чистокрвног, поткованог, вранца, 

све побједе са њим добијамо, 
кад га, гладног, пустимо са ланца. 

 

Ко то каже, ми немамо коња, 
сад када је предизборна трка, 

тај што прича, глупи је сероња, 
којега је ухватила фрка. 

 

И ми коња за трку имамо, 
он је наше осмо свјетско чудо, 

сви његово име добро знамо, 
али га не трошимо улудо. 

 
И ми коња имамо на стази, 

нико му не парира по снази, 

у њега смо уложили новце, 
он је коњ, сви други су овце. 

 
Ернест Бучински 

КАФАНА 

Свакога дана у кафани су седела два човека. Један је 

увек само причао, док је други само слушао. То је 

било занимљиво кафанџији, па једнога дана, када 

онај човек што је причао, оде, седе за сто код оног 

човека што је слушао.  

- Извините, господине, али посматрам вас већ 

недељама. Ваш пријатељ много прича, тачније, не 

престаје, а ви само слушате. Како можете да слушате 

толико глупости тако дуго? 

- Лако. Правим се глув.— Одговори човек. 

 

Игор Браца Дамњановић Диб 



Наши фудбалери су мађионичари! 

Изгледне шансе претварају у невиђене голове. 

Вељко Рајковић 

На крају утакмице,                                                                              

натјерали су судије да и они заиграју. 

* 

Упознали смо се на утакмици - кад је шутнула момка. 

Абдурахман Халиловић Ахил 

Да му тата није председник клуба,                                                            

не би ни знао да је рођен за фудбал. 

Саша Милетић 

Кад је новац у игри,                                                                                          

нема ништа од фудбала. 

* 

Паре су пресудиле.                                                                                       

Човек у црном показао је на белу тачку. 

Жељко Марковић 

Једина шанса да наши фудбалери нешто погоде јесте 

кладионица. 

* 

Наши фудбалери гину на терену. 

Сукобили су се са навијачима. 

Веселин Лари Мишнић 

Био је на свим позицијама,                                                                           

али најчешће у офсајду.  

Перица Јокић 
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АУТ 

Сава Бабић 

Сава Бабић Сава Бабић 



Наше политичаре не прислушкују.                                                                                                                                     

Никога не интересују њихове глупости. 

Љубомир Илић 

А Ф О Р ИЗМ И  Број 42. Година IV Септембар  2014. 

Не треба се поносити 

чињеницом да Срби 

живе на свим 

континентима. Неко 

би могао помислити 

да им је свуда боље 

него што је у Србији! 

* 

Не треба се поносити 

чињеницом да Срби 

живе на свим 

континентима. Неко 

би могао помислити 

да им је свуда боље 

него што је у Србији! 

* 

Пресипање из 

шупљег у празно 

припада прошлости. 

Сада се пресипа из 

наших џепова у 

њихове! 

* 

Ми не градимо 

Потемкинова села. 

Још нисмо завршили 

ни Коридор 10! 

Миодраг Тасић 

Осећа се мирис 

народне кухуње. 

Држава части. 

* 

У домаћем васпитању 

највише удела има 

држава. 

Живојин Денчић 

ЕКОЛОШКИ СМРАД(ОВИ) 

 

 – Бог те вид’о, та не знам ти касти 

је л’ риба смрди од главе ил’ репа? – 

мудрује паор Пантелија. – Ех, кад нисам ја 

био на том рибљем котлићу, само 

главешине! Испитивали, тобоже, 

загађеност Дунава. 

– Саво, одмах лопату у шаке и вади тај 

затровани муљ! – нареди председник 

Удружења еколога, који је долетео 

хеликоптером са својом свитом 

еколошком да утврди ситуацију „на лицу 

места“. 

– Све ми се чини, прика мој, еколошку 

катастрофу неће опрати ни Дунав, а 

камоли Сава – добаци шеретски, из 

позадине, паор Панта. 

– Сеците тополе, посадите платане! - 

мудрује гостујући представник народа, кад 

залеже у дебелу ’ладовину, у летњој чарди 

крај Дунава. 

– Ама, зашто, гос’н министре? Од њих 

радник нема никакве користи – укључи се 

у дијалог, а боље да није, кафеџија Тајко, 

власник пар чарди крај лепог плавог 

Дунава, а и шире.  

– Како нема!? Добиће дневницу! 

– Баш и ја свашта питам. Има директор 

увозне фирме „Платан“. 

– Не води туђу бригу, домаћине, него 

хватај се посла, моји људи су гладни. 

– Тако је, гос’н министре, ал’ више су 

жедни – добаци један рмпалија из телесне 

гарде (злу не требало).  

– Знам, знам, ево од данас ћутим к’о 

заливен – овом прљавом водом из Дунава. 

Тешко риби у њој! – не може а да не лане 

коју двосмислицу кафеџија. 

– Опет он по свом! Баш си ти некакво 

закерало... 

– Имам, имам ја на салашу пар добри керā. 

Лају само на ове одозгоре, мислим са 

горњег салаша, а ову сиротињу доле – не 

дирају. 

– Немој да се правиш луд! Ништа те нисам 

пит’о. ’Оће ли то ’ладно пиће? 

– Стиже, стиже... Него, волем да диваним, 

такав ми пос’о.  Само да кажем: чисте воде 

немам, млеко ми од афлатоксина... 

Извин’те!  Бојим се да неко не прође по 

оној народној: место да је козу муз’о, он 

помуз’о јарца... 

     То изусти и шмугну у кухињу први 

човек ланца дунавских чарди, познати 

Тајко, да му не откривамо како доби 

надимак. Беше некада обичан сељак гоља, 

није га човек им’о за шта у’ватити, а данас 

– велики тајкун, пардон, алас на Дунаву, 

специјалиста за лов – на девизе, само од 

посебних, пробраних гостију.  

     И ето тако, имамо довољно на све 

стране ђубрета, за производњу, тобоже, 

органске хране. Једино га нема тамо где је 

најпотребније, на селу, где иде само НПК-

вештак – док не стигне министарска 

еколошка екипа да сe увери у квалитет 

увезене робе „на лицином месту“, што би 

рек’о један од познатих стручњака, са 

месечним курсом за питања очувања 

животне средине.    

     Данас се врло добро осећам – опет 

мора да се укључи у диван паор Пантелија. 



Осилили сте се.                                                                                                                                   

То вам је највећа слабост! 

Радмило Мићковић 
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   – Знаш од чега, прика мој? Ама, од брда 

комшијиног смећа, што ми сваки дан баца 

преко тарабе! Морам се укључити у 

„Странку зелених“. Обећали ми еколошку 

пензију – ако редовно износим ђубре. Из 

скупштине.  

 

     А морам још и ову да ти велим: 

баш ме насмејала она реклама на великој 

тараби, ’оћу рећи оном билборду, ђаво га 

носио, што светли сву ноћ и дан. Лепо 

пише: Ми чистимо Србију – Србија чисти 

нас. Ваљда неки бећари ’оће да поруче 

како нас имам све мање и мање 

(почистише нас пестицидима, а и том 

проклетом дрогом). Не треба нама „бела 

куга“, доста нас редовно коси онај црни 

косач, са капуљачом на глави. Тај те ништа 

не пита, само те скрати косом – за главу. Па 

ти види, прика мој, чије ђубре више и даље 

смрди – твоје или комшијско!? Оне горе 

нећемо прозивати, а и не вреди – имају 

педигре. 

 

Ђура Шефер Сремац  

 

 

 

 

 

 

 

Само изгубљени случајеви траже посао у 

Србији?! 

* 

За петама су нам.                                                     

Стали смо им на жуљ.  

* 

Љубав је кад ти је сломљено срце,                          

а њу баш заболе за то. 

* 

Џаба што народ стеже каиш,                                  

када гаће саме спадају! 

* 

Бићу кратак: одужићу вам се! 

* 

Поштујемо закон,                                                      

али ипак тражимо рупе. 

* 

На масовним гробницама можеш упознати 

брдо људи. 

* 

Још мало му је остало до пензије.                           

До даће још мање. 

Игор Браца Дамњановић Диб 

 

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:  

Станислав Кошћеша Кост 

Задња страна:  

Станислав Кошћеша Кост 

 

Интернет адреса:  

www.sipaknovine.blogspot.com 

 

Мејл:   

sipaknovine@gmail.com 

 

Фејсбук страница:  

ШИПАК (ЧАСОПИС ЗА 

ХУМОР И САТИРУ) 

 

 

 

 

И МП РЕ С УМ  

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)  

Станислав Кошжеша Кост 



www.sipaknovine.wordpress.com 


