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Васил Толевски

Падај сило и неправдо!
Поштуј закон гравитације!
Томислав Марковић

Падање са власти не пада нам тешко.
Тешкоће настају код приземљења.
Франци Чеч

Пажња! На путу за Европу,
велики одрон балканских политичара!
Борислав Митровић

Пази се друге нације,
а ни своју богами не запостављај!
Кемал Махмутефендић

Пази, превеликим искораком
страдају витални органи!
Зденко Ореч

Пазите се камелеона који је увек исте боје.
Јасим Мркаљ Кадмус
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Пакао је настао кад је батина из Раја изашла.
Раде Ђерговић

Пале су невине и недужне жртве
које у интересу мира треба што пре заборавити.
Ива Мажуранић

Пали смо на колена, али достојанствено.
Александар Новаковић

Пали смо на ниске гране.
Сад смо ближи коријенима.
Радоје Мађо Головић

Памет иде на дриблинг, а глупост на прву лопту.
Франо Вукоја

Памет је добра ствар, али често не користи ничему!
Миодраг Лазаревић

Памет нам је расута по свету.
Све што се дешавало у земљи, било је ван памети.
Живко Гавриловић
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Паметан вођа
увек опрашта народу све своје грешке.
Бранислав Брана Црнчевић

Паметан отац страхује
да му син не постане поштен човјек.
Веселин Брновић

Паметан се не познаје по томе шта је рекао,
него по томе шта је прећутао.
Светослав Пеичев

Паметни не могу толико попустити
колико будаласти знају затегнути.
Лука Томић

Паметни су се осилили.
Почели су да мудрују.
Зоран Богдановић

Паметнији попушта – живчано!
Миленко Пајовић
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Паметнијима само да памет не попусти.
Бранислав Бане Јовановић

Паметнима не треба причати.
Они никада неће схватити.
Ацо Доганџић

Памтим ја и боље дане.
Ево, на пример, прошлог месеца смо једном јели
чак и месо.
Владица Миленковић Влајче

Пао је на дно,
јер је прекорачио горњи праг!
Георги Тихолов

Пао је с коња на магарца. Ништа страшно.
Важно је да јаше.
Бранислав Рибар

Папагај је једина птица која говори.
Зато је, за сваки случај, иза решетака.
Радомир Рацковић
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Васил Толевски

Парадокс – закопавају нас они
који нису узели ни лопату у руке.
Ристо Филчевски

Парадоксално је то што су парадокси
увек истинити.
Горан Мракић

Паре су као палачинке.
Ако их не окрећете, загореће вам.
Дарко Марковић

Паре су најбољи афродизијак.
Франци Чеч

Партија се, бар, не може
оптужити за смишљено дјеловање.
Илија Лакушић

Партије су на власти, лидери на положајима,
а народ на казанима.
Мијо Мирановић Гроф
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Партијска алергија почиње осипањем чланства.
Миломир Ђукановић

Пас је човјеков најбољи пријатељ,
јер обојица живе истим животом.
Сенад Хонић – Хона

Пас који лута има највећу слободу,
зато му је живот пасји.
Анастас Ђушковски

Пасимо траву!
То је мирис и укус праве Србије.
Александар Новаковић

Пасји живот за нас је мачји кашаљ.
Момчило Драгичевић

Пасји живот: лајати или подвити реп.
Јосип Маргета
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Патриота се заклео у државу.
Била је то његова последња лаж!
Ивана Срећковић

Патриоти ретко гину
јер су народу потребнији живи.
Миливоје Радовановић

Патриотизам долази спонтано.
Обично путем медија.
Александар Милановић

Паукова мрежа плете се одозго!
Миленко Пајовић

Пацови су спашени.
Експерименти се врше над Србима.
Недељко Блажић

Педесет година смо излазили из мрака,
а завршили смо на ломачи.
Пуниша Белић
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Пекару замерили да није патриота.
Ето га цео дан држи заставу, а хлеба нема.
Владимир Булатовић Виб

Пендрек је у државној служби.
Жарко Петан

Пендрецима су одбројани дани.
За очување демократије користиће се искључиво тенкови!
Негован Марковић

Пензије се усклађују са платама,
а исплаћују зависно од избора.
Павле Ађански

Пензионери су наша будућност.
Ускоро ћемо сви живети као они сада.
Драгутин Минић Карло

Пензионерима морам баш све да нацртам.
Ево, овако изгледа млијеко, а овако крух.
Бојан Богдановић
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Перверзан је, лиже чизму.
Миломир Ђукановић

Перспектива нам је сјајна и увијек ће бити.
Ратко М. Павичевић

Перући руке од свега,
не стигну опрати образ.
Младен Вуковић

Песимиста куне што се родио.
Оптимисти су и два живота мало.
Стојан Петковски

Песимиста сам откако су ме оптимисти завили у црно.
Милан Р. Симић

Песимисти су људи који не умеју да лажу!
Милован Витезовић

Песма би нас одржала,
само да војни оркестар није био заузет
свирањем на гробљу.
Милан Тодоров
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Песма нас је одржала,
али и псовка има велике заслуге.
Милован Илић Минимакс

Песма нас је одржала, а онда се распао нотни систем.
Жарко Миловановић

Петао је будилник који се лако једе.
Евген Јурић

Пиони се никада не враћају на почетни положај.
Владимир Јовићевић Јов

Писати за широке масе
најбоље је ако пишете снижење цијена.
Крешимир Метелко

Питам се: Одакле толико класних непријатеља
у бескласном друштво?
Жарко Петан

Питање дана је кад ћемо почети да једемо корење.
Згадио нам се врх!
Раде Јовановић
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Пиши као што ћутиш.
Бранислав Брана Црнчевић

Пиши пропало! Значи опет нешто о нама.
Милен Миливојевић

Пјесма би нас одржала да смо знали пјевати.
Ранко Лаловић

Планирали смо да преживимо и умало да успемо.
Дејан Милојевић

Планирали су да нас побију, али је план однио ђаво.
Као и много пута раније ђаво је био уз нас.
Владимир Мићковић

Пластичне масе су материјал будућности.
Од њих су отпорније једино народне масе!
Радмило Мићковић

Платио нам је пиће у кафани
и повратио нашу веру у динар!
Ива Мажуранић
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Платио сам лоповима да ми врате аутомобил,
јер се у Србији добро добрим враћа!
Бојан Љубеновић

Плачи, вољена земљо, да те цео свет разуме!
Миодраг Лазаревић

Плашим се да ли ћу препознати своју плату.
Нисам је видео већ шест месеци.
Дејан Патаковић

Плашим се да су нам са колена на колено
пренете само закрпе.
Митар Туцовић

Плашљив народ пуни гаће и кад није јео ништа.
Стојан Петковски

Плиткоћа дави аутора.
Петко Колев

Плићи тону дубље.
Слободан Дучић
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Плодови су зрели.
Једино се нађе по који црв сумње.
Саша Јовичић Екс

Пљунуо је у шаке
и понудио руку помирења.
Младен Вуковић

По говору бих рекао да нисте одавде.
Овде нико не сме да писне.
Милан Тодоров

По јутро се дан познаје,
а по вечери Европа.
Томаж Швагељ

По начину рада, рекао бих да дресирају.
Драган Рајков Раденовић

По новом закому о информисању може се објављивати
све што нико неће да чита.
Слободан Жикић

17

„Бисери балканског афоризма 3“

По ноћном животу познаје се
онај који живи из дана у дан!
Донка Раинова

По њима постоје људска права,
по којима Срби немају права да постоје!
Горан Кљајић

По путу који је поливен крвљу
тешко је контролисати точак историје!
Милован Витезовић

По селима је учестала појава хермафродизма.
Сељаци раде као волови, а музу их као краве.
Љубомир О. Вујовић

Победа је могла да буде и већа
да смо сачували живе главе.
Раша Папеш

Победе прослављамо свечано –
уз цвеће и свеће.
Радивоје Рале Дамјановић

18

Васил Толевски

Победили смо у свим ратовима.
Увек смо имали више мртвих од непријатеља.
Владица Миленковић Влајче

Победио бих, али су ме претекли у почасном кругу.
Љупчо Сиљановски

Победио сам себе.
Није срамота изгубити од бољег.
Зоран Т. Поповић

Побећи ћу из земље јер мој патриотизам нема граница.
Драган Гњатовић

Побиједили смо, али је резултат неповољан.
Илија Лакушић

Побратимили смо се.
Сад смо и званично браћа.
Миливоје Радовановић

Побркани лончићи су наш археолошки драгуљ.
Ивко Михајловић
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Повећава се гужва пред вратима пакла.
Чули Срби да има казан.
Милан Никитовић

Повреда на раду је и кад се
поквари стомак на свечаној вечери!
Милован Вржина

Повреде су нанесене тупим предметом.
Највероватније главом.
Горан Гаћеша

Површина се највише узбурка када исплива истина!
Борислав Митровић

Погинуо је за отаџбину неколико пута.
Сада од тога живи.
Ратко Дангубић

Поглавица је легално изабран.
Имао је потребну већину гласова.
Радоје Мађо Головић
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По гледању свог посла,
код нас су најдаље отишли слепи гуслари.
Зоран Богдановић

Погледаш ли ме једним,
затворићу ти и друго!
Динко Павлов

Под небеском капом – све је више плавих кацига!
Зденко Ореч

Под старе дане постајем брз...
пензија ме не сустиже.
Јоже Воларич

Подвијен реп је најчвршћи ослонац!
Борислав Митровић

Подвојена личност: Нико и Ништа.
Јандре Дрмић
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Подели па владај! Тако смо подељени,
да владати није могуће.
Јанез Сршен

Поделили смо наше мишљење.
Свакоме по ништа.
Миле Бојађиски

Поделили смо се.
Сиромашни гладују а богати држе дијете.
Дејан Патаковић

Подељеним народима множе се само политичари!
Миле Ђорђијоски

Подземље оставља трагове на површини.
Бранислав Бане Јовановић

Подигао је паролу: Дуг изнад свега,
и кренуо је да прави дугове!
Слав Десиславов
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Подигли смо га високо
да би нам показао колико смо мали.
Ненад Несторовић

Подигните главе у вис!
Тонемо све дубље.
Нинус Несторовић

Подижем исхрану на виши ниво.
Пењем се на дрво и једем трешње.
Селимир Костић

Подизаћемо му споменике све дотле,
док народ жели да их руши!
Живојин Денчић

Поднио је оставку из личног достојанства
и цијелу ноћ није заспао плашећи се да ће му је уважити.
Слободан Јанковић

Пожелите ми да будем жив и здрав.
Шта ми вреди што сам здрав, ако нисам жив.
Драган Шушић
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Пожељели су нам дуг живот,
а било је и других видова провокација.
Сенад Хонић – Хона

Пожуримо у будућност
да признамо своје садашње грешке.
Фадил Хаџић

Позивамо духа да се врати у боцу.
Биће му загарантована слобода кретања.
Нинус Несторовић

Познајем државу у којој је њен народ
антидржавни елемент!
Раде Кецојевић

Појавили су се радио и телевизија,
али пас је остао најбољи човеков пријатељ.
Димитар Керелезов

Поједена за душу непријатеља,
пшеница је деликатес.
Стојан Петковски
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Поједини добитници Нобелове награде су више
заслужили динамит него награду.
Миладин Берић

Појединци мождане вијуге користе само за хватање
кривина.
Јелена Кујунџић

Појединци су поново нарушили јавни ред и мир.
Певали су родољубиве песме напријатељске садржине.
Драган Рајичић

Појели су државу а никако да сваре народ.
Ристо Филчевски

Покажи длаку на језику
и неће ти је тражити у јајету.
Мирко Петрић

Показало се да су се најбоље продали
они који не вреде ни пет пара!
Слав Десиславов

25

„Бисери балканског афоризма 3“

Покварен ваздух ми мање штети
од покварених људи.
Јасим Мркаљ Кадмус

Покојнику свака част.
На сахрани нико није остао гладан!
Борислав Митровић

Покојници најбоље знају шта се ради у земљи.
Голуб Лазаревић

Покушајте да будете бољи, јер гори,
и да хоћете, не можете бити.
Митар Митровић

Покушали су да му пресаде мозак,
али га је организам одбацио као страно тело!
Нинус Несторовић

Покушао је да лаје и уједа. Сад цвили.
Мирослав Штерјоски
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Пола живота спавамо,
другу половицу сањамо.
Данко Ившиновић

Пола Косова је наше.
Судећи по броју Косовара у Македонији.
Васил Толевски

Пола човечанства за бољи људски живот
плаћало је нељудску цену.
Јанез Сршен

Поларна свјетлост није ништа.
Наш мрак би је прогутао.
Саво Мартиновић

Политика више није курва.
Постала је хостеса.
Милан Фридауер – Фреди

Политика је вештина испуњавања празних обећања.
Тома Ракијаш
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Политика је јача од цркве.
Има више богова.
Раде Ђерговић

Политика је једина курва
којој народ бира макроа.
Миле Милевски

Политика је као и вода.
Најлакше на површини остају
они са празним главама.
Тања Торбарина

Политика је као курва, али курве не признају никакву
политику јер практикују
чисту тржишну економију.
Иван Бојађиски

Политика је као шах: када партија заврши,
све фигуре ће бити затворене.
Дарко Марковић

Политика је наука која се развија упркос народу.
Ивана Срећковић
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Политика је произвела изванредне примерке
које неминовно треба сачувати.
Најбоље појединачно под кључем
и са решетком на прозорима!
Миодраг Тасић

Политика јесте курва,
али наша није ни за ону ствар!
Александар Чотрић

Политика не зна за границе када је воде ограничени.
Дејан Тофчевић

Политика нема принципе.
Има само интересе.
Октавиан Палер

Политика није за поштене људе
и ту видим своју шансу.
Ранко Гузина

Политика: свака загонетка са одговором,
Сваки одговор – загонетка!
Петар Краевски
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Политиканто је језик који је најлакше научити,
а најтеже разумети.
Милан Фридауер – Фреди

Политичар – човјек који једно мисли,
друго ради, а треће говори!
Горан Кљајић

Политичар је човек кога добро плаћамо
да нас стално убеђује како добро живимо.
Павле Ковачевић

Политичар је човјек који се прави паметан
док не дође на власт.
Касније се прави луд.
Јово Николић

Политичара не умара говорење
већ слушање.
Лука Томић

Политичаре је тешко увредити.
Шта год да кажеш, звучи као комплимент.
Весна Денчић
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Политичари би требало да живе
у складу са својим аутобиографијама
које се пишу после њихове смрти.
Жарко Петан

Политичари вежбају на народу.
Тако набијају масу.
Драган Илић

Политичари имају образ као ђон и њиме газе народ!
Игор Живковић

Политичари морају бити покварени.
То им је у опису посла.
Душан Пуача

Политичари намерно пуштају корење.
Неће њима нико рећи да су тикве без корена!
Катарина Новаковић

Политичари не лажу!
Ево, мој тата кад год обећа, купи ми ауто!
Јелена Кујунџић
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Политичари не мисле оно што говоре.
Не могу да преузму толику одговорност.
Слободан Симић

Политичари нису плаћени по норми јер нису нормални.
Раде Петковић

Политичари се деле на две групе:
На ужасно просте и на просто ужасне.
Мића Живојиновић

Политичари се успињу на захтјевима
а падају на прохтјевима.
Драган Копривица

Политичари соле памет шећером.
Здравко Хорват

Политичари су аканибалисти.
Једу говна.
Вељко Рајковић
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Политичари су јединствена врста на земљи
која вјерује да ће опстати
само ако не добије насљеднике.
Зоран Раонић

Политичари су као балони.
Док не пукну, не спуштају се на земљу.
Ненад Ћорилић

Политичари су кројачи наше судбине.
Многи од нас носе јефтину гардеробу.
Евген Јурић

Политичари су нам музикални.
Сви играју како финансијери свирају.
Иван Бузуровић

Политичари су показали
велику бригу за младе.
Осигурали су си чак и праунуке.
Јанко Бучар

Политичари су толико поштени
да сам почео да сумњам у бираче.
Верољуб Јовановић
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Политичари ће живети у облацима
све док им народ плаћа станарину!
Миле Ђорђијоски

Политичари ће нам служити
све док им не кажемо да су одслужили.
Франци Чеч

Политичарима нико не може да ограничи слободу кретања.
Они газе и по Уставу.
Слободан Симић

Политичарима само треба поставити бисте.
Голубови ће одрадити остало.
Живојин Денчић

Политичка температура зависи
од броја болесника на власти!
Борислав Митровић

Политичке падавине
увијек најављују поплаву мемоара.
Влајко Ћулафић
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Политичке проститутке немају пол!
Иван Коларов

Политички врх је забринут због обрачуна у подземљу.
То му поткопава темељње на којима стоји.
Драган Рајичић

Политички врх сваку аферу
скотрља у котлину.
Матија Логар

Политички гледано – народ није битан.
Јадран Кланица

Политички далтонизам рађа непријатеље свих боја!
Душко М. Петровић

Политички коцкари добијају на картама,
губе на мапама.
Мића Живојиновић

Политички подобан човек нема своје мишљење,
али има све остало.
Драган Огњановић
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Политички противници воде против мене
прљаву кампању.
Стално помињу моју криминалну прошлост.
Драган Рајичић

Полицајца у цивилу је лако препознати.
Не носи униформу.
Томислав Марковић

Полицајци не туку демостранте голим рукама
јер верују у инструменте правне државе.
Александар Баљак

Полиција је видовита. Све јој се јавља.
Стеван Којић

Полиција је имала срећу.
Ухапшени су људи какве је требало тражити.
Божо Марић

Полиција је мотор власти
са највише коњских снага.
Петко Чанчар

36

Васил Толевски

Полиција је на цивилизован начин претукла групу цивила.
Ђорђе Латиновић

Полиција је очишћена од сваке идеологије.
Бије све које јој приведу.
Раде Ђерговић

Полиција је прекорачила овлашћења.
Њије њен посао да сахрањује погинуле демонстранте.
Момчило Михајловић

Полиција је прекорачила своја овлашћења.
Ухапсила је министровог кума.
Бојан Љубеновић

Полиција не треба да бије свој народ,
и онако је народ као пребијен.
Бошко Перински

Полиција неће допустити да демонстранте
васпитава улица.
Горан Гаћеша
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Полиција није открила починиоце убиства.
Брижљиво чува државну тајну.
Мирослав Средановић

Полиција показује завидан ниво ефикасности.
Открила је починиоце многих самоубистава.
Владан Сокић

Полиција прелази на страну народа.
Грли се и љуби са својим колегама у цивилу.
Ива Мажуранић

Полиција у стопу прати криминалце,
а неке је чак и претекла.
Александар Чотрић

Полиција употребљава водене топове,
да се демонстрације не би распламсале.
Зоран С. Станојевић

Полиција хапси само у два случаја.
Када треба и кад не треба.
Александар Милановић

38

Васил Толевски

Полицији није лако да ухвати криминалце.
Час су им на трагу, а час корак напред!
Раша Папеш

Полицијски час је основна мерна
јединица времена које је стало!
Илија Марковић

Полицијски час траје дуже него школски
јер полицајцима треба више времена да укапирају градиво.
Јово Николић

Положај кичме није вам најбољи,
али зато су вам остали положаји сјајни.
Владимир Булатовић Виб

Полтрон не игра насловну улогу
ни у својој биографији.
Фадил Хаџић

Полуписмене микрофон спашава.
Вишња Косовић
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Помози Боже ако те има.
Ако те нема, реци да се не надамо.
Јово Николић

Помутили су нам главе. Филтрирање тек почиње.
Ђуро Стипановић

Понекад и народ изабере власт.
Јадран Кланица

Понекад и разлаз – уједињује!
Ладислав Радек

Понекад немамо шта да једемо.
Али понекад имамо.
Раде Јовановић

Понекад од одличне драме
постаје одлична комедија.
Турхан Расиев

Понекад полиција ћути у интересу истраге, а понекад у
интересу заинтересованих.
Милан Фридауер – Фреди
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Понекад помислим да је све ово ружан сан,
а онда поразмислим и схватим да није.
Сан не може да траје толико дуго.
Драган Огњановић

Понекад се чини да развој живог света није одмакао даље
од бескичмењака!
Миодраг Тасић

Поново се враћамо коренима – нисмо се добро примили.
Мирко Ружић

Поносан је македонски народ.
Између магарца и змије увек одабере неког вола.
Ристо Стојановски

Поносни смо, наш брод тоне усправно.
Миломир Ђукановић

Понудио сам му руку, али није могао да је узме,
јер је своју руку имао у мом џепу.
Јоже Петелин
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Попаметнији не попуштају. Они одлазе!
Александар Матијашевић

Поплаве, земљотреси, епидемије, транзиција...
Радивоје Бојичић

Поплављена подручја обишла је државна делегација,
што катастрофу чини комплетном.
Весна Денчић

Поразили су побједника тиме што су му дозволили
да не изгуби.
Ристо Малешевић – Рима

Порастоше пилићи – инкубатори, држите се!
Дукан Јелен

Поред ратних секира, за сваки случај,
закопали смо и нагазне мине.
Слађан Мартиновић

Поред толиких гласачких машина
бирач постаје вишак.
Дукан Јелен
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Поред толико бубњара изгубио сам такт.
Веселин Зидаров

Поред толико коња, они узјахали баш нас.
Анђелко Заблаћански

Порука политичком противнику из душе: Цркни!
Ивко Михајловић

Поруке историје су јасне,
али најчешће остају неуручене!
Милован Витезовић

Порушили смо само зидове.
Кров је сам пао.
Милен Миливојевић

Посао атентатора је веома занимљив.
Он увек ради са познатим личностима.
Нинус Несторовић

Посвађали смо се због глупости.
Причали смо о влади.
Александар Чотрић
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Посетиоци наше државе
сигурно осећају зов дивљине.
Горан Мракић

Посланици имају велике плате зато
што смо их бирали по сваку цену.
Миливоје Јозић – Јозо

Посланици не иду у библиотеку.
Не желе да се разликују од свог народа.
Горан Вељковић

Посланици право из скупштинског ресторана
одлазе на говорницу где настављају да набадају.
Раша Папеш

Посланици се увек убацују у реч.
Држави – у џеп.
Франци Чеч

Послао сам жену на пијацу, а децу у рат.
Хоћу, бре, на миру да прочитам новине!
Нинус Несторовић
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После „братске деобе“ често долази
до отказивања родства!
Борислав Ганчев

После заласка сунца, сваки свитац
мисли да је он заменик.
Луциан Блага

После јела треба зубе прати. Дакле, сваки трећи дан.
Драгутин Минић Карло

После кратке свађе два Србина су се сложила.
Један преко другог.
Ратко Велебит

После неповољних вести о стању на путевима,
кренули смо у све правце.
Живојин Денчић

После олакшице у визном режиму
млади ће много лакше напуштати Србију.
Зоран Николић – Зозон
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После рата сви генерали су паметни.
Само су луди изгинули.
Даница Машић

После саслушања полицајци су ми вратили
лична документа.
Не и лични опис!
Раде Јовановић

После толиких преломних година осећамо се као у гипсу.
Здравко Гојковић

После толико неуспеха остало ми је
само једно решење: да будем оптимиста.
Иоан Ромошан

Последњи метак сам чувао за себе.
Али када је почео рат,
схватио сам да није време за себичлук.
Милан Тодоров

Послије гласања нема кајања.
Грујо Леро
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Послије обнове и изградње
прешло се на разградњу.
Радоје Мађо Головић

Поставио сам себи превисоке циљеве.
Сад лебдим у облацима.
Бранислав Рибар

Постављамо нове стандарде.
Ови су нам превисоки.
Дејан Тофчевић

Постадосмо феномен.
Зато нас и држе под стакленим звоном.
Срђан Симеуновић Сендан

Постали смо савршено друштво.
Има нас свакаквих.
Витомир Теофиловић

Постали смо сиротиња у најтежем тренутку.
Баш када немамо ништа.
Ратко Дангубић
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Постао је тежак случај – олакшао је више банака.
Абдурахман Халиловић – Ахил

Постаћу јавна личност.
Мораћу да просим по улицама.
Никола Пешић

Постигли смо духовну равнотежу:
једни се праве луди, а други – психијатри.
Ванчо Полазаревски

Постигли смо исти степен јединства
– исто мислимо једни о другима.
Костадин Уста Петров

Постигли смо огромне успехе за које
још нико није преузео одговорност.
Зоран Т. Поповић

Постигли смо равнотежу!
Пола народа пасе,
а друга половина једе као стока.
Васил Толевски
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Постигли смо радну температуру.
Већ бунцамо!
Милован Вржина

Постоје и коњи који јашу!
Кочо Урдин

Постоје индиције да би даље хватање лопова угрозило
функционисање власти!
Живојин Денчић

Постоје многи разлози
због којих се људи мрзе без разлога.
Крешимир Метелко

Постоје ријечи које никада нећу рећи.
Јер, као и конзерве – имају рок.
Вуко Безаревић

Постоји краћи пут за Европу, али нам није успут.
Зоран Богдановић
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Потичем из породиоце која је увек истеривала правду.
Њу у кући не подносимо!
Живојин Денчић

Потковане треба упрегнути.
Миљенко Жуборски

Потомцима о овоме не смијемо да причамо.
Пјеваћемо им јуначке пјесме.
Дејан Миличић

Потписали смо уговор о вечном пријатељству,
с могућношћу да се продужава сваке године.
Александар Чотрић

Потписали су капитулацију, али не знају пред ким.
Боривоје Илић

Потписао сам једну непознату изреку својим именом.
Није у реду да народни геније остане анониман.
Божо Марић
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Потребни су нам храбри и одлучни,
али немају петљу да се јаве!
Милован Вржина

Потрошња је велика,
али група која троши је мала.
Владимир Булатовић Виб

Потрошња људи у Србији толика је
да почиње да забрињава
чак и оне који до људе уопште не држе.
Недељко Радловић

Почела је изборна кампања.
Ко преживи – гласаће.
Грујо Леро

Почели смо да пуцамо да би појаснили
што је вођа хтио да каже.
Драган Копривица

Почели смо да размишљамо оптимистички.
Не могу баш сва зла нас да задесе.
Владимир Мићковић
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Почели су да ходају на прстима јер им је народ за петама.
Живко Кулић

Почело је борбеним покличем,
а настављено поратним паролама.
Ово са крицима, задесило нам се касније.
Стеван Стојичић

Почео је климањем главе, а завршио дрмањем народом.
Даница Машић

Почео сам да читам мисли.
Опасна литература!
Слободан Симић

Почеци су променљиви, крајеви су вечни.
Нико Брумен

Поштедели бисмо им живот,
али се то коси са нашим моралним принципима.
Владан Сокић

Поштење има највишу цену онда када га продаш.
Јоже Олај
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Васил Толевски

Поштење се исплати. Увек га можеш продати.
Мића Тумарић

Пошто већ све повлачите за собом, не заборавите воду!
Света Маслошевац

Пошто народ нико не сме да бије,
демонстранте су тукли као стоку.
Драган Шушић

Пошто нисмо смели да звиждимо,
говорника смо прекидали аплаузима.
Радивоје Бојичић

Пошто се народ пре химне подигао на ноге,
мораће још да стоји.
Миодраг Ј. Стојановић – Миос

Пошто смо се задужили ради бољег живота,
наша деца ће бити робови нашег напретка.
Растко Закић
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Пошто срећа није у богатству,
све је учињено да се народ усрећи.
Сенад Хонић – Хона

Пошто су изумрли стари мајстори,
владу нећемо скројити већ скрпити.
Витомир Теофиловић

Правда је јача од неправде а људи су на страни слабијег.
Павле Ковачевић

Правда је на нашој страни.
Поткупљена је.
Крешимир Метелко

Правда је спора, али ни ми се никуд не журимо.
Звездана Станковић

Правда је спора, зато је сви газе!
Наташа Ђорђијоска

Правда се не тражи, она се истјерује.
Драго Боснић
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Васил Толевски

Праве монодраме играју се у самици.
Јандре Дрмић

Праве од нас будале... по властитом узорку.
Јоже Воларич

Праве патриоте се џабе боре за домовину.
Драган Илић

Правећи се да си слеп, ударићеш у слепца!
Динко Павлов

Прави државник зна гдје су границе.
Јосип Маргета

Прави људи на права места.
Али, где наћи толике затворе?
Милован Илић Минимакс

Прави неред почиње интервенцијом снага реда!
Милован Витезовић
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Прави родољуби воле своју отаџбину
богату људима изнад земље, а не испод земље.
Стојан Киселиновски

Прави Срби се никад не предају!
Њих предају други прави Срби.
Зоран Ранкић

Правимо од Србије мрачну комору,
да свет не би развио погрешну слику о нама.
Срђан Динчић

Правна држава изванредно функционише.
Чак има примера да и власт поштује Устав.
Драган Рајичић

Право име главног кривца нико није смио да изговори.
Зато су га звали најпогрднијим именима.
Божо Марић

Правосуђе је узело ствар у своје руке,
али се тај криминал увек некако измигољи.
Ивана Срећковић
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Васил Толевски

Празна обећања су узела толико маха,
да ни рибама не треба веровати на реч.
Живојин Денчић

Празна се глава понекад користи
као одлагалиште крупног отпада.
Јосип Сировец

Празне приче су одјек шупљих глава!
Крсто Дамјанов

Праисторија је одустала.
Историја још чека боља времена.
Вишња Косовић

Пракса нам је јача од теорије.
То што ми радимо не може се описати.
Мића Живојиновић

Прање мозга врши се систематски.
Од система – до система.
Крешимир Метелко
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Прати ме један.
Сада је питање да ли је ухода
или и ја имам следбенике.
Зоран С. Станојевић

Прати ме срећа. Али и ја не попуштам.
Илија Лакушић

Пратимо моду.
Пуцамо по шавовима.
Владица Миленковић Влајче

Прваци смо у навлачењу конопца.
Увек навучемо дебљи крај.
Илија Шекуљица

Први знак да сте потонули је
ако сви око вас ћуте као рибе.
Васил Толевски

Први корак је најтежи.
Није лако научити одраслог човека да пузи.
Дејан Милојевић
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Васил Толевски

Први мај је био узбудљив док је био илегалан.
Ненад Црнчевић

Првих сто дана нећемо нападати владу.
Само ћемо се бранити.
Радивоје Бојичић

Прво се пoсланици куну,
а потом их народ куне.
Веселин Зидаров

Прво си човек у сенци, затим си човек са сенком,
најзад си сенка од човека.
Владимир Булатовић Виб

Прво смо производили непријатеље,
потом злочине.
Битно је да производња не стоји.
Весна Денчић

Прво су из авиона бацали пакете са храном а онда бомбе.
Овде нико не може рећи да је умро од глади.
Милан Тодоров
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Прво су ме изрешетали питањима,
а онда у одговорима тражили рупе.
Бојан Швентнер

Прво су нам скројили капу, па су нам онда узели меру.
Драгослав Митровић

Прво су они нас клали,
а затим смо ми њима све опростили.
Тако смо постали браћа.
Драган Рајичић

Прво су се опарили па испарили.
Исмет Салихбеговић

Пре избора народу пуне главу,
а после избора празне им џепове.
Дејан Милојевић

Пре него кренеш да се пењеш, вежбај падање.
Ненад Црнчевић
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Васил Толевски

Пре него схватиш шта хоће да ти кажу,
сазнај шта не би хтели да знаш!
Динко Павлов

Пре рата била нам је потребна свежа крв,
али неки су то буквално схватили.
Анђелко Ердељанин

Пре рата мој тата је био труо и стар,
данас је мој тата млад и здрав.
Бранислав Брана Црнчевић

Пре рата нисмо имали ништа,
а онда су дошли Немци и уништили су све.
Бранислав Брана Црнчевић

Пре рата смо се држали црквених закона,
али смо мање постили.
Драгиша Кашиковић

Пре ручка извлачимо сламку.
А онда свако своју поједе.
Ђорђе Оташевић
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Пре смо били држава де јуре, сад смо држава де факју.
Миодраг Стошић

Пре уласка у цивилизацију
треба скинути војничке чизме.
Милан Фридауер – Фреди

Превише је заузет тиме да буде паметан,
да би размишљао.
Даница Грегорчић

Превише је очева за овако мале народе!
Борислав Митровић

Превршили су сваку меру
јер верују да од вишка не боли глава.
Владица Миленковић Влајче

Прегажени заостају!
Дејан Милојевић

Пред Богом, геније је братучед са идиотом.
Јонуц Карађа
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Васил Толевски

Пред законом смо сви једнаки.
Пред судијом – како ко.
Драган Павличић

Пред изборе једине истине су
– лажна обећања.
Атанас Крлевски

Пред нама је будућност – заплакала!
Бобан Милетић Бапси

Пред нама је будућност,
пошто нас је садашњост мимоишла.
Душан Бодрожић

Пред нама је мирно море.
Сви бродови су нам потонули.
Ратко Дангубић

Пред нашим политичарима
народ треба скинути капу.
Можда ће убацити нешто ситнога.
Тања Торбарина
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Предвидели смо све што ће се догодити.
А немамо појма шта нас је снашло.
Илија Марковић

Предводници увек иду право.
Лутају само они који их слепо следе.
Владимир Булатовић Виб

Предизборна трибина:
место где се злочинац враћa
на… место злочина.
Веселин Зидаров

Предизборно ћутање је време
када политичари говоре истину.
Ивана Срећковић

Предност породичне медицине је у томе
што ће сваки пацијенат знати
који ће га љекар сахранити.
Грујо Леро

Предњачимо у компјутерским технологијама.
Први смо створили виртуелну државу.
Ђорђе Оташевић
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Васил Толевски

Председник добија толико претећих писама,
да не стиже на све да одговара.
Весна Денчић

Председник државе не може бити баш свако,
али зато свако може бити њен председник!
Пеко Лаличић

Председник и премијер треба да су као један!
Зашто народ два пута да псује?!
Васил Толевски

Председник је идеално грађен.
Има савршено бирачко тело!
Раде Јовановић

Председник је одлучио да изврши самоубиство,
и изашао је да се прошета.
Слободан Симић

Председник је само један међу једнакима.
Ни остали нису бољи.
Милан Тодоров
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Председник каже да се само ослонимо на њега.
И на коњу смо.
Срђан Динчић

Председник нам је као отац.
Стално нам прича бајке.
Горан Мракић

Председник не може да седне од оних који му се увукли...
Мића Живојиновић

Председник по мери грађана нема своју меру.
Драган Миљковић

Председник поштује Устав.
Сахранио га је уз највише почасти.
Слободан Симић

Председник странке је потпуни идиот,
али је одличан политичар.
Весна Денчић
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Васил Толевски

Председников говор сви су пажљиво слушали.
Барон Минхаузен је чак хватао и белешке.
Ђорђе Оташевић

Председнику свака част!
Једино му то недостаје.
Александар Баљак

Председнички кандидати се туку јер не знају
чији је политички програм јачи.
Ненад Николић

Предсједник је био бржи од светлости.
Гдје год дође, завлада мрак.
Јово Николић

Преко наших дугова остварили смо нераскидиве везе са
најразвијенијим државама света.
Тома Ракијаш

Прекорачили су брзину у хватању кривина.
Драгомир С. Радовановић
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Према народном веровању, постоје вештице,
вампири и боља будућност!
Радивоје Бојичић

Према неким тврдњама,
нама није ни како нам јесте него још горе.
Зоран Станојевић

Премијер није хтео да изађе јер је упозорен
да демонстранти траже ђавола.
Бојан Богдановић

Премију је извукао премијер.
Добио најбољи народ на свету.
Илија Марковић

Пренесите унуцима у аманет
да пренесу својим унуцима да и ово неће вечно.
Момчило Михајловић

Препознатљиви смо по памети.
Кратко је увијек у моди.
Вељко Рајковић
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Васил Толевски

Прерано је за разочарање.
Најгоре тек долази.
Никола Шарановић

Прескачемо непотребно.
Одмах градимо рушевине.
Томислав Марковић

Престао бих ја да једем кад ми је најслађе!
Само још да почнем!
Александар Матијашевић

Престројили смо се у ходу тако да и не знамо
откада назадујемо.
Владислав Влаховић

Преступници се кажњавају радом,
писци његовом забраном.
Владимир Милак

Пресуде које се изричу у име народа
знају бити фаталне по народ!
Милован Витезовић

69

„Бисери балканског афоризма 3“

Прете нам да им будемо пријатељи!
Милован Витезовић

Прети мат: на потезу су померени!
Софе Штерјоски

Претрес станова дао је одличне резултате.
Многи живе боље него што показују.
Ратко Дангубић

Претрпели смо огромне добитке.
Добили смо што смо тражили.
Владица Миленковић Влајче

Претрчали би ми Запад,
само немамо пара за шпринтерице.
Добривоје Лазаревић

Претучени демонстрант је професионално
деформисана личност.
Божо Марић
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Васил Толевски

Претходни вођа отишао је мирним путем.
Сам је умро.
Весна Денчић

Преузео сам једну полугу власти.
Отео сам пендрек.
Милорад Грбовић

Прешли смо цензус. На реду је народ.
Миодраг Стошић

Прешли су са речи на дела.
Сада нам недостају речи да опишемо та дела.
Зоран Р. Ковачевић

При сахрани је употребљен и глогов колац.
За сваки случај.
Митар Митровић

Приватизација је добра,
јер отпуштене не набијају на колац.
Зоран Богдановић
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Приватизација је мода која уместо да облачи,
свлачи народ.
Ристо Филчевски

Приватизација се наставља.
Проститутке откупљују тротоаре.
Тања Алечковић

Приводи се крају рат с мафијом.
У току је подела територија.
Света Маслошевац

Привреда је спремна за одлучујући скок.
Само да нађе одговарајући амбис.
Ђорђе Оташевић

Прижељкујеш да некад будеш канибал,
не због задовољства да некога поједеш,
него због тога да га повраћаш.
Емил Сиоран

Пријатеља сам упознао у несрећи
коју ми је он проузроковао.
Драшко Веселиновић
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Васил Толевски

Пријатељи су капитал,
нарочито пријатељи – капиталисти.
Димитар Керелезов

Прилика чини лопова, а прилике у Србији
су из дана у дан све боље.
Милан Тодоров

Приложио је дискусију
јер није имао шта да каже.
Милорад Јокнић

Примери су заструшујући само ако су живи.
Дејан Лопичић

Примили су га у партију.
Сада је свој човек.
Александар Баљак

Припремање зимнице је родољубиви чин.
Тада је народ најприврженији домаћем огњишту!
Живко Павлов
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Природа је дала човеку моћ говора,
а искуство – моћ ћутања.
Милован Илић Минимакс

Природа је све измислила осим просјечног човјека.
Њега су створили статистичари.
Фадил Хаџић

Природа не трпи празно место?
Глупости! Погледајте ми џеп!
Пламен Георгиев

Природна селекција даје предност онима
који вешто користе неспретност других.
Даница Грегорчић

Прислушкивање је легално.
А крчање црева нико не слуша!
Ристо Филчевски

Пристајемо на све.
То је минимум испод којег нећемо ићи.
Неђељко Неђо Варагић
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Васил Толевски

Пристали смо на ропство да нам не би узели слободу.
Зоран Ранкић

Пристали су на сваку привилегију,
само да народу буде боље.
Александар Баљак

Пристаћемо на све што свет од нас буде тражио.
То је минимум испод кога не можемо ићи.
Драган Рајичић

Прихватили су нас оберучке, али где баш за врат?
Милош Ђурђев

Прихватио је живот онакав какав је. Као биљка.
Павле Ковачевић

Прихватићу понуду да будем члан владе.
Једна будала више у Влади и није неки проблем.
Васил Толевски

Прича о голоруком народу се обистинила.
Све је у рукама појединаца.
Борислав Митровић
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Причам из главе, ако је имам понекад.
Тоне Додлек

Приче о слободи почињу у затвореним круговима.
Пера Јанчић

Причи никад краја.
Зато су оптужени стрељани без суђења.
Драган Огњановић

Прљава уста треба затворити, а не испирати.
Јован Ераковић

Пробао сам да будем бела врана, али не вреди:
Стално ме неко фарба!
Ђорђе Фишер

Проблем бескућника не може се рјешавати на улици.
Зато вас молим да свако иде својој кући.
Милован Јевтовић

Проблем насиља најбоље се решава едукацијом.
Силеџије треба научити памети.
Александар Стојадиновић
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Проблем нашег гробља је у томе што сви
наши гробари имају територијалне претензије.
Растко Закић

Проблеме морамо решавати и решити, али не све.
Нешто проблема морамо оставити, колико за састанке.
Душан Радовић

Проблеме ћемо рјешавати у ходу.
Чим станемо на ноге.
Неђељко Неђо Варагић

Проблеми имају своју цену,
њихови носиоци не.
Даница Грегорчић

Пробуђену свијест није препоручљиво
питати што је сањала.
Јосип Сировец

Проверите да ли су се сви Срби спаковали
пре него што покренете српско национално питање!
Александар Баљак
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Прогањајући напредне људе, ми идемо за њима.
Павле Ковачевић

Проглашена је независност Косова.
Слава му!
Радивоје Рале Дамјановић

Продајемо фабрике а отпуштамо раднике
јер није хумано и људе продавати.
Растко Закић

Продали смо душу ђаволу.
Сад је дошао по амбалажу.
Весна Денчић

Продали смо душу ђаволу.
Накнадне рекламације не примамо.
Срђан Динчић

Продао је земљу да оде у град.
Сад продаје државу да оде у свет!
Ивана Срећковић
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Прође ми живот, а ја не дочеках својих пет минута.
Раде Алимпић

Проживио је тешко дјетињство
у Потемкинову селу.
Младен Вуковић

Производа имамо домаћих и страних,
али су нам сировине искључиво домаће.
Горан Т. Алексић

Производњом меда имаћете само за млеко.
Дарко Марковић

Пролили су море крви.
На њиховом делу напајаће се поколења.
Александар Баљак

Пролили су толико крви
да могу да се кувају у сопственом сосу.
Ратко Дангубић
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Промене су тако брзе
да се могу уочити и камелеони.
Ратко Дангубић

Проналазак контејнера изазвао је праву револуцију у
стомаку гладних грађана.
Ђорђе Латиновић

Пронашао сам себе.
А био сам изгубљен човек!
Радмило Мићковић

Пронашао се између редова.
Није чудо што му је тијесно.
Дарко Батан Жуњић

Пропадам у земљи из чистог патриотизма.
Александар Мијалковић

Пропали смо, а знам и друге државне тајне.
Милутин Ђуричковић
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Проплакала икона.
Видјевши шта раде свештеници!
Миладин Берић

Прорез на гласачкој кутији велика је рупа у демократији.
Милан Бештић

Просечни Македонац живи као пас,
јер се Европа понаша као кучка.
Владимир Нејашмић – Бато

Просјак је купио већи шешир.
Без проширење капацитета
не може се опстати на тржишту.
Ђорђе Оташевић

Проституцију треба легализовати.
Да се политичари не би стидели свога посла.
Драган Огњановић

Прохујала времена се враћају и праве пустош.
Милован Витезовић
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Прошао сам сито и решето.
Толико сам могао са српским пасошем.
Срђан Динчић

Проширили су ми видике.
Направили су око мене пустињу.
Ратко Дангубић

Прошли систем солио нам је памет.
Садашњи нам продаје маглу.
Франци Чеч

Прошли смо сито и решето.
Зато смо овако мали.
Рајко Теовановић

Прошли смо фантастично, али нам повратка нема!
Ранко Пивљанин

Прошло време смо
доживљавали као алегорију,
а ово данашње као алергију.
Матија Логар
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Прошлост се враћа у недостатку будућности.
Зоран Симовић

Прст судбине је хтео да се родим у Србији.
И није ми баш неки прст.
Душан Пуача

Прст судбине обично буде онај средњи.
Мухарем Омеровић

Пса који лаје – не стављајте у иста кола са осталима.
Могао би да делује негативно.
Ђорђе Фишер

Пси се познају по лајању,
а људи по пасјем животу.
Миле Ђорђијоски

Пси у Србији не доносе новине.
Довољно је што их лекторишу!
Бојан Богдановић
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Птица стиче слободу кљуном,
а крилима је чува!
Ладислав Радек

Птице умиру певајући, а ми кукајући.
Јадран Кланица

Птицу можете препознати по перју,
осим ако се не кити туђим перјем.
Маја Давид

Пузањем се чак и бундеве пењу високо.
Иван Карадак

Пуна им уста оних које су узели на зуб.
Слободан Живановић

Пуна нам је капа оних којима је народ
на срцу, а народна имовина на души.
Лука Томић

Пуно смо лепих прилика пропустили,
што се не може рећи за неприлике.
Драган Рајков Раденовић
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Пусти ланац колико ти је дуга демократија.
Љупчо Сиљановски

Пустили су ме и затвора,
а да то нисам ни приметио.
Александар Чотрић

Пустите их да јаучу.
Добар глас далеко се чује.
Радивоје Бојичић

Пустите ме на слободу и бићу ваш роб!
Вук Глигоријевић

Пустите народ да лаје. Пас који лаје не уједа.
Мића Тумарић

Пустите Србе нек се убијају.
Они тако живе!
Живко Гавриловић

Путници су први напустили брод који тоне,
али су претходно прегризли бродски дневник.
Богомил Евтимов
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Путоказ каже куда, али не и како.
Милан Бештић

Пуцањ у празно добар је једино у руском рулету.
Мирослав Клиновски Клињо

Пчела и овца нису довољне за мед и млеко.
Дарко Марковић

Рад је створио човека,
партијски рад – пословне људе.
Вељко Рајковић

Рад је створио човека, реферати господу,
а писање сиромашног писца.
Јасим Мркаљ Кадмус

Рад је створио човека. Зато их је овде тешко наћи...
Срђан Симеуновић Сендан

Ради бољег живота, многи су се одавде иселили.
То није помогло. Овде се и даље живи лоше.
Милан Бештић
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Радили смо као црнци, а најебали као жути.
Марко Гргичевић

Радим као коњ на радном месту магарца.
Јасим Мркаљ Кадмус

Радим са њиховим главама.
Једу из мојих руку.
Иван Цимерман

Радиокативност је повећана, особито ноћу.
Из аутомобила најпре се краду радио-апарати.
Евген Јурић

Радни дан је био уобичајен.
И данас смо штрајковали.
Иван Бузуровић

Радни ручак је завршен, а после ручка још нико није радио.
Милош Ђурђев

Радници се боре за функције,
али животне...
Слободан Дучић
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Радници су изашли на улице.
Код куће се не проси.
Дејан Тофчевић

Радницима капа доле, можда неко убаци и који динар.
Бошко Гргић

Радничка класа иде у рај.
Директно из пакла.
Ђорђе Латиновић

Радничка класа је мотор револуције
са унутрашњим сагоревањем.
Петар Лазић

Радничка класа трља руке.
Сврбе је жуљеви.
Здравко Хорват

Радост је најквалитетнија духовна храна,
са најкраћим роком трајања!
Благоја Тасески
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Радује ме будућност. И још неки пороци.
Екрем Мацић

Разговарао бих ја сам са собом,
али не волим да причам са непознатима!
Нинус Несторовић

Раздвајањем мајмуна од човека
добили смо зоолошки врт и циркус.
Перица Јокић

Разлика између диносауруса и Срба је у томе
што су диносауруси спорије одумирали.
Раде Ђерговић

Разлика између добрих и лоших политичара
је у томе што први не говоре шта мисле,
а други не мисле шта говоре!
Стеван Р. Стевић

Разлику између вола и бика најбоље зна крава.
Ефтим Гашев
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Разлику између ситих и гладних осећају једино гладни.
Борислав Богдановић

Раније је пред Владом било пуно просјака.
Данас у просјачењу нико није испред владе.
Миодраг Стошић

Раније се због пјесама одлазило у затвор.
Сад пропјеваш да изађеш!
Виктор Иванчић

Раније су државе трајале, а режими пропадали.
Сад државе пропадају, а режими остају.
Стеван Р. Стевић

Раније су револуционари водили државу,
сада држава води њих.
Владимир Гајшек

Распад Југославије најтеже је погодило Србију.
Њој је припало највише Срба.
Александар Баљак
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Расправа је завршена без много буке.
Коришћен је пригушивач.
Срђан Динчић

Расте куповна моћ грађана.
Све је више оних који плаћају главом.
Живојин Денчић

Расте посао лажова,
сада има и геополитичких лажи.
Димитар Керелезов

Рат је за нас културни догађај,
јер ми гинемо с песмом на уснама!
Нинус Несторовић

Рат је званична радна посета једне армије – другој.
Милко Стојковић

Рат је стао. Заузимајмо положаје!
Екрем Мацић

Рад је створио човека, а рат – генерале.
Иво Мијо Андрић
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Рат је судар два оркестра, који немају везе с музиком.
Костадин Уста Петров

Рат нас је затекао неспремне.
Нисмо били спремни да одустанемо.
Ненад Николић

Рат су водиле историја и географија
а страдала је биологија.
Ђорђе Латиновић

Ратна сјекира је на сигурном
тек кад умру они који су је закопали.
Јаков Ивандић

Ратни злочин не застарева.
То је народно стваралаштво.
Весна Денчић

Ратни злочинац цијени непријатеља.
Без њега би био нико и ништа.
Радомир Рацковић
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Ратни злочинац, па шта?!
Неко мора и то да ради.
Драган Шушић

Ратни злочинци се солидаришу са жртвама.
Умиру полако али сигурно.
Владица Миленковић Влајче

Ратни успеси се слегну
као и хумке погинулих војника!
Милован Витезовић

Ратовали смо пет година како би показали
да можемо да живимо заједно.
Миладин Берић

Ратови су доносили вашке, а задњи – посланике.
Стамен Георгиевски

Рачунали су да ће лако изаћи на крај са нама.
Нису знали колико смо тежак народ.
Зоран Додеровић
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Рачунам на њу. Ради множења.
Владан Чизмовић – Чики

Револуција је народна игра са певањем и пуцањем.
Петар Лазић

Револуција једе своје синове.
Еволуција очеве.
Срећко Лазари

Револуција једе своју децу.
Што не поједе, то се поквари.
Александар Баљак

Револуција тече док револуционари не стекну.
Рако Никчевић

Револуционарни талас не избацује на
површину дављенике, већ нове давитеље.
Нинус Несторовић

Редовно излазим на изборе.
То је доказ да сам постала од мајмуна.
Јасмина Буква
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Режим је успешно демонтиран.
Продајемо га у деловима.
Радмило Мићковић

Резервисали смо места.
У резервату.
Љубодраг Стојановић

Резултат је катастрофалан мада охрабрује његова тешка
поновљивост.
Дејан Лопичић

Резултати изградње новог човјека: нико никог не познаје.
Мијо Мирановић – Гроф

Резултати су тако чупави да је и нормално
што смо их фризирали.
Радивоје Бојичић

Рекли су да новац није битан.
У почетку.
Иван Бузуровић
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Рекли су лаву да је погрешио.
И... погрешили су.
Димитар Атов

Рекли су му да стоји као споменик.
И он је потражио постамент.
Димитар Атов

Религија има потребе за науком
као што ја имам потребу за прехладом.
Јонуц Карађа

Религиозан човек започиње вером у Бога,
а научник завршава вером у Бога.
Емил Сиоран

Реторика: знање је да и гладног
убедиш да држи дијету!
Петар Краевски

Рећи ћу вам из које сам странке ако сте озбиљан купац.
Милан Бештић
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Реформе дају видљиве резултате.
Све нас је мање.
Раде Ђерговић

Рецесија је ушла на велика врата!
Коначно и нама нешто да уђе!
Сабахудин Хаџиалић

Реци ми кога кујеш у звезде,
па ћу ти рећи докле ћеш лупати.
Драгутин Јокић

Речи наших политичара имају тежину.
Помажу приликом пропадања.
Дејан Тофчевић

Риба смрди од главе!
Шта те спречава да је обезглавиш?!
Георги Маков

Риба смрди од главе, али они су пуноглавци.
Војкан Ристић
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Риба смрди од главе, човек од – ногу!
Иван Русјаков

Рим су спасиле гуске, а и ми се надамо некој животињи.
Ђорђе Латиновић

Роб навике не може бити господар ситуације.
Жељко Марковић

Родитељи уче децу да правилно користе прибор за јело.
За сада је обука углавном теоретска.
Александар Чотрић

Рођен сам у Србији.
Од тога ћу и да умрем.
Слободан Симић

Рођени сте у Србији!?
Више среће у следећем животу.
Владица Миленковић Влајче

Ругали се они што се врте у кругу
онима који тапкају у мјесту.
Лука Томић
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Рудари су и даље најслабије плаћени.
То им је, ваљда, казна што поткопавају своју земљу.
Јован Хаџи Костић

Рудари су најсвјеснији дио радничке класе.
На демонстрације одлазе са шљемовима на главама.
Божо Марић

Ружа се више памти по бодљама него по мирису!
Иван Русјаков

Рука правде још увек превише мастурбира.
Милан Фридауер – Фреди

Руке перем обавезно прије јела.
Значи, сваки други дан.
Живко Вујић

Руке су у власништву тела, а не рада.
Валентин Чудрић

Русе не могу оптужити за прање новца.
Они перу рубље.
Грујо Леро
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Ручак је време за оне који остану живи.
Валентин Чудрић

С вама је било тешко само у почетку.
Сада је неподношљиво.
Раде Јовановић

С гурањем проблема под тепих,
човјек и сам постаје проблем.
Јанко Бучар

С коња на магарца је само почетак,
пред нама су још грандиознији потези.
Зоран Станојевић

С народом већ имамо задовољавајуће односе,
али нећемо само на томе свршити!
Виктор Иванчић

С Њим нисмо у сродству.
Може да нам ради шта хоће.
Илија Марковић
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С њиховим оптимизмом и нашим радом
стојимо пред новим радним победама.
Бошко Смаћовски

С обзиром на то шта га чека,
народ и не живи тако лоше.
Дејан Милојевић

С радом на црно нико није дошао до белог хлеба.
Милан Фридауер – Фреди

Са дивљацима немамо проблема.
Они нас штите од продора цивилизације.
Јаков Ивандић

Са задовољством бих ишао
у корак са временом, али немам времена.
Матија Логар

Са највише апетита о човеку причају људождери.
Стеван Којић
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Са нашим гласовима, изабрани кандидати
певаће сасвим другу песму после избора!
Живко Павлов

Са неких чела и муве беже разочаране.
Василе Ђика

Са новцем немамо проблема.
Теже нам је без њега.
Слободан Дучић

Са њима се не може преговарати
јер су глуви и слијепи. А и мртви.
Бојан Богдановић

Са оваквим слоновима Ханибал
гарантовано не би прошао Алпе.
Момчило Драгичевић

Са политичарима сам на неријешено.
Нити ја њима излазим на изборе
нити они мени долазе на књижевне вечери.
Миладин Берић
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Са принципима и законима
мора бити тако како је,
јер је весело кршити их.
Даница Грегорчић

Са целим светом смо се завадили због браће,
а са браћом због света.
Ива Мажуранић

Сабирањем пропалицe не ствара се већина!
Крсто Дамјанов

Савремена медицина је уздигла болесника до неба.
Срба Павловић

Сагласан сам да будем мердевине само ако
будуће генерације дођу чистих стопала.
Василе Ђика

Сагнуо је главу да би примио венац славе.
Бошко Смаћовски
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Саградили смо кућу на сред пута, па је и нормално
што с времена на време ваљак пређе преко нас.
Александар Стојадиновић

Сад нам је потребно више среће него памети.
Бар нешто да буде у нашу корист.
Тимошенко Милосављевић

Сад смо у затвору и криминалци нам ништа не могу.
Ненад Николић

Сада је најважније спречити унутрашње поделе.
Наиме, уочено је да би неки хтели да се спасу.
Александар Чотрић

Сада они плачу за Македонијом,
а затим ће Македонија плакати због њих!
Бошко Смаћовски

Сада, када су ми се отвориле очи,
мирније спавам.
Срећко Лазари

104

Васил Толевски

Садашња ситуација у Македонији наликује на свадбу:
удовољава се пијанима.
Бошко Смаћовски

Сазрео је политички.
Нико не примећује када лаже.
Драган Огњановић

Сакрио сам се дубоко у својој души.
А баш ту су ме чекали
чувари унутрашњих органа!
Иван Цимерман

Сакупите снагу, јунаци, требаће вам за бежање.
Веле Коцески

Сам са собом: најстроже изабрано друштво!
Милован Витезовић

Сам факт да ће потомство постојати,
за многе је разочарање.
Иоан Ромошан

105

„Бисери балканског афоризма 3“

Самари су испали добри како су нам узимали мјеру.
Владислав Влаховић

Само борба за власт је беспоштеднија од борбе
за голи живот.
Небојша Иваштанин

Само велики народи пишу историју.
Накарадну свако може створити.
Суно Ковачевић

Само глупи служе лепим речима.
Лукави служе онима који су их казали.
Георги К. Константинов

Само две ствари су ми тешке:
небо и земља.
Василе Ђика

Само је слепом народу потребан велики вођа.
Народ који види, радије иде сам.
Миломир Ђукановић
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Само је Тројанском коњу успело
да уђе у историју!
Ефтим Гашев

Само је у лудници понуда смијеха већа од потражње...
Стеван Р. Стевић

Само једном се живи – остало је бесмртност.
Владимир Јовићевић Јов

Само Киклопи имају јединствен поглед на свет.
Миливоје Јозић – Јозо

Само лопов има право да тврди
да живи од својих десет прстију.
Иван Бојађиски

Само лоше информисани је категоричан.
Димитар Керелезов

Само ми можемо добити слободу, а дати државу!
Горан Кљајић
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Само народ свестан своје памети
зна колико му недостаје.
Илија Марковић

Само наше физиолошке потребе
одговарају могућностима.
Радомир Рацковић

Само небески народ може тако дуго да пада.
Тома Ракијаш

Само рђа вечно воли железо.
Иван Цимерман

Само рђавим коњима не бирају се јахачи!
Растко Закић

Само свиња може заклати човјека.
Лука Томић

Само се знање употребом не троши,
већ повећава.
Здравко Курник

108

Васил Толевски

Само се поштених плашимо.
Остали су наше присталице.
Драгиша Кашиковић

Само Сизифу лакне када крене низбрдо!
Ранко Пивљанин

Само тестом на трудноћу можете доказати
човека у неким политичарима.
Славољуб Панић

Само човек без слуха гине са песмом на уснама.
Срба Павловић

Самокритика је за најтеже, критика за мало мање а казне
су за најмање грешке и кривице.
Душан Радовић

Самоубиство је најснажнија самокритика.
Светослав Пеичев

Самоубице су људи који испољавају претеран егоизам.
Желе да само њима буде боље!
Раде Јовановић
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Сан једног фосила: како постати жива легенда.
Наташа Ђорђијоска

Сан о бољем сјутра се код нас сања на радном мјесту.
Недељко Блажић

Сан о циљу, пут у звијезде диже.
Вуко Безаревић

Сан онога који ћути као риба је да не заврши у конзерви.
Миле Ђорђијоски

Сан сваке полицијске државе:
Имати доушника колико и грађана.
Саша Јовичић Екс

Сањам као вук, а будим се као јагње.
Владимир Гајшек

Сањам у бојама. Моји снови су црни.
Жарко Петан
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Сањамо на плеј-бек.
Снови певају, а јава отвара уста.
Драган Алексић

Сањао сам бугарског политичара.
Пробудио сам се мокар.
Красимир Георгиев

Сањао сам да ме сањају.
Владимир Гајшек

Сањао сам кошмар.
Митинг осам милиона мртваца!
Красимир Георгиев

Састали се Хитлер, Стаљин и Тито.
У личности нашег предсједника.
Божо Марић

Састанак је толико био затворен
да нико од учесника није знао о чему се расправљало.
Слободан Јанковић
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Сат произведен у Србији касни већ на монтажној траци.
Дејан Мраовић

Сатерани смо у мишју рупу.
Осећамо се као код своје куће!
Ранко Пивљанин

Сахрањен је уз све почасти.
На опште задовољство присутних.
Митар Митровић

Сачували смо образ.
Остали делови тела још нису пронађени.
Дејан Тофчевић

Сачували смо углед.
О територијама – другом приликом.
Милутин Ђуричковић

Сачували смо хладну главу.
Облоге су чудо.
Недељко Блажић
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Сва врата су нам широм отворена.
Очекујемо рекордну излазност.
Милован Вржина

Сва срећа што смо у новије време имали братоубилачке
ратове... увек су побеђивали наши!
Раде Јовановић

Сва срећа што диктатор није масовна појава.
Проблем се може ријешити уз минималне жртве.
Ђорђе Латиновић

Свака будала би хтела власт.
А ми такве кадрове већ имамо.
Дејан Милојевић

Свака влада у Србији која поднесе оставку
јесте влада националног спаса.
Ранко Гузина

Свака дворска будала сања главну улогу
у националној трагедији.
Турхан Расиев
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Свака дубока промена у земљи највише интересује рударе.
Градимир Здравковић

Свака златна идеја не налази златни рудник.
Томаж Швагељ

Свака ненаправљена свадба,
је један пропали развод!
Турхан Расиев

Свака светлост створи и покоју сјену.
Бојан Швентнер

Свака ствар је на свом месту.
Недостаје једино глава на раменима.
Александар Новаковић

Свака ти је ријеч на свом мјесту,
ако је не изустиш.
Зденко Ореч

Сваке десете године одем на одмор.
Неко је израчунао да се тек тад одморим.
Данијела Ђокић
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Сваке четврте године
бирамо оне који ће живјети боље.
Ратко М. Павичевић

Сваки грађанин са радошћу гладује јер зна
да испуњава обавезе према својој држави.
Раша Папеш

Свако је невин до тренутка
кад потплати судију!
Петар Гонков

Сваки камен који пада у праве руке,
постаје камен – темељац.
Ванчо Полазаревски

Сваки конфликт може да се реши мирним путем.
Зато вас упозоравамо да нам ни случајно не пружате отпор.
Александар Баљак

Сваки мали човек у себи има
заметак великог диктатора.
Драшко Веселиновић
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Сваки пети човек у свету није писмен, а код нас јесте.
Миливоје Радовановић

Сваки Титаник има свој ледени брег.
Иоан Ромошан

Свако даље бежање од стварности
одвело би нас у иностранство.
Ива Мажуранић

Свако има вођу каквог заслужује.
А ми и више од сопствених заслуга.
Илија Марковић

Свако има право на своју грешку.
Ја сам своју искористио на гласању.
Миливоје Јозић – Јозо

Свако носи свој крст, а неки и читава гробља.
Весна Денчић

Свако носи свој крст. Осим организованих.
Вук Глигоријевић
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Свако те примети,
кад си у незавидном положају.
Турхан Расиев

Сваког дана гледам како мале слабости једу велике успехе.
Бранислав Брана Црнчевић

Сваког дана све нам је боље, али треба то издржати.
Митар Митровић

Свакоме може да се деси да има оваквог вођу.
Али то се још никоме није десило.
Владан Сокић

Све би однио ђаво,
али су га предухитрили челници из власти.
Владимир Мићковић

Све више се ради скрштених руку.
Ристо Малешевић – Рима

Све док будемо исправљали праве,
накриви ће стајати усправно.
Митар Ратковић Претвор
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Све док постоји Скупштина,
циркуски занат неће одумрети!
Костадин Уста Петров

Све док се не промени овај народ,
неће бити по мери неких политичара.
Ђорђи Донев

Све има своје границе.
Осим Србије.
Александар Баљак

Све је више адвоката и љекара у политици.
Дојадило им је да се баве појединачним случајевима.
Божо Марић

Све је више златних правила како постати рђа.
Драган Станаревић

Све је више оних
што ми се свиђају све мање.
Јосип Гргић

118

Васил Толевски

Све је јуначки издржао јер није могао побјећи.
Јаков Ивандић

Све је могуће – чак и да се видиш
у рају са својим... убицом.
Петар Гонков

Све је на нама, зато и стењемо оволико.
Никола Дмитровић

Све је отишло до ђавола!
Близина је учинила своје.
Милен Миливојевић

Све је по мери човека и по глави становника.
Бранислав Бане Јовановић

Све је речено кад мора да се ћути!
Радиша В. Ђокић

Све кукавице побегоше,
само ми храбри остадосмо да се бојимо.
Зоран Ранкић
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Све мајстори свога заната.
А нико да поправи државни апарат.
Суно Ковачевић

Све мање и мање једемо хљеба.
Нема га у контејнерима.
Абдурахман Халиловић – Ахил

Све мање причамо о будућности.
Хорор више није у моди.
Дејан Патаковић

Све му иде као по лоју – зна гдје треба да подмаже.
Абдурахман Халиловић – Ахил

Све нам се дешава пред носом.
Далеко од очију јавности.
Илија Марковић

Све наше вође понашале су се очински према народу.
Тукле су га.
Мића Тумарић
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Све наше глупости су доказ да ипак мислимо својом
главом.
Радивоје Бојичић

Све наше крпе искористиле су лакат.
Даница Машић

Све пролази само боља будућност иде даље.
Екрем Мацић

Све сам ово крваво зарадио! –
рече ратни профитер.
Драган Дринчић

Све се нема а сваки дан друга закрпа.
Мухарем Омеровић

Све се с временом шири.
Једнима вене, другима видици,
трећима богатство.
Лука Томић
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Све смо ми то пренијели с кољена на кољено,
зато и не можемо стати на своје ноге.
Дарко Самарџић Кодар

Све су то поштени политичари.
Част изузецима.
Драган Дринчић

Све ће бити на свом мјесту
само да другови оду са положаја.
Радоје Мађо Головић

Све фабрике су продали.
Ћути, бар су нам остали радници.
Тома Ракијаш

Све што је било за дизање, дигнуто је.
Мени је остављен морал.
Владимир Булатовић Виб

Све што лети, не једе се!
Али све што се једе, лети ценама!
Слав Десиславов
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Све што причате гласније,
народу је нејасније.
Милан Дуго Кривокапић

Све што пузи, није човек.
Јасим Мркаљ Кадмус

Све што сте обећали народу,
народ вам је омогућио да имате.
Владимир Булатовић Виб

Сведоци су присиљени да лажу,
јер оно што су видели не одговара истини.
Зоран Т. Поповић

Свеједно је да ли се политичка борба води
у Скупштини или на улици. Речник је исти.
Милош Ђурђев

Свеједно је да ли те посеру
или те користе као тоалетни папир.
Веселин Лари Мишнић
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Свет верује у нас. Само смо ми јеретици.
Анђелко Ердељанин

Свет је велика лудница...
Србија је одељење за изолацију!
Раде Јовановић

Свет је један.
Мањи број непријатеља од тога не можемо имати.
Милан Бештић

Свет је као шаховска табла,
састављена од дана и ноћи,
где се судбина поиграва са људима.
Цвето Градишар

Свет је на ивице провалије. Гледа нас.
Мића Живојиновић

Свет је полудео за стриптизом.
Једино код нас голе нико не гледа.
Срђан Јовановић
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Свет је створио погрешну слику о нама.
Нисмо ми тако ружни као што изгледамо.
Александар Баљак

Свет нам прети највећом муком.
Да сами кројимо своју капу!
Витомир Теофиловић

Свет нас мрзи због вере:
верујемо само у себе.
Милован Илић Минимакс

Свет нас третира као дивљаке,
а ми уопште не једемо месо.
Саша Миловановић

Светлија будућност настаће када слепи прогледају.
Мане Маравић

Светска економска криза неће уздрмати Србију.
Српска влада је на време испразнила национални буџет.
Радивоје Рале Дамјановић
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Светске проблеме лако ћемо решити
локалпатриотизмом.
Томаж Швагељ

Светским моћницима ћемо остати дужни.
Нећемо им узвратити бомбардовање.
Мирослав Средановић

Свеци-каријеристи своје ореоле добијају
посебним указом ђавола.
Душко Кралевски

Свечано је обиљежена десета годишњица
неутемељености камена темељца.
Јосип Сировец

Сви велики гадови личе један на другог,
сваки мали гад мали је на свој начин.
Вуко Безаревић

Сви имамо право на равноправност болова.
Ово је демократска земља!
Радмило Мићковић
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Сви Југословени су били у истим говнима,
али смо ми Срби покупили сав кајмак.
Александар Баљак

Сви који не могу, тако би радо помогли,
а сви који могу – управо су заузети!
Горан Кљајић

Сви на договоре иду хладне главе.
Једино ми на договоре идемо празне главе.
Миладин Берић

Сви наши непријатељи су као измишљени.
Милан Р. Симић

Сви паметни људи су гласали за мене.
Изгубио сам на изборима.
Слободан Симић

Сви полазе од народа,
али нико неће да му се врати.
Иван Карадак
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Сви путеви су трасирани.
Остаје нам још само да их избегнемо.
Зоран Станојевић

Сви се брину о радном човеку.
Зато је радни човек забринут.
Иван Карадак

Сви се диве нашој транзицији,
док нас не купе за мале паре!
Живан Филиповић

Сви се људи разликују од мајмуна,
али нису сви мајмуни различити од људи.
Иван Вркић

Сви смо ми анђели, само се неки ђаво увукао у нас.
Зоран Цвијановић

Сви смо ми силовани.
Само немамо доказа.
Владислав Влаховић
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Сви смо плен, зато што сви ловимо.
Иван Цимерман

Сви Срби су желели да живе у једној држави,
као да су слутили несрећу.
Владан Сокић

Сви Срби у једној држави.
Концентрација која убија.
Зоран Т. Поповић

Сви су људи глумци.
Само неки имају мизеран репертоар.
Иоан Ромошан

Сви су напустили Србе.
Једино нам је смрт осведочени пријатељ.
Илија Марковић

Сви су се негде изгубили, само сам ја остао да лутам.
Ратко Дангубић
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Сви су се спустили на земљу.
Копају један другоме јаму.
Ратко Дангубић

Сви тврде да смо слепци, као да то и сами не видимо.
Љубиша Тодоровић

Сви убијени на Косову претходно су мучени.
Живели су у Србији.
Александар Чотрић

Сви хоће да скоче у бољу будућност.
Зато је толико преступа.
Радоје Мађо Головић

Свијет је подељен на будале и на оне
што се још нису определили.
Ристо Малешевић – Рима

Свијет нам извози своју демократију.
Мора да јој је прошао рок употребе.
Слободан Јанковић
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Свијет нас је потпуно заврнуо,
али нама, ипак, капље.
Владан Чизмовић – Чики

Свијет се напокон солидарисао са нама.
Упао у финансијску кризу.
Миладин Берић

Свијетли ликови су у сјени других.
Екрем Мацић

Свијетли примери су нам дочарали тамну страну живота.
Радоје Мађо Головић

Свима је желео добро, а за себе га задржао.
Рабош Ракијавели

Свима који се куну у своју земљу,
треба потражити тапију.
Михаил Андреев
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Свима који су извукли живу главу
честитамо, а осталима желимо
више среће у наредном извлачењу!
Александар Баљак

Свитање почиње буђењем народа.
Даница Машић

Свједок је заштићен.
Прије главног претреса покривен је црном земљом.
Јово Николић

Свједоци су присиљени лагати
јер оно што су видјели не одговара истини!
Марко Гргичевић

Своје најблиставије побједе
остварили су против измишљених непријатеља.
Небојша Иваштанин

Својим исказом довео сам суд у заблуду.
Признао сам кривицу.
Душан Пуача
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Својим присуством увеличао је свечаност,
одласком још више.
Дејан Лопичић

Свугдје власт квари човјека.
Код нас је обрнуто.
Срећко Лазари

Секли су врпце, сада састављају крај с крајем.
Милијан Деспотовић

Сељак је сумњив. Стално нешто копа.
Митар Митровић

Сељак се обесио о јабуку и тако наставио
да ужива у плодовима свога рада.
Дејан Тофчевић

Сељаку је небо генерални спонзор.
Ратко Шоћ

Сенилност на високим позицијама
зове се дипломатија.
Нико Брумен
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Сећам се народа.
То је оно што излази на изборе!
Милен Миливојевић

Сигуран сам да ће ова влада оправдати моје повјерење.
Вјеујем у њихову неспособност!
Бојан Богдановић

Сигурно има нешто труло у држави Данској
чим се и код нас толико осјећа.
Драган Копривица

Сиђите са сцене док вам још аплаудирају.
Бранислав Ђокић Кан

Сизифе, Србине!
Нинус Несторовић

Силазак у народ је превентивна мера
да се народ не попне горе.
Драгослав Мишић

Симптоматично је кад последња рупа на свирали даје тон!
Миленко Пајовић
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Син ми је упао у лоше друштво.
А ја се плашио да неће успети у животу.
Ђорђе Оташевић

Синове сам послао у рат.
Сигурнији су него у кафићу!
Милен Миливојевић

Синови џелата изучавају дела
очевих жртава.
Павле Ковачевић

Синоним за погрешан корак је минско поље.
Дарко Самарџић Кодар

Сиромаху је лакше када види просјака.
Костадин Уста Петров

Сиромашан човек се чуди како то да је
и он наше највеће богатство!
Растко Закић
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Сиромашан човек чека лето
да у друштву не буде само он бос.
Бранислав Брана Црнчевић

Сиромашном народу препоручујемо душевну храну.
Једино је она бесплатна.
Живко Вујић

Сироти људождери,
колико је једнолична њихова исхрана.
Сашо Бражански

Сиротиња гине за слободу. Богати то решавају новцем
Пуниша Белић

Сиротиња нема пријатеље,
а још мање непријатеље.
Георги Хађи – Васков

Сиротиња се озбиљно олењила.
Један дан једе, а шест се одмара!
Раде Јовановић
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Сисањем доказују да отаџбину воле као мајку!
Софе Штерјоски

Систем се мења, али су комбинације старе!
Мирослав Штерјоски

Сит гледа на гладног са неповерењем,
а гладан гледа ситог да поједе!
Раде Кецојевић

Сити смо меда и млека. Хоћемо хлеб!
Јане Атанасов

Сити смо обећања, а када је човек сит – све трпи.
Миодраг Тасић

Ситна боранија се опасуљила,
јер јој власт поново запржила чорбу.
Живко Кулић

Ситна риба се на хлеб хвата.
Даница Машић
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Ситној риби није потребан никакав мамац
– она гута све.
Сашо Бражански

Ситуација је критична.
Више ни јуначке песме не помажу.
Милан Цветковић

Ситуација је лоша, али ми за боље и не знамо.
Такав је наш образовни систем.
Милен Миливојевић

Сишао би Бог међу Србе, али се боји да не добије батине.
Миладин Берић

Сјећам се лијепе будућности.
Као да је јуче била.
Милан Дуго Кривокапић

Скидали смо им капу.
Зато смо остали гологлави.
Милан Бештић
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Скините сувишан килограм!
Решите се мозга!
Нинус Несторовић

Склопљено је још једно трајно познанство:
присутни су упознати са проблемима.
Алексије Марјановић

Скоро смо остали без војске.
А када буду похапсили и све мафијаше,
остаћемо и без полиције.
Митар Митровић

Скромност је често страх пред већом одговорношћу.
Слободан Добрић

Скупили смо се око пуног контејнера,
да прославимо Молитвени доручак.
Митар Митровић

Скупљени доказни материјали упућује на то
да чињенице неће изаћи на површину.
Живојин Денчић
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Скупо се плаћа оно што ништа не кошта.
Миљенко Жуборски

Скупо су нас коштали успеси по сваку цену.
Ранко Гузина

Скупоћа као хладноћа.
Не пролази кроз масне слојеве.
Владимир Булатовић Виб

Скупштина коначно има кворум.
Проглашена је општа амнестија.
Бојан Богдановић

Слаба је партија без рокада.
Гојко Божовић

Слабићима је најближи
осећај боксерске вреће.
Даница Грегорчић

Слабо лети птица којој је лепо на земљи.
Павле Ковачевић
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Слабо му се пише,
стално му читају лекцију.
Срећко Лазари

Слажем се да је: чист рачун – дуга љубав.
Али, то је онда ипак љубав из рачуна.
Вуко Безаревић

Слама је наше национално обележје.
Или је млатимо, или се хватамо за њу.
Срђан Јовановић

Следеће године имаћемо хлеба на претек.
Биће га и за ову годину.
Момчило Михајловић

Слепи најтеже силазе са сцене!
Ангел Славилов

Слепи Хомер није водио Грке
јер је демократија још била у повоју.
Милан Бештић
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Слепило нам је историјска традиција.
Ефтим Гашев

Слепи вођа може да води народ и везаних очију.
Владан Сокић

Слепом Вођи не можеш рећи истину у лице.
Дукан Јелен

Слиједећи најбољег сина народа,
изневјерили смо своје – дједове.
Звонимир Балог

Слијепцима ништа друго није ни остало него да гуслају.
Милад Обреновић

Слика беде је увек пуна!
Турхан Расиев

Слика сваке државе је лијепа
ако се слика државним апаратом.
Мијо Мирановић Гроф
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Слици на зиду није потребно кандило
да би неки у њу гледали као у икону.
Момир Станисављевић

Слобода говора је неостварива.
Уста су нам пуна демократије.
Вељко Рајковић

Слобода говора је потпуна:
можете говорити у себи или ван себе.
Раде Петковић

Слобода говора нам допушта да ућутимо.
Маја Давид

Слобода је као лимун, постаје горка кад се исцеди.
Зоран Додеровић

Слобода је увијек имала цијену.
Ми смо, на жалост, остали без пара.
Радомир Речевић
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Слобода писања је
неограничена – за ограничене.
Роберт Марић

Слободни су искористили слободу.
Отишли су у иностранство.
Димитрије Јовановић

Слободно останите у земљи!
Рушићемо само до темеља.
Раде Јовановић

Слободу говора имају само они који немају шта да кажу.
Дејан Патаковић

Словенац је Словенцу Словенка.
Жарко Петан

Словеначке идеолошке и политичке боје су:
црвена, плава, бела, црна и зелена.
Да ли је застава права?
Драшко Веселиновић
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Словеначки Парламент је као зоо врт.
На једној страни су леви, а на другој десни.
Драшко Веселиновић

Словеначки прозор у свет је
аеродром у Франкфурту.
Драшко Веселиновић

Словенија: једна успешна ствар –
толико рекламација.
Јанез Сршен

Сложили смо се да глупост нема границе.
Још само да се договоримо око државног уређења.
Горан Докна

Сложна браћа кућу граде, а несложна седе у парламенту.
Рајко Новаковић

Сломљени ћуп нема потребе за поклопцем!
Георги Роботов

Служио је народу, а хонорарно је радио за себе.
Жарко Петан
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Слушне апарате не носе они који слушају,
већ они који морају да послушају.
Франци Чеч

Смањили смо криминал на минималну меру.
На сваки метар квадратни.
Александар Мијалковић

Смеј је најбољи лек – али је све теже доћи до рецепта!
Рајко Мицин

Смејемо се ретко. Густо је.
Велибор Марјановић

Смејте се, умро је кловн.
Фране Миличински Јежек

Смејући се, сатиричар
се опрашта са својом будућношћу!
Иван Коларов

Смењен је уредник вести.
Није био довољно маштовит.
Саво Мартиновић
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Смета ми ово колективно лудило.
Моје индивидуалне способности
не могу да дођу до изражаја.
Зоран Т. Поповић

Смех је здрав и по цену да будеш исмејан.
Анастас Ђушковски

Смех је здравље, здравство је за смејање!
Петар Краевски

Смех открива наше озбиљне намере.
Бранислав Бане Јовановић

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

Смијех је посљедња ријеч еволуције.
Весна Парун
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Смрт гледа озбиљно на посао.
Најпре сакупља најбоље.
Красимир Георгиев

Смрт је цена бесмртности.
Жарко Петан

Смртна казна је нехумана...
убијање је природни поступак
за чишћење Земље.
Јоже Воларич

Смртна казна је укинута.
Живјеће овај народ.
Јован Ераковић

Смртна казна над најокорелијим криминалцима
се извршава у присуству власти.
С ким си, онакав си.
Милан Тодоров

Сналазим се као риба у води.
Зато су ме упецали.
Живко Ђуза

148

Васил Толевски

Сналазимо се као риба у води.
Ћутимо.
Срба Павловић

Социјализам је идеалан на папиру,
а демократија само у сновима.
Јадран Кланица

Социјални проблеми из социјализма,
у капитализму су постали капитални.
Здравко Калтнекар

Социјални програм је успешан.
Све је више заједничких казана.
Драган Огњановић

Спавајте мирно.
Разбудиће вас политичар из ваших снова.
Ратко Дангубић

Спавају и питања.
Али као зец.
Василе Ђика
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Спали смо на ниске гране.
Више се не можемо ни објесити.
Драган Павличић

Спасили су нас научници.
Пронашли су да је гладовање здраво.
Сенад Хонић – Хона

Спашће с ногу ко сваког дана предузима значајне кораке.
Љубиша Манојловић

Спонтани излазак народа на улице,
одлично је организован.
Сенад Хонић – Хона

Спорт је доследнији од политике.
Професионалци не играју са аматерима!
Миленко Пајовић

Спремни смо на промене под условом да останемо
на власти.
Драгиша Кашиковић
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Спретност је искористити неспретне.
Драгомир С. Радовановић

Спроводили су реформе. Био је то диван спровод.
Владица Миленковић Влајче

Срамота ме је да дам живот за отаџбину.
То је најјефтиније што имам.
Бојан Богдановић

Србе одмеравају од главе до пете.
И тако их проглашавају за великосрбе.
Мирослав Средановић

Србе покреће механизам
са унутрашњим сагоревањем.
Весна Денчић

Срби би се и национално помирили,
али немају достојног противника.
Илија Марковић
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Срби заслужују надокнаду за одвојен живот.
Живот је негде другде.
Раде Јовановић

Срби и демократија, то је већ хибрид.
Ивко Михајловић

Срби и Хрвати су један народ,
али никако да се договоре који.
Дејан Милојевић

Срби могу да промене свет, тако што ће,
на пример, да оду на онај.
Владица Миленковић Влајче

Срби на Косову имају иностране гаранције.
Добили су од Албанаца бесу.
Мирослав Средановић

Срби на Косову себе прецењују.
Траже права као да су Албанци.
Мирослав Средановић
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Срби породично стабло користе за потпалу ватре.
Саша Томић

Срби се масовно враћају у цркве.
Крсте се шта их је снашло.
Душан Пуача

Срби се могу похвалити да су Европи
дали највише нација.
Живко Вујић

Срби су бољи народ него што једни другима раде!
Драган Шушић

Срби су велики народ.
Нема рата који их може мимоићи!
Илија Марковић

Срби су весео народ. И деца им се смеју!
Миодраг Лазаревић

Срби су довитљиви. Кад нису у смртној,
јесу у животној опасности.
Илија Марковић
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Срби су завршили преговоре са Албанцима.
Сада могу да се посвете међусобним обрачунима.
Мирослав Средановић

Срби су ископали многе гробове,
да би тек онда схватили да им лидери уопште не леже.
Бојан Богдановић

Срби су једини народ на свету који од вође пута
добија упутства за лутање.
Драгослав Митровић

Срби су једино успешни у дељењу.
Други им ваде корен.
Мирослав Средановић

Срби су луд народ!
Узмеш им половину територије,
а они никако да схвате да им желиш добро?!
Радивоје Рале Дамјановић

Срби су луд народ.
А за вође су изабрали своје најбоље синове.
Слободан Симић
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Срби су назадни.
Они би да се врате тамо одакле су протерани.
Мирослав Средановић

Срби су народ без корена. Појели су га.
Миливоје Јозић – Јозо

Срби су народ који држи до себе.
Толико пута им је таштина надвладала суштину.
Душан Војводић Бирџа

Срби су народ са дугим памћењем.
Сећају се и када су последњи пут јели.
Александар Чотрић

Срби су небески народ – нека им је лака земља.
Драгутин Минић Карло

Срби су небески народ.
Понашају се као да су пали са Марса.
Миодраг Лазаревић

Срби су паметан народ, али то вешто скривају.
Ненад Вучетић
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Срби су познати као народ који поштује непријатеља.
Осим кад ратују између себе!
Раде Јовановић

Срби су постали небески народ јер су много лагани.
Бојан Богдановић

Срби су способни да препознају способног политичара.
Само кад би га негде могли видети!
Раде Јовановић

Срби су уравнотежен народ.
Радују се туђој несрећи подједнако као и својој.
Нинус Несторовић

Срби толико поштују непријатеља
да га сматрају својим пријатељем.
Зоран Ранкић

Срби ће се извући из блата када остану без земље.
Миливоје Јозић – Јозо

Србија би највише имала витезова шведског стола.
Миодраг Лазаревић
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Србија има територијалне претензије.
Према својим отетим територијама.
Мирослав Средановић

Србија је била велика тајна.
Сада је мала.
Александар Чотрић

Србија је ван Велике Србије.
Павле Ађански

Србија је земља промена.
Час влада ратно, час предратно стање.
Митар Туцовић

Србија је као Швајцарска. Није чланица Европске Уније.
Мирослав Средановић

Србија је медицински феномен.
Вођа је болестан, а нама није добро!
Нинус Несторовић

Србија је пакао. Народни казани свуда врију.
Драган Матејић
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Србија је погодна за међународни гасовод.
У земљи влада велики притисак.
Мирослав Средановић

Србија је поносна држава.
Мало, мало – па добије по носу.
Анђелко Заблаћански

Србија је све мања.
Нема више места ни за панику.
Срђан Динчић

Србија је свуда где су српски гробови.
Ми смо једина земља по мери човека!
Раде Јовановић

Србија је три пута ратовала јер се броје само победе.
Владан Сокић

Србија је фавела Београда.
Срђан Јовановић
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Србија још увек нема плаћеничку војску.
Ми гинемо из задовољства!
Раде Јовановић

Србија мора бити Велика!
У ову не могу да стану сви проблеми.
Илија Марковић

Србија нема море, зато се ми овде давимо ручно.
Срба Павловић

Србија се из дана у дан смањује.
Тиме се избегава катастрофа већих размера.
Милан Тодоров

Србија се интензивно развија,
али се очекује да то неће оставити озбиљније последице.
Драган Шушић

Србијом ће владати људи од акције. Бесплатне.
Миодраг Стошић
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Србима нису потребне визе.
Они највише путују на онај свет.
Александар Чотрић

Србин дуго ћути док се не наљути.
А кад се наљути, он ћути и даље.
Ива Мажуранић

Србин је мио
ма које националности био.
Александар Баљак

Србин је Србину Србин!
А може и горе!
Бранислав Бане Јовановић

Србин најбоље види кад му падне мрак на очи.
Зоран Ранкић

Србин не би пуцао на Србина,
да није сигуран да ће га промашити.
Илија Марковић

160

Васил Толевски

Срела нас је памет.
Био је то пријатан и кратак сусрет.
Матија Логар

Срео сам свог професора после тридесет година.
Познао сам га по капуту.
Зоран Т. Поповић

Срећа да су некима зуби слабији од апетита.
Момчило Драгичевић

Срећа је да се диктатор појавио.
Иначе бисмо вековима живели у заблуди да нас свет воли.
Момчило Михајловић

Срећа је лепа док се чека.
Зато и не испуњавамо предизборна обећања.
Александар Чотрић

Срећа наша што је рупа на дну брода.
Да је на палуби – видела би се.
Ђокица Миљковић
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Срећа се никада не одмара,
жалост никада не мирује.
Тоне Додлек

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

Срећни народи своју историју пишу мастилом.
Жарко Миловановић

Српска се труба с Косово чује.
Свира шоту.
Дејан Милојевић

Српске земље су тамо где су српски гробови.
То је јефтиније него да сваки час купујемо компас.
Милан Тодоров

Српски богови су живи, а то је,
мора се признати, отежавајућа околност.
Kaрло Вереб
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Српски владари су некад окупатора љубили у ноге.
С временом је ниво опхођења подигнут на виши ниво.
Александар Чотрић

Српско достојанство је тако велико
да диктатор може небројено пута да га згази.
Негован Марковић

Срушен је мост.
Сада тенкови прелазе преко народа
Даница Машић

Срушили су градоначалника.
Био је, брате, ругло града.
Мића Тумарић

Срце има пријатеље, мозак је усамљен.
Бранислав Брана Црнчевић

Ставио би прст на чело,
али се плаши да не остави отиске.
Миле Ђорђијоски
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Стално ровари по земљи.
Трага за коријењем.
Милорад Јокнић

Стално траже средства за
темељно испитивање кула у ваздуху.
Љупчо Сиљановски

Стандард је остао мали,
зато што смо га оставили да расте у блату.
Панде Петровски

Стање је грозно.
Сиротиња поново има
револуционарне шансе!
Стеван Стојичић

Стао нам је мозак. Али ми идемо даље!
Зоран Ранкић

Стара и нова власт ипак имају нешто заједничко.
Незадовољан народ.
Владан Сокић
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Стари Латини су јели лежећи. Ми смо их превазишли.
Лежећи радимо.
Срђан Јовановић

Стари режим је мртав,
али је новом завештао органе.
Милан Бештић

Статистика рачуна по глави становника,
а наплаћује по грбачи.
Владимир Кусовац

Статистика тачно зна од чега се умире.
И даље је тајна од чега се живи.
Саво Мартиновић

Ствари се етикетирају прије,
а човјек послије продаје.
Драго Боснић

Ствари су јасне –
зашто су наша мишљења тако загађена?
Томаж Швагељ
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Створили смо идеалан систем.
Више се није могло.
Александар Баљак

Стигла је порука из раја:
Враг је однио шалу!
Дарко Самарџић Кодар

Стигла су боља времена.
Видио сам кад их истоварају.
Слободан Јанковић

Стигле су мировне снаге.
Рат може да почне.
Милорад Јокнић

Стигли смо у домовину.
Препознајем обећана брда и долине.
Миломир Ђукановић

Стид смо протерали.
Што да нам буде непријатно?!
Драган Рајков Раденовић
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Стичући животно искуство, изгубио сам све што сам имао.
Душан Старчевић

Стока никад не изува копита.
Зоран Ранкић

Стомак је напреднији од главе.
Зна када је празан!
Борислав Митровић

Стопама развоја губи се сваки траг.
Горан Докна

Страдање једног народа
није гаранција за достојанство!
Крсто Дамјанов

Страх остаје. Само се страшила мењају.
Будимка Стојанов

Страшила страше птице, а неки политичари људе.
Живко Вујић
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Страшно је бити десна рука шефу
и тек онда схватити да је левак!
Слав Десиславов

Страшно је кад се и геноцид
спроводи у име народа!
Богомил Евтимов

Стрељање стотину дезертера побудило је у мени
патриотска осећања.
Милан Бештић

Строги пост није само одраз
наше економске ситуације,
већ и враћање народа вери.
Радивоје Рале Дамјановић

Стуб срама је одлично камуфлиран.
Нема странке која га није облепила.
Раша Папеш

Студенти су изашли на улице.
Кад дипломирају, то је искуство које ће им бити
драгоцено.
Милан Тодоров
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Студентима је место у амфитатру а не на улици.
Ту ће бити тек када дипломирају.
Ђорђе Оташевић

Судац је човјек који између двије лажи
треба изабрати истину.
Божидар Хитрец

Судбину политичара одређују гласачке кутије, а судбину
народа контејнери.
Недељко Блажић

Судећи по Каину и Авељу, људи су ипак браћа.
Петар Лазић

Судећи по посмртним говорима,
на свету има само анђела.
Јане Атанасов

Судећи по томе да је ћутање злато,
ми смо златан народ!
Ефтим Гашев
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Судећи по фосилима, држава нам је већ сасвим одумрла!
Миленко Пајовић

Суди се и невинима.
Пред законом су сви једнаки.
Александар Чотрић

Судија више верује убици него сведоцима,
јер убица је био ближе месту злочина.
Александар Баљак

Судије не суде ни по бабу ни по стричевима.
Партијски интереси су изнад рођачких.
Ђорђе Оташевић

Судство код нас није самостално.
Пресуде се доносе у име народа!
Живојин Денчић

Суђено им је у одсуству.
Деловали су изгубљено.
Недељко Блажић
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Суђење је завршено.
Оптужени је проглашен за заштићеног свједока.
Милорад Јокнић

Сузе нису случајно слане.
Живот је као море.
Зоран Додеровић

Сукоб интелигенције и власти је измишљен.
Никада интелигенција није хапсила власт.
Петар Лазић

Сунце је далеко!
Европа није ваљда још даље?!
Георги Хађи – Васков

Суседов хлеб из микроталасне пећнице
лепше мирише.
Маја Давид

Таблоиди су тако хумани часописи.
У њима ћете своје непријатеље
видети у најлепшим бојама.
Богдан Новак
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Тај народ је толико стар
да ће од њега постати човјеколики мајмун.
Душан Ђуришић

Тај човек је политичар, криминалац и бизнисмен.
Родила га мајка за све.
Милан Тодоров

Тајна вечера је прославила два-три сликара,
а тајни ручкови стотине политичара.
Ненад Несторовић

Такав развој још није забележен.
Очевици су неписмени.
Вук Глигоријевић

Таква симултанка!
Све их држи у шаху!
Илија Марковић

Таквог мајка више не рађа.
Будуће мајке могу да одахну.
Момчило Михајловић
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Такву овцу мајка не рађа:
Не може је ошишати ни један режим!
Живко Павлов

Тако искусан политичар, а дупла незналица.
Тај не зна што нема.
Драган Копривица

Тако је у сваком циркусу. Тужно.
И они који не умеју да возе бицикл исмејавају мајмуна
који то уме.
Драгослав Митровић

Тактику нечињења уздигли смо у стратегију!
Витомир Теофиловић

Таман решим да се помолим богу,
бог се промени.
Владимир Булатовић Виб

Тамо где зидови имају уши, лисице служе као минђуше.
Горан Докна
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Тамо где је слепило водеће,
нормално је да видовити буду изгурани на зачеље!
Борислав Ганчев

Тамо где пси лају – каравани уједају.
Милутин Млађеновић

Тамо где сви вуку на своју страну,
нема ко да повуче.
Миле Ђорђијоски

Тамо где смо успели – свака нам част.
Тамо где нисмо – срам их било.
Тимошенко Милосављевић

Тамо гдје је власт бијесна,
свака је држава тијесна.
Весна Парун

Тамо гдје сви вуку назад, дезертери су авангарда.
Радомир Рацковић

Тапкамо у месту, али путеви нам се разилазе!
Димитри Лешниковски
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Тата, народ није добар.
Ништа не једе.
Сенад Хонић – Хона

Тачно је да је предводник слеп,
али шта би лепо имао да види
и кад би случајно прогледао?
Милан Тодоров

Творац је знао посао:
срце да је изнад трбуха.
Петко Колев

Тек кад је пао, видели смо да је наше горе лист.
Драгослав Мишић

Тек кад је почео да лиже, упала му је кашика у мед.
Верољуб Јовановић

Тек кад је председнику пао камен са срца,
народ је видео колике су то територије.
Горан Докна
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Тек кад се распала Југославија,
схватио сам да знам више страних језика.
Ђорђе Јелисић

Тек кад су ми одрали кожу,
схватио сам колико ми је добро стајала.
Владислав Влаховић

Тек кад су нас сметови затрпали,
схватили смо мисао која је провејавала.
Вук Глигоријевић

Тек када је испливао на површини, видело се да је балван.
Дејан Лопичић

Тек када је стигао на циљ, почео је да остварује своје
циљеве.
Даница Машић

Тек сад ми је јасно зашто је хумор у кризи.
Враг је однио шалу.
Живко Ђуза
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Тек смо се опасуљили кад смо се нашли
на казану народне кухиње.
Слободан Трикић

Тело сваког тиранина потопљено у народ
истискује онолико народа
колико је тиранин тежак.
Бранислав Брана Црнчевић

Телохранитељи су окружили председника.
Пазе да нам неко не стане на муку.
Момчило Михајловић

Темељ нам је добро ударен.
Судећи по томе колико смо пропали.
Раде Петковић

Теоретски смо добро потковани,
а практично смо оседлани.
Слободан Симић

Теорија је створила Велику Србију а пракса малу.
Радослав Тилгер
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Терор примењујемо само према онима
који се са нама не слажу.
Драгиша Кашиковић

Тестамент државе која одумире не важи!
Није диктиран при здравој класној свести.
Љупчо Сиљановски

Тешке главе највише олакшавају државу!
Георги Хађи – Васков

Тешки су то људи!
Све их теже подносимо!
Горан Мракић

Тешко бебама у држави у којој сисају – одрасли!
Иван Карадак

Тешко да ће победити истина.
Ми не волимо да губимо.
Нинус Несторовић
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Тешко је бирати између два зла.
Ми смо навикли на већу понуду.
Момчило Михајловић

Тешко је бити поштен.
Нарочито ако си на власти.
Драган Огњановић

Тешко је бити права свиња,
јер је конкуренција велика.
Маја Давид

Тешко је бити Србин, али касно.
Бранислав Брана Црнчевић

Тешко је вјеровати да је толики
комад будале прошао сито и решето.
Слободан Јанковић

Тешко је искоријенити народ у којем има корова!
Екрем Мацић
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Тешко је кад своје поштење
препознате у туђим џеповима.
Борислав Путник

Тешко је народу одредити дијагнозу.
Није му ништа, а све га боли.
Мухарем Омеровић

Тешко је пливати у меду и млијеку
а притом задржати – чисте руке.
Крешимир Метелко

Тешко је стати кад не знаш где си кренуо.
Димитар Атов

Тешко је умрети за отаџбину,
али и живети није ништа лакше.
Љупчо Сиљановски

Тешко је ухватити коловођу док траје музика.
Звездана Станковић
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Тешко ми је – али не толико
да бисте ви били срећни!
Зоран Раонић

Тешко овци лављег срца.
Ненад Црнчевић

Тешко се борити против ветрењача
јер се окрећу како вјетар пуше.
Франо Вукоја

Тешко се варе, а прости ко пасуљ.
Душан Ђорђевић

Тешко се опредијелити између
блиставе памети и атрактивне глупости.
Никола Шарановић

Тешко ће стандард међу Србе. Небески је то народ.
Мића Тумарић

Тешкоће су биле проилазне. Више нису.
Стеван Наумовић
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Тим немих посматрача из света има и додатне квалитете.
Они нити чују, нити виде!
Раша Папеш

Тко има у глави,
не зна куд би с њом.
Весна Парун

Тко је луд да буде паметан.
Тома Бебић

Тко краде, у пакао ће,
тко не краде, у паклу је!
Данко Ившиновић

Тко може, нек мисли својом главом.
Остали ће бити добро информирани.
Маринко Чавар

То је брига о човеку: с обзиром на то
да власт квари људе
– изабрали смо већ искварене.
Милан Илић Маја
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То је прави народни вођа.
Покровитељ и учесник кориде.
Раде Петковић

То је слободно друштво.
Свакоме је дозвољено да велича вођу.
Александар Милановић

То нас вођа гази.
Познајем га по кораку!
Нинус Несторовић

То није старачко домаћинство.
Видео сам у дворишту квочку с пилићима!
Селимир Костић

То што је Колумбо тражио, то смо и добили.
Мијо Мирановић – Гроф

То што нам је дупе зинуло,
добар је предуслов за улаз страног капитала!
Васил Толевски
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То што народ може много да издржи, замара полицију.
Мића Живојиновић

То што неки месецима живе без плате
најбољи је доказ да није све у новцу.
Жарко Миловановић

То што нисмо богато друштво,
сиромашнима дође као олакшавајућа околност.
Саша Јовичић Екс

То, што неки желе да оставе дубок траг,
не значи да треба да газе све око себе.
Јелена Кујунџић

Толики визионари, а ћораво нам иде.
Динко Османчевић

Толико вјера, а нико никоме не вјерује.
Момчило Драгичевић

Толико им је лакнуло да му опроштајни говор
нису читали, већ – певали.
Милован Илић Минимакс
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Толико је велики сноб
да и цигарете пали значајним дрвећем!
Пламен Георгиев

Толико је дуго вукао конце
да се сад за њим вуку репови.
Драган Копривица

Толико је кловнова у службама
да је држава морала да прави циркус.
Мића Тумарић

Толико је покварен
да ни власт не може више да га поквари.
Георги Хађи – Васков

Толико је украо, да је лако постао поштен.
Драшко Веселиновић

Толико каснимо иза света, да ћемо и
пропаст света сигурно пропустити!
Томислав Трбојевић

185

„Бисери балканског афоризма 3“

Толико кратко живи човек!
Не може да дочека бесмртност!
Цветан Розов

Толико лоше стојим да ми ни ногу више не подмећу.
Слободан Добрић

Толико нас има у Хагу да би ваљало
затражити аутономију.
Горан Мишковић

Толико сам велики патриота
да ме је срамота што сам жив.
Миливоје Радовановић

Толико смо веровали нашој авангарди,
да смо постали авантуристи.
Томаж Швагељ

Толико смо забраздили, да ће нам и корен ишчупати!
Јелена Кујунџић

Толико смо напредовали да даље немамо куд.
Влајко Ћулафић
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Толико смо постали једнаки да неке више не могу
да препознам.
Момир Станисављевић

Толико страшила а приноси мали.
Александар Баљак

Толико су дарежљиви да своје грешке приписују другима.
Јоже Воларич

Толико су ми смешни кад их гледам.
Да ћу опет да их бирам.
Иван Бузуровић

Точак историје се подмазује крвљу!
Ацо Доганџић

Точак је пример да се најбрже напоредује вртећи се у круг.
Милан Пантић

Точку историје су очигледно
подметнути клипани.
Влајко Ћулафић
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Трагове његова успјеха слиједи
– полицијски пас!
Зденко Ореч

Традиционална медицина је прихватљивија.
Одмах знаш од чега си умро.
Весна Денчић

Тражећи детелину са четири листа, остао је ненапашен!
Софе Штерјоски

Тражим више дежурних криваца
да ме у мом послу замјењују.
Стеван Стојичић

Тражимо иглу у пласту сена.
Потребна нам је за компас!
Драгослав Митровић

Тражимо разумна бића у космосу,
уместо на земљи.
Ратко Дангубић
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Тражио сам га испод дрвета и камена,
а он је био испод ципела!
Димитар Атов

Транзиција није готова.
Још увек има запослених!
Нинус Несторовић

Треба да се вратимо коренима, а не корењу!
Драган Шушић

Треба им мој глас.
Зато су ме ухватили за гушу.
Никола Талевски

Треба нам плаћена војска.
Да не гину људи бадава.
Дејан Милојевић

Треба рећи народу да је победио.
Биће му лакше.
Милан Цветковић
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Треба упамтити што треба да се заборави.
Веселин Брновић

Треба хапсити искључиво невине.
Да се криминал не би даље ширио.
Нинус Несторовић

Треба чувати достојанство наших министара.
Не треба их хапсити чим нешто украду.
Драгутин Минић Карло

Требало би до даљег забранити све говоре.
Нека свако уради оно што је хтео да каже.
Душан Радовић

Требало је вратити расположење народу.
Зато смо изабрали кловнове.
Ненад Николић

Требало је да нам изваде очи
да бисмо прогледали.
Горан Мишковић
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Тренутак смрти кратко траје, али је непоновљив.
Зоран Ранкић

Тренутни сам председник Србије,
али играо сам и у другим комедијама.
Владан Сокић

Тренутно смо у кризи,
али не траје то код нас дуже од пет векова.
Весна Денчић

Тренутно стање демократије:
много информација, мало хлеба.
Ивко Михајловић

Тржишну економију још немамо,
али имамо тржишну политику!
Димитри Лешниковски

Трошкови сахране већ
превазилазе вредност покојника!
Драган Рајичић
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Трутови не праве мед,
али мед ствара трутове!
Петар Краевски

Туђи идеализам има ограничен рок трајања.
Јоже Олај

Туђинска власт нас је увијек поткрадала,
а онда су дошли наши.
Јосип Маргета

Тужићу их за нанет душевни бол.
Питали су ме како живим.
Раде Ђерговић

Тужни су рачуни судбине.
Бруно је завршио на ломачи,
а папе се шетају авионима.
Валерију Бутулеску

Турци нам нису могли доћи главе за петсто година, а неки
наши мисле да могу преко ноћи.
Радован Пиљак
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Турци су нас набијали на колац.
Европљани кажу да смо криво насађени.
Жељко Марковић

Турци су нас набијали на колац.
Наши су много интимнији.
Васил Толевски

Турцима смо шетали опанке.
Данас опанци шетају нас.
Милан Никитовић

Ћоравима је свака улица слијепа.
Милад Обреновић

Ћорсокаци воде у слијепе улице.
Владан Чизмовић – Чики

Ћутање је дипломатски језик.
Жарко Петан

Ћутање је знак одобравања.
То је оно што власти од грађана желе да чују.
Срба Павловић
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Ћутање је универзално за сва говорна подручја.
Славомир Васић

У арени аплауз је смртоносан,
да би се аплаудирало, бик мора умрети.
Киро Урдин

У Библији пише: Не кради.
Али где се чуло и видело
министар да чита Библију!
Васил Толевски

У бироу за нађене ствари морало би да буде
и људских глава.
Многи се жале да су је изгубили.
Љубиша Манојловић

У бити чизама је да газе светом!
Милован Витезовић

У борби са оваквом праксом ми немамо
ни теоретске шансе.
Живојин Денчић
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У Босни људи знају име сваког политичара,
а почесто не умију ни властито потписати.
Екрем Мацић

У Босни су избори слободни – организује их окупатор!
Горан Кљајић

У братској Европској заједници
највише се плашим
банкарске топле браће.
Иван Цимерман

У Бугарској закони губе снагу
још пре него што ступе на снагу!
Турхан Расиев

У будућности људи ће живети као браћа.
Ако не дође до захлађења односа.
Вељко Рајковић

У висинама су људи као и ваздух. Ређи.
Дејан Лопичић
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У владајућој партији започеле су фракцијске борбе.
Власт је кренула у борби против криминала.
Ђорђе Оташевић

У влади се играју жмурке.
Премијер жмури, а министри краду!
Бојан Љубеновић

У влади се поштују различита мишљења.
Чак и ако долазе од истог човека.
Васил Толевски

У влади смањују број фотеља, али број гузица остаје исти.
Никола Живковић

У време кад ништа није свето,
све може да буде светиња.
Борислав Богдановић

У дворишту кланице
овце се сећају добрих вучјих времена!
Петар Гонков
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У демократији је све дозвољено,
па и забране.
Роберт Марић

У демонстрацијама полиција има
пун пендрек посла!
Милан Фридауер – Фреди

У дијалогу с њим нисам дошао до речи.
Слободан Добрић

У диктатури постоји само један диктатор.
Демократија представља значајан напредак.
Александар Чотрић

У држави није све труло. Имамо сирову власт.
Суно Ковачевић

У држави у којој се ништа
не може направити без везе,
држава је без везе.
Јосип Гргић
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У друштво антиталената,
талентовани је емигрант!
Иван Коларов

У еволуцији човека лактови су оидиграли значајну улогу.
Живан Жикић

У Европу најлакше улазе окривљени.
Владимир Кусовац

У Европу треба да уђемо брже.
Док имамо одакле.
Раша Папеш

У животу ништа није научио.
То му је помогло у политици.
Божидар Пешев

У животу често предњаче људи који имају задње намере.
Јелена Кујунџић

У жижу свјетских збивања
довеле су нас усијане главе.
Радоје Мађо Головић
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У задње вријеме никад не једем сам.
Друштво ми праве голубови из парка.
Сенад Хонић – Хона

У затвору има и невиних.
У интересу истраге не саопштавају се њихова имена.
Владан Сокић

У земљама у којима се живи од данас до сутра
планирани су једино државни удари.
Невен Шијаков

У земљи којој се сви смеју,
народу није до смејања.
Васил Толевски

У земљи нема ни гладних ни жедних.
Горан Гаћеша

У земљи сељака накотиле се сељачине!
Горан Мракић
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У земљи у којој је ограничена слобода кретања
сви иду уназад.
Александар Чотрић

У земљи у којој само птице певају, тужно је.
Радомир Путниковић

У идеалној демократији терор државе је
равномјерно распоређен на све њене грађане.
Небојша Иваштанин

У изборним тркама на кога год да се опклади народ изгуби.
Недељко Блажић

У избору између два зла решио сам да чекам победника.
Милан Пантић

У име Бога убићете вјеру у нама.
Јасминка Грујић

У интересу побољшања општег расположења,
моли се народ да буде још срећнији.
Драган Рајичић
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У инфлацији родољуба
профитирају ковачи медаља.
Миле Ђорђијоски

У једном српском манастиру проплакала је икона.
Црква се опет меша у државне послове.
Милан Тодоров

У коалиционој влади нема разлике.
Ни народ ништа не примећује.
Зоран Матић Мазос

У комунизму је владала чврста рука.
У демократији – шака јада!
Живко Гавриловић

У кругу се вртимо из научних разлога.
Меримо му квадратуру.
Милан Фридауер – Фреди

У мафијашким кухињама
нема места за народна јела.
Франци Чеч
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У мени се боре будала и геније.
Плашим се да паметнији не попусти.
Ратко Дангубић

У мени се боре глад и патриотизам.
У сваком случају даћу живот за отаџбину.
Борислав Митровић

У милој отаџбини,
мајку су нам расплакали.
Веселин Зидаров

У младости је био згодан. Сада је незгодан.
Бранислав Рибар

У модерним трагедијама последњи чин
се одиграва – у публици.
Слађан Мартиновић

У моди су интелектуалци
који цитирају непрочитано.
Фадил Хаџић
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У мојој земљи нема масовних гробница.
Осим ако не рачунате моју земљу!
Васил Толевски

У напредовању му је помогло искуство са поште.
И тамо је маркама лизао дупе.
Бојан Богдановић

У наредном периоду чекају нас још тежи дани,
али, да се не хвалимо пре времена својим успесима.
Живко Павлов

У нас се неки писци
боље продају него њихове књиге.
Марко Гргичевић

У нашем назадовању праве себи залет за будућност.
Вишња Косовић

У нашим међусобним препуцавањима
понекад прелети и реч.
Александар Добросављевић
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У нашој држави је свеједно где се налазиш.
Увек си на месту несреће.
Нинус Несторовић

У нашој земљи за све младе има места.
Једне смо сахранили, друге гурнули у ров!
Нинус Несторовић

У нашој земљи нема ратних злочинаца,
закопане су само жртве.
Тома Ракијаш

У нашој земљи постоји идеална клима
за криво насађене људе!
Живко Павлов

У нашој лудници је дошло до смјене.
Стражаре су замијенили цариници и граничари.
Јово Николић

У нашу земљу посијано је сјеме раздора.
Род је премашио сва очекивања.
Владимир Мићковић
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У недостатку доказа осуђен је на живот.
Химзо Скорупан

У недостатку јаких аргумената
одлучују јаки гласови.
Момчило Драгичевић

У недостатку памети учи се напамет.
Милан Пантић

У нежним рукама најдуже се умире.
Ненад Црнчевић

У неким државама ватрогасци
гасе само демонстранте.
Химзо Скорупан

У неким случајевима треба
да се искривиш да би био исправан.
Милош Зјапков
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У несрећи ћеш препознати пријатеља,
у политици непријатеља.
Нико Брумен

У неуређеној држави најпоштеније се ради
у јавним кућама.
Бранислав Рибар

У новинама верујем само читуљама.
Владимир Гајшек

У нормалним земљама власт хапси лудаке.
Код нас лудаци хапсе психијатре.
Радивоје Рале Дамјановић

У нормалним земљама смењују се владе,
а не режими.
Ранко Гузина

У њиховој партији игра се сицилијанка.
Драган Дринчић
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У овој земљи влада општа равноправност.
Нема никакве разлике између животиње и човека.
Срба Павловић

У овој земљи тренутно слобода говора је загарантована
глувонемима.
Душан Мијајловић Адски

У овој кафани музика је бесплатна.
Свирну ти метак за џабе.
Никола Живковић

У овој трци, јастози су нам најжешћи конкуренти.
Срба Павловић

У оволикој кризи добро је бити леш.
Може се десити да испливаш.
Живко Вујић

У овом паклу једино ђаво живи као човек.
Драгослав Митровић
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У односу на међуљудске односе,
храна нам и није много затрована.
Милован Илић Минимакс

У односу на стране плаћенике,
лопови су прави родољуби.
Миливоје Радовановић

У очима народа велики су вођа и – страх!
Љупчо Сиљановски

У паралисаној привреди кадрови су ортопедска помагала.
Екрем Мацић

У парламенту раде тржишно. Купују и продају посланике.
Мића Тумарић

У парламенту треба да буду мали људи.
Може више да их стане.
Петар Лазић

У поквареном друштву највише смрде
покварени појединци.
Јован Вугделија
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У политици и без љубави остајеш трудан.
Ефтим Гашев

У политици је као у шаху.
Увек је неко на потезу, а неком је истекло време.
Славица Јовановић

У политици је памет сметња за паметно управљање.
Жарко Петан

У политици најприје празне главе дођу до врха.
Абдурахман Халиловић – Ахил

У политици сам као леш.
У странци служим за сецирање.
Атанас Крлевски

У последње време пакао све мање личи на Србију.
Бобан Милетић Бапси

У последњем рату не само да смо обогатили историју,
него смо промовисали и нове зверске врсте.
Бојан Богдановић
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У последњем сукобу многи од нас су се
безглаво понашали,
што се после обистинило.
Милан Тодоров

У почетку је била ријеч, на крају батине.
Јосип Маргета

У почетку је имао неке своје мухе.
Сад већ има своје авионе.
Звонимир Балог

У почетку створи Бог небо и земљу,
уз помоћ наше партије.
Петар Лазић

У прашумама Африке откривен је потпуно непознат народ.
Ето нама новог непријатеља.
Момчило Михајловић

У принципу једем сваког дана, али проблем је у томе што
нисам довољно принципијелан.
Дејан Милојевић
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У промету идеја, као и у промету кромпира, одлично
пролазе посредници.
Љубиша Манојловић

У прошло време народ се селио
да би нашао боље место.
Судећи по тренутном стању, изгледа да смо
сви стигли на погрешно место.
Алексије Марјановић

У прошлости људи су сакупљали беле паре за црне дане,
данас је у моди – црне паре за беле дане.
Христо Р. Георгиев

У пустињи су могући сви правци.
Павле Ковачевић

У разбуктале спорове
улазите са ватросталним аргументима.
Калин Калинов

У рату и народ је на положају.
Милутин Млађеновић
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У рату је био барјактар.
Носио је бијелу заставу.
Химзо Скорупан

У рату нам нису могли ништа.
Окупацију су извршили тек после рата.
Миливоје Радовановић

У рату само генерале не погађају,
али они добијају ловорове венце.
Здравко Калтнекар

У револуцијама најприје
процвјетају ловорови вијенци.
Младен Вуковић

У револуцији која тече тикве најбоље пливају.
Рајко Новаковић

У Републици кртова
Сунце је – тиранин.
Иван Цимерман
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У рукама комуниста, поп је само добра карта
за певање.
Бошко Перински

У самом политичком врху имамо толико доктора
да би морали водити много здравију политику.
Абдурахман Халиловић – Ахил

У сваком промашеном човеку крије се
– дегенерисани мајмун.
Благоја Тасески

У сваком успешном циркусу наступају и лавови.
Франци Чеч

У свему можеш да будеш први,
осим ако имаш друго мишљење!
Јован Рукавина

У светлој будућности мртвацима неће требати
палити свеће.
Јоже Воларич
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У свијетлу будућност одлази се,
углавном – на црно!
Ладислав Радек

У својим захтевима демонстранти су отишли толико
далеко, да се нису вратили.
Раде Ђерговић

У свом заостајању свакога смо претекли.
Веселин Брновић

У скупштини ништа ново.
Сви говоре у име народа!
Димитри Лешниковски

У Скупштини Србије увек је било сељака.
Господа то место избегавају.
Слободан Жикић

У Словенији имамо превише млека.
То је зато што имамо премало дојенчади.
Богдан Новак
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У Србији влада колективни оптимизам,
такорећи лудило!
Радивоје Рале Дамјановић

У Србији до сада није било грађанског рата
јер је наш Председник приоритет давао спољној политици.
Драган Рајичић

У Србији је најтеже бити полицајац.
Отпадају руке од демократије!
Раде Јовановић

У Србији је ове године произведено
таман толико хране да нико
не умре од глади, али биће и за извоз.
Милан Тодоров

У Србији је сваки дан празник.
Или је неко неког издао, или се десило обрнуто.
Милован Вржина

У Србији не можеш ништа да завршиш ако немаш везе.
Не можеш чак ни да телефонираш!
Драгослав Митровић
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У Србији нема више места за нераднике.
Сва су попуњена.
Радивоје Јевтић Јенки

У Србији нема дискриминације.
Сви грађани се третирају као стока.
Слободан Симић

У Србији нема разлике између јуче и данас.
Па!? У томе је разлика!
Зоран Матић Мазос

У Србији се лепше живи ноћу, пре вам падне мрак на очи.
Мане Маравић

У старим, добрим временима,
животиње су могле да говоре само у баснама.
Борислав Богдановић

У стваралачком заносу
није приметио да му недостају идеје.
Александар Баљак
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У темеље наше државе узидани су њени најбољи синови,
отуд је шљам увек на површини.
Драган Огњановић

У целини: сви смо гробље док се не пробудимо.
Љиљана Рим Живковић

У целој каријери погрешио је само једном.
На кључном месту.
Иван Бузуровић

У школи живота наше место је у ћошку.
Рајко Теовановић

Убедили су ме да ми ништа не фали.
Сад сам срећан човек.
Митар Митровић

Уби нас жега.
Увијек је пет до дванаест.
Младен Вуковић
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Убијајмо се међусобно
како бисмо имали више хероја.
Павле Ковачевић

Убијају бесмртне, да провере.
Павле Ковачевић

Убица и жртва се раније нису познавали,
али је потреба за људским контактом учинила своје.
Милан Тодоров

Увезли смо и плин из Њемачке.
Стари су то извозници плина.
Миладин Берић

Увек нас је красио победнички менталитет.
Ма колико губили.
Ненад Ћорилић

Увек ће бити хлеба за оне
који нам граде погледе!
Георги Роботов
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Увели смо вјеронауку у школе
да би дјеца вјеровала у науку.
Милад Обреновић

Увијек сам желио да будем зелен.
Да ме не уберу.
Драган Павличић

Увлакачи су најгори инсајдери!
Александар Стојадиновић

Увредити наше политичаре
лакше је пожелети него учинити.
Човеку увек понестане речи!
Бојан Љубеновић

Уживају углед у цијелом свијету.
Још да га стекну код нас.
Алдо Мателић

Уз туђе масло, ми постимо.
Саво Мартиновић
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Узалуд нам политичари обећавају да ћемо живети боље.
Од нас се то не може очекивати.
Раша Папеш

Узалуд нас живе сахрањују!
Земља тако процветати неће.
Душан Мијајловић Адски

Узалуд Србији скраћују државне границе.
Ми нашу земљу волимо безгранично.
Мирослав Средановић

Узалуд тврдите да сте живце изгубили
на демократском путу.
То вам је на нерној бази!
Раша Папеш

Узео сам фабрику за један евро.
Нису хтјели да дају више.
Јово Николић

Узмите на зајам оловку и запишите
ово благостање.
Дарко Марковић
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Узмите радницима фабрике. Дајте им хлеб.
Милутин Алемпијевић

Укинули су страну експлоатацију.
Остала је само домаћа.
Драгиша Кашиковић

Укинути су стари методи мучења.
Сада се умире врло лако.
Милко Стојковић

Уколико наши захтеви не буду прихваћени,
бићемо присиљени да и даље живимо у ропству!
Александар Баљак

Улазак воде у уши је често само последица
испирања мозга.
Бошко Маринковић

Улазио је на мала врата –
све док није заглавио.
Ненад Црнчевић

221

„Бисери балканског афоризма 3“

Уласком жена у политику смањиће се
простор за неприродне коалиције.
Божо Марић

Умемо ми са народом.
Кад смо већ прешли цензус.
Света Маслошевац

Уместо да прљав веш држимо код куће,
наше делегације стално путују по свету.
Петар Лазић

Уместо два прста,
подигао је руку против закона.
Спиро Ђајков

Уместо Тројанског коња,
Србима треба пустити – буву!
Зоран Богдановић

Умиремо масовно, тако нам и треба
кад се нисмо организовали у мање групе.
Слободан Војводић
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Умро бих за њу, али ме отаџбина предухитри.
Милен Миливојевић

Умро сам од глади.
А таман сам се навикао на демократију.
Владан Сокић

Уништаваћемо криминалце све док их не пронађемо.
Драган Петковић

Уништили смо организовани криминал.
Сад у овој земљи више нема ништа што
функционише!
Ранко Пивљанин

Унутрашњи непријатељ
опет вршља по нашим контејнерима!
Радивоје Рале Дамјановић

Унутрашњи непријатељ не мирује.
Лако је њему кад је петоструко бројнији.
Милан Ј. Михајловић
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Унутрашњи органи се налазе на таквом месту
да у свако доба могу пребројати сва ребра.
Петар Лазић

Уобичајено је да су политички говори хумор.
Франци Чеч

Уопште узевши, квака је непоуздана:
попушта на притисак.
Ђорђе Фишер

Упадосмо у грешке –
када прву не исправисмо.
Зденко Ореч

Упали смо у заседу. Сачекао нас је живот.
Раде Ђерговић

Упалише нам свјетло прерано.
И мрак је био бољи.
Сабахудин Хаџиалић
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Упознао сам своју домовину.
Лепа парцела.
Горан Гаћеша

Упорност краси политичаре. Упорно лажу.
Атанас Крлевски

Упркос доброг гласа који је уживао,
на ислеђењу није хтео да пропева.
Слободан Добрић

Упркос модерним превозним средствима,
удаљености међу људима све су веће.
Бојан Швентнер

Уранијумове главе владају ракетама
само до експлозије.
Иван Цимерман

Усвојили смо устав.
Одгајаћемо га као да је наш.
Миодраг Стошић
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Усијана глава је крематориј за мозак.
Јосип Сировец

Усијане главе леде око себе.
Вишња Косовић

Усијане главе умисле своју ауреолу.
Младен Вуковић

Ускоро ће избори.
Ово је прилика да се присјетимо наших мртвих.
Екрем Мацић

Успело нам је да тврду руку
заменимо са дилетански
обликованом протезом.
Матија Логар

Успео сам да их преварим
али успех се у овој земљи не прашта.
Миодраг Стошић
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Успех не зависи само од нас,
већ и од наших могућности.
Вук Глигоријевић

Успешна жена, довека девојка.
Љиљана Рим Живковић

Успешни претражују по Гуглу, а неуспешни по контејнеру.
Драгутин Минић Карло

Успешно смо одбранили Косово.
А сада ћемо покушати да га повратимо.
Александар Чотрић

Усправни су најбоља мета.
Милорад Ранков

Уста причају своју причу,
а ноге и руке своју.
Тоне Додлек

Утеха: Тањир нам је све празнији,
али нам је зато чаша препуна!
Митко Алачки
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Утопљенику треба пружити руку,
ако си сигуран да је не може дохватити.
Јосип Маргета

Ухапшеник је промијенио изказ:
не пљује више режим, већ зубе.
Јово Николић

Ухватили су га на месту злочина.
Био је у Влади.
Слободан Симић

Ухватили су се у братско коло... гушу за гушу.
Љупчо Сиљановски

Учврстили смо демократију, па не може да мрдне.
Миливоје Јозић – Јозо

Учећи се на грешкама, усавршили смо катастрофе.
Владан Сокић

Учили смо на грешкама претходних генерација,
тако смо стигли до овог благостања.
Митар Митровић
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Ушао сам у политику јер сам схватио
да од поштеног рада не може да се живи.
Раде Ђерговић

Ушли су ми у положај,
па их још не могу отерати!
Калин Калинов

Фабрике лажи раде за познатог купца.
Зоран Туцаковић

Фабрике радницима, земља издајницима.
Екрем Мацић

Фараон је морао побуну да угуши у крви.
Није било у пустињи довољно воде.
Ратко Дангубић

Фатаморгана је доказ да су чуда могућа.
Горан Гаћеша

Филозофирати значи говорити паметно о глупостима.
Жарко Петан
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Фотеље би требало правити с ексерима.
Из меканих нико неће да устане.
Љубиша Манојловић

Фразе су вам мелодичне.
Почните народу лијечити слух.
Вишња Косовић

Хапсе интелигенцију.
Недостаје им стручан кадар.
Горан Гаћеша

Хапси се ситна боранија.
Крупна се користи за семе.
Верољуб Јовановић

Хартија, увек све плати!
Миленко Пајовић

Хвала, нећу споменик. Ја бих да живим.
Новица Ноле Петковић

Хватамо се за сламку а толики балвани око нас.
Митар Митровић
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Хватање за сламку проповедају они
који се држе за балване!
Ладислав Кун

Химна није крива ако лоше стојимо!
Миленко Пајовић

Хитлер у души није био нациста,
него је било такво време. Морало се.
Милан Бештић

Хлеб једу у пасивним крајевима.
Зато смо га избацили из употребе.
Александар Новаковић

Хлеба има довољно, али невоља је у томе
што се одмах поједе.
Дејан Милојевић

Хоћете правду!
Немате ви тих пара.
Милан Р. Симић
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Хоћете од два зла мање?
Дајте Србима да први бирају.
Раде Јовановић

Хоћу у лудницу, да видим има ли разлике.
Драган Матејић

Храбри су одавно погинули.
А он је био храбар и жив.
Вуко Безаревић

Храбро се држао, али сламка није издржала.
Ненад Црнчевић

Храброст пуни срце, а страх – гаће!
Иван Русјаков

Хране има за све, гладују само они који не могу да је купе.
Растко Закић

Хране нас сочивом,
а кажу да смо прости као пасуљ!
Стамен Георгиевски
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Хранили смо вукове да бисмо имали што више оваца!
Миленко Пајовић

Хранимо се алтернативним начином исхране.
Највише једемо оно што се не једе.
Раша Папеш

Хранимо се једнообразно. Из дана уз дан,
из године у годину – иста обећања.
Слободан Јанковић

Хранимо се мрвицама, зато нас газе као мраве.
Стамен Георгиевски

Хрвати руше православне, а Срби католичке цркве.
Религија је наш заједнички непријатељ.
Зоран Т. Поповић

Христос је Римљане дочекао раширених руку.
Александар Мијалковић

Хронични револуционари редовно су запослени
на Гробљу великих идеја.
Иван Цимерман
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Хтели би у легенду, а нису ни за басну!
Васка Јукић Марјановић

Хтели су Велику Србију.
Сад би било какву.
Слободан Симић

Хтео би да васкрснеш?
Умри!
Красимир Георгиев

Хтео бих да вас заборавим, али не могу да вас се сетим.
Зоран Ранкић

Хтео сам да постанем поп,
да бих сахрањивао људе!
Жеља ми се испунила откад сам
постао члан Владе.
Васил Толевски

Хуманитарна помоћ је стигла у прави час.
Народ је убијен сит.
Сенад Хонић – Хона
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Хуманитарна помоћ се дели испред цркве.
За вернике долазе бољи дани.
Ива Мажуранић

Хумор изриче пресуде,
а сатира их извршава!
Турхан Расиев

Хумор је највећи домет човјечанства.
Све остало је – смијешно.
Крешимир Метелко

Целог живота био је револуционар.
Није имао услова да се школује.
Ратко Дангубић

Цензура зато и постоји –
да новинари не би варали народ.
Ива Мажуранић

Цензура оставља уредника без текста,
а сарадника без хонорара.
Данко Ившиновић

235

„Бисери балканског афоризма 3“

Цео живот ми се своди на то: кућа-посао, кућа-посао.
А да ствар буде гора, немам ни кућу ни посао.
Милан Тодоров

Цео живот развијају заставу,
а ми мислили да су знаменосци!
Динко Павлов

Цео свет нам се смеје, а то није мало.
Александар Баљак

Цео свет не може да реши наше проблеме,
а причају да смо ми неспособни.
Александар Баљак

Цивилизација треба малог човјека.
Лакше га је упаковати.
Вишња Косовић

Цијелог живота је компоновао
да би, на крају, одсвирао своје.
Никола Шарановић
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Цијене су као и човјек.
Кад једном оду горе,
више се не враћају.
Марко Ерцеговац

Цијеним све оно што нисте урадили.
Роберт Марић

Циљ задњице није да иде напред, него да седне.
Зоран Михајлов

Циљ нам је да стално будемо на коњу.
Нема коња који би то издржао.
Владимир Мићковић

Циљ нам је заједнички.
Зато је сав избушен.
Ратко Дангубић

Циљ подигне себи споменик – и без средстава.
Владимир Јовићевић Јов
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Циљ смо понијели са собом
за случај да га промашимо.
Илија Лакушић

Циљ успешне изборне кампање је да
у своја кола упрегнеш што више волова!
Растко Закић

Циркуске трибине су празне, сви смо у арени.
Аљоша Руси

Црква је одвојена од државе. Народ такође.
Зоран Ранкић

Црква прашта, партија памти.
Радомир Рацковић

Црно нам се пише. И далтонисти то виде.
Саво Мартиновић

Црногорци се највише крсте
кад у нешто не вјерују.
Милан Дуго Кривокапић
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Црногорци су остали оригинални.
Док други мијењају капе –
они само шаре на њој.
Зоран Раонић

Црногорци су савремен народ.
Никада нису вољели бивше господаре.
Вељко Рајковић

Чак и кад би се три пута удавио,
нећеш засенити славу Титаника.
Петар Гонков

Чак и када би се земља отворила,
то за нас не би био неки излаз.
Живојин Денчић

Чак и међу мачкама има шпијуна мишева.
Петар Гонков

Чак и чајник пишти кад му гори испод ногу.
Иван Карадак

239

„Бисери балканског афоризма 3“

Чак и чин када пуните гаће
проглашавате за чин благостања.
Дарко Марковић

Чак је и Римско царство пропало зато што су га поделили
на провинције.
Иван Карадак

Час историје и даље траје иако је многима одзвонило.
Радоје Мађо Головић

Часопис који ваља је онај који ме објављује.
Валерију Бутулеску

Чека вас мањи новчани добитак и
већи губитак самопоштовања.
Стиже пензија!
Бојан Богдановић

Чекајући боље сутра,
многи су на онај свет отишли јуче.
Бошко Перински
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Чекајући да му секира упадне у мед,
остао је без огрева.
Иван Карадак

Чекам резултате анкете,
да се определим за омиљену странку.
Александар Чотрић

Челници државе су Христови следбеници.
Једним хлебом могу да нахране две хиљаде људи.
Селимир Костић

Чело сваке државе мора имати мозга.
Иван Вркић

Честе ратове смо замијенили честим изборима.
Не да нам се да мирно живимо.
Слободан Јанковић

Често вас настоје повући за нос
они који вам нису ни до кољена.
Драго Боснић
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Често видим пса како на каишу вуче за собом
свог кућног љубимца.
Бошко Маринковић

Често идем у зоолошки врт.
Тамо се осећам као човек.
Срђан Јовановић

Често је вриједно послушати човјека
који ништа не говори.
Здравко Курник

Често мијењам странке.
Хоћу свима помоћи.
Марко Гргичевић

Често не знамо ни што радимо,
а камоли да ли добро радимо.
Иван Раос

Чизма главешину чува.
Милорад Ранков
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Чизма главу чува док је не нагази.
Милан Бештић

Чизма народу главу чува, тирана главе дође.
Младен Вуковић

Чизма режим чува.
Милан Р. Симић

Чим влада расправља о цијенама,
знам да се неки министар управо вратио из куповине.
Слободан Јанковић

Чим је полиција изашла на улице,
наша политика добила је нове присталице.
Ива Мажуранић

Чим је саопштена одлука о амнестији,
у затвору је избила побуна.
Владан Сокић

Чим нам ћорава кока открије зрно,
оживи политичко буњиште.
Зоран Богдановић
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Чим они изјаве да ће нас огрејати сунце,
ја одмах монтирам зимске гуме!
Драгослав Митровић

Чим паметнији први попусте, они други одмах притежу.
Слободан Дучић

Чим покушамо да станемо на своје ноге,
одмах нас бацају на колена.
Живко Кулић

Чим сам предложио шире, дали су ми уже.
Владимир Јовићевић Јов

Чим се ви заборавите, они вас се сете.
Дејан Лопичић

Чим се почне говорити
о поскупљењу меса,
човјеку одмах стане кост у грлу.
Марко Ерцеговац
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Чим смо видели да губимо, пружили смо руку помирења.
Ми највише пружамо кад нам је најтеже.
Александар Баљак

Чим су се изборили за ову, заболе их она ствар!
Васа Коларски

Чим ти соле памет, знај да им ниси по укусу!
Благоја Тасески

Чизма главу чува.
Шубара је домаћи издајник.
Петар Лазић

Чињеница да сваки живот на земљи
завршава смрћу, не значи
да је смрт циљ живота.
Луциан Блага

Чист посао – чисте паре,
прљав посао – опране паре.
Дарко Батан Жуњић
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Чисти као суза доведени су пред зид плача.
Вук Глигоријевић

Читав миленијум се писало гушчијим пером.
Гуске имају велике заслуге у промовисању културе.
Валерију Бутулеску

Читао бих сатиру, али
не знам гдје се смијем смијати.
Младен Вуковић

Чишћење испред свога прага запрашује суседов.
Маја Давид

Чланска карта је српски стратешки документ.
Ивко Михајловић

Човек – како то звучи достојанствено,
само смањите мало тон!
Пламен Георгиев

Човек до човека, а једини контакт – лакат!
Радомир Путниковић
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Човек је врста фрижидера.
Све што у себи чува, на крају се поквари.
Радомир Путниковић

Човек је једино биће које од себе лако направи нешто
друго, него што јесте.
Јоже Воларич

Човек је млад
док је расположен за глупости.
Здравко Калтнекар

Човек је највеће богатство
само ако се не експлоатише!
Софе Штерјоски

Човек је најсавршеније живо биће:
уједа без лајања.
Стојан Киселиновски

Човек је наше највеће богатство,
али и оно је постало мртав капитал.
Алексије Марјановић
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Човек је наше највеће богатство.
Стога се његовој експлоатацији поклања посебна пажња.
Зоран Т. Поповић

Човек је постао од мајмуна.
Мајмуну нико није подигао споменик.
Милан Шарац

Човек је сисар. Лако га је било чиме задовољити!
Ладислав Кун

Човек је тако бедан да може све да преживи.
Зато не верујем у смрт.
Станислав Винавер

Човек је тежак случај,
зато природа губи равнотежу.
Бојан Швентнер

Човек је човеку вук, а вук је угрожена врста.
Зоран Додеровић
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Човек је, по природи, веран.
Погледајте само колико дуго живи са својим навикама.
Слободан Дучић

Човек кога сахране о државном трошку –
такође је живео о државном трошку.
Жарко Петан

Човек користи само десет посто могућности свог мозга,
а наше уштеде су много веће.
Александар Баљак

Човек не може да верује својим очима,
ушима и Њему истовремено.
Илија Марковић

Човек не стари од пута.
Већ од беспућа.
Георги К. Константинов

Човек нема цену,
али појединци могу да се купе.
Слободан Дучић
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Човек од пет пара, а милијардер?
Софе Штерјоски

Човек прошлости је промашени човек будућности.
Дејан Лопичић

Човек са два образа је без образа.
Даница Грегорчић

Човек са кичмом од теста никад није без хлеба.
Павле Ковачевић

Човек сам од крви и меса.
Зато ме вребају крвопије и људождери!
Атанас Крлевски

Човек се научи да говори за две године,
а онда се до смрти учи да ћути.
Жарко Петан

Човек се учи док је жив.
А он је сувише знао.
Слободан Симић
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Човек увек нечим напуни главу, тешко је са стомаком!
Миленко Пајовић

Човека не треба ломити.
Он се сам савије када му се додели награда.
Радомир Путниковић

Човека сахрањују гологлави,
а државу празноглави.
Анђелко Заблаћански

Човеков пад нема краја
– неки налазе снаге да направе
још један корак доле.
Георги К. Константинов

Човекова сенка је црна,
јер се најчешће стиди од њега.
Блаже Докулевски

Човеку који мисли да све зна преостаје
још да промени мишљење.
Павле Ађански
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Човеку који нема образа, свако може пљунути у лице.
Митар Митровић

Човечанство нема привилегије,
али има привилегованих.
Нико Брумен

Човечанство осваја космос
у поцепаним ципелама.
Иван Цимерман

Човече, главу горе.
Вешала су на ремонту...
Турхан Расиев

Човече, учи се.
Свиња са трбухом поступа увек боље.
Валентин Чудрић

Човечје очи требало би да су на потиљку.
Све што је значајно дешава се иза леђа!
Александар Кујунђиски
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Човечји живот постаје најцењенија ствар
чак и кад не вреди ни пребијене паре.
Димитар Керелезов

Човечји род је у кризи
– животиње су формирале кризну групу.
Атанас Крлевски

Човјек губи невиност тек
када почне да се бави политиком.
Ернест Бучински

Човјек испуњен само собом
постаје све тежи и тежи.
Зорица Крзнар Благец

Човјек је најпитомија животиња.
Кад му пропадне странка,
он се у другој лако припитоми.
Васо Карлаш

Човјек је наше највеће благо.
Зато га што дубље закопајте.
Радоје Мађо Головић
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Човјек је наше највеће богатство,
али ни имати пара није срамота.
Ђорђе Латиновић

Човјек је прошао и еволуцију и револуцију.
У првој је изгубио реп, а у другој главу.
Јово Николић

Човјек је човјеку вук само да не би био овца.
Станислав Томић

Човјек је човјеку човјечуљак.
Драган Павличић

Човјек не може живјети без бубрега,
али без мозга и срца може.
Здравко Курник

Човјек нема реп, али му то нимало не смета
да га често подвије.
Исмет Салихбеговић
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Човјек остаје нијем кад види колико је глувих.
Срећко Лазари

Човјек ради од данас до сутра,
а зарађује сутра за данас.
Марко Ерцеговац

Човјек се много не мијења.
Кад се роди, ништа не зна
и кад умре, више ништа не зна.
Слободан Јанковић

Човјек се направи и
поквари најчешће у мраку.
Младен Вуковић

Човјек се не може опрати. Загадио је воду.
Милорад Јокнић

Човјек се окренуо природи. Постао је звјер.
Сенад Хонић – Хона
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Човјек се пробија док је млад.
Касније пази да се млади не пробију!
Пајо Канижај

Човјек се учи док је жив.
Зато је у мом селу гробље поред школе.
Владислав Влаховић

Човјека уче док је жив.
Вуко Безаревић

Човјеколиком мајмуну су у транзицији
припале радне навике.
Дејан Миличић

Чувај се земље у којој снајперисти најбоље виде!
Милован Илић Минимакс

Чувај се малих замки,
велике се виде!
Георги Тихолов
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Чувајмо слике с изборних плаката,
требаће нам касније за потјернице.
Миладин Берић

Чувајте се власти.
Мало се чувајте ако је немате,
а много више ако је имате.
Душан Радовић

Чувајте се људи који
не знају ништа добро,
али зато знају све боље.
Јанко Бучар

Чувајте се од професионалних патриота.
У миру ратују, а у рату мирују.
Фадил Хаџић

Чували су стоку.
Сада се брину о народу.
Божидар Пешев

Чудни су путеви Господњи.
А тек странпутице.
Свјетлана Рашић
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Чудни су путеви господњи.
Само их он види.
Сабахудин Хаџиалић

Чудно време.
Сви који су били од мајке рођени,
отерани су у материну.
Ленче Стоименова

Чудо је од политичара, вегетаријанац а масно лаже.
Боривоје Илић

Чуо сам да Влада мења име.
Зваће се Кризни штаб у сталном заседању.
Дејан Тофчевић

Чуо сам о њему све лепо. На његовој сахрани.
Живко Вујић

Џаба се бусамо у прса.
Гориле то боље раде.
Веселин Лари Мишнић
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Џаба што је слобода говора – нико ни с ким не говори.
Милад Обреновић

Што више држиш чашу у руци,
све више стојиш на стакленим ногама.
Христо Ђорђиевски – Спанаћот

Шака јада, пуне руке власти.
Војкан Ристић

Шалтер је гиљотина достојанства!
Ефтим Гашев

Шева. Прави румунски национални симбол.
Птица која пада певајући.
Валерију Бутулеску

Шесто чуло ми каже да бих морао
да се сконцентришем на осталих пет.
Даница Грегорчић
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Шиптари су постали Албанци, Цигани су постали Роми,
муслимани су постали Бошњаци...
Само од нас Срба ништа није могло да постане.
Александар Чотрић

Широкогруди су погодни за одстрел!
Бранислав Бане Јовановић

Шкрипац је или почетак креативности или почетак лудила.
Јасмина Шикић Јашики

Шовиниста је човек који мрзи себе зато што је Србин.
Радивоје Бојичић

Шовинисти жуде за великом Србијом,
а патриоти за срећном.
Витомир Теофиловић

Шта влада смисли, то и оствари.
Они себи свашта умишљају.
Бојан Богдановић
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Шта вреди што имамо добар укус
кад стално задовољавамо туђе апетите.
Живко Кулић

Шта вреди што је демократија пред вратима
кад ми нисмо код куће!
Александар Баљак

Шта вреди што је народ за промене,
кад нико неће са њим да се мења.
Јасмина Буква

Шта вреди што смо се после десет година пробудили
кад не смемо да устанемо.
Саша Томић

Шта вриједи да за твоју бесмртност
зна читав свијет, кад за то не знају црви.
Срећко Лазари

Шта вриједи и да смо саставили паметну владу,
кад паметни у овој земљи ионако ништа не разумеју.
Бојан Богдановић
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Шта год нам падне на памет, разбије нам главу.
Растко Закић

Шта је здравље народа,
спрам болесних амбиција појединаца!
Зоран Р. Ковачевић

Шта ми вреди што их хватам на делу,
кад они мене хватају – на брзину!
Ђорђе Фишер

Шта ми вреди што сам глуп, кад нисам јак.
Душан Пуача

Шта нам вреди то што смо сви
једнаки пред законом,
када је овде све ван закона.
Горан Мракић

Шта смо све преносили с кољена на кољено,
није ни чудо што су нас издале ноге.
Бранислав Рибар
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Шта тражи ђаво у паклу,
кад су му на земљи сви услови испуњени.
Срба Павловић

Шта ће буђење народу
који се лечи од несанице!
Веселин Лари Мишнић

Шта ће вам зуби када целог живота сишете.
Дарко Марковић

Шта ће магарцима потковице. Они су идеолошки
потковани.
Рајко Новаковић

Шта ће нам вековна огњишта?
Тамо где идемо стално гори.
Весна Денчић

Шта ће новинарима већа слобода штампе?
Ионако кратко живе.
Милан Тодоров
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Штета што је толико глуп јер је много паметнији
од осталих.
Зоран Ранкић

Што више вина попијем,
све сам ближе истини.
Раде Алимпић

Што више језика знаш,
више ћеш изблебетати.
Матија Логар

Што више кувара, то више гладних!
Иван Русјаков

Што више људи верују у глупост,
све су веће могућности да глупи владају свијетом.
Ристо Малешевић – Рима

Што више политичара по глави становника,
толико више обезглављен народ!
Миле Ђорђијоски
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Што да се понижавамо молећи за стране кредите,
кад можемо да узмемо од сопственог народа.
Момчило Михајловић

Што даље тече, живот је све загађенији.
Борислав Митровић

Што ја почех – ти одужи,
још смо дужни – ти продужи.
Вуко Безаревић

Што је већи пас неки човек,
то не значи да је мање свиња.
Димитар Керелезов

Што је љубав према владару дубља,
то је народу теже да исплива.
Душко М. Петровић

Што је мета већа,
толико је мања вероватноћа да ћу је погодити!
Турхан Расиев
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Што је на челу колоне више предводника, то више колона
корача у сјенци.
Радомир Рацковић

Што је памет мања,
толико је теже да се сакрије!
Христо Димиев

Што је суце јаче,
толико је сенка слађа.
Милош Зјапков

Што је човјек писменији,
лакше га је прочитати.
Зденко Ореч

Што краћа памет – дужа аутобиографија.
Младен Вуковић

Што мекша фотеља, теже се устаје.
Бојан Швентнер
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Што нам се невероватније чини један глас,
толико је већа вероватноћа да се истина потврди!
Борис Арнаудов

Што овдје нема вулкана то још увијек не значи
да се Земљи није смучило од нас.
Миладин Берић

Што се више свијет удаљава од нас,
то више ми долазимо к себи!
Ладислав Радек

Што се ниже сагнеш – лакше се попнеш.
Анђелко Заблаћански

Што се пароле више дижу – теже се читају.
Радомир Рацковић

Што се раније радујете, раније ћете се кајати!
Бранислав Бане Јовановић
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Што сељак глупљи, то кромпир бољи.
Штета што и наши политичари не сеју кромпир.
Душан Пуача

Што си ситнији,
толико лакше пролазиш кроз сито.
Дукан Јелен

Што скупљи живот, то јефтинији човек.
Душко М. Петровић

Што су боље плаћени, пророци су све већи оптимисти.
Валерију Бутулеску

Што су им мандати дужи, животни вијек нам је краћи.
Недељко Блажић

Што су јахачи лошији, то се више осећамо коњима.
Срба Павловић
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Што су јачи рефлектори, мање се види.
Даница Грегорчић

Што су коријени дубљи,
тиквани су стабилнији.
Мијо Мирановић Гроф

Што су нам фотеље мекше, народ дубље тоне.
Недељко Блажић

Што ће нам војска кад нам други утврђују границу.
Милош Ђурђев

Штрајк глађу почећемо после ручка.
Не ваља ништа радити на празан стомак.
Зоран Т. Поповић

Штрајкачи се враћају на своја мјеста.
Морају и они да се одморе.
Небојша Боровина

Шупље се главе најмање секирају што се чамац љуља.
Јован Г. Стојадиновић
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Шути! И пренеси даље!
Маринко Чавар

Шутња је злато, ако не плате
још више да говориш.
Фадил Хаџић
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