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ЗБОР НА СОСТАВУВАЧОТ

Кога античкиот лекар Хипократ ги пишуваше своите
медицински совети, не ни насетуваше дека ќе стане татко
на најоспоруваниот литературен род. Род кој ќе ги по-
мине сите фази на развојот и ќе дојде на ниво на Литера-
турна клиника, која со помош на расположливите лите ра -
турни форми ќе го дијагностицира сè она што го оптова-
рува општеството и општественото суштество – човекот.

Историјата на афоризмот се вклопува во историјата
на развојот на човечкото општество, па сходно на тоа,
произлегува дека денешниот балкански афоризам го до-
живува својот несомнен врв, особено во областа на поли-
тичката сатира. Епицентар на балканската сатира, а со тоа
и на светската, се наоѓа во Србија, чии автори со зачуду-
вачка сила го трасираат патот на современиот афоризам.
Ваков развој на афоризмот непобитно е продукт на по-
литичката клима која егзистира на овие простори , но и на
неверојатно големиот број на автори – сатиричари, кои на
автентичен начин водат своја војна со недемократските
режими во своите земји.

Развојот на борбата за демократизација, најдобро ја
искористија афористичарите и на краток и експлозивен
начин бележат полни погодоци. При тоа покажувајќи ја
својата творечка сила, храброст но и итрина, во завиткана
форма да ја пласираат својата идеја.

Ваквото отворено настапување – критичко размис -
лу вање, никогаш не беше по волја на моќниците на власт,
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а ниту сега ( со ретки исклучоци). Затоа сатирата и нејзи-
ниот син афоризмот, долги години бијат битка за простор
и место кај сите врсти на медиуми. Оштрината на сатира -
та е најдобро мерило за степенот на демократија во една
земја.

И затоа, моите почетоци на правењето на оваа Анто-
логија, беа втемелени на идејата на широката читателска
публика да и се претстават сатиричарите и нивните афо-
ризми. Навлегувајќи во материјалите ( афоризмите) кои
ги собирав од сите земји на Балканот, воочив широк спек-
тар на интереси и тематска разноликост кај одредени ав-
тори.Сепак, ваквата шареноликост, не ми даваше за пра во,
одредени афористичари да ги селектирам и одвојам како
тематски неподобни за овој проект. Напротив, своетливо
се заложив, да извадам максимум од нивната работа и
авторот го претставам во вистинското светло – како ра -
сен автор на таа земја. Затоа кај некои автори има од са-
тирични па сè до еротски афоризми.

Жал ми е ако читателите на оваа Антологија најве-
ројатно ги лишив за некои афористичарски бисери напи-
шани од одредени автори, ама мора да се земе во пред -
вид фактот дека не бев во состојба да го имам целокуп-
ниот опус од одредениот автор- афористичар. Она што
ми беше пратено од самите авторите, моите книги кои ги
имам со години собирано, објавените афоризми во вес-
ниците и списанијата како и интернет сајтовите... го се-
лектирав по мој вкус и мои мерила. Во главата на антоло -
гичарот – набљудувачот, се случуваат секакви промени,
но се трудев да бидам константен во однос на она што го
имав пред себе.
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Се надевав дека до крајот на подготовката на Бал-
канската антологија ќе успеам да добијам материјали од
Албанија и Грција, но и покрај сите мои напори, од тие
земји не можев да претставам ниту еден современ автор.
Се надевам дека некое друго, дополнето, издание на оваа
Антологија ќе го реши овој проблем. Би сакал да можам
да понудам и кратки библиографски податоци за авто-
рите, ама тој труд не би дал резултати, затоа што за некои
автори не можев да ја добијам ниту годината на раѓањето
од извори од матичната земја на самиот автор. 

Сепак, ми причинуваше големо задоволство да рабо-
там на овој проект. Го запознав балканскиот афоризам,
балканските афористичари (а некои и лично) што ми ја зго -
лемува надежта дека поврзувањето на балканските ав-
тори ќе биде предмет на моите понатамошни напори на
полето на сатирата.

А најважно од сè – со оваа Антологија се отвори вра-
тата за меѓусебно запознавање на авторите преку нив-
ните творби, и шансата на едно место да биде она нај -
доброто во балканската афористика. Следен мој проект
можеби ќе биде и фестивал на балканскиот афоризам,
каде и лично ќе се запознаеме и ќе ги прошириме своите
сатирични видици. 

Сето друго го ставам на судот на читателите, авто-
рите и пред сè – на Судот на сатиричната историја.

Васил Толевски
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БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА
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МИЛАН БАСАЛО  (1944)

Времето единствено не ја прегази нашата сиромаштија.
Автентична е со онаа од минатиот век.

Кога работникот ќе ги подмири сите давачки,
за живот му останува здравственото осигурување.

Додека го обвинувааат нашиот народ
дека држи нож во забите, тој остана и без заби.

Веќе шест века ја славиме изгубената битка на Косово,
а колку ќе го славиме откраднатото Косово?

Конечно за еден предлог гласаше целото собрание.
За зголемување на пратеничките плати.

И фашистите можат да докажат дека биле антифашисти.
Само треба време, простување и заборавање.

Србија на исток а нејзиниот народ на Запад.

Албанците бараат независност а Србите само струја.

Ако изборите се организираат секоја година,
до сега сите улици и патишта ќе беа асфалтирани.

Два века Србите се бараа себе си,
а ги пронајдоа Албанците и Бошњаците.
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МИЛАДИН БЕРИЌ  (1962)

Како да ги одвоиме внатрешните од надворешните 
непријатели кога не знаеме каде ни е границата?!

Оној за кого гласав навистин е мој претставник.
Оди за мене на летување, на зимување, на крстосување...

Денес полесно ќе најдете работа како горила 
отколку како човек.

Оние политичари кои лесно го менуваат дресот,
исклучително лесно и се дресираат.

Домановиќ, врати ни го оној ќоравиот!

Не е ни чудо што државата ни личи на мочуриште.
Кај и да се свртиш полноглавци.

Сите на договори одат со студена глава.
Единствено ние на договори одиме со празна глава.

Војувавме пет години за да покажеме
дека можеме да живееме заедно.

Само на овие меридијани претседателите
од власта се симнуваат водоравно.

Го жртвувавме најголемиот меѓу нас.
Нека помислат дека жртвата ни беше голема.
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НЕДЕЉКО БЛАЖИЌ  (1963)

Кај нас луѓето даваат сè од себе
само кога на друг копаат јама.

Чевларскиот занает е занает на иднината.
Сè повеќе се од оние на кои образот им е ѓон.

Некогаш само да не климавме,
денес не ќе вртевме со главата.

Подобро би било некои да мислат со мевот.
Тој им е секогаш полн.

Се лажете ако мислите дека устата ни е полна.
Тоа ние го држиме јазикот за заби.

Со празни ветувања
се полни главата на сметка на мевот.

Паметта е скапа. Затоа ни продаваат глупости.

Ние сме хендикепирана нација.
Политичарите глуви, а народот слеп.

Конечно сите сме под едно знаме. Белото.

Судбината на политичарите
ја одредуваат гласачките кутии,

а судбината на народот контејнерите.
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БОЈАН БОГДАНОВИЌ  (1951)

Каде и да копаш во Босна, 
гледаш дека човекот е нашето најголемо богатство.

Немаме демократија.
Тука држиме само домашни производи.

И зоолошката градина е протекторат,
ама барем мајмуните не ги малтретираат со избори.

На изборите обично победуваат зрелите кандидати.
Оние кои имаат одлежано.

Крадењето е сведено на разумна мера.
Не крадат само будалите.

Ако е точно дека и празната убива,
тогаш главата е нашето најсилно оружје.

Некои радикални елементи се закануваат
да не затрујат со осиромашен (к)уран.

Дојдоа црни денови за организираниот криминал.
Власта е подобро организирана.

Кој сака поединечен гроб, нека побрза.
Босна е сè помала!

Не е за фалење, ама нема полоши од нас!
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ЕРНЕСТ БУЧИНСКИ  (1978)

Човекот ја губи невиноста дури
кога ќе почне да се занимава со политика.

Државата ни е тоталитарна –
со неа владеат тотални будали.

Не се предадовме – дури и кога бегавме.

Ние не би убивале да немавме што да убиваме.
Жртвите ни доаѓаа како нарачани.

Молчењето е злато ако ти смрди устата.

Вие можеби сте овчари, но ние не сме овци.

Предлагам после работата, парламентарците да се
сместат во новиот трговски центар,

затоа што се однесуваат како да се на пазарче.

Не е чудо што Исток и Запад не не разбираат.
Допирна точка им е на Балканот.

Од каде смрди рибата најмногу? Од Косово.

Кога на Србинот ќе му дојде умот?
Кога ќе ја изгуби главата.
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ЖИВКО ВУЈИЌ  (1947)

Демократијата би можела да заживее
ако сака водачот како што не сака.

Дојдовме до работ на бездната.
Можеме ние и понатаму!

И кај нас профит е странски збор,
ама потеклото му е народно.

Народот бара да го нахраниме со леб
па дури потоа со демократија.

Нема да останеме непознати.
Нашите промашувања се историски.

Не сме промашен народ. Војната не погоди.

Толкава суша, а ние и понатаму во кал!

Рацете ги мијам задолжително пред јадење.
Значи секој втор ден.

Сè што е убаво, кратко трае. На пример, ручек со месо.

Нивната крајна цел е демократија без народ.

Нашите цели не се јасни,
ама промашувањата ни се очигледни.
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ФРАНО ВУКОЈА  (1949)

Тешко е борењето против ветерниците
затоа што се вртат како што дува ветерот.

Другари, должни сме на Господ и на човекот.
Пола долг веќе е отпишан затоа што го нема Господ.

Додека дишеш, надевај се! Полесно се дише.

Надежта е најдобра духовна храна
затоа што може да се подгрева.

Најдобро е она страшило кое најмногу личи на човекот.

Талентираниот сликар става маскло на платно, 
антиталентот, масло на оган.

Паметот оди на дриблинг а глупоста на прва топка.

Гласот се движи со брзината на звукот 
а гласината со брзина на светлоста.

Критичарите се луѓе кои не знат да снесат јајце, 
ама знаат да најдат влакно во јајце.

Кога нарцисите ќе се најдат во букет, ете елита.

15



МОМЧИЛО ДРАГИЧЕВИЌ  (1939)

Извинете што смрди.
Знаете, демократијата ни е во пелени.

Кучешкиот живот за нас е мачкина кашлица.

Живеам здрав живот, не пушам. Никому!

Среќа некому забите да му се послаби од апетитот.

Со вакви слонови Ханибал
гарантирано не би ги поминал Алпите.

Кај нас нема мали богови: Пораснаа!

Во недостатокот на силни факти 
одлучуваат силните гласови.

Ех, каде се тие стари времиња
кога се отвораа јавни куќи, а не јавни кујни?!

Некогаш немав влакна на јазикот, 
па сега немам влакна на главата.

Откога поскапе говедското,
секоја стока мисли дека му скокна цената.

За да стане некој и нешто, 
мораш да бидеш никој и ништо!
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ЖИВКО ЃУЗА  (1953)

Не се дораснати на функциите што ги извршуваат.
Не е страшно, иднината е пред нив.

Кај нас не е сè паднато. Подигнати се многу обвиненија.

Не тераат да ја избереме иднината,
која веќе ни ја одредија.

Велат дека сите Срби се виновни.
За среќа, не може секој виновник да биде Србин.

Времето работи за нас.
Заради тоа кренавме раце од работа.

Дури сега ми е јасно зошто е хуморот во криза.
Ѓаволот ја однесе шегата.

Не доведоа во фаза на гладување 
за да имаме подобар апетит.

Состојбата е алармантна.
Незаменливите упатија повик за промени.

Сами си ја кроиме својата судбина, ама секогаш 
ја кроиме таква што таа си поигрува со нас.

Слободата на говорот не инспирира 
да си го држиме јазикот за заби.
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СЛОБОДАН ЖИВАНОВИЌ  (1946)

Гладта ме дави. Ама нема уште долго.

Глупавите тешко прават нешто паметно.
Паметните за час ќе направат нешто глупаво.

Не потпишавме капитулација.
Ни веруваа на збор.

Треба да се избираат овни зад кои не одат само овци.

Кој кому ако не свој на својот!
Мајмуните ни работата околу главата.

Историјата не се повторува поради учениците
туку заради професорите.

Кој нема ништо, не знае од каде да почне.
Кој има сè, не знае каде да запре.

Имаме прогнози. Немаме време

Корупцијата не може да се реши со подмитување.

Ако беше лесно да се биде човек 
немаше да бидеме опкружени со толку мајмуни.
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ЈАКОВ ИВАНДИЌ  (1940)

Со дивјаците немаме проблем.
Тие не штитат од продорот на цивилизацијата.

Сè издржа јуначки затоа што не можеше да побегне.

Воената секира е на сигурно
дури кога ќе умрат оние кои ја закопаа.

Без политичарите политиката
никогаш не ќе беше курва.

Не срушија топовите сè. 
Имаше и рачна работа.

Нас волците им е сè потешко. 
Овчарите имаат обезбедување.

На денот на изборите сè е во рацете на избирачите. 
А веќе утре не е.

Сега ја знаеме цената на слободата. 
Не знаеме за рокот на траење.

Не прифаќам здраво за готово, 
ама прифаќам старо за младо.
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НЕБОЈША ИВАШТАНИН  (1946)

Историјата се повторува,
затоа што никој не ја научи лекцијата.

Додека паметта служи, глупоста царува.

Немавме друг избор, а сега го немаме ни него.

Трагедија е кога ги носевте в’ срце
оние кои ве носат на душа.

Лош пат е оној од кој никој не скршнува.

Државите кои одумираа
за малку да ги закопаат и своите граѓани.

Своите најблескави победи
ги остварија против измислените непријатели.

Малку им е што ги избраа двете зла,
туку не знаеја да го избегнат и она помеѓу.
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СИЛВЕСТАР ИШТУК  (1945)

Време е за радикални промени.
За почеток, да ги пикниме главите во песок.

Оние кои го фрлија образот под нозе,
на главата навлекуваат чорапи.

Детето не можеме да го казниме
затоа што зборува вистина.

Малолетно е.

Не се сложувам дека рибата смрди од главата
додека јас сум глава.
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СЛОБОДАН ЈАНКОВИЌ  (1935)

Имам добро информирано куче. 
Не само што лае на оние кои се на  власт, 

туку и ‘ржи на идните кандидати.

На гаќите им е сеедно дали ние се
помочавме од смеа или од страв.

Што почесто ја отворате устата, поголема е можноста 
дека ѓаволот полесно ќе ве повлече за јазик.

Се храниме еднолично. Од ден во ден,
од година во година – исти ветувања.

Официјално не штрајкував со глад,
ама како се хранам – како да сум.

Тешко е да се поверува дека
толкава будала поминала сито и решето.

Мандатот кај нас може да трае и две години.
Крадеме многу брзо.

Честите војни ги заменивме со чести избори.
Не ни е дадено мирно да живееме.

Состанокот беше толку затворен што никој 
од учесниците не знаеше за што се расправаше.
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АЛИЈА КАПИЏИЌ – АЛКАП  (1943 – 1996)

Автобиографијата на полтронот е направена
од исечоци од биографијата на стопанот.

Неверување во  Господ – атеизам.
Верба во човекот – скептицизам.

Оној што составува крај со крај,
има повеќе можности да го извлече подебелиот крај.

Не е убаво да се удира со тупаница во масата.
Така почнува да ти се  мрда столчето.

23



ДАНИЛО КАРАПЕТРОВИЌ  (1941)

Народот не сака да се врати на огништата, сака станови.

Ако го сметате Хаг, ние одамна сме во Европа.

Кој знае да чита меѓу редови, писмен е.

На кого му е судено да биде сексан,
гаќите сами му паѓаат.

На село нема кој да работи, 
во град нема што да се работи.

На пензионерите им даваат со лажиче,
а за себе земаат колку што им треба.

Мајмуните добро се разбираат со човекот.
Имаат толку заеднички работи.

Преку ноќ научив да зборувам четири светски јазици:
српски, хрватски, босански и црногорски.

Крадците се на годишен одмор,
па полицијата не сака да ги вознемирува.

На младите светот останува а на старите земјата.
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ГОРАН КЉАЈИЌ  (1955)

Согласувајќи се со правилата, вие сте веќе во партија!

Жените во политиката! Свои на свое!

Да не бранеше нас како што се бранеше себеси,
можеби ќе беше нешто и од нас и од него.

Ќе убиеш еден, ти си убиец.
Ќе убиеш милиони, и ете историска личност.

Убијците ги осудуваат на смрт,
затоа што никој не смее да убива освен државата.

Државните писатели се
софистицирана варијанта на дворските шутови!

Одејќи кон врвот – неморалот е секогаш поголем!

Политичарите не лажат –
тие само не ја зборуваат вистината!

Само ние можеме да добиеме слобода, 
а да дадеме држава!

Јазикот е добар прибор, ама и лошо оружје!

Од сите мртовци најлоши се живите!
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СУНО КОВАЧЕВИЌ  (1958)

Само големите народи пишуваат историја.
Искривена секој може да создаде.

Го молев Господ да ја сочуваме државата.
Сега го молам Господ мене да ме сочува од државата.

Чест и обврска е да се брани државата. 
Од самите себе.

Градиме со трошна граѓа 
а богати сме со сировини во секој поглед.

Им дадовме доверба поради подобра иднина 
која си ја остварија за себе.

Ако неволјата ги зближува луѓето,
да воведеме вонредна состојба.

Имаме експертска влада за личен имот.

За време на нивниот мандат видовме колку е часот.

Само ги изнесува проблемите, 
а платен е да ги решава.

26



СРЕЌКО ЛАЗЗАРИ  (1925-2006)

Додека можеш да паѓаш, не си пропаднат.

Бадијала цел свет знае за твојата бесмртност,
кога за тоа не знаат црвите.

Страшливците размислуват пред
да направат нешто; храбрите после тоа.

Оној што си ја гледа својата работа,
никогаш не останува без работа.

Сега, кога ми се отворија очите, спијам помирно.

Револуцијата ги јаде своите синови.
Еволуцијата татковците.

Невозможно е да се држи јазикот за заби
кога ќе ти ги искршат забите.

Слабо му се пишува, секогаш му читаат лекциja.

Ме погоди сè што промашив.

Полесно беше да се крене револуција 
отколку стандардот!

Секаде власта го расипува човека. 
Кај нас е обратно.
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РАНКО ЛАЛОВИЌ  (1941)

Кој е на грбот на народот – тој ја гледа својата иднина.

Песната ќе не одржеше да знаевме да пееме.

Даде крв за својата земја:
се степа со комшијата заради меѓата.

Подобро е да се има поголем коефициент на плата
отколку на интелигенција.

Пред месец дена му позајмив на комшијата коска за супа.
Сè уште не ми ја врати.

Во заблуда сме дека ни е добро.
Затоа што не знаеме за подобро.

Усвоен е буџетот, 
ама ставката за контејнери и оваа година е заборавена.

Сакаме во Европа 
а во народните кујни сè уште нема бечки шницли.

Блазе на сиромасите. 
Нив кризата нема во што да ги погоди.

Или историјата ни е лоша учителка, 
или сме ние слаби ученици.
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ЃОРЃЕ ЛАТИНОВИЌ  (1961)

Цела среќа што диктаторот не е масовна појава.
Проблемот може да се реши со минимална жртва.

Народот трпи до одредена граница.
А потоа оди во странство.

Минутата молчење е директно
продолжување на полицискиот час.

Водачот е обвинет за криминал.
Власта ги расипува и најдобрите припадници на народот.

Среќата ги следи будалите,
а умните државната безбедност.

Од врвот на пирамидата се гледа колкава е пустината.

Татковината би застанала на нозе
кога и водачот би паднал за неа.

Гинеа за идеали затоа што немаше готовина.

Додека се водачите на работ на умот,
народот е на работ на егзистенција.

Гуските го спасија Рим,
а и ние се надеваме на некое животно.
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ГРУЈО ЛЕРО  (1949)

Некогаш го стегавме коланот поради линијата,
а сега – да не ни паднат панталоните.

Додека ние бевме во ровот,
оние од површината не – закопуваа.

Кога се повлекуваа, изби на чело.

Како да се остане со студена глава
кога во рацете ќе ти стават врел компир?

Имам излез, ама решетките се тесни.

Отиде далеку, па остана – неповикан.

Кога ќе падне темница, на крадците - им се разденува.

Оние кои работат за туѓа сметка, имаат своја сметка.

Да не се држеше секогаш исправено,
не ќе му паднеше  главата.

На шефот не му беше ниту до колена. 
Ползеше пред него.

Дезертерите војната ја решија - по мирен пат.

И последниот Мохиканец е пред нас.
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ГОЈКО МАНДИЌ  (1958)

Работата го создаде човекот
и го прати во бирото за вработување.

На говорницата немојте да носите
вода туку тоалетно казанче.

Живеам како бубрег. Под дијализа.

Не сум Диоген,
ама живеам во буре полно со барут.

Фрлање прав в очи – знак дека живееме во пустина.

Дајте ни малку власт, од нив поубаво ќе крадеме.

И Ева и Адам се избеглици.

Како тргна – се очекува намет на памет.

Реплика по реплика – дневница!
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БОЖО МАРИЌ  (1952)

Овој народ не заслужи ваква влада,
па таа мораше со сила да се наметнува.

Не беа сите жртви наивни.
Некои од нив знаеја добро што ги чека.

Народот е доведен пред свршен чин.
Барем превозот беше обезбеден.

Ми се чини дека станувам Господ.
Сè гледам, сè слушам, ништо не правам.

Одвреме-навреме се убиваме,
само да им покажеме што ним би им правеле.

И на Запад несреќата ги зближува луѓето,
ама тие од тоа не правеа систем.

Ние сме јуначки народ. За водачи ги избираме оние
од кои најмногу се плашиме.

Војната е неправедна. 
Од кукавиците и слабаците за час прави херои.

Народ кој има толку споменици, 
заслужува подобро минато!

Народи со кои владеат доживотни претседатели,
историјата ги осуди на максимална казна.
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ЕКРЕМ МАЦИЌ  (1966)

Подобро е да се мрднeш од патот отколку од умот.

Ме радува иднината. И уште некои пороци.

Никој со сигурност не знае каде се нашите граници.
Во тоа е и големината на нашата земја.

Беше на трагата на голема афера.
Тука е виден за последен пат.

Каква е тоа војна без геноцид.
Тоа е како фудбалски натпревар без голови.

Останавме свои. Никој не не сака.

Моите родители се сиромашни.
Затоа се чесни, а боледуваат и од други болести.

Да знаеја дека е бесмртен немаше да го убијат.

Босански нудизам. 
Од нивните ветувања, останавме голи.

Најголем патриот е оној кој мисли
дека сите би изгинале за него.

Најдобро се разбираат оние 
кои не мислат со својата глава.
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БОРИСЛАВ МИТРОВИЌ  (1950)

Во мене се борат гладта и патриотизмот.
Во секој случај ќе го дадам животот за татковината.

Приказната за голоракиот народ се обистини.
Сè е во рацете на поединците.

Политичката температура
зависи од бројот на болни на власт!

Немаме пари за закоп. Тоа не одржува во живот.

Површината најмногу се разбранува
кога испливува вистината!

Има премногу татковци за вака мали народи!

Од јавните работи во тек е закопот на државата!

Народно верување:
ако падне дожд или власта, ќе биде тоа родна година!

Испраќањето на оној свет 
понекогаш е повесело од животот!

На мртовецот секоја чест.
На закопот никој не остана гладен!

Имаме широка душа. Никако да ја испуштиме!
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КЕМАЛ МАХМУТЕФЕНДИЌ  (1942)

Ако ти смрди, откажи се од својот нос.

Големата риба ја јаде малата риба; 
а двете завршуваат во тава.

Додека е човекот жив – рано е; а кога ќе умре – доцна е.

Ете какви се тоа луѓе: на колената им никнаа стапала.

Живите напред, останатите стој!

Единствен кој остава светол траг позади себе е полжавот.

Кој сака да влезе во трага на човекот, 
тој потполно ќе заталка.

На многумина од здрава храна
им останува само да голтаат – воздух.

Нема поголеми лаги од историската вистина.

Ниту ѓаволот не сака ништо да работи без хонорар.

Оваа демократија ќе не одведе до слобода 
во која сите ќе станеме робови.

Пази се од друга нација,
а ни својата богами не ја запоставувај!
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НЕНАД НЕСТОРОВИЌ  (1957)

Го кренавме високо за да ни покаже колку сме мали.

Тајната вечера прослави двајца-тројца сликари,
а тајните ручоци стотина политичари.

Криминалот е во нагло паѓање.
Старите криминалци паѓаат пред новите.

Не е опасно кога новата глупост ќе ја потисне старата.
Опасно е кога се натрупуваат.

Кај нас си виновен и кога ќе умреш.
Сите те напаѓаат дека отиде кога беше најпотребен.

Успешен е оној афоризам 
од кој владата се фаќа за глава, 

народот за стомак а авторот за бубрези.

Каква врска има што има само еден пат?!
Имаш два смера.
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ЈОВО НИКОЛИЌ  (1958)

Помогни  Господе, ако те има.
Ако те нема, кажи ни да не се надеваме.

Земјата нека ви биде над сè! –
рече водачот закопувајќи го својот народ.

Никогаш нема да го прежалиме.
Вечно ќе плачеме затоа што го имавме.

Се отворивме кон светот.
Со спуштени гаќи ги чекаме донациите.

Во нашата лудницата дојде до смена.
Стражарите ги заменија цариници и граничари.

За да ја вратат насмевката на лицето на народот,
од државата направија циркус.

Одбегнувај брза храна. Паси пополека!

Можеби и ги запустевме гробиштата,
ама на мртовците работиме интензивно.

За да се продава поубаво,
државното знаме се изработува во сите бои.

До општо лудило не можеше порано да дојде.
Не бевме психички подготвени.
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ДИНКО ОСМАНЧЕВИЌ  (1971)

Нашата химна има само мелодија,
затоа што секој пее некој свој текст.

Истакнуваме дека целта ни е Европа,
затоа младите и си отидоа.

Младите ја сакаат татковината.
И со задоволство се сеќаваат на неа!

Толку визионери, а ќораво ни оди.

Не е културно да се плука по улица. 
Затоа плукаме едни по други.

Пописите некогаш служеа да видиме колку не има, 
а денес да видиме колку не нема.

На белата чума мора да и се спротивставиме 
како во кошарката – со тројки!
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БРАНИСЛАВ РИБАР  (1952)

Откако се населив во рамнината, 
колата не ми оди наудолу.

Не е политички мудро да се ветува
поубаво време на истек на летото.

Нудам докази дека на Марс има живот.
Оние кои паднаа одозгора.

Што сè пренесувавме од колено на колено,
не е ни чудо што ни откажаа нозете.

Немам пороци. 
Не пијам, не пушам а и годините го прават своето.

Успешниот човек најчесто го карактеризираат: 
плитка памет, длабоки џепови 

и високо мислење за себе.

Маркс и Енгелс пропаѓаат во заборав.
А каде играа?

Нема повеќе подмитување.
Сега се лобира.

39



ИСМЕТ САЛИХБЕГОВИЌ  (1945)

Нам не ни паѓа ништо на ум,
додека не не удри убаво по главата.

Убаво пишува. Штета што е неписмен.

Обично памет делат оние кои најмалку ја имаат.

Прво се опарија па потоа испарија.

Добро што некако успеваме, 
како што сме криво насадени.

Не знам дали работата го создаде човекот,
ама знам дека на работните акции се правени деца.

На гладните не им треба портпарол, имаат црева.

Благодарејќи на власта, нам секој ден ни е подобро
отколку што ќе ни биде утре.

Визионери: со конститутивната
одржаа и комеморативна седница.

Избирачите нема од што да се срамат,
ама има од кого.

Местото на воловите им е во шталата,
ама никој не се осмелува тоа да им го каже.
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ХИМЗО СКОРУПАН  (1940)

Во некои држави 
пожарникарите гаснат само демонстранти.

Во војната беше знаменосец. Носеше бело знаме.

Имаше таква меморија 
што го помнеше и она што никогаш не го слушна.

Во недостаток на докази осуден е на живот.

На многумина сите огледала им се смешни.

Двајцата живееме. Само еден во заблуда.

За некои книги, повеќе од читателите,
се интересираат собирачите на стара хартија.

Жените не пишуваат афоризми,
бидејќи немаат што така кратко да кажат.
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СТЕВАН Р. СТЕВИЌ  (1957)

Оние кои гинеа за татковината,
не ни помислуваа дека во неа ќе се умира од глад...

Конечно стигнавме до крајот. 
На многумина тоа им беше цел.

Ние сме горделив и достоинствен народ.
И не се срамиме што сме голи и боси...

Некогаш беа воооружани до заби. 
Сега носат само протези...

Откога нашиот петел заврши во лонецот,
никогаш не знаеме кога ќе ни се раздени!

На функции по правило се доаѓа,
а од функција најчесто се лета!

Ни кај нас повеќе не се краде. Се врши приватизација...

Тука знаењето има висока цена.
Што повеќе ќе платиш, мислиш дека повеќе знаеш...

Убаво е кога луѓето мислат дека си паметен.
Проблем е ако тоа морате и да го докажувате!

И овие избори ќе бидат успешни. Добро ги наместија...
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СТЕВАН СТОЈИЧИЌ  (1947 -2002)

Чекорите навистина беа крупни –
штета што водеа наназад.

Барам повеќе дежурни виновници
за во мојата работа да ме заменуваат.

Истрагата во завршна фаза на распаѓање
утврди дека нешто смрди.

Ништо не ги прашувајте оние на кои им одговарате.

Нечии синови се во земја, а нечии вон земја.

Состојбата е грозна.
Сиромаштијата повторно има револуционерна шанса!

Долго не спуштаа
штом е незадоволството толку длабоко.

Камелеоните  - политичари
не доведоа до маскирни униформи.
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СТАНИСЛАВ ТОМИЌ  (1986)

Катастрофата во Јапонија е доказ 
дека Србија е до Јапонија.

Новата власт е иста како и минатата. Плукната.

Секој ден треба да се живее како да е последен. 
Еден ден ќе потрефиме.

Таткото е глава на семејството, 
а мајката не знае каде и е главата.

Професорот само еднаш ме бутна на испит.
Следниот пат положив со долга деветка.

Мојот дедо беше партизан. Со глава и брада.

Ја познавам работата, ама таа сè уште не ме запозна.

Не сакаат крупни зборови. 
Затоа само мелат ли мелат.

Не е ни чудо што е првдата валкана 
кога секој ја зема во свои раце.

Транзиција е облекување десна кондура на лева нога.
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АБДУРАХМАН ХАЛИЛОВИЌ – АХИЛ  (1958)

Сè му оди како по лој - знае каде треба да подмачка.

И тие ќе ги изнесат своите ставови
кога ќе завземат положби.

И покрај толку часовници премиерот не знае
дека на народот веќе одамна му е пет до дванаесет.

Ние сме под контрола
поради работите кои побегнаа од контрола.

Ги искористија слепците за своите ќорави работи.

Оставете ги меѓите – обработувајте ги полињата!

Во самиот политички врв имаме толку доктори
што мора да водат многу поздрава политика.

Долго мозгаа за да донесат одлука надвор од паметот.

Во политиката најпрвин празните глави доаѓаат до врвот.

Стана тежок случај – олесни повеќе банки.

Кога ќе влеземе во Европа ние
ќе пропаѓаме стандардно европски.

Сè помалку и помалку јадеме леб. 
Го нема по контејнерите.
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САБАХУДИН ХАЏИАЛИЌ  (1960)

Светлата ни се запалија прерано.
И темницата беше подобра.

Јас мислам. Затоа сум гладен.

Немој да им веруваш на политичарите.
Следи ги. За твое добро.

Иднина на овие простори никогаш и немаше.
Тука постоеја само паузи меѓу сивилото на војните.

Се што е добро кратко трае. И не се повторува.

Бившите републики се поврзуваат.
Со бивши врски и бивши луѓе.

Наскоро ќе биде крај на светот.
Се договараат Србите, Хрватите и Бошњаците.

Мислата која не е во склад со моето мислење 
не е мислење бидејќи јас така не мислам.

Да се верува не е тешко.
Особено ако не веруваш.

Агитација е ако делуваш на масата.
Манипулација е кога тоа ќе ти успее.

Мислев дека сум писател додека не ме прочитаа.
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СЕНАД ХОНИЌ-ХОНА  (1962)

Би се вратил јас на село кога би можел
да ја ставам мотиката на уво.

Беа истомисленици. Молчеа за истите работи.

Автобиографијата потполно го измени.

Тате, народот не е добар. Ништо не јаде.

Спонтаното излегување на народот на улиците,
одлично е организирано .

Хуманитарната помош стигна во вистинскиот момент.
Народот е убиен најаден.

Давеникот одлично се чувствува. Мавта со рака.

Човекот се сврте кон природата. Стана ѕверка.

Ние се храниме правилно. Храната ја ставаме во уста.

Не е точно дека живееме како растенија.
За тоа е потребна земја.

Не е точно дека народот нема што да јаде.
Микроскопските истражувања покажаа спротивно.

Не спасија научниците.
Пронајдоа дека гладувањето е здраво.
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АЛИЈА ХОЏИЌ (1943)

Би го ставил прстот на челото, 
само не знам каде ми е главата.

Ако средините се различни, да се обидеме со стапот.
Тој има два краја.

Се вивна високо, а го срушија само со два прста.

Градевме нов човек, а тогаш снема материјал.

Додека извикуваше пароли – другите се снајдоа.

Државата – тоа сум јас! Одумирам.

Се повлеков во себе. Тука сум најсигурен.

Клечењето е предуслов за добар старт.

Нека не ве вознемирува кркорењето на цревата,
тоа се само внатрешни превирања.

Некои оратори не заработија ниту за кисела вода.

Некои ниту да мрднат од подоброто утре.

Од каде дува ветрот, 
најдобро знаат оние што имаат едрилици.
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МАРИНКО ЧАВАР  (1953)

Не е ова кучешко време.
Само сите го подвиткавме опашот.

Кога неспособните ќе се фатат за раце,
способните се  фаќаат за глава.

Нема да заталкаме. Ова не води никаде.

Бев вон себе, сега се повлекувам во себе.

Молчи! И пренеси понатаму!

Не ни треба химна, ние своето си го отпеавме.

Пензиите се мали затоа што не се живее од минатото.

За политичарите сè најубаво.
Останатото е вербален деликт.

Кој лаже тој и краде.
Освен оние кои лажат дека не крадат.

Ние сме еколошка држава. Никој не плука во дланките.

Тие што не предводат бараат да им се тргнеме.

Кој може нека мисли со својата глава.
Останатите ќе бидат добро информирани.
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Б У Г А Р И Ј А
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БОРИС АРНАУДОВ  (1941)

Кога не дава влакно да му падне од главата,
му паѓа главата!

Го кара пријателот:
кога си трезен, стaнуваш неподнослив!

Колку поневеројатен ни се чини еден глас,
толку поголема е веројатноста да се потврди вистината!

Човекот му се жали на еден мајмун:
Што ми требаше да станам човек,
кога цел живот ме прават мајмун!

Не давам скршена пара за човекот
кој што е готов да се продаде по секоја цена!

Професионалниот шут се смее само во работно време!

Има и такви шутови 
кои самите си ги купуваат господарите!

Најтешко се продаваат шутовите
кои што си ја знаат цената!
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ДИМИТАР АТАНАСОВ  (1949)

Можеби е трупец,
но има работа само со големи дрвца!

Како нема да му фрлаат вода, 
кога лесно се запалува!

Ако лаеш каде треба и не треба, 
ќе ти дувнат под опашката!

Ќе ти фрлат прав во очите,
токму кога ќе си ги отвориш четирите!

Ако сметаш некој да те забележи,
не му ги отворај очите!

Зошто девојка со таква физика да учи хемија?

И зајакот може да стане ладнокрвен 
ако го ставите во фрижидер.

Девизата - заб за заб, 
не важи во стоматологијата.
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ДИМИТАР АТОВ  (1950)

Кога некој  упорно копа во вашето минато,
тој сигурно сака да ја види вашата иднина!

Знае ли петелот , дека кукурикајќи изутрина
го разбудува и својот џелат!

Зошто главата да си ја ставам во торба,
кога можам да си буричкам во неа!

Го залеавме новиот апартман. И тој протече!

Убавината на високо кренатата летвичка е во тоа,
што можеш да се протнеш под неа!

Му фрлија пепел во очите и тој прогледа!

Подобро е да си гласна буква,
отколку голема буква!

Не се задлабочувајте во плитки работи – ќе потонете.

Не зборувајте гласно – ги плашите мислите.
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ГЕОРГИ БЕРБЕНКОВ  (1941)

Не се преценувај,
за да не останеш непродадена стока!

Го барав под дрво и камен, а тој беше под чевелот!

Каков глас! Само за во пустина!

Од него можеше сè да се очекува! Дури и повеќе!

Му ја извадија душата,
за да разберат дали е чиста!

Не го цепете влакното.
На него може да ви виси животот!

Кога му дојде времето, тој веќе си заминал!

Нема лоши пријатели како и добри непријатели.

Му кажаа на лавот дека згрешил. И...згрешија.

Му рекоа дека стои како споменик. 
И тој побара постамент.

Тешко е да запреш, кога не знаеш каде си тргнал.

Не ја посакувај жената на блискиот,
освен ако си решил да му направиш добро.
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ХРИСТО Р. ГЕОРГИЕВ  (1945)

Ништо човечко не му е туѓо,
па затоа туѓото го сака човечки!

Верата во иднината
никогаш не ја компензира неверата!

Во минатото луѓето собираа 
бели пари за црни денови,

а денес е мода – црни пари за бели денови.

Кога некоко ќе го наречат црна овца,
ќе побелее од мака.
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КРСТО ДАМЈАНОВ  (1935)

Задните мисли обично 
ги навестуваат - понапредните луѓе!

Непоткованите  клоцаат најсилно!

Страдањата на еден народ
не е гаранција за достоинство!

Празните приказни се ехо на шупливата глава!

Со збир од ништожници не се создава мнозинство!

Ако не гледаш ништо убаво во управување 
со државата, смени си ги диоптриите.

За да се пробие, најпрвин вечера со Господ,
а потоа спие со ѓаволот.

Ако лаеш по карванот, потеклото ти е кучешко.

Народ кој не може да држи меч, држи свеќи.

Царот е гол! Ние – исто!

На водачите толку им капе мед од устата,
што бргу стануваат дијабетичари.

И гладната мечка игра оро, 
само да е на пензија во Бугарија.
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БОРИСЛАВ ГАНЧЕВ  (1959)

По „братската делба“ често се стигнува
до откажување на  роднинството!

Границата на животниот минимум
најлесно се минува по нелегален начин!

Обично човекот се формира додека  сè уште 
не станал роб!

Оној што си мисли дека светот се врти околку него,
веројатно е сончоглед!

За да живееш тука како белец,
треба длабоко да заглавиш в кал!

Не е важно дали си кадарен, туку чиј кадар си!

За тоа што ќе се шепне на уво,
не му треба медиумски одглас!

Таму каде слепилото е водечко,
нормално е видовитите да бидат истуркани назад!
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КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ  (1948)

Сакаш да воскреснеш? Умри!

Позади секоја црна овца – стадо...

Сонував кошмар.
Митинг на осум милиони мртовци!

Сонував бугарски политичар.
Се разбудив воден.
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ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ  (1957)

Од дволичните единствена полза
имаат само берберите!

Човек како тоа звучи гордо,
само намалете го малку звукот!

На некои и главите
им се породуваат со царски рез!

Толку е голем сноб, што дури и цигарите
си ги запалува со важни дрвциња!

Никој не е поголем од лебот,
направен од едно зрце вистина!

Природата не трпи празно место?
Глупости! Погледнете ми го џебот!

Каква голема неправда!
Сизиф да страда од камен во бубрезите!

Ако денес Давид го убиеше Голијат,
немаше да одговара, затоа што е малолетен!

Можеби светот би изгледал подобро,
ако Адам, наместо ребро го дадеше мозокот.
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ПЕТАР ГОНКОВ  (1945)

Не е грев да ја посакаш жената на блискиот,
ако тој си има љубовница!

Дури и трипати да се удавиш
нема да ја засенчиш славата на Титаник.

Ако ги замрсиш конците,
треба да се провираш низ иглени уши!

Секој е невин  до моментот кога ќе го поткупи судијата!

Во дворот на кланицата овците си спомнуваат
за добрите волчји времиња!

Дури и помеѓу мачките има шпиони на глувците.

Убаво е таму, откаде можеш да избегаш!

Сè е возможно – дури и да се видиш
во рајот со својот... убиец.
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СЛАВ ДЕЛИСЛАВОВ  (1933)

Сè што лета не се јаде!
Но сè што се јаде лета со цената!

Страшно е да бидеш десна рака на шефот
и дури тогаш да сфатиш дека си левак!

Кај  нас најмногу шампиони
имаме во дисциплината - прескок на законот!

Ја крена паролата: Долгот над сè,
и тргна да прави долгови!

Бедата доаѓа од тоа што тапанарите
се обидуваат да свират прва виолина!

Нема ништо поприродно од тоа,
да ги касаш тие кои те присилуваат на  кучешки живот!

Не е доволно среќата да те следи по стапките.
Треба по некогаш и да те престигнува!

Се покажа дека најдобро се продале
оние кои не чинат ниту пет пари!
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ХРИСТО ДИМИЕВ  (1939)

И белиот лист може да врши црна работа!

Сакаш ли да те гледаат накриво, барај  си го правото!

Дајте ми ја потпорната точка,
запирките сами ќе си дојдат!

Ако те погалат со гускино перо,
може и да те оскубат!

Обично големите лисици го земаат лавовскиот дел!

Најтажното е кога луѓето почнуваат
да си подаваат рака во вид на шепа!

Знаеш ли да молчиш? Имаш збор!

Ги облековме во власт и тогаш се разголија!

Колку помал е умот, толку е потешко да се сокрие!
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БОГОМИЛ ЕВТИМОВ  (1940)

Мајмунот слезе од гранка и се клонира во човек!

Наполеон се раѓа на остров и умира на остров.
Ние кои што живееме на полуостров,

нели сме полунаполеоновци!

Како да бидам праволиниски,
кога гените на наследноста се спирални?

Сме биле остров на стабилноста, 
населен со бродоломници!

Општеството реши да му помогне
на осамениот човек и му всади чувство на стадо!

Страшно е кога и геноцидот
се спроведува во името на народот!

Му ја донесоа слободата на тава.
Тој ја грабна тавата, а ја откажа слободата!

Патниците први го напуштија бродот што тоне,
но претходно го прегризаа бродскиот дневник!
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ВЕСЕЛИН ЗИДАРОВ  (1950)

Дајте памперси! Ни се роди нов партиски лидер.

Ако еден ти каже дека си глупав, не грижи се.
Но ако тоа ти го кажат петмина,
време е... да формираш партија.

Власта често преминува од еден џеб во друг.

Тргнав по бел свет – и што? Бел ден не видов.

Имам развиени сетила: затоа ме поведоа за нос!

Покрај толку тапанари го загубив тактот.

Во милата ни татковина, мајката ни ја расплакаа.

Ако решите да ми одете по нервите,
најпрвин собујте се!

Излезеш ли надвор од себе, нема далеку да стигнеш.

За некои, одењето по маките, е единствена забава.

Зошто не живееме како Швајцарците?
Затоа што во Швајцарија ги молзат кравите, а тука нас.

Да се живее со малку пари е талент,
но да живееш без пари е – генијално!
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МИЛОШ ЗЈАПКОВ  (1940)

И големата риба 
може да се пржи во мал тиган.

Колку е посилно сонцето, 
толку е послатна сенката.

Во некои случаи треба
да се искривиш за да бидеш прав.

Од лесните постапки, 
последиците се најтешки.
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КАЛИН КАЛИНОВ  (1952)

Му простивме на министерот за простотијата,
но простотијата не му прости.

Генијалецот е малку луд, 
но секој луд не е генијалец.

И шамарите се вид на ракоплескање.

Доброто и Лошото одат рака под рака.
Лошо е кога ќе се прегрнат.

Во разгорените спорови
влегувајте со огноотпорни аргументи.

Врзаното куче најмногу каса.

Независно од моите причини, 
си го сменив мислењето!

Ми влегнаа во положбата, 
па уште не можам да ги избркам!

66



ДИМИТАР КЕРЕЛЕЗОВ  (1938)

Човечкиот живот станува најценето нешто,
дури кога не вреди скршена пара.

Пријателите се капитал,
особено пријателите-капиталисти.

Се појавија радиото и телевизијата,
но кучето си остана најдобар пријател на човекот.

Им расне работата на лажговците,
сега има и геополитички лаги.

Напредокот е невозможен без борба,
но зошто едни се борат а други напредуваат?

Кога жена кажува дека е верна, 
само таа знае на кого.

Што поголемо куче е еден човекот,
тоа не значи дека е помала свиња.

Само лошо информираниот 
е категоричен.
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ИВАН КОЛАРОВ  (1923

Во друштво на антиталенти, 
талентираниот е емигрант!

Грандоманијата успева само меѓу духовните џуџиња!

Кој живее од државата, 
не умира за неа!

Многу правди има онаму 
каде што умира вистината!

Крокодилите не веруваат 
во човечките солзи!

Не излегувај од кожата, 
кожодерите ќе ја продадат!

Политичкие проститутки немаат пол!

Смеејки се, сатиричарот 
се проштева со својата иднина!
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ПЕТКО КОЛЕВ  (1934 – 2004)

Творецот си ја знаел работата:
срцето да е погоре од стомакот.

Колку сакам понекогаш да останам 
на само и без себе!

На вистинската пародија 
му завидува и оригиналот.

Плиткоста го дави творецот.

Ако светот не е в тебе, каква корист, 
што си ти во светот!

Знаме со дување со уста не се развива.

Да го признаеш поразот – 
каква победа!

Не го нарекувајте џуџе: 
не го зголемувајте!
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ГЕОРГИ К. КОНСТАНТИНОВ  (1943)

Само глупавите му служат на убавите зборови.
Итрите им служат на тие што ги кажаа.

Човекот не старее од пат.
Туку од беспатие.

Човечкото паѓање нема крај -
некои наоѓаат сила да направат

уште еден чекор подолу.

Жените кои минуваат од рака на рака,
секогаш се на нозе.
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ПЕТАР КРАЕВСКИ  (1969)

Не го сакај голтарот во власта!
Ќе ти ја одере и кожата од грбот!

Трутовите не прават мед, но медот прави трутови!

Опасно е пијанството од власт! 
Еден пие, сите мамурлии!

Политика: секоја загатка со одговор,
секој одговор- загатка!

Балкански синдром – да си гостин во сопствениот дом!

Смеата е здравје, здравството за смеа!

Кога ќе те земат  на нишан, ќе гласаш и со двете раце!

Штом ќе се избориш за слободата, 
секој брза да ти ја подари!

Реторика: знаење е гладниот да го убедиш 
да држи диета!
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ГЕОРГИ МАКОВ  (1930)

Златото е во рацете на оној, кој буричка во оловото!

Најмногу се двоуми кога остана сам со себе!

Рибата смрди од главата!
Што ти пречи да ја обезглавиш?!

Кажуваат дека сме народ со жилав корен! 
Нема кој не се обидел да откорне!

ДИНКО ПАВЛОВ  (1937)

Цел живот го развиваат бајракот, 
а ние ги мислиме за знаменосци!

Уште сме буден народ,
а постојано ја сонуваме светлата иднина!

Правејки се слеп, ќе удриш во слепецот!

Ќе ме погледнеш ли со едното, 
ќе си го затворам другото!

Не одеше по палката на диригентот 
па брзо си ја отпеа песната!

72



СВЕТОСЛАВ ПЕИЧЕВ  (1937)

Умниот не се познава по тоа што го кажал,
туку по тоа што го премолчал.

Ако не си ја знаете својата цена,
немојте да мислите дека сте бесценет.

Некои не ги бива за ништо, но се способни за сè.

Црвот на сомнежот најчесто ги гризе дрвените глави.

Мерете си ги зборовите за да не ви земат мерка.

Кога ви е ѓаволот должник, Господ нека ви е на помош.

Може да бидете број еден и пак да сте последен.

Голата вистина
секогаш не е пријатна за гледање.

Ако сакате да купите многу работи 
– ќе мора да се продадете.

Ако живееш меѓу волци 
– нема начин да не се научиш да касаш.

Ако си ја знаете цената,
значи имаш намера да ја кажеш некому.

Самоубиството е најсилна самокритика.
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ДОНКА РАИНОВА  (1934)

Тоа во кое верувавме, 
испадна нестварно!

Во ноќниот живот се препознава
оној кој живее ден за ден!

Не се знае кога лавот 
е на прошетка а кога на лов!

Коренот на злото е во плодот!
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ТУРХАН РАСИЕВ  (1942)

Заспан народ сомнеж не буди!

Сликата на бедата секогаш е полна!

Ако не си им трн во очите на едните,
ќе бидеш трн во очите на другите!

Колку е поголема целта,
толку помала е веројатноста да ја погодам!

Никој не краде икони, за да се моли на нив!

Секоја ненаправена свадба е еден распаднат развод!

Хуморот ги изрекува пресудите,
а сатирата ги извршува!

Во Бугарија законите ја губат силата
уште пред да влезат во сила!

Многумина го бараат
Дрвото на знаењето со секирата в рака.

Додека ги избиравме знамињата, ја загубивме војната!

Понекогаш од лична драма
станува одлична комедија.

Најстрашната влада се прави од дрвени глави.
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ГЕОРГИ РОБОТОВ  (1958)

Секогаш ќе има леб за оние, 
кои ни ги градат погледите!

Скршеното грне нема потреба од капак!

Немам избор!
Пак ќе ги избирам политичарите...

За скиснат грав  нема мирудии!

ЦВЕТАН РОЗОВ  (1934)

Колку кратко живее човекот!
Не може да ја дочека бесмртноста.

Читателите имаат свои омилени писатели.
Плагијаторите – исто така.

Вербата во доброто во човекот
мнозина ги тера да ги одбегнуваат

средбите со политичарите!

Најсилно ја тегнат чергата кон себе,
тие што одат по персиски килими!
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АНГЕЛ СЛАВИЛОВ  (1925)

Сатиричарот бара спас.
Почна да пишува басни.

Фактите се на лице место,
но лицето го нема!

Слепите најтешко се симнуваат од сцената!

Кога сонцето е на залез,
човекот се восхитува и од својата сенка!

РАНГЕЛ СТАМЕНОВ  (1932)

Кога шефот порано излегува од другите,
си го остава увото!

За тревопасните и цвеќето е трева!

Бедотијата и температурата
си заминуваат после препотување!

Мртвите се извор на поуките,
а живите-на грешките!
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СТОЈАН СТОЈАНОВ  (1929)

Кога е кажано сè, секој збор повеќе
само ја зголемува нејаснотијата.

Кои не можат да прават историја,
ја преправаат.

На крстот не можеш да се распнеш,
ама можеш два пати да се обесиш.

И волкот и јагнето се Божји рожби.
Ама каде е Господ кога волкот огладнува?!
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ГЕОРГИ ТИХОЛОВ  (1932)

Најголеми проблем на болната амбиција е
како да ги завледее здравите глави!

Ако Ахил на време си плукаше на петиците,
немаше да го погодат во Ахиловата петица!

Кој долго стоел мирно,
трепери кога ќе му кажат: Слободно!

Пишувањето афоризми,
не е за оние кои немаат друга работа!

Падна на дното,
оти го пречекори горниот праг!

Големите своите недостатоци
ги превртуваат во привилегии!

Има и клучни фигури,
кои заслужуваат да се држат под клуч!

Чувај се од малите стапици,
големите се гледаат!
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АРИСТОТЕЛ (384 п.н.е – 322 п.н.е.)

Го сметам за похрабар 
оној кој ќе ги надмине своите желби,

а не оној кој ќе го победи својот непријател,
затоа што најтешка битка е над самиот себе.

Несреќата ги открива оние кои не се вистински пријатели.

Човекот по природа е политичко животно.
Природата не прави ништо залудно.

Расипаните луѓе почитуваат од страв;
добрите луѓе - од љубов.

Стрпливоста е горчлива, ама плодовите му се слатки.

Мудриот и од ѓаволот може да сe научи на многу работи.

Пријател на сите е ничиј пријател.

О, пријатели мои. На светот нема пријатели.

Паметот не е само во знаењето,
туку и во умеењето да се прилагоди тоа.

Разумниот не го бара она што е пријатно,
туку она што ќе го спаси од непријатното.

Губам време за да си осигурам работа,
а водам битки за да живеам во мир.
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АПОСТОЛИДИС ИРАКЛИС Н. (1893 – 1970)

Колку помалку го негираат тоа што го кажуваш,
толку повеќе им пречи зошто го кажуваш!

Сè можеш да очекуваш од оној,
кого што повеќе го воодушевуваш,

толку повеќе го разочаруваш.

Сакам да имам Бог, а не да го обожувам.

Лесно го надминуваш тоа што не го достигнуваш!

Секоја нова страст ја намалува претходната.
Секоја нова болка ја зголемува минатата.

Со живеење смрзнуваш, 
со губење на животот скапуваш!

Колку нешто повеќе го сакаш,
толку на тоа што го имаш кукавички му се враќаш.

Да можеш да кажеш:
Љубовта моја ја имаш, но довербата – не!
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ВАЛАРИОТИС АРИСТОТЕЛИС (1824 – 1879)

Гробот не е разделба – туку само емиграција.

Мајко и сиромаштијата е лоша, 
затоа што има гордост.

Гробот не е пустина, туку живот е и љубов.

Нацијата без национална поезија 
не се препородува.
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ДЕМОКРИТ (467 п.н.е. - 370 п.н.е.)

Треба да се зборува вистината
и да се избегнува долгото зборување.

Слободен е оној кој од ништо не се плаши
и никому не одговара.

Најважното не е сеопфатно знаење,
туку сеопфатна способност за разбирање.

Ако ја превршиш мерата и најпријатното 
станува непријатно.

Не се стреми да знаеш сè,
за да не се покажеш непросветен за ништо.

Единствена разлика помеѓу богатиот и сиромавиот
е во тоа што сиромавиот се надева на следниот оброк,

додека богатиот е зафатен со претходниот.

Пред мудриот човек стои целиот свет.
Зашто татковина на големата душа е целата вселена.
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ЕВРИПИД (480 п.н.е. - 406 п.н.е.)

Неразумен е оној кој тежнее повеќе кон богатство и сила,
отколку кон пријатели.

Добро е да си богат, добро е да си силен,
но најдобро од сè е да имаш сакани пријатели.

Нема вистински живот без искуство.

Кралот е должен да помни три работи:
дека тој управува со народот,

дека е должен да управува по законите,
дека нема вечно да управува.

Господ дава толку малку отчет
за своите постапките, колку и народот.

Кога двајца зборуваат и едниот се лути –
оној кој отстапува е умниот.

Кога добрите луѓе умираат,
таквата добрина не умира заедно со нив,

туку продолжува да живее и после смртта.

Ако го цениш својот живот, запомни,
тогаш и другите не помалку ќе го ценат својот.
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ЕЛИТИС ОДИСЕАС  (1911 – 1996)

Како што те познава бакнежот, никој не те познава.

Зошто пишувам? Затоа што поезијата почнува од таму
од каде што последниот збор не го има смртта.

Имам видено доста,
па земјата низ чашка поубава ми изгледа.

Поезијата е второто лице на гордоста.

ЗОГРАФУ ЛИЛИ  (1922 – 1998)

Честа? 
Работи како убиствено оружје за жртвата

и како олеснувачко за убиецот.

Смрта не е најлошото.
Најлошото е човекот.

Треба да ја имаш слободата во себе
за да ја препознаеш кога ќе ја сретнеш.

Умирам од радост бидејќи тиранинот умре.
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ЈОРГОС СЕФЕРИС  (1900 – 1971)

Сеќавањето ми ја изеде меморијата.

Се мислам да седнам да пишувам онака како треба –
почетокот на создавањето е најдобрата инспирација.

Потешко е да завршиш еден стих
отколку да подигнеш една карпа.

Длабоко во себе поетот има една тема:
неговото живо тело!

Грција-пукај! Грци – пукај! Христијани – пукај!
Три мртви збора. Зошто ги убивте?

Мислењето на останатиот свет не заокружи
и не стега како мрежа.

Што е Господ? И што негоспод?
И што е помеѓу?

Прашањата се покорисни од молкот.

Преведувајќи, секој го учи својот јазик.

Оригиналноста е една нова забава
која некогаш треба да ја оставиме позади себе.

Странецот и непријателот
некогаш го гледаме во огледало.
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ЈАНИС КАРУХИС (1910 – 1989)

Зборот, јазикот, гласот 
– антидот за смртта и несреќата.

Пријателството е согласност на двајца луѓе
против целиот свет.

Само оние кои со леснотија и задоволство
колат животно имаат право да бидат месојадци.

Животот е толку чудесна работа,
што загадочноста му се наоѓа во смртта.

Да не можеш да веруваш
е еден вид на инвалидитет.

Најдобро е да те сакаат
како што ја сакаат самотијата.

Љубовта е размена на нееднакви 
и различни добра.

Не ме интересира грчкото туку доброто и солидното.
Се случува многупати барајќи добро 

да наидам на грчко.
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КАВАФИС К.П.  (1863 – 1933)

Да ги гледаме понекогаш работите невино и тивко.

Не умираат Боговите.
Верникот ги умира неблагодарните смртници.

Секое негово предавство беше погрешно.

Работата на Боговите ја прекинуваме ние,
брзите и неискусни суштества на моментот.

ЛАСКАРАТОС АНДРЕАС (1811 – 1901)

Ништо попаметно од тоа да сакаш да живееш.

Најлесно е да го проколнуваш лошото,
отколку да го лечиш.

Кој ти завидува, те вреднува, затоа што те почитува.

Измамата се сложува сама со себе,
кога го лаже измамникот.
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НИКОС КАЗАНДЗАКИС  (1883 -1957)

Човекот е должен да посади најмалку едно дрво,
да создаде едно дете и да напише една книга.

Не се плашам од никого,
не се надевам на ништо – слободен сум.

Слобода е да се бориш на земја без надеж.

Жената е како свежа вода.
Пиема, чашата ја фрламе.

ПАЛАМАС КОСТИС (1859 -1943)

Секоја птица сонува дека е славеј.

Тоа што не го сакаме, не постои.

Гола е вистината, а уште погола убавината.

Кога се појавуваат Боговите,
дури и смртниците не можат да ги препознаат.

Од Сонцето, животот зема само живот.

И оригиналноста е како слободата,
ја создаваме во сон - не постои.

90



ПИТАГОРА (582 п.н.е. - 496 п.н.е.)

Прави големи дела но не ветувај големи дела.

Кога си гневен не вреди
да се зборува ниту да се работи.

Ако можеш да си орел,
не се напрегнувај да си прв меѓу гуските.

Шегата, како и солта, се користи умерено.

Од двајца со еднакви сили,
посилен е тој кој е прав.

Животот е како претстава –
во него најчесто најлошите меѓу луѓето

ги заземаат најдобрите места.

Не го сметај за голем човек по сенката,
после зајдување на Сонцето.

Не прави ништо срамно, ни пред другите ни пред себе.
Нека врховен закон ти биде самопочитувањето.
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ПЛАТОН (427 п.н.е. - 347 п.н.е.)

Не додавај оган на огнот.

Основата на секоја мудрост е трпението.

Добриот почеток е половина завршена работа.

Само мртвите ја видоа крајот на војната.

ХЕРАКЛИТ (535 п.н.е. – 475 п.н.е.)

Сè тече, сè се менува.

Дури и најпрекрасниот мајмун е безобразен.

Мудроста е само едно – да се признае
дека разумот управува  сè и со сè.

Многуте знаења не учат на ум.
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СОКРАТ  (470 п.н.е. - 399 п.н.е.)

Никогаш не ја претпочитај личната глупост
пред корисниот свет.

Повисока мудрост е да разликуваш лошо од добро.

Проговори, за да те видам.

Колку помалку му треба на човекот,
толку е поблиску до Боговите.

Ако живееш само за себе,
ти си непотребен товар за земјата.

Ние не живееме за да јадеме, 
ама јадеме за да живееме.

Човекот е навистина мудар тогаш,
кога знае дека ништо не знае.

Сонцето има еден недостаток:
тоа не може самото себе да се види.

Совршенство на човекот – тоа е состојба на душата.

Колку многу работи има на светот
кои не ни се потребни.

Добриот почеток не е без значение,
макар да се започнува од незначително.
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ХЕРОДОТ (484 п.н.е. - 425 п.н.е.)

Клетвата е ужасна, 
затоа што жртви на несправедливоста се две:

оној кој ја шири клетвата и оној кој верува во неа.

Ушите на народите се недоверливи
како и нивните очи.

Подобро е да сте предмет на завидување
отколку на сожалување.

Обично луѓето во сон го гледаат
она што го зборуваа преку ден.
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ХИПОКРAТ  (460 п.н.е. - 377 п.н.е.)

Искуството во медицината се состои од три елементи:
болест, болен и лекар.

Излекувањето е дело на времето,
но понекогаш тоа е дело на возможноста.

Отстранете ја причината –
тогаш ќе исчезне и болката.

Бракот – тоа е треска,
која започнува со топлина а завршува со студ.

Душата на човекот се развива до смртта.

Прва заповед на лекарот: Не вреди.

Лекарот ги лекува болестите, но времето ги излекува.

Работата е неопходна за здравјето.

Искуството е големо, а животот е краток.

Младиот дух ја спасува капнатата душа.

Кого не ќе го излекува лекарството,
ќе го излекува железо;

кого не ќе го излекува железото, ќе го излечи оган;
кого не ќе го излекува огнот, ќе го излечи смртта.
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М А К Е Д О Н И Ј А
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ЈОВАН АЛАЃОЗОВСКИ  (1939)

Тие што ни се на чело – 
ги носиме на плеќи.

Арамиите се меѓу нас – 
спијте со отворени очи.

Биограф е писател без свој живот – 
па опишува туѓ.

Ѓаволите својот рај го викаат Балкан.

Тој што се крсти во народот – 
раскрстил со крстот.

Откако ни проработи Парламентот,
штедиме на увозни циркуси.

Народот ве моли да се вратите на зборови –
делата ви се за никаде!

Што оти е на висока функциja
кога ја користи за ниски побуди.
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МИТКО АЛАЧКИ  (1946)

Ги менувам Боговите денес, 
за да не ја менувам верата утре.

Вкотвените влечат кон дното.

Грешните ангели одат во пекол, успешните ѓаволи во рај.

Внимавајте на линијата – 
народот сè потешко ве носи!

Пред да се лизне,
ја оцени ситуацијата како стабилна.

Нашата судбина е во нашите скрстени раце!

Утеха: Чинијата ни е сè попразна,
но затоа барем чашата е преполнета!

Ако го свиткате грбот, ќе ви се качат на главата.

Беше чудо од дете. Човек не стана никогаш.

Дрвото се витка додека е младо. Полтронот до смрт.

Рационализација: и раката ја сведовме на два прста!

На траг сум на добар афоризам. 
Скриен сум во една установа.
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МАРЈАН АНЃЕЛОВСКИ  (1987)

Се додека сме под капата на оваа власт 
ќе гледаме вошки.

Неколкумина министри ја напуштија владата.
Од будалите и лудиот бега.

Власта ни помогна да не ја почувствуваме кризата 
на своја кожа. Ни ја одра кожата.

Власта имаше волшебно стапче.
Волшебството исчезна а на народот му остана – стапот.

На земјината топка има многу пусти острови.
Балканот е единствено пусто полуострово.

Чудни се патиштата божји.
Особено кога Господ шета низ Македонија.

Не ни треба вселенски брод за да видиме Марсовци.
До Собранието може и пеш да се оди.

Премиерот го реши проблемот со марихуаната.
Каде тој ќе стапне, трева не никнува.

Вистината е во Европа.
За сега, далеку сме од вистината.

Власта сè уште не направи пекол од Македонија.
Но, ѓаволски е блиску.
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ЈАНЕ АТАНАСОВ  (1954)

Кога ќе те дотераат до питачки стап,
не ти преостанува ништо друго,

туку да ја ставиш главата во торба.

Што ми вреди што сум на коњ
кога ме јаваат како магаре.

Сè појасно забележувам
дека сè помалку гледам.

Ретко се случува онаму каде тече пот,
да тече мед и млеко.

Не плаши се од секого кога ќе ти покаже заби.
Многумина имаат само вештачки заби.

Судејќи по посмртните говори,
на светот има само ангели.

Откако ги промовиравме во господа,
многумина заборавија дека бевме другари.

И јас ќе бев перспективен,
да би бил нивен.
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САШО БЕТОСКИ  ( 1976)

Кога на државниот апарат му треба ремонт, 
најдобар мајстор е народот.

Народе, не кревај го гласот. Државата спие.

Нам не ни треба сенка. Одамна сме изгорени.

Премиерот не е виновен што е народот без работа.
Народот е виновен што е премиерот на работа.

Кој вели дека власта е глува кога 
нон-стоп не прислушкува?!

За оние под земја, ние сме вонземјани.

Власта постави камери и на гробиштата.
Сега и умрените ќе можат мирно да спијат.

Кога ќе добиеш финансиска инекција
не прашувај кој лекар ти ја препишал.

Кога власта раскажува приказни, не треба
да се чудите зошто е народот заспан.

Најдов потковица во собранието. 
Само не знам кој коњ ја изгубил.

Оние кои го пуштија мозокот на пасење – 
ќе ги јаде волкот.
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ЕФТИМ ГАШЕВ  (1925)

Само на Тројанскиот коњ 
му успеа да влезе во историјата!

Оригинална идеја. Не личи на ништо.

Слепилото ни е историска традиција.

И парламентарните клупи за трупците живот значат.

Најдобро сум сослушан во полиција.

Во политиката и без љубов остануваш труден.

Свикне ли птицата во кафезот, слободата нема смисла!

Народот е имун на контрацепција. 
Секогаш останува труден!

Чуден некој народ! Сите го лажат, а тој не верува!

Кога народот ќе раскрсти со оние во кои се крсти,
ќе почне да верува во себе!

Не му ја затнувајте устата на народот. 
Тој е опасен и кога молчи!

Судејќи по тоа дека молчењето е злато, 
ние сме златен народ!
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СТАМЕН ГЕОРГИЕВСКИ  (1942)

Војните ни носеле вошки, а последната – пратеници.

Се раниме со ронки, затоа не газат како мравки.

Воловите ни се расни, не ги бива за орање.

Не хранат со леќа и велат дека сме прости како грав!

Избравме јавачи. Сега тие ќе избираат коњи.

Тој што со народни пари изградил
палати и вили, ќе очекува гости 

со стапови, лопати и секири!

Престанете да ги апсите крадците, 
ќе останеме без политичари!

Тие што ја ставија црквата надвор од државата,
најчесто се во неа.
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БЛАЖЕ ДОКУЛЕВСКИ  (1953)

Изјава на еден џелат: Без алат нема занает.

Сенката на човекот е црна,
оти најчесто се срами од него.

Гологлавите најчесто ја имаат мувата на главата.

Не знаејќи на која карта да играат,
сите се претворија во коцкари.

И за најстариот занает, ви треба современ алат.

Кога лудиот попушта, паметните – полудуваат.

Нашите пријатели се тука блиску –
веднаш до нашите непријатели.

Жално е што луѓето пишуваат мемоари
дури откако ќе станат склеротични.
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МИЛЕ ЃОРЃИЈОСКИ  (1957)

Каква стока сме, најдобро знаат оние што не молзат!

Не пасеме сите трева. Некои држат диета.

Ние за магарето а тоа не насамари!

Би го ставил прстот на чело,
ама се плаши да не остави отпечатоци.

Политичарите се во предност! Не мора да се прават луди!

Онаму кај што сите влечат на своја страна,
нема кој да повлече.

Кучињата се познаваат по лаењето, 
а луѓето по кучешкиот живот.

Неговата стопанска биографија
може да се прераскаже со едноминутно молчење!

Кај нас по мирисот се познава од која страна дува ветерот!

Прво научи да пливаш, а потоа крши го мразот.

Виновниците се познати, но нема кој да ги идентификува!

Најмногу промашени метереолози 
има меѓу политичарите!
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ДИМИТАР ИЛИЕВ - ВИЛАЗОРСКИ  (1953)

Само што ќе замижам, пред очи ми излегуваат 
оние што не можам да ги гледам.

Не можеме да застанеме на нозе.
Постојано ни ставаат сопки.

Се што ни се случува зад грб 
е поради тоа што немаме грб.

Некои господа има шанса да станат херои, 
ако ја ослободат татковината од себе!

Прв знак дека си изгубен: никој не те бара.
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ИВАН КАРАДАК  (1947)

Кај што е џунгла, највисоко се качуваат мајмуните.

Ништо не гледам, ништо не слушам – 
одлично се чувствувам.

Тие го закопаа, а тој – мртов ладен.

Дури и Римското царство пропадна
затоа што го поделија на – провинции.

Тешко на религијата во која атеизам проповедаат – 
боговите.

И на кое поле да работи, волот си останува – вол.

За сега животот во Македонија е поднослив.
Едни живеат, а други поднесуваат!

Најдовме оригинален начин 
како да ги истребиме волците. Ги исклавме овците.

Сите поаѓаат од народот, но никој не сака да му се врати.

Гуштерот е крокодил на кого му поминал мандатот.

Со ползење дури и тиквите се качуваат високо.

Ќе го искритикувам на мртво. Чекам само да – умре.

За овците молзењето претставува смисол на животот.
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АТАНАС КРЛЕВСКИ  (1956)

Кој прашува не талка. На пример:
Судовите кога ја прашуваат власта како да судат.

Песимист е оној кој влече и онаму каде пишува – туркај.

Само здружението на невработените
се бори за што помалку бројно членство.

Ненаситник, од уловената златна рипка,
би побарал – рибник со златни рипки.

Не дозволувајте да ви ја газат сенката, 
зашто напладне тоа сте вие!

Не се плашам од хирург што работи како таксист,
се плашам од таксист што работи како хирург.

Лошите политичари лажат постојано, 
а добрите само пред избори.

ОВремето работи за мене. Добро го плаќам.

Задоволен сум со животот.
Тоа ми е најголемо животно задоволство.

Човекот за година дена научува да зборува,
а цел живот му е малку да научи да молчи.
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ДИМИТРИ ЛЕШНИКОВСКИ  (1946)

Ако ви падне секирата во мед,
ќе добиете пријатели здодевни како муви.

Не плукај во празно, ќе погодиш нечија глава!

Кога стапот има главен збор, молчењето е тактика!

Базата не може да си го препознае гласот
во устата на своите претставници!

Тапкаме во место, но патиштата ни се разминуваат!

Се обезглавија, откако им удри власта во главата!

Не срамете се од овчарскиот стап, туку од питачкиот!

Кога ќе се сетам што сè премолчи во својот говор,
сиот се накострешувам!

Во парламентот ништо ново. 
Сите зборуваат во името на народот!

Пазарна економија сè уште немаме, 
но имаме пазарна политика!

Внимавајте како молчите! 
Можеби погрешно ќе ве цитираат!
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ДАРКО МАРКОВИЌ  (1940)

Зашто ви се заби кога цел живот цицате.

Подобро е да стоите во место, 
отколку да правите грешки во чекори.

Како да ве извадам од памет кога не сте таму.

Вие сте лек за сите проблеми,
само што важноста на лекот е помината.

Тие што ви се впикуваат одзади, 
стануваат дел од истата содржина.

Сè уште сте на површината 
затоа што дното тоне заедно со вас.

Имате генетска мана. Со ушите повеќе гледате.

Оралниот секс не се прави со микрофон.

Дури и чинот кога ќе ги наполните гаќите
го афирмирате како чин на благосостојба.

Да ви ги решиме проблемите, кажете каков народ сакате.

Ако сè продолжи вака,
најмногу работа ќе имате со невработените.

Земете на заем молив и запишете ја оваа благосостојба.
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ЗОРАН МИХАЈЛОВ  (1953)

Пред лицето на правдата сите сме еднакви,
но таа најчесто е безлична.

Прислушкувачот меѓу другото ги користи и ушите.

Македонија е бесмртна земја,
а во поголем дел од историјата била речиси на умирање.

И демократијата е степен на дресура на човештвото.

Блазе им на вечните губитници.
Постојано имаат нешто што да загубат.

Без змијата ниту рајското дрво би било рајско.

Целта на задникот не е да оди напред, туку да седне.

Го допревме дното.
Да се прогласиме за шампиони во нуркање.

Тие без памет 
обично кажуваат сè што ќе им падне на памет.

Во светски размери важиме за шаховска нација,
а сепак постојано не матираат.

Не е доволно да го пуштиш мозокот на пасење
па да станеш вегетаријанец.
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ВЛАДИМИР НЕЈАШМИЌ – БАТО  (1961 – 1995)

Кога би му се исполнил сонот на човекот да лета,
тој сигурно би бил мршојадец.

Зашто набрзина да ги менуваме навиките
кога времето работи за нас.

Стандардот ни е стандардно очаен.

Таа ги носи парите во здолниште,
бидејќи таму и се и другите драгоцености.

На тој што праќа отворени писма и поштарот му се смее.

Просечниот Македонец живее како пес,
затоа што Европа се однесува како кучка.

Кога тие го менуват влакното – луѓето излегуваат од кожа!

Кај нас никому не му е до шега, а цел свет ни се смее.

Нормално почетокот да е тежок, 
кога се наоѓаме на работ на бездната.

Едниот почна со рафал од зборови, 
а другиот автоматски му одговори!

Нивите богато родија – крстови.

Кога е во прашање дожд од куршуми, секој посакува суша.

112



ЖИВКО ПАВЛОВ  (1940)

Како да удрам мотика врз својата земја, 
кога толку многу ја сакам?!

Го исфрлија на улицата 
која подоцна го доби неговото име!

Кај нас полесно се станува амбасадор,
одошто - претседател на куќен совет!

Директорот ја изнесе материјалната положба
на претпријатието и ја однесе-дома!

И државниот непријател бр. 1
треба да се избира од повеќе кандидати!

Од кога тоа на македонскиот човек
наградните игри му станаа поблиски од – народните!?

Ние отсекогаш сме имале славно минато,
неизвесна сегашност и редовно – светла иднина!

Додека ние направиме правна држава,
не ќе остане невин граѓанин во земјава!

Кога нема подобри, да ги избереме најдобрите!

Политичари се луѓе 
кои мудро одбиваат да бидат народ!
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ДИМИТРИЕ ПАНЧЕВСКИ  (1948)

Од базата зависи дали ќе има – киселење.

И шалтерите се прозорци отворени кон светот.

Чекајќи ги своите пет минути,
ја слушна само кукавицата.

Со стегање на работната рака во тупаница,
улогата на двата прста ќе одумре!

Да не се удиравме во гради,
ќе бевме поразвиени.

Голата вистина најопасна е
во жешки времиња.

И често постење може да биде нечие масло.

Нуждата не тера да клечиме
и кога сме гладни.
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БОШКО ПЕРИНСКИ  (1950)

Кога се користи како инструмент,
човекот игра како што му свират.

Ако сте им трн во очи, нема да ве земат предвид.

Оној што не знае кога да ги крене двата прста,
обично останува со прстот во уста.

Ние сме блиску до  Европа, Европа е далеку од нас.

За разлика од обичниот, политичкиот мртовец
во живо го следи своето погребување.

За оние што го преспаа комунизмот,
капитализмот е кошмарен сон.

Најпрвин комунизмот почна да се распаѓа,
а потоа замириса на барут.

Кога сатиричарот инспирацијата
ја црпи од политиката, ја истура врз политичарите.

И крвопролевањето запира, кога има кој да пресече!

Водата ми е сè, освен онаму кај што ќе извалка јазикот.

Нема хармонија во оркестарот
каде што тапанарот е ... прва виолина!
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СТОЈАН ПЕТКОВСКИ  (1944)

Сидата го разурнува имунитетот,
а политиката идентитетот.

Поразените трчаат почесен круг.

Заедничката цел е постигната поединечно.

Без обесениот јамката е една голема нула.

По мене – попот.

Зобната за душата на душманот, пченицата е деликатес.

Ако работите ги гледаме наопаку,
виновниците седат во последниот ред.

Одамна прекипело. Сега може само да загори!

Доби по носот. Рече дека смрди.

На  чело е. Го носи крстот.

Страшливиот народ ги полни гаќите
и кога нема ништо јадено.

Многу касапи по грешка останале без палец.
Покажете политичар кој останал без јазик.
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ПАНДЕ ПЕТРОВСКИ (1939)

Стандардот ни остана мал, 
зашто го оставивме да расте во кал.

Што оти имаме експерти разни,
кога фабриките пак ни останаа празни.

Некои органи од државната администрација,
веќе се за трансплантација.

За храброста наша, гаќите ќе кажат.

Славата не се цени по косата на главата,
оти ќелата не е доказ за делата.

Власта е слатка и кога е кратка.

Беше роден за функционер, од мал личеше на ѕвер.

Досието му беше полно со празни ветувања.

За улогата на неговиот карактер, 
во зоолошката побараа актер.

Коалицијата помеѓу желката и зајакот е можна,
исто колку помеѓу мувата и пајакот.

Говорот не му го сфатија, 
но сè што предложи му прифатија.
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ВАНЧО ПОЛАЗАРЕВСКИ  (1953)

Секој камен што ќе падне во вистински раце,
станува камен – темелник.

Скалите на неуспехот се најстрмни.

Уште со подготвување на зимницата,
многумина видоа што е зима.

Не потклекна сè додека не наиде на мала врата.

Дајте ми работа, па макар и – Сизифова.

Во војната човекот го достигнува
совршенството – станува совршен идиот.

Насмевките од предизборните плакати
се еден од поинтелигентните начини 

на сите да им се покажат забите.

Предизборните плакати ни се како мед – 
слатки и лепливи.

Нема толку големо и компликувано предизборно 
ветување од кое што подоцна не може да се побегне.

Паднаа за татковината... во националистички транс.

Власта го оправда силувањето:
Голиот народ делуваше толку предизвикувачки.
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МЕТОДИ ПРАНГОВСКИ  (1946)

Ме поведоа кон посреќна иднина –
и не знам до каде ќе ме водат.

Кога човекот ќе се најде на коњ, заборава дека е човек.

Многумина мислат дека успесите се жнеат со срп.

Како да поминам од збор на дело,
кога ме тераат да стојам на зборот.

Јас давам, ти даваш, тој дава – ние се давиме.

Кога не би постоеле богати и сиромаси,
сите би биле – луѓе.

Ако немаш грб, нема да имаш ниту стомак.

Среќни се кравите,
не можат да се заразат со човечко лудило.

Ветувањето е како лек. Секогаш се зема на празен стомак.

Ќе го стегаме ременот сè додека има дупки во – законот.

Додека се надвикуват,
не можат да го слушнат гласот на народот.

Откако ни се стемни, сè ни стана јасно како ден.
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ИВАН РУСЈАКОВ  (1947)

Животот ми е скап, иако не чини ниту пет пари!

Доби диплома и почна да работи – дома!

Оној што избира меѓу себе и сите други, 
нема голем избор!

Снаата и свекрвата се најдалечните блиски роднини!

Храброста го полни срцето, а стравот – гаќите!

Времето ќе покаже колку е часот.

Писменоста на едни им е во малиот прст,
а на другите во – палецот!

Едно е да бидеш гладен за добра музика,
а друго е да имаш стомачна музика – од глад!

Нормално е местото на секретарката да биде под – 
директорот!

Единствено музиката од гравот има сопствена арома!

Од сите книги најтежок за читање е – букварот!

Она што за детелината е мана, за човекот е – среќа!
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ЉУПЧО СИЉАНОВСКИ  (1948)

Пушти го синџирот колку ти е долга демократијата.

Сатиричарот треба да знае колку треба да зине
за да не го проголтаат.

Кадрите се толку подмладени што допрва треба да
проодат.

Тешко е да се умре за татковината,
но и да се живее не е ништо полесно.

Во очите на народот големи се водачот и – стравот!

Ќе победев да не ме престигнаа во почесниот круг.

Добрите раководители 
му ги простуваат на народот сите свои грешки.

Главата горе! Се давиме!

Тој е страшен сатиричар – од секој свој збор му е страв.

Човекот пее од радост, а пропејува на маки.

Паднаа гаќите, како жртва на сексуалната револуција.

Ако слабостите ги сечеме во коренот,
од каде тогаш ќе се хранат врвовите?
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БОШКО СМАЌОВСКИ  (1938 – 1998)

Сега тие плачат за Македонија,
а потоа Македонија ќе плаче од нив!

Има такви кои како инвентар поминуваат
од еден режим под друг.

Долу кренати глави.

Сегашнава ситуација во Македонија
наликува на свадба: им се удоволува на пијаните.

Мнозина од сегашниве што ја бараат демократијата –
најдобро знаат каде ја имаат закопано.

Уште пред да објават некоја глупост –
знам кој може да биде авторот.

Митинзите ги донесоа, штрајкови ќе ги однесат.

Можеби една ластовица не прави пролет,
ама десет кукавици уште помалку!

Сите што треба да се во синџири, се во рамки.

Окупаторската војска си отиде,
а останаа соработниците на окупаторот.

Ништо не смрди повеќе од систем во распаѓање.
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РИСТО СТОЈАНОВСКИ  (1953)

Кога пукате од мака, нишанете во огледалото.

Најжедни се чавките што му го испиле умот
на некој политичар.

Импотентноста не ми дозволува
критички да се обратам на некои политичари.

Славам годишнина од последната дневница.

Нашите овци, пред да заспијат, бројат стечајци.

Како да ја одвојам црквата од политиката,
кога секој ден се молам за политичарите?!

За идеален свет пронајдете куршум – бумеранг.

Ако е точно дека попаметниот попушта, 
во сексот сум сè попаметен.

Криминалот во светот е во пораст.
Можеби клонирале наш политичар!

Горделив е македонскиот народ.
Помеѓу магаре или змија секогаш избира некој вол.

Две третини од Македонците живеат во сиромаштија.
Останатите живеат во... дијаспората!
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ЛЕНЧЕ СТОИМЕНОВА  ( 1958)

Ние Македонците имаме силна меморија.
И по триесет години да се сретнеме

ќе се препознаеме по палтата.

Ова е време за паметење.
Најдобро е што поскоро да го заборавиме.

Во кал сме до гуша.
Дури ни свињите не влегуваат ако е над колена.

Во јајцето е животот. Изедов едно за да преживеам.

Подготвени сме за борба до последен здив.
Само тоа ни остана.

За да му се качиш на народот на грбот,
мора прво да го зауздаш.

Однесоа сè оние што ги избра народот. 
Останатото е за избирачите.

Мислев дека мршојадци има само кај птиците.
Ме демантираа некои наши господа.

Се додека ги сокриваме неуспесите 
за успеси може да сонуваме.

На мала врата влегуваат најголемите.
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НИКОЛА ТАЛЕВСКИ  (1940)

Комуналците можат да здивнат. 
Сиромаштијата ни ги чисти кантите.

Дека од лошо има полошо, владата ни докажува секој ден.

Печени сме за циркус – сите зборуваме од стомакот.

Несреќен случај – го удри славата во главата.

Владата е добра, само одлуките и се грешни.

Нашата власт не ги стриже само овците.

Народна полиција! Да се знае за кого е ќотекот.

Им треба мојот глас. Затоа ме фатија за гуша.

Рибите знаат дека смрдат од главата. Затоа молчат.

Апсолутна демократија. Секој човек партија.

Празниот стомак ја полни главата.

Законите и патиштата во иста состојба –
сè дупка до дупка.

Да беше мечката наивна не ќе носеше бунда.

Коњот останува коњ без оглед на коњаникот.
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БЛАГОЈА ТАСЕВСКИ  (1939)

На животниот пат, знаците на староста,
се сигурен знак дека сме блиску до целта!

Интелигентната овца и во овчарскиот стап гледа ражен.

Секоја крајност потекнува од некоја средина.

И најамбициозното прасе не оди подалеку од ножот.

Од стравот не ви се гледа ставот.

Го испече занаетот. На ред се муштериите.

Животот е училиште во кое најдобрите ученици
седат во магарешки клупи!

Да не е стомакот, паметот ќе нема кому да робува.
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ВАСИЛ ТОЛЕВСКИ (1956)

За да станам вистински Македонец, 
на комшијата му подарив коза.

Сега го молам Господ да му цркне.

Се отвора училиште за кловнови.
Многу наши политичари очекуваат професорски статус!

Го побивме тврдењето дека сме трупци! Потонавме.

Нам не би ни пречело да не префрлат 
од Mакедонија во Сахара. Пустина си е пустина!

Наш функционер падна во септичка јама.
Брзо се прилагоди на околината!

Во Библијата пишува: Не кради.
Ама кај се чуло и видело министер да чита Библија!?

Пред Собранието нема контејнери. Ѓубрето е внатре.

Државата и црквата повторно се обединуваат.
Не подготвуваат за задгробен живот.

Повеќе ја сакам владата отколку својата жена!
Владата поредовно ме секса.

Прв знак дека сте потонале 
е ако сите околу вас молчат како риби.
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НИКОС ТОМОВСКИ  (1956)

Нашата власт е единствена во светот.
Ова што ни го прави, го нема никаде.

Судија не ја заврши добро работата. 
Ама заврши добра работа.

Опстојува македонското гостопримство. 
Сè уште имаме леб и сол!

Мора да се изолира-опасен по живот е! 
Спроведува диктатура.

Не е проблем што не води слепец.
Проблем е што го користи стапот во други намени.

Им завидувам на животната средина.
Мојата средина има само еден контејнер.

Јас сум оптимист. Ќе се избориме за поубаво минато!

Благодарение на науката нашите села се модернизираа.
Станаа универзитетски центри.

Партијата на власт е најсилна партија.
Нормално, кога е држава во држава!

Народот направи голема гужва.
Изгледа дека власта пак донесе нов закон?!
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АНАСТАС ЌУШКОВСКИ  (1942)

Смеењето е здрава работа и по цена да бидеш исмеан.

Благодарам за понудата –
мојот пекол е подобар од вашиот рај.

Пријателите се делат на твои и на пријатели на – 
твојот џеб.

Ако сè ти е при рака – чувај се од раката.

Земјата е таа што не храни и најпосле  – 
ќе не изеде.

За да го сакаш блискиот свој – 
биди што подалеку од него.

Песот што скита ја има најголемата слобода,
затоа и животот му е кучешки.

Нема празни ветувања, има само празни верувања.
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КИРО УРДИН  (1945)

Ако имаш навистина што да кажеш,
не цитирај ги другите, цитирај се себеси.

Останува тајна, како тоа метлата е чиста, 
а постојано е во допир со ѓубрето.

Идеална демократија –
кога интелектуалците ќе станат мнозинство.

Биди духовит, но не и смешен.

Во арената аплаузот е смртоносен,
за да се аплаудира, бикот мора да умре.

Животна шанса се укажува еднаш, 
а може да се промашува цел живот.

Поткованото копито остава подлабоки траги.

Немој да леташ многу високо, ќе те земат на нишан.

Од сите што дошле до диригентска палка, 
најмалку се музичари.

Само кога ќе прозборат ходниците во парламентот,
може да се чуе гласот на народот.

И орелот со најдолги крилја во кафезот ниско лета.

130



КОЧО УРДИН  (1930)

Ние го убиваме времето, а тоа не – закопува.

Дрвениот господ има здрвени – поданици.

Поради тоа што сите се сметаат за умни,
глупите се во уште поголемо – мнозинство.

Нашите претпријатија 
страдаат од волци што умеат да – блеат.

Попувањето е прекрасен занает, 
особено она без – мантија.

Постојат и коњи што јаваат!

Да му се плукне некому во образот, 
потребно е барем да има – лице.

Човеку, чувај се од оној што личи на тебе!

Станав крив дека стоев – прав!

Сè е во мерката, но зависи од тоа кој ти ја зема.

Меѓу глупите умниот е посебна комедија!

Чувај се од оној другар,
кој молчи како сом а работи како – ајкула.
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КОСТАДИН УСТАПЕТРОВ  (1950)

За криминалците, чесниот човек е
предавник на криминалните идеи.

Некои директори се за жалење,
немаат што да јадат дома па одат во ресторани.

Блазе си им на животните, не се занимаваат со политика.

Да не беа политичарите, 
светот ќе беше поубав и поздодевен.

Едни се задоени со млеко, а други со политика.

Војната е судар на два оркестра, 
што немаат врска со музика.

Народот е како мало дете, 
не бара многу, ама нон-стоп додева.

За време на избирачката треска
се тресат кандидатите, а потоа избирачите.

Пајакот своите жртви ги фаќа во пајажина,
а политичарите во канцеларија.

По социјализмот станавме социјални случаи,
а во капитализмот - капитулиравме.
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РИСТО ФИЛЧЕВСКИ  (1950)

И пoлитичарите се како глумците – 
постојано сакат да играат главна улога.

Во човечките драми
луѓето најчесто играат – гладна улога.

Ја изедоа државата а никако да го сварат народот.

Кога националистот ќе го развее знамето, 
тој мисли на – стапот.

Ако ми ја кроите капата, 
барем земете мерка од вашата глава.

Не играјте секогаш како што ви свират – цревата.

И кога го користи јазикот, многумина креваат – прав.

Дадоа сè за себе.

Кога замирисува човекот, труење добива државата.

Какво време дојде –
ќе почнеме да се делиме и по крвни групи.

Парадокс – не закопуваат оние 
што не фатиле лопата в рака.

Многумина креваат два прста, само за да ни го - спуштат.
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ГЕОРГИ ХАЏИ – ВАСКОВ  (1947)

При развој, покрај жената,
алиментација бараат и – политичарите.

Какви ни се водачите, такви ни се и седниците.

Дали само вратот е причина што на волците
не им се доделуваат ловорови венци?

Го признавам само судот на историјата. 
Тамо нема ургенции...

Каков генерациски раздор? Младите ни да писнат.

Леснотијата на власта тешко е поднослива за народот.

Го испуштија и последниот воз, 
ама и понатака градат пруга.

Оладете ги главите, а не амбициите.

Ако сме издржлив народ,
не значи дека секој треба да не јава.

По затегнување на ременот,
нормално е да се затегне и ситуацијата во државата.

Толку е расипан
што ни власта не може повеќе да го расипе.
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ЉУПКА ЦВЕТАНОВА  (1976)

На почетокот не разбиравме што зборува.  
Сега се навикнавме.

Буџетската дупка се зголемува. 
Уште малку па сите ќе не собере.

Конечно се обединивме во едно:  
не знаеме кој пат да го фатиме!

Ги срушивме сите временски бариери. 
И сегашноста ја живееме во минатото.

Сите патишта водат до нив. Затоа сме изгубени.

Политичарот на политичар му е волк. 
Народот за сите е овца.

Идните генерации нема да се караат за наследството. 
Нема да им оставиме ништо.

На историјата и се навраќаат луѓето кои се без минато.

Самопрогласените патриоти нема да ги видите 
во првите редови.

Тие обично работата на далечина.

Пред да станам член на партијата бев никој и ништо.
Сега сум сè и сешто.
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СПИРО ЏАЈКОВ  (1944)

Од минатите кралства и денес имаме шутови.

Тој живее за утре, денешното го прокоцка.

Наместо два прста, тој крена рака против законот.

Денес книгата е најдобар другар 
на препродавачите на овошје.

Маста на работникот се вади без анестезија.

Битката за храна, не сака само семе, туку и мотика.

За татковината се паѓа само еднаш – 
освен ако не си артист.

Ми кројат капа – за да им ја симнувам.

Без ниеден чекор, стигнавме до дното.

Најлесно месецот се препливува со празен стомак.

Повеќе рибари, по глава на црв.

Накитените со туѓи перја, 
својот лет го изведуваат во место.

136



МИРОСЛАВ ШТЕРЈОВСКИ  (1955)

Системот се менува, ама комбинациите се стари!

Тој би пронашол излез,
ама не му дозволуваат да влезе!

Во шумата од прописи најдобро се снаоѓаат
оние со животински инстинкт.

Се обиде да лае и каса. 
Сега квичи.

Не е тоа гласот на народот,
туку кучешко завивање.

Покрај толку силеџии на говорницата,
нормално е народот

да биде бремен од проблеми!

Кога на народот му свират цревата,
концертите се држат пред собранието.

Попусто ти е да ставиш прст на чело,
кога не знаеш каде ти е главата.
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СОФЕ ШТЕРЈОВСКИ  (1949 – 1984)

Голиот патриот во знамето гледа материјал за гаќи!

Пет пари човек, а милијардер?

Ако мислиш да бидеш темел, прости се од сонцето!

Кога му рекоа дека треба да се задоволи правдата,
почна да ги откопчува панталоните!

Да знаел за директори,
народот во минатото не ќе пеел за ламји!

Барајќи детелина со четири листа, остана ненапасен!

Со цицање докажуваат
дека татковината ја сакаат како мајка!

Сè ќе биде во ред!- ветува хаосот!

Го загрижува поскапувањето
на градежниот материјал: се плаши да не остане без

споменик!

Невин е како јагне. Не му бега ражен!

Ако сакаш со некого да бидеш далечен, стани негов сосед!

Иронија е Каин да проповеда братство!

Се заканува мат: на потег се мрднатите!
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ЛУЦИАН БЛАГА

После зајдисонце, секоја светулка
мисли дека таа е заменикот.

За повеќето луѓе смртта е
само повод за снемување.

Фактот дека секој живот на земјата
завршува со смрт, 

не значи дека смртта е целта на животот.

Исус: Фарисетите го распнаа само еднаш;
верниците повеќепати.

Откако ќе се родат нашите идеи,
чекаат да умреме за нив.

Еден разумен збор, колку и да блеска,
си има свој гроб. Во очите на простиот.

Од глупавиот, најглупавиот е
глупавиот расипан од филозофија.

Да се читаат мемоари значи, бањање во пепел.
Ова е добра вежба за самопеплосување.
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ВАЛЕРИУ БУТУЛЕСКУ

Колку што се повеќе платени,
пророците се сè поголеми оптимисти.

На волот му го симнаа јаремот.
Сега очекуваат доброволно да ја влече колата.

Читам една жална вест. Ми олесни; уште не е мојата!

Само лихварите се радуваат 
на поминување на времето.

Кога рика, лавот се труди
да воспостави дијалог со жртвата.

Оној што заталка открива нови патишта.

За разлика од луѓето, тревата не може сама да се коси.

Се восхитуваме на орлите, иако
кокошките ни се многукратно покорисни.

Додека лавовите ти се восхитуваат 
баш ти е гајле што мисли зајакот.

Реката брза кон морето иако таму и се губи идентитетот.

Сметаме дека диви се оние животни
кои не се согласуваат доброволно

да бидат стрижени и молзени.
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ВАСИЛЕ ЃИКА

Уметноста го обезбедува летањето.
Но со крилата на клиентот.

Само спортувајќи секој ден,
можеш да умреш здрав.

Многу добро е да гориш. Ама не да станеш саѓа.

Се согласувам да бидеме скалила
само ако следните генерации

дојдат со чисти стапала.

Спијат и прашањата. Но како зајакот.

Свињата можеби е глупава
ама колку вкусен мозок има!

Од некои чела
и мувите бегаат разочарани.

Само две работи ми се тешки:
небото и земјата.

На вистината треба да и се помогне.
Таа нема сопствена војска.
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ЈОНУЦ КАРАЏА

Атеистите се родија,
но се родија за џабе.

Пред Господ, генијот е братучед со идиотот.

Мислам дека Господ ме мрази,
бидејќи ако ме сакаше

ќе ме направеше неверник.

Религијата има потреба од наука,
како што јас имам потреба од настинка.
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ЈАДРАН КЛАНИЦА (1968)

Бродот тоне а овие наши стаорци ниту да мрднат.

Не ни потонаа сите чунови – некои уште тонат.

Ова наше магаре 
ниту глутница волци не може да го изеде.

Ни дадоа демократија, а ни зедоа сè друго.

Птицити умираат пеејќи а ние лелеќајќи.

Мојот ангел чувар ја смени професијата.

Гласајте за нас и ќе живееме добро.

Понекогаш и народот избира власт.

Социјализмот е идеален на хартија,
а демократијата само во соништата.

Политички гледано – народот не е битен.

Не само што сме ситна риба тука и на суво сме.

Некогаш багабонтите беа во мода, а сега се на власт.
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ГОРАН МИШКОВИЌ  (1973)

Не можеше да ја затвори устата па му го скратија јазикот.

Јазикот ни е ист... а и плунката.

Нашиот парламент е како зоолошка градина.
На сите страни ретки ѕверки.

Требаше да ни ги извадат очите за да прогледаме.

Толку не има во Хаг што би било убаво
да бараме автономија.

Од кога завземаат разни функции
се сомневам во нивната невиност.

Немам јас ништо против Црнците. 
Двајца дури и би купил.

Неговото богатство доаѓа од внатре – тргува со органи.

Видов колку не ценат дури кога не продадоа.

Да не се статистичарите 
одамна ќе испоумревме од глад.

Дури кога ѕирнавме подлабоко во неговата личност
видовме колку е плиток.

Господ е на нашата страна ама ние сме на спротивната.
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ГОРАН МРАКИЌ (1979)

Ни на изборите немаме избор.

Прадоксално е тоа што парадоксите 
секогаш се вистинити.

Основен закон на нашиот Устав е законот на џунглата.

Временска прогноза: стигнуваат заебани времиња!

Во земјата на селаните се накотија сељачишта!

Што ни вреди тоа што сме сите еднакви пред законот,
кога тука сè е вон законот.

Некогаш живеев како куче, сега тоа е само убав спомен.

Претседателот ни е како татко. 
Секогаш ни раскажува бајки.

Тој е совршен политичар. Ги помина сите партии.

Некогаш на младите им фрлаа прав во очите.
Сега им го пикаат во ноздрите.

Тоа се тешки луѓе! Сè потешко ги поднесуваме!

Посетителите на нашата држава
сигурно го чувствуваат повикот на дивината.
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ОКТАВИАН ПАЛЕР

За да луѓето бидат импресионирани
од твојата смрт, треба да им оставиш

убав скелет.

Политиката нема принципи.
Има само интереси.

Ако си ја изгубил приликата во младоста
да се самоубиеш, после тоа ќе кажуваат:

Доста живееше!

Животот не е оперска уметност.
Повеќе е пазар каде можеш да најдеш сешто,

вклучувајќи и безвредни работи.
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ИОАН РОМОШАН

Те молам да не ме цитираш. Сè уште не сум мртов.

Една рекламација, стилизирана и аргументирана,
се нарекува научна работа.

Се вели дека лекарите немаат смисол за хумор.
Тоа е бидејќи никој не им го разбира ракописот.

Ако ги рушите спомениците,
не ги допирајте постаментите!

Можат да се употребат и друг пат.

Неписмените луѓе 
не треба да бидат оставени да диктираат.

Сите луѓе се глумци. 
Но некои имаат мизерен репертоар.

Некои изгледаат добро иако немаат образ.

Секој Титаник си има свој леден брег.

Самиот факт дека потомството ќе постои за многумина
е разочарување.

Идиотите секогаш веруваат дека
ги разбираат работите на најдлабокиот начин.
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ЕМИЛ ЧИОРАН

Религиозниот човек започнува со верба во Бога,
а научникот завршува со верба во Бога.

Ги имам сите недостатоци како и сите други,
а сепак она што го правам ми изгледа невозможно.

Она што го знам на шеесет години
го знаев и кога имав дваесет.

Четириесетте години се години на преиспитување.

Посакуваш некогаш да бидеш канибал,
не од задоволство да го јадеш некого,

туку од тоа да го повраќаш.
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НИКО БРУМЕН  (1945)

Кој се вози со јахта, не застанува на сплав.

Во несреќата ќе го препознаеш пријателот,
во политиката непријателот.

Некогаш серењето е единствена катарза.

Клин со клин се избива, грев со грев се прикрива.

Животот не е кучешки поради кучињата,
туку најмногу поради луѓето.

Кај нас, чистите сметки, најлесно се замачкуваат.

Сенилноста на високите позиции се вика дипломатија.

Ние сме пресметлив народ: секој смета со нас.

Не слушаат сите говеда говедска музика.

Немојте да тврдите дека не сме човекојадци,
секогаш се јадеме  меѓу себе.

Некогаш празникот на трудот најдобро би било
да е на денот на мртвите.

На животинската фарма луѓето се најголеми животни.
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ДРАШКО ВЕСЕЛИНОВИЌ  (1950)

Кога не би го работел тоа што го работам,
не би бил тоа што сум.

Долгорочна цел на човекот е да се уништи себе си.
Краткорочна – другите.

Времето е злато. Злато има сè помалку и помалку.

Подобро златен часовник на рака
отколку врабец во рака и гулаб на стреа.

Важно е да се победи, а не да се учествува.

Толку украде, што лесно стана чесен.

Имам многу пријатели. 
Затоа не барам уште непријатели.

Ако сакаш еколошка чиста средина
мора да ги трпиш инсектите.

Пријателот го запознав во несреќата 
која што тој ми ја предизвика.

Секој мал човек има во себе зачеток на голем диктатор.

Некои свињи се подобри од другите.

Подобро е неразбирлив афоризам отколку слаб.
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ЈОЖЕ ВОЛАРИЌ  (1932)

Беше уникатен, при создавањето ја скрши епруветата.

Кој не знае каде, сите патишта го водат до целта.

Кој фаќа комарци, нема да фати орел.

Кога е средбата на врв,
по планината шетаат до заби вооружени.

Не тропај глупости, пушти тоа нека го работат
оние кои тоа го знаат подобро и платени се за тоа.

Кој не работи... нека јаде,
за да го оправда својот опстанок.

Најлесно молчи оној кој ништо не знае.

Смртната казна е нехумана... убивањето е 
природна постапка за чистење на Земјата.

Ако си љубител на кучиња кои сакаат да лаат...
научи ги на кого да лаат.

Беше надарен поет, извонредно молчеше во стих.

Биди среќен што другите имаат, можеби ќе украдеш
нешто.
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Невозможен е животот под заеднички покрив,
ако покривот прокиснува.

И вечноста, ако ја имате премногу, е штетна.

Лудниците се само мевлем на епидемија на лудилото.

Најнапред најади се добро,
никогаш не се знае што може да ти се случи.

Немојте да мислите, ќе ви биде подобро на земјата и ве
чека рајот.

Од првото плачење, до последниот молк,
по нешто и живееме.

Отровот не е опасен, додека не го употребите.

По стари денови станувам брз... 
пензијата не ме стигнува.

Стрпете се, 
баш сега ја мерат издржливоста на човекот.
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ВЛАДИМИР ГАЈШЕК  (1946)

Секој мал бог би сакал да стане Господ.

Гробовите на ликвидираните 
се гробови на незнаени јунаци.

Луѓето трагедии би требало да имаат само на одарот.

Етничкото чистење започнува во соседството.

Порано револуционерите ја водеа државата,
сега нив ги води државата.

Не го барај својот Господ во пеколот.

Во весниците верувам само на посмртниците.

Сонувам како волк, а се будам како јагне.

Сонував, дека ме сонуваат.

Животот го давам за себе.

Некои изгореа, затоа што во себе имаа премногу оган.

Штом нарача плашици, не си голема риба.
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ДАНИЦА ГРЕГОРЧИЌ  (1959)

Проблемите имаат своја цена, нивните носители не.

Со принципите и законите мора да биде така како што е, 
бидејќи весело е да се кршат.

Човек со два образи е без образ.

Колку што е политиката наменета за луѓето,
толку се политичарите сами за себе наменети.

Кога долгите нозе би биле
правило за убавина, сите жаби би биле манекенки.

На слабаците најблиску им е чувството 
на боксерска вреќа.

Животот тече, јас по него.

Премногу е зафатен со тоа да биде паметен,
за да размислува.

Шестото сетило ми кажува, дека би морал
да се сконцентрирам на останатите пет.

Природната селекција дава предност на оние, 
кои вешто ја користат неспособноста на другите.

Колку се рефлекторите посилни, 
помалку се гледа.
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МАЈА ДАВИД  (1972)

Живот со пченка ги загрозува кокошките.

Птицата ќе ја препознаеш по пердувите,
освен ако не се кити со туѓи перја.

Малата свиња е потомок на големата свиња.

Тешко е да се биде вистинска свиња, 
бидејќи конкуренцијата е голема.

Лебот на соседот од микробрановата печка 
мириса поубаво.

Водата ги чува здрави и душата и телото. 
Сè до поплава.

Говорите ја губат својата вредност во Парламентот.

Слободата на зборувањето ни дозволува,
да замолчиме.

Чистење пред својот праг го запрашува соседовиот.

Живеењето му штети на здравјето.

Пред законот сите сме еднакви. 
Во законот сме различни.

Поплавата од технологии ја следи роботот.
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ТОНЕ ДОДЛЕК  (1943)

Мојот осми ден наменет е за одмор.
Тогаш ја оставам маската.

Кога ќе се тргнеш од пријателот, мораш да ја следиш
својата сенка.

Устата ја зборува својата приказна,
а нозете и рацете својата.

Среќата никогаш не одмора, 
жалоста никогаш не мирува.

Меѓу постелата и огледалото 
се случуваат најмногу бродоломи.

Некои со задоволство би биле вечно млади.
Ама пак ги повторуваат старите грешки.

Завидливоста има многу имиња.
Тоа е нејзино најголемо богатство.

Беззабите соништа имаат свое време и своја цена.

Најтрајни се палатите од песок,
поставени на брегот на соништата.

Лагата тече наоколу, а вистината чека дома.

Зборувам од главата, ако ја имам понекогаш.
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ЕВГЕН ЈУРИЌ  (1937)

Нашиот сакан министер имаше сообраќајна несреќа.
По несреќата остана жив.

Бедни се сите кои бедно изгледаат
и половината од останатите, кои не изгледаат бедно.

Најтешко е да се испие последниот толар.
Заради тоа што за еден толар не добиваш ништо.

На европските патишта брзината е ограничена.
На нашите патишта ограничени се возачите.

На луѓето не им се потребни опашки,
затоа што ги влечат за нос.

Зошто е времето, во последно време, така променливо?
Затоа што сите партии сакаат да ведрат и облачат.

На нашиот сакан министер често го боли глава. 
Го испитаа. Во главата немаше ништо.

Петелот е будилник, кој лесно се јаде.

Господ го создаде светот. Која будала бил инвеститор?

Нашите пратеници не смеат многу да јадат.
Полни се со себе.

Дрвото го убива возачот во самоодбрана.
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ЗДРАВКО КАЛТНЕКАР

Социјалните проблеми од социјализмот
во капитализмот станаа капитални.

Коритата ги заменивме, ама свињите во нив останаа.

Врапчето летна, а гулабот остана на гранка.

Дали и Европа ќе ја чекаме така како Годо?

Инфлацијата е чудна госпоѓа:
некому дава, на другите му должи

Во војната само генералите не ги погодуваат,
ама тие добиваат ловорови венци.

Долгот е најдобрата плодна работа, 
неверојатно бргу се размножува.

Мoјата мајка еднаш рече:
Не сум стара, иако сум долго на светов.

Па умре млада на деведесет години.

Кога можеше, не смееше.
Сега кога смееш, не можеш.

Глупавото куче лае најгласно.

Најтешко е да не се лажеш себе си.
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МАТИЈА ЛОГАР  (1949)

Мумијата е апсурден компромис со смртта.

Подобро е кога пиеме, 
поголема е можноста за дијалог на глувите.

Што повеќе јазици знаеш, повеќе ќе издрдориш.

Би им згазнале на прстите,
ама за жал, тие стојат на нашите.

Со задоволство би одел
во чекор со времето, ама немам време.

Минатото време го доживувавме како алегорија,
а ова денешно како алергија.

Ни успеа тврдата рака да ја замениме со дилетански
обликувана протеза.

Политичкиот врв секоја афера ја стркалува во долот.

Не сретна паметта. Беше тоа пријатна и кратка средба.

Толку време ја креваше главата, 
што на крај без мака го обесија.

Најдовме заеднички јазик,
сега би било паметно, да најдеме заеднички заби.
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ЈАСИМ МРКАЉ КАДМУС  (1945)

Работам како коњ на работното место на магарето.

Колку луѓе мора да убие пушката за да се амортизира?!

Човечки е да се греши, рече Господ и го создаде човекот.

На сметката на будалите не живеат
само психолозите и психијатрите.

Ако одиш по човечките траги често ќе налеташ на куче.

Вардете се од камелеон кој е секогаш во иста боја.

Сè што лази не е човек.

За да станеш свиња 
нема потреба да се родиш во свињарник.

Човечкиот род настана поради грешка на мајмуните.

Расипаниот воздух помалку ми штети од расипаните луѓе.

Чудно е овците да го почитуваат повеќе
овчарското куче од својот овчар.

Единствен работник кој има
некаков корист од фотелјата е тапетарот.
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БОГДАН НОВАК  (1944)

Не  треба да штрајкуваме.
Знаеме друг начин за да работиме лошо.

Некогаш тврдевме дека нема млеко од пиле.
Денес многумина пливаат во него.

Децата се најдобра карикатура на своите татковци.

Ние Словенците сме родени учители,
затоа што со задоволство на другите им солиме памет.

На неговиот закоп одевме во тишина, 
за да не го разбудиме.

Во Словенија имаме премногу млеко.
Тоа е затоа што имаме премалку доенчиња.

За најголемите глупости се жнеат најмногу аплаузи.

Во нашата менза сакаме божиќна храна,
како што е пракса кај хранењето на прасињата.

Балетот е барска програма за убаво друштво.

Овој свет чуден е,
гениите раѓаат идиоти а идиотите гении.

Таблоидите се така хумани часописи.
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ЖАРКО ПЕТАН  (1929)

Незгодно е кога иднината ти се прикрадува од зад грбот.

Словенецот на Словенецот му е Словенка.

Човекот кого ќе го закопаат на државен трошок –
исто така живееше на државен трошок.

Иднината е капитал која на поединци и во сегашноста
му носат капитал.

Пендрекот е во државна служба.

Историчарите го фалсификуваат минатото, 
а идеолозите иднината.

Ништо не работам – ама тоа го работам добро и чесно.

Човек се научува да зборува за две години,
а потоа до смртта учи да молчи.

Се прашувам: Од каде
толку класни непријатели во бескласно општество?

Смртта е цената за бесмртност.

Меѓу гардистите нема авангардисти.

Имам чиста глава. Редовно ми ја перат.
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ЈАНЕЗ СРШЕН

Комунистите станаа безбојни демократи,
за да не ги издаде бојата.

Словенија: една успешна работа – толку рекламации.

Еволуција на револуцијата:
некогашните комунисти станаа колумнисти.

Нашиот народ се храни со факти.

Половината човештво за подобар човечки живот
плаќаше нечовечка цена.

Кој би сакал успешно да се прави будала,
мора пред сè да биде паметен.

Раздели па владееј! Така сме разделени,
што не е можно да се владее.

Од држава во транзиција, уште малку
па ќе станеме транзитна држава кон Европа

Најмногу штета има
од краток ум со долго паметење.

Лажеме, дека не лажеме.

За време на животот толку крстови,
а на гробот само еден.
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МИЛАН ФРИДАУЕР – ФРЕДИ  (1966)

Раката на правдата сè уште премногу мастурбира.

Дали е чедоморство ако мајмун убие човек?!

Во демонстрациите 
полицијата има полн пендрек работа!

Уличарите имаат идеални можности, 
да се снајдат во слепа улица.

Тенковите се најскапи крематориуми 
за еднократна употреба.

Само големите цивилизации
оставаат зад себе величенствени рушевини.

Најмногу војници на светот зборуваат руски јазик – 
дијалект калашников.

Му пишува на челото, дека се обиде со главата низ ѕид.

Балканските политичари на своите граѓани
со задоволство им градат кули во олујни облаци.

Ако магарето лета доволно високо,
многумина ќе го заменат за Пегаз.

Политиката повеќе не е курва. Стана хостеса.
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ИВАН ЦИМЕРМАН  (1938)

Само ‘рѓата вечно го сака железото.

Држава, која е апарат на насилството,
рај е за садистите!

Доволно се фабрики за изработка на медали.
Ни недостасуваат јуначки гради за херојски дела.

Хроничните револуционери редовно се вработени
на Гробиштата за големи идеи.

Колку убаво ќе беше да се спие во дедовата сламарица,
ако неа не ја запустивме со војнички болви.

Народно молчење можно е само 
во Рибината република.

Се скрив длабоко во својата душа.
А баш тука ме чекаа чуварите од внатрешните органи!

Во братската Европска заедница
најмногу се плашам од банкарските топли браќа.

Работам со нивните глави. Јадат од моите раце.

Човештвото ја освојува вселената во искинати чевли.

Во Републиката на кртовите Сонцето е – тиранин.
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ФРАНЦИ ЧЕЧ  (1964)

Кога во огнот има повеќе актери, секогаш некој изгорува.

Кој зборува за афери, малку добива.

Демократијата мора да ја штитиме.
Ако треба – тогаш и со тоталитаризам.

За дресирање се тие што имаат коњски нерви.

Паѓањето од власт не ни паѓа тешко.
Тешкотиите настануваат при приземјувањето.

Политичарите ќе ни служат сè додека не им кажеме
дека си го отслужија.

Пратениците секогаш се уфрлуваат во збор.
На државата – во џебот.

Минатиот систем ни солеше памет. 
Сегашниов ни продава магла.

Најгласни се тие што играат странски улоги.

Некои така се соживеаја со политиката,
што на секојдневното живеење заборавија.

Отворените прашања се решаваат зад затворени врати.

Во мафијашките кујни нема место за народни јадења.
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ВАЛЕНТИН ЧУНДРИЌ  (1938)

Рацете се во сопственост на телото, а не на работата.

Кој бега, се смалува.

Долините се планини, кои се струполија

За да изгубиш
најпрвин треба да имаш.

Детето сè гледа зголемено,
старецот смалено.

Ако е власта кај господарот,
тогаш и твоето дело,

кога е завршено, останува без потпис.

Ручокот е време за оние кои ќе останат живи.

Човеку, учи се.
Свињата секогаш поубаво

постапува со мевот.
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ТОМАЖ ШВАГЕЉ  (1966)

Одговорните толку одговараат, 
што забораваат на одговорите.

Звездите ни се наклонети. 
Само времето не е вистинско.

Секоја златна идеја не наоѓа златен рудник.

Толку верувавме на нашата авангарда, 
што станавме авантуристи.

Авантурата на нова Европа, 
е авантуризмот на старата Европа.

За да веруваме во американските соништа,
мора најпрвин да веруваме во словенечките!

По утрото се познава државата, а по вечерата Европа.

Најдобра туристичка промоција на нашата Словенија е
што повеќе словенски туристи во Словенија.

Кога не ги разбирате политичарите,
немојте да се надевате дека тие вас ќе ве разберат.

Убавината во Словенија е продукт на масирањето.

Биковите се алергични на црвена боја,
а политичарите на боите од противничките партии.
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БОЈАН ШВЕНТНЕР (1957)

Што помека фотелја, потешко се станува.

Вистината е како камелеон. 
Се прилагодува на околината.

Парите се поважни од човекот.
Луѓе има доволно – пари секогаш премалку.

Можеби би било подобро кога сите пари
би ги потрошил на животните, човекот го расипуваат.

Некои книги ќе кренат прав 
дури кога ќе ги земеме од полица.

Графитот е мисла која ја притиснаа до ѕид.

На добар пат сме, само брзината не ни е адекватна.

Културата е барометар на општеството.
Ако притисокот на неа расне, и паѓа нивото.

Животот е единствено училиште
во кое учителот го сретнуваме дури после училиштето.

Не држете не за збор, работиме на жешки теми.

Кога нашата планета ќе биде без птици, 
никој повеќе нема да лета високо.
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С Р Б И Ј А
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АЛЕКСАНДАР БАЉАК  (1954)

Американците ја бранат својата татковина 
каде и таа да се појави.

Бидејќи ѓаволот не дојде по своето, 
моравме да одиме до него за да видиме каде запна.

Србинот не можеш да го излажеш.
Тој ќе те превтаса па сам ќе се заебе.

Ако е премиерот прв меѓу еднаквите,
тоа значи дека во владата нема полош од него.

Толку страшила, а приносите мали.

Србија е толку голема
што не може да ја собере во една држава.

Косово не е изгубено. Сè уште е во Европа.

И овој век го поминавме во ропство.
Тоа ретко ни се случува. Еднаш во сто години.

Цел свет ни се смее. А тоа не е малку.

Косовската битка е завршена без победник
затоа што сите Срби изгинаа.

Окупаторот порано или подоцна ќе се покае.
Тука никој не се усреќил.
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МИЛАН БЕШТИЌ  (1952)

Ја сакаат демократијата и никому не ја даваат.

Со оркестарот на полицијата секој ќе пропее.

Паметните добиваа куршум в` чело. 
Така започна одливот на мозоци.

Во војната имавме непријатели.
Окупаторот беше непотребен.

Закоп: човекот од биологија поминува во геологија.

Што порано го дадеш животот за идеја, 
подолго ќе се гордееш со тоа.

Ние на Балканот сме против војна на ѕвездите. 
Таму нема колење.

Животот не спушта на земја, 
а гробарите уште подлабоко.

Стрелањето стотина дезертери
побуди во мене патриотски чувства.

Имам големи гласовни можности,
па ќе гласам за сите предложени кандидати.

Демократијата е диктатура 
со ограничен рок на траење.
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РАДИВОЈЕ БОЈИЧИЌ  (1949)

Пуштете ги да офкаат. Добриот глас далеку се слуша.

Ни треба добар познавач на приликите.
За незгодите и самите сме стручњаци.

Додека ние каскаме позади Европа, 
Африка ни е зад петиците.

Некои за слободата би го дале животот
а некои би припомогнале парично.

Добар, подобар, избран!

Мртва буква на хартија исто се пишува –
и со кирилица и со латиница.

За штедните влогови
гарантира државата која одумира.

Подобро врабец во рака, отколку гулаб на гранка.
Супа е супа.

Првите сто дена нема да ја напаѓаме владата.
Само ќе се браниме.

Сите наши глупости се доказ 
дека сепак мислиме со своја глава.

Тој повеќе не е социјален случај. Умре од глад.
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ЈАСМИНА БУКВА (1961)

Редовно излегувам на избори.
Тоа е доказ дека постанав од мајмун.

Повеќе не сме евроскептици. Сега сме србоскептици.

Кога ние ќе влеземе во Европа,
ќе можеме да ја храниме пола Србија.

Влеговме во историјата. 
Живееме во деветнаесеттиот век.

Нам не ни треба интернет.
Ние пребаруваме по контејнерите.

Што вреди што народот е за промени,
кога никој не сака со него да се менува.

Да не е наркоманијата,
тука повеќе никој не би ги завртувал ракавите.

Подобро е два часа во Собранието
отколку да не се спие воопшто.

Ако ги укиниме митото и корупцијата, 
тогаш како ќе се лечиме?

Голема Србија е на добар пат од мала земја 
да стане голем град.
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ВЛАДИМИР БУЛАТОВИЌ - ВИБ  (1931-1994)

Кога е сатирата на пола копје, 
тоа е знак дека е слободата умрена.

Предавство на пријателот
е прва вежба за предавство на татковината.

Кревањето глава е еден од начините
на џелатот да му се покаже вратот.

Сè што му ветивте на народот, 
народот ви овозможи да го имате.

Имаме кадри за пет држави, 
ама нашата држава сама ги издржува.

Првин си човек во сенка, потоа си човек со сенка,
на крајот си сенка од човек.

Нема колективна одговорност.
Дури и проститутката знае кој е татко на детето.

Бирократотот кога е збунет држи говор.
Селанецот збунет, незбунет, држи мотика.

Само што ќе решам да се помолам на господ, 
господ ќе се смени.

Не верувам ниту дека имате чувано овци.
Овците барем за тоа не се сеќаваат.
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СЛАВОМИР ВАСИЌ  (1962)

Демократија – тоа ти е кога имаш прекрасни спомени
на времето на диктатурата.

Да не беше Колумбо светот ќе беше побогат 
за еден континент помалку.

Го лоцирав епицентарот на светската економска криза.
Се наоѓа баш во мојот џеб.

Преживеавме ние и поголеми благосостојби.

Не срамам што работам.
Се срамам што живеам од својата работа.

Јас одлично знам дека Србија е мала земја, 
ама дали Србија знае дека јас сум нејзин граѓанин!?

Нашите политичари не губат време. 
Тие губат територии.

Во комунизмот возев велосипед.
А сега одам пешки како господин човек.

Гледај чудо.
Од скршена глава солзи радосници!

Кога ѓаволот го отвори срцето 
видов дека ја има мојата душа.
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МИЛОВАН ВИТЕЗОВИЌ  (1944)

Поминатите времиња се враќаат и прават пустош.

Пораките на историјата се јасни, 
ама најчесто остануваат неврачени!

На историската раскрсница распнат е народот!

Водачите со тесни погледи сакаат да ги шират 
просторите на својата земја!

На народот е најлесно да му се затне 
устата во име на народот!

Во суштина на чизмата е да гази по светот!

Од дланката на цврстата рака може да се прочита
горчливата судбина на народот!

Вистинскиот неред започнува со интервенција 
на силите на редот!

Ни се закануваат за да им бидеме пријатели!

Пресудите кои се изрекуваат во име на народот
знаат да бидат фатални за народот!

Мирот се согледува преку нишанските справи!
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МИЛОВАН ВРЖИНА  (1951)

Со години јадевме корења. 
Сега бадијала чекаме да никне нешто.

Лесно е да се утврди дека Србите се сè помалку.
Математиката не е баук.

Владата му упати на народот непристојна понуда:
да живее од својата работа!

Пратениците меѓусебно се навредуваат, до коска.
Тука ниту ортопед не помага!

Нашиот циркус е добар и за старите лавови.

Сериозен кандидат е за дипломатија. 
Само уште да извади пасош!

Кога ќе видам кој е сè марка,
рефлексно почнувам да лачам плунка.

Аукцијата на души успеа. Сите се продадени!

На оваа земја и е потребна младост. 
Затегнете ми ги брчките!

Побрзајте со химната. Народот веќе се крева на нозе!

Мора да слушаме басни. Човекот е политичко животно!
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НЕНАД ВУЧЕТИЌ  (1981)

Јас сум чесен човек, ама тоа не ми е најлоша особина.

Нашата мафија е институционализирана.
Во секоја институција седи по некој мафијаш.

Не го поддржувам колективното злосторство.
Јас го вреднувам поединечниот учинок.

Кога ќе имаме само бели овци,
ќе ги прашам чија мајка црна волна преде!

Да знаеше дека може да собере толку луѓе, 
ќе умреше порано.

Широко затворени очи, тоа е нашиот поглед во иднината.

Мировниот план ќе го спроведеме во две етапи:
на крв и на нож!

Новата влада е на повидок, а нам веќе ни се стемни.

Виновникот се колнеше во својата невиност, 
така што сведоците можеа да потврдат, 

со адекватен надомест.

Власта не е мафијашки клан. 
Во мафијата се почитува некаков ред.

Кај нас нема нетолерантни. Ги испотепавме!
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ВУК  ГЛИГОРИЈЕВИЌ  (1946 – 2003)

Немајќи претходни искустван Господ го создаде човекот.

Стигнав во подобра иднина. Праќајте пари.

На бесмртните им се поклонуваат до земја.
Некои дури и подлабоко.

Каква деградација!
Некогаш сечеше глави, денес пере мозоци!

Кога и да сакаа да направат будала од мене,
бараа да бидам паметен.

Публиката е огорчена. Гладијаторот го изеде лавот.

Извикувачите на непријателски пароли
треба само позитивно да се насочат.

Сатиричарот е визиотерапевт.

Не приоѓајте му на кафезот! Празен е.

Човекот на свое место често мора да го менува местото
на живеење.

И рафалите се музика на старите мајстори.

На почетокот беше чесен збор. На крајот кратка изјава.
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РАНКО ГУЗИНА  (1939)

Луѓе, ајде да го заборавиме геноцидот, 
па и понатака да живееме како да сме живи.

Секоја влада која ќе даде оставка 
е влада на национален спас.

За почеток имаме неколку радосни вести
за сиромаштијата, ама за жал, ниедна не е точна.

Наша мисија е да срушиме сè,
како би можеле идните генерации да почнат од нула.

Стигнуваат признанија од светот.
Официјално ни е признаен статусот 
на најсиромашна земја на Европа.

Митингот е место за собирање на народот и полицијата.

Голема Србија – тоа е Албанија во мало!

Во нормалните земји се менуваат владите, 
а не режимите.

Политиката не е за чесни луѓе 
и тука ја гледам својата шанса.

Ние сме чесни луѓе и не ни е јасно
како се најдовме во иста партија со раководството.
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РАДИВОЈЕ РАЛЕ ДАМЈАНОВИЌ  (1960)

Во Србија владее колективен оптимизам, 
речиси лудило.

Демократските промени се долг и болен процес.
Особено болен.

Со доаѓањето на новата власт, 
забележани се големи промени.

Во имињата на улиците.

Грабаме едни на други од уста. Во прашање е брза храна!

Строгиот пост не е само одраз на нашата економска со-
стојба,

туку и враќање на народот кон верата.

Да се мери криминалотспоред бројот на учесници,
ќе бевме Кина!

Воените злосторници осудени се на Хаг,
криминалците на 40 години, а народот доживотно.

Ќе живее овој народ
бидејќи верува во живот после смртта.

Ако светот ги почитува традицијата и паметот,
традицијата е на нашата страна.
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РАДИВОЈЕ ДАНГУБИЌ  (1946)

Неколку пати загина за татковината. Сега од тоа живее.

Целта ни е заедничка. Затоа е целата издупчена.

Водачот го држи кормилото во рака.
Само човек со толкава сила 

можеше да го одвои од бродот.

Куклите никогаш не можат да ги заменат живите мети.
Не умеат да се радуват на промашувањата.

Не напуштија кога ни беше најлесно. 
Веднаш ни беше полесно.

Бараме разумни суштества во вселената, 
наместо на земјата.

Во мене се борат будалата и генијалецот.
Се плашам попаметниот да не попушти.

Сите се спуштија на земја. Копаат јами еден на друг.

Каква рамнотежа на духот и материјата. 
Глупи се колку штосе тешки.

Фараонот мораше бунтот да го изгасне со крв.
Во пустината немаше доволно вода.

Браќа сме по крв. Пливаме во неа.
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ВЕСНА ДЕНЧИЌ (1963.)

Ја продадовме душата на ѓаволот. 
Сега дојде по амбалажата.

Не се плашам да кажам што мислам. 
Се плашам да мислам.

Србите ги задвижува механизам 
со внатрешно согорување.

Претходниот водач отиде по мирен пат. Умре сам.

Моментално сме во криза, 
ама кај нас тоа не трае подолго од пет века.

Власта не ме интересира. Не сум авантурист.

Среќа што имаме славно минато,
па не мораме да мислиме на иднината.

Не мора историјата секогаш да биде крвава, 
ама таква е традицијата.

Што ќе ни се вековни огништа?
Онаму каде одиме секогаш гори.

Претседателот на партијата е комплетен идиот,
ама е одличен политичар.

Ние сме епски народ. Страдаме во циклуси.
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ЖИВОИН ДЕНЧИЌ  (1939)

Сега не е време за церемонија на закопот
на државната заедница, ама смртта не избира.

Дојде часот на вистината! 
Обвинетиот се брани со молчење.

На давеникот морето му е најдлабоко 
онаму каде што се дави.

Политичарите со своите говори не уверуваат 
дека разумот не е главната разлика 

помеѓу човекот и животните.

Жив сум, макар да тоа сè помалку ме обврзува.

Владата им дава помош на обвинетите 
за воени злосторства, бидејќи на тоа имаат право како

победници.

Човекот не мора да оди на гробишта
за да дознае каде му е местото.

Поразот го прославивме бидејќи психолошката 
предност беше на нашата страна.

Смисолот на неизвесноста е во тоа што
во иста глава се  наоѓаат големиот и малиот мозок.

Болното општество бара доброволни дарители на крв.
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СРЃАН ДИНЧИЌ (1984)

Косовските Срби имаат две опции. Или ќе ги отцепат од
земјата или ќе ги состават со земјата.

Тоа што работи нашата дипломатија е вон памет.
Затоа и се вика надворешна дипломатија.

Сите тврдат дека е невидена будала.
Ама во својата партија е еден од повидните.

Кучињата на војната најлесно се препознаваат.
Имаат најубави ланци и куќичка.

Господ гледа сé.
Затоа попот си купу џип со затемнети стакла.

Историјата ја пишуваат победниците.
Србите ги негуваат усните предавања.

Политичарите се талас во морето на глупости.

Животот не галеше... А се знае што следи по галење.

Животот ми виси на конец, 
па морам да се протнувам низ иглени уши.

190



СЛОБОДАН ДУЧИЌ  (1941)

Поплитките тонат подлабоко.

Нашата памет дотурка далеку. До Канада, Австралија...

Работниците се борат за функции, ама животни...

За вкусовите не се расправа. 
Особено не пред гладните.

Народот трпи до одредена граница,
а преку граница трпи друг народ.

Дајте ми власт, останатото сам ќе го земам.

Човекот нема цена, ама поединци може да се купат.

Верувам во подобро утре и едвам чекам да се раздени.

Сит сум од сè кога ќе видам колку има гладни, 
а и ненаситни.

Нема едноличност додека дволичните орото го водат.

Политичките партии се разликуваат
по бројот на членови, кланови и кловнови.

Кога народот зинува од чудо
се случува несакајќи нешто да проголта.

191



РАДЕ ЃЕРГОВИЌ  (1948)

Нема повеќе кој да попушта.
Паметните одамна побегнаа од оваа земја.

Политиката е посилна од црквата. Има повеќе богови.

За глупоста не треба пасош. Таа не познава граници.

Верувам во подобро утре. 
Учествувам во сите наградни игри.

Времето работи за нас. Ние одамна немаме работа.

Моравме да ја прифатиме војната. 
Мирот се оттргна од контрола.

Играјте руски рулет. Еднаш мора да пукне!

Влегов во политиката затоа што сфатив
дека од чесна работа не може да се живее.

Реформите даваат видливи резултати. 
Сè помалку не има.

Моите деца се на добар пат. Ја напуштија Србија.

Ја продадов верата за појадок.
Не можев да ја чекам вечерата!
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АНЃЕЛКО ЕРДЕЉАНИН  (1941)

Народот е попаметен од своите лидери,
и тие никогаш тоа нема да им го простат.

Среќна е земјата од која никој ништо не очекува.

Туѓо не сакаме, своето го оплакуваме.

Покрај толку срамотилаци, нема со што да се срамиме!

Кога ќе падне темница, 
демократијата мораш со свеќа да ја бараш!

Кога политичарите ќе понудат нови формули,
хемичарите се плашат од експлозија.

Многу внимание им се посветува 
на воените злосторници.

Послевоените неоправдано се запоставени.

Продавачите на демократија 
со бомби ги обработуваат новите пазари.

Косово е лулка и крематориум на српството.

Па, за време на Турците на Косово и не беше така тешко.

Развојот на настаните е под контрола
на попречените во развојот.
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РАСТКО ЗАКИЌ  (1942)

Слободата конечно доби крилја! И одлета.

Министерот мораше да краде
затоа што опозицијата тврдеше дека е крадец!

Народот толку плачеше по демократијата,
што и во демократијата не престанува да плаче.

Таков е нашиот човек:
нему секогаш му недостасува она што го нема!

Нема да им судиме на најголемите злосторници,
затоа што тие не заслужуваат правда.

Потплатувајќи ги судиите,
криминалците ја кренаа цената на правдата!

Полицијата ќе се откаже од гонење на криминалците
затоа што не сака да има ништо со нив!

Ние прескокнуваме векови! И тоа наназад!

Не верувам дека тој политичар би можел 
да изврши самоубиство. Тој секогаш промашува.

Што ќе ни е Голема Србија, кога ни со малата
не знаеме што ќе правиме?
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БРАНИСЛАВ БАНЕ ЈОВАНОВИЌ  (1935)

На попаметните само паметот да не им попушти.

Подземјето остава траги на површината.

Смеата ги открива нашите сериозни намери.

Без јатаци нема ниту ајдуци!

Длабоко сме во демократија.
Веќе и дното го здогледуваме!

Србинот на Србинот му е Србин! А може и полошо!

Откако навикнавме на лошо, добро ни е.

Сè е по мерка на човекот
и по глава на жител.
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РАДЕ ЈОВАНОВИЌ  (1939)

Понекогаш немаме што да јадеме. Ама понекогаш имаме!

Денес се уште се делат единствено народи
чија интелигенција е на ниво на амеба.

Воените злосторници во Србија немаат право на глас.
Едвам им дозволивме и да се кандидираат.

Не знаеме зошто гинеме.
Во тоа е тајната на нашата храброст.

Турците пет века на Србите не им ја предаваа власта.
Тоа не спаси од истребување.

Укинете ја смртната казна.
Во споредба со животот делува стимулативно!

Пак се колеме. Не можеме да живееме од спомени!

Ме загрижуваат болните на власт. 
Здравјето одлично ги служи.

Не ви е потребна предизборна кампања.
Народот уште ги памети ветувањата.

Денес граѓаните се чувствуваат безбедно
единствено на митинзите. Тука е целата полиција!
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ДРАГИША КАШИКОВИЌ  (1932 – 1977)

Црквата ја ликвидираа, а себе се прогласија за светци.

Не постои граѓанин на нашата земја
на кому не сме во состојба да му пронајдеме некоја вина.

Никој не може да ни префрли 
дека претеруваме со демократија!

Ако ги ликвидираат сите противници, 
дали ќе остане некој?

Пред војната се држевме
до црковните закони, ама помалку постевме.

Ги симнавме иконите 
и ставивме слики од раководителите.

Подготвени сме на сите промени 
под услов да останеме на власт.

Штом ќе ве осудиме, ќе ви дадеме причина за апсење.

Го уапсија  затоа што тврдеше 
дека кај нас нема демократија.

Нашето стопанство покажува најдобар развој
во областа на стопанскиот криминал.

Се грижат за работниот народ – да не се крене против нив.
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ПАВЛЕ КОВАЧЕВИЌ  (1940)

Човек со ‘рбет од тесто никогаш не е без леб.

Ги сакам минливите работи. Животот, на пример.

Политичарот е човек кој добро го плаќаме
постојано да не убедува дека добро живееме.

Бирократизмот ја меле демократијата 
делејќи му на народот трици.

Кога ќе се извади знамето од торба,
тогаш се става главата во торба.

Оставете ме на мир. Јас сум револуционер.

Во пустината можни се сите правци.

Да се убиваме меѓусебно за да имаме повеќе херои.

Не плашете се од смртта.
Таа доаѓа на крајот од животот.

Прогонувајќи ги напредните луѓе, ние одиме по нив.

Ги убиваат бесмртните, за да проверат.

Кога се оди по погрешниот пат, 
најнапредните влечат назад.
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МИОДРАГ ЛАЗАРЕВИЌ  (1954)

Да ја одложиме војната за некое посреќно време.

Имаме добра географска положба, 
ама на погрешно место.

Ова е најтешката ситуација во историјата на нашата земја.
А имаше и потешки!

Ако треба, сите ќе го дадеме животот за татковината.
Некој повеќе, некој помалку.

Заради некои труби, го изгубивме Косово.

Од сите европски земји, само Србија не е во Европа.

На Србинот светот му е најлош сосед.

На Србија Европа и е сè подалеку, 
а за Косово и да не зборуваме.

Ова е најдобра земја за обработување на луѓето?

Во Србија секогаш е затишје пред бура.

Збогум Косово, отидов во Европа!

На мафијата и се потребни политичари,
затоа што се евтина работна сила.
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ПЕТАР ЛАЗИЌ  (1960)

Во почетокот Господ ги создаде
небото и земјата, со помош на нашата партија.

Историјата ја пишуваат победниците.
Логично е Каин да објасни како всушност беше.

Се вративме од мртвите. За казна.

Исусовата жртва не е бадијала.
Црквата тоа и ден-денес го наплатува.

Би отишол јас во пеколот
да не ми се помили непознатите предели.

Вие не поведовте во светлата иднина, 
вие од неа и извадете не.

Органите на гонење никого не следат, 
што и самото име им го кажува.

Колку власта може да го расипе човекот,
тоа не го знаеме. Уште работиме на тоа.

Оставете ме на мир. Јас се радував минатиот пат.

На државата и се потребни умни луѓе. Рацијата е во тек.

Ја истеравме правдата. Конечно сме сами.
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БОЈАН ЉУБЕНОВИЌ  (1972)

Им платив на крадците 
за да ми го вратат автомобилот,

затоа што во Србија доброто со добро се враќа.

Мојот татко е министер. 
Мене криминалот ми е во крвта!

Гледав како полицијата ги тепа граѓаните.
Тоа е последно на што се сеќавам.

Во владата си играат мижитатара.
Премиерот мижи, а министрите крадат!

Да ги навредиш нашите политичари 
полесно е да се посака отколку да се направи. 

На човек секогаш му снемува зборови!

Криминалците во Србија нема на што да се надеваат.
Сите желби веќе им се исполнети.

Полицијата ги пречекори своите овластувања.
Го уапси кумот на министерот.

Точно е дека нашите коалициони партнери се крадци,
ама без нив владата не би можела да функционира!
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ИВА МАЖУРАНИЌ  (1952-2011)

Јас знам дека мојот живот не вреди многу.
Затоа решив да го дадам за татковината.

Доброто е посилно од злото. А и подобро е вооружено.

Србите се извонредни борци,
иако и муслиманите и Хрватите сакаат да гинат.

Бегалците ги сместивме во домови на културата
затоа што ние сме народ со голема културна традиција.

Србинот долго молчи додека не се налути.
А кога ќе се налути, тој и понатака молчи.

Воената музика е сериозна музика.

Цензурата затоа и постои – 
новинарите да не го лажат народот.

Отвораме народна кујни и за земјоделците.
За да се подобри производството на храна.

Штом полицијата излезе на улица,
нашата политика доби нови приврзаници.

Додека полицијата се побратимува со народот, 
крадците крадат.

Голема нужда ме натера да влезам во партија.
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ИЛИЈА МАРКОВИЌ  (1940)

Ѕидот е најтврд во височина на главата.

Правиме држава каква светот нема видено.
Ако успееме – нема ни да видат.

Лесно е да се извади зајак од шапка.
Ајде извадете магаре од под шајкача..

Потврда од катастарот: вашата земја ја нема.

Големиот Србин е поголем од малиот Србин 
за нечија глава.

Дека е кучето најдобар пријател на човекот,
мислење е на човекот, а не на кучето.

Опасноста демне на секој чекор. Затоа народот ползи.

Инфлацијата започна во војната.
Кога еден Германец вредеше сто Срби.

Сите ги напуштија Србите.
Единствено смртта ни е осведочен пријател.

Србин не би пукал на Србин 
да не е сигурен дека ќе го погоди.

Какво лото и спортска прогноза! 
Еден погодок – сите добитници.
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ТОМИСЛАВ МАРКОВИЌ  (1976)

Имаме две очи во главата.
Што може да доведе до нови поделби.

Политиката ми ја зеде душата.
Толку чини зачленување во мојата партија.

После изборите ќе ни биде подобро. 
Ќе имаме кого да пцуеме.

Паѓај сило и неправдо!
Почитувај го законот на гравитацијата!

Над научниците спроведовме најсурова тортура.
Без мака нема наука.

Нам моралот ни е на прво место. 
На второ е проституцијата.

Се бранев од слобода додека ми снема муниција

Идеалниот полицаец 
претставува единство на спротивности.
Тој е спој на слаби нерви и тешка рака.
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АЛЕКСАНДАР МАТИЈАШЕВИЌ  (1946-2011)

Ја сакам политиката. Лажеш, а никој ништо не ти може.

Навивам за Србија. Отсекогаш гисимпатизирав оние
кои немаат што да изгубат.

Не е дека не им верувам ништо на политичарите.
Верувам кога еден за друг ќе кажат дека се крадци!

Не се разбирам во политика.
Ситното крадење ми е посфатливо!

Пратениците би треболо да одат на тендер. 
Почетна цена пет пари!

Мајко Србијо, ако си жива, зошто сум сираче?!

Лесно им е на неписмените.
Не знаат да читаат, уште ако се глуви и слепи!

Би престанал да јадам кога ќе ми биде најслатко! 
Само уште да почнам!

Попаметните не попуштаат. Тие си одат!

Од како мајками ме одби од цицка, никако да се најадам!

Ние Србите сме специфичен народ. 
Останатите се нормални!

Мене не може да ме јава кој и како сака. Сам ќе го гласам!
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ЗОРАН МАТИЌ МАЗОС  (1960-2010)

Србите се будалест народ!
Тоа неоспорно им го признава цел свет.

Кому Американците ќе му скројат капа, 
главата и не им е потребна!

Додека Господ делеше памет ние чекавме во редот за леб!

Кога ќе им пресушат идеите, потечува крв!

Би ги дотерале до ѕидот, ама сè испорушија!

Иако се слепци, ги скараа и двете очи во главата.

Изгледа дека сме многу стар народ.
Затоа не гледаме и не слушаме што ни прават!?

Кој бара леб, ќе добие!
Кој бара месо, нека го заврти задникот!?

Дали ќе има глад во Србија? Додека има свињи – ќе има!

Од лоша власт најдобро е нивното одење од власта!

Одамна сме на дно. 
Само немаме постигнато доволна длабочина.

Народ со толку споменици 
не треба да се грижи за надгробен камен.
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ДАНИЦА МАШИЌ  (1944)

На изборите нема промашувања. 
Двете страни се погодени.

Доволно е народот да се сврти 
па првиот да биде последен.

Контејнерот е најголема потрошувачка корпа.
Народот не може да изеде сè што има во него.

Последните алки во ланецот ги соединува катанец.

Нема радикални промени без помени.

Мостот е срушен.
Сега тенковите поминуваат преку народот.

Мораме да се отвориме кон светот. 
Доста беше затворање.

Ситната риба се фаќа на леб.

Не барајте леб на улица.
Од хигиенски причини тој се наоѓа во контејнерите.

Водачот работи како далечински управувач.
Штом ќе го стиснеш ја менува програмата.

Од ден на ден влегуваме во ноќ.
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ВЛАДИЦА МИЛЕНКОВИЌ ВЛАЈЧЕ  (1973)

Судијата подлегна на притисокот. 
Со обвиннетиот ги замени местата.

Секоја жртва е предвидлива.
Секогаш настрадува на местото на злосторството.

Не смеам уста да отворам.
Велат дека е полошо отколку кога бевме до гуша во лајна.

Јас сум роден политичар.
Се лажам себе си дека ќе биде подобро.

Нив не вреди да ги плукате. Тие со тоа се хранат.

Имаат власт, имаат народ. Ги споија убавото и корисното.

Младите сè повеќе одат од земјата. 
Старите одат во спротивен правец.

Полетаа гулабите на мирот. Бегаат од Србија.

Нека се вратат сите српски територии. Сè им е простено.

Ниту мафијата не е задоволна со промените. 
Доби конкуренција.

Не само што е правдата достижна, 
туку и ја оставивме далеку позади нас.
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МИЛЕН МИЛИВОЈЕВИЌ  (1943)

Пиши пропаднато! Значи, пак нешто за нас.

Ќе бидам краток. Ќе го кажам само она што го мислам.

Штом ќе ја отворат устата, мене ми се повраќа.

Би умрел за неа, ама татковината беше побрза.

Гледаме што ни работата,
ама не чувствувавме никакво задоволство.

Капетанот прв да го напуштеше бродот, 
бродот не ќе потонеше.

Се усра од страв.
Тоа му е земено како олеснителна околност.

Не претрпевме ниту еден пораз. Уште ги трпиме.

Не доведоа до питачки стап. Од таму продолживме сами.

Не е вистина дека сите меѓусебно се мрзиме.
Лудите и збунетите се сакаат.

Го прават направеното. Прават будала од мене.

Би се жртвувал кога би бил сигурен дека сум бесмртен.

Во браќата никогаш не пукавме. Ги давевме со голи раце.
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ДЕЈАН МИЛОЈЕВИЌ  (1959)

Јас како сатиричар можам да серам колку што сакам,
а власта ако е демократска, нека го голтне тоа.

Имаме најевтина дрога на светот. 
Кај нас лебот е опиум за масата.

Пред избори на народот му ја полнат главата,
а после изборите им ги празнат џебовите.

Планиравме да преживееме и за малку ќе успеевме.

Кој редовно ги плаќа комуналиите,
има право да се снабдува од контејнерите.

Српската труба од Косово се слуша. Ја свири шота.

Главата горе! Треба и утре да пасеме.

Народ кој може да свари сè и заслужи да јаде лајна.

Прегазените заостануваат!

Мораме да се стрпиме. Сега не е време за преживување.

Можевме да избираме помеѓу две зла,
а тогаш значително ни ја збогатија понудата.

Секоја будала сака власт. 
А ние такви кадри веќе имаме.
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ДРАГУТИН МИНИЌ КАРЛО  (1942)

Ќе победиме, па макар сè да изгубиме.

Да ги избираме најдобрите. Најлошите веќе се избрани.

Платата на просветниот работник
и Свети Савa го отера во манастир.

Тешко е да се биде Србин, кога комшијата нема крава.

Српскиот гулаб на мирот е врабец во рака.

Србите во Хаг ќе го испорачаат незнаениот јунак.

Сатирата ја пишувам пречекорувајќи ја 
нужната самоодбрана.

Ако веќе не можеме да ја избегнеме граѓанската војна.
Да се убиваме мирно и достоинствено.

Ако не ни го вратија кралот, 
нека ни ја вратат татковината.

Да ги избираме најдобрите. Најлошите веќе се избрани.

Тој е дописен член на полициската академија.

Пензионерите се нашата иднина.
Наскоро сите ќе живееме како тие сега.
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ДРАГОСЛАВ МИТРОВИЌ  (1964)

Некои работи немаат цена. 
Ние и нив успеавме да ги продадеме!

Од тука бегаат и оние кои не знаат каде се наоѓаат.

Не можеме да учиме на туѓи грешки. 
Ние сме професионалци!

Во овој пекол единствено ѓаволот живее како човек.

Изгледа дека е возможно да се биде правник по струка,
а криминалец по занимање!

Најмногу научивме од Каин. Му благодарам, како на брат!

Кога историјата се пишува со крв, нема неписмени!

Немаат врска со земјоделството,
ама знаат да ја искористат земјата!

Зошто не учествував во одбраната на земјата?
Не можев, бев во војска.

Не сме ситна риба. Ние сме сомови!

Зошто просторот околу мене го викаат животна 
средина кога се умира на сите страни?
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МИТАР МИТРОВИЌ  (1933)

Денес секој може да се занимава со политика, 
под услов да не е потполно мутав.

`Ржам како куче. А почнав и коски да глодам.

Човекот никогаш не го споредувајте со коњ.
Коњот е благородно животно.

Не можат сите во подобра иднина.
Некој мора да остане да ја чува демократијата.

Пред контејнерот ставија книга за поплаки.
За сега полна е со пофалби.

Некогаш се тргуваше со свињи, како денес со пратеници.

Гуштерот е крокодил, кој живее од српска пензија.

Додека се јаде, не се зборува.
Заради тоа во Србија сè повеќе се зборува.

Само луѓе со бујна фантазија 
можат добро да пишуваат. И  да лажат.

Денес се живее многу подобро.
Само што тоа народот не може да го сети на своја кожа.

Не ни знаев дека дедо ми е жив,
додека не му стигна повик за гласање.
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РАДМИЛО МИЌКОВИЌ  (1954)

Сè поретко ја споменувам демократијата.
Лошо е да се зборува за некој кој е отсатен.

Некогаш Србија тргуваше со свињи.
Денес свињите тргуваат со Србија.

Ако останеме без држава 
ќе имаме најсилна дијаспора на светиот.

Воспоставив рамнотежа.
Давањата ми се сериозни а примањата смешни.

Полетаа два црни гаврани. Заздравува српската авијација.

Ние сме полуписмен народ.
Секој втор Србин може да потпише капитулација.

Се пронајдов себе си. А бев изгубен човек!

Да не тргнев по трагите на политичарите
никогаш не ќе влезев во трагата на најголемите крими-

налци.

Режимот е успешно демонтиран. Го продаваме во делови.

Јас сум голем Србин и тесно ми е во својата кожа!

Не сум воен злосторник. Колев по куќите!
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ИВКО МИХАЈЛОВИЌ  (1964)

Немојте да ме држите за збор. Тука сум најтенок.

Инаетот е српски бренд.

Гладните гласаат. Ситите се на листите.

Грам мозок – тоа кај нас е полна капа!

Кај нас паметта ретко е во употреба. 
Ја чуваме за црни денови.

Членската книшка е српски стратешки документ.

Направија коренити промени. Ни ја извадија душата.

Обвинетиот е пуштен од затвор. Поради вишок на докази.

Оние кои ги штитат нашите интереси,
можат тоа да го прават и малку побезболно!

И кога молчат, знаеме за што ќе лажат.

И службените автомобили се теретни возила.

На оние кои го дадоа животот за слободата,
денес не им недостасува ништо.

Садиме тикви со ѓаволот. Тој ни е стратешки партнер.
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МОМЧИЛО МИХАЈЛОВИЌ  (1961)

Испитот од човечки права никој не го положи.
Тоа е извонредна генерација

на студенти од полициската академија.

Таков мајка повеќе не раѓа. 
Идните мајки можат да здивнат.

Би ја предал земјата за грст долари.
Ама кој ќе ми даде толкави пари.

Министерот сфати дека е опкружен со крадци.
Снема два милиони, а кај него е само еден.

Тешко е да се избира меѓу две зла.
Ние навикнавме на поголема понуда.

Се откажав од самоубиство.
Не давам Србин на Србин да крене рака.

Зошто да се понижуваме молејќи за странски кредити,
кога можеме да земеме од сопствениот народ.

Полицијата ги пречекори овластувањата.
Не е нејзина работа да ги закопува 

загинатите демонстранти.

Тој е државник во мала земја. 
А кога дојде на власт, беше обратно.
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ВЕСЕЛИН ЛАРИ МИШНИЌ  (1954)

Последните во ланецот на прехрана се јадат себеси.

Злосторството се исплати 
ако е исплата пред злосторството.

Не сакаме предвреме да се радуваме.
Ќе причекаме 40 дена жалост.

Паметам и поубави денови. 
Тогаш навистина тешко се живееше.

Паметам и поубави денови. 
Тогаш навистина тешко се живееше.

Кога пуштив солзи радосници 
сите пријдоа да ми изразат сочувство.

Колку и да го лажеме светот, 
вистината е на наша страна.

Се навикнав на ќотек.
Ама не го поднесувам оној што ме тепа!
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НИНУС НЕСТОРОВИЌ  (1965)

Не е чудо што тука успешните луѓе ретко никнуваат.
Ги сееме два метра под земја.

Полицијата не флертува со криминалците.
Таа е со нив во сериозна врска.

Во Србија не се знае дали има повеќе патриоти 
или предавници. Сè зависи од тоа кој брои!

Уште еден пратеник се јави за збор.
Не знам само дали е во прашање мала или голема нужда?

Кога си на власт мораш многу да лажеш,
инаку народот нема ништо да ти верува.

Неопходна е преобразба на Собранието.
Од јавна куќа би требало да се направи поправен дом!

Се обидоа да му пресадат мозок,
ама организмот го отфрли како туѓо тело!

За да биде некој обесен, не се потребни докази.
Потребна е бесилка.

Нашата држава е тежок инвалид.
И недостасува раката на правдата.

Не можат главите туку така да летаат!
Мора да постои некој ред на летање!
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АЛЕКСАНДАР НОВАКОВИЌ  (1975)

Леб јадат во пасивните краишта.
Затоа го исфрливме од употреба.

Не можеме да ги испорачаме сите заробеници.
Ќе ги праќаме во делови.

Паднавме на колена, ама достоинствено.

Секоја работа е на своето место.
Единствено недостасува глава на рамена.

Водачот го нахрани народот. Сите му го јадеа житото.

Не се плашам што демократијата е загрозена.
Тоа е далеку од нас.

Да пасеме трева!
Тоа е мирис и вкус на вистинската Србија.

Тој нема криза на идентитетот. Сите велат дека е свиња.

Кој не гине за својата земја тој не знае што пропушта.

Не сум од тука. Тоа е моето алиби.

Нашиот сон е – излегување од кома.

Ми е гајле што катаклизмата зафаќа и локални размери.
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ЃОРЃЕ ОТАШЕВИЌ (1959)

Пред ручeк извлекуваме сламка.
А тогаш секој својата си ја изедува.

Кај нас течe мед и млеко. А снимени се и други реклами.

Нашиот водач не е слеп. Што е уште потрагично.

Питачот купи поголема шапка. Без проширување 
на капацитетите не може да се опстане на пазарот.

Кај нас нема политички затвореници. 
Ние тоа по кратка постапка.

Некои би сакале да јадат секој ден. Ама ние 
и со поголеми предавници сме излегувале на крај.

Полицијата интервенираше умерено.
Затоа скоро половина од демонстрантите
роднините успеаја да ги идентификуваат.

Мило ми е што ми шиете ново одело,
ама зошто ми го мерите обемот на вратот?

Не ја одбегнувај мобилизацијата?
Нашиот оркестар после посмртниот марш,

бесплатно свири и две песни по избор.
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СРБА ПАВЛОВИЌ  (1942)

Важно е волците да се сити – овци имало и ќе има.

Кога ќе ги нема, ќе се потпираме на нивните споменици.

Толкава е слободата на зборувањето, 
што ми е срам да слушам.

Заедно сме посилни, ама тогаш против кого ќе се бориме?!

Питачите своите деца први ги изведоа на пат.

Некои соборци за прв пат
се сретнаа во учебниците по историја.

Меѓу нерамноправните никогаш не штрчев.

И кога сум во сигурни раце имам чувство на давење.

Не јава човек магаре,туку магаре безопасно животно.

Оној кој ја води мечката, е само чекор понапред.

Народот нема пари, затоа што се расфрлува
на елементарни потреби.

Целиот нормален свет – тоа е лудница.

Местата кои треба да се крпат далеку се од дупките.
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МИЛЕНКО ПАЈОВИЌ  (1953)

Земјата ја обновивме. Ги срушивме луѓето!

Додека правевме паради, држевме чекор!

Само плоштадите знаат што сака народот!

Имаме синови на народот
на кои целата земја им плаќа алиментација!

Дека постоевме,
се уверуваме дури во етнографскиот музеј!

Клекнете, ако сакате да стартувате!

Пајаковата мрежа се плете одозгора!

Штом ќе испливате на површината 
мислат дека сте расипан.

Демагошки е да барате од инкубаторот
да го воспита пилето!

Парите пред паметот ни удрија во главата!

Не е говорот, говорниците се во копија!

Ги храневме волците за да имаме што повеќе овци!
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РАША ПАПЕШ  (1947)

Ќе биде сослушана црната кутија.
Нека се слушне и гласот на народот.

Победата можеше да биде и поголема 
ако сочувавме жива глава.

Вие на сè би му дале политички призвук,
а гладни сте само затоа што не јадете.

И на дното не не напушта оптимизмот. Ќе пристигне брод!

Да е хуманитарната помош почеста ние веќе ќе бевме
рамо до рамо со најразвиените земји во светот.

Истрагата тргна по погрешен пат.
За малку да ни го открие името на главниот виновникот.

Од како имам цензор во главата
повеќе не се грижам. Тој живее во лудница!

Дадов живот за татковината. Немав пари.

Секој граѓанин со радост гладува затоа што знае 
дека ги исполнува обврските кон својата држава.

Гостите од светот ги дочекуваме со леб и сол,
а ќе биде нешто за ручек ако го понесоа.
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ДУШКО М. ПЕТРОВИЌ  (1948)

Доаѓаат политички поткованите. Слушам тропот.

Мразот е пробиен. Скокајте.

Колку е љубовта кон владетелот подлабока ,
тоа на народот му е потешко да исплива.

Колку поскап живот, толку поевтин човек.

Од шега не боли глава, особено ако шегата не е успешна.

Не чепкајте ги моите кругови. Вртете се во своите.

Не барај влакно во јајцето ако го имаш на јазикот.

Истрагата покажа дека може сè да се сокрие.

На оваа земја и треба младост...
Ќе треба некој старите д ги носи и враќа под работа.

Колку е подлабока љубовта кон владателот,
на народот му е сè потешко да исплива.

Сите сме на иста линија, само смеровите ни се различни.

Не ги фаќајте моите кругови. Вртете се во своите.

Вжештените глави би требало 
да се држат подалеку од боевите.

224



РАНКО ПИВЉАНИН  (1967)

Еден по еден круг се затвора. Го комплетираме пеколот!

Го уништивме организираниот криминал.
Сега во оваа земја веќе нема ништо што функционира!

Демократијата ни е во срце. 
Ја доживуваме како срцева мана.

Ја заокруживме Голема Србија. Чиста нула!

Напикани сме во глувчешка дупка.
Се чувствуваме како во своја куќа!

На прагот сме на Европа. Питачиме!

Нашата темница е преставена во криво светло!

Имаме трагично минато, и уште потрагична сегашност.
Среќа наша што немаме иднина!

Како дознаваме од добро информирани кругови,
ова е – пекол!

Поминавме фантастично, ама ни нема враќање!

Само на Сизиф му олеснува кога ќе тргне надолу!

Комунистите ја најавуват својата ренесанса. 
Тешко на хуманизмот!
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ЗОРАН Т. ПОПОВИЌ  (1957)

На овие простори живеат мирољубиви народи.
Тие никого не го задеваат, само се убиваат меѓусебно.

Демонстрантите мирно се разотидоа.
Секој си отиде во пар со својот полицаец.

Нема уште да го трпиме тиранинот. 
Тој ќе ни ги скрати маките.

Ова не е борба за гол живот. 
Ова е уметност на преживување.

Криза го зафати целиот свет, 
а единствено кај нас се манифестира.

Оние кои го распнаа Исус, ќе бидат повикани 
на одговорност. Правдата е спора, ама достижна.

Демократијата се учи.
Демонстрантите добија лекција која нема да ја заборават.

Партијата му е и мајка и татко. Биолошки гледано,
таа е вистински феномен.

Некогаш се јадеше три пати на ден. 
Денес темпото не е така убиствено.

Се боревме до последен. А потоа и тој побегна.
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ДУШАН ПУАЧА (1949)

Ние сме браќа. Тоа што се убиваме 
е исклучок кој го потврдува правилото.

Ништо не препуштаме на случајност.
Почесниот плотун ја завери жртвата.

И во мене клечеше талент. 
За жал, излезе на погрешна страна.

Толку тешки прашања не се поставуваат ниту на владата.

Полицијата го прекина ланецот на шверцери.
Што ќе им се толку посредници.

Мене законите на физиката не ми можат ништо.
Променив шест држави, а не се ни помрднав од место.

Со мојот исказ го доведов судот во заблуда. 
Ја признав вината.

Ја сакам власта. Првата љубов нема заборавање.

Ги сакам јуначките народни песни. 
Барем тука сме најсилни.

Немам повеќе ноќни кошмари. Сега тоа е јаве.

Годишниот одмор го минав на море.
Сега ми е срам од комшиите.
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МИЛИВОЈЕ РАДОВАНОВИЌ  (1953)

Толку голем патриот сум што ми е срам што сум жив.

Нема геноцидни народи. Има братски.

Ни со сила не можевме да ги задржиме, 
а камоли со преговори.

Мостот е срушен 
ама до последниот час го браневме со своите тела.

Гладот е психолошки проблем кој доаѓа од стомакот.

Државниот криминал е под строга самоконтрола.

Од нас се постари само оние народи кои изумреа.

Во војната не ни можеа ништо.
Окупацијата ја извршија дури после војната.

Патриотите ретко гинат
затоа што на народот им се попотребни живи.

Ние во секој момент знаеме што сакаме.
Во склад со тоа се менува и нашата национална програма.

Општиот впечаток за демократијата 
не може да го расипе еден диктатор.
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ДРАГАН РАЈИЧИЌ  (1960)

Поединци повторно го нарушија јавниот ред и мир.
Пееја патриотски песни со непријателска содржина.

Сè додека власта не го прочита, 
сатиричарот не знае што напиша.

Во интерес на подобрување
на општото расположение, го молиме народот 

да биде посреќен.

Ние и понатака мора да одиме
напред со крупни чекори за да видиме каде води тоа.

Кога не поведоа во подобра иднина, 
комунистите заборавија да ни кажат

да понесеме нешто за јадење и пиење.

Народот не само што сам
си ја крои својата судбина туку веќе и се помири со неа.

Демократија е кога смееш да го кажеш
и она што не смееш да го помислиш.

Трошоците на закопот веќе
ја надминуваат вредноста на мртовецот!

Толкави понижувања ниту еден друг народ
не би можел да ги поднесе.

Во тоа е тајната на нашиот успех.
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МИЛАН Р. СИМИЌ  (1959)

Србите сложно кренаа раце – 
од националното помирување!

Каков е, ниту држава да не му земеш од рацете!

Нашите се доброволно – мобилизирани.

Мир браќа, во војна сме!

Сонувавме демократијата. Од тогаш око не затворивме.

Некогаш поединците робува во име на народпот.
Денес народот робува во името на поединецот.

Затишјето на фронтот ги расипува нашите
мирновременски планови.

Војната е позади нас. Секој момент може да не стаса.

Србите гинат за своето минато. За него и се раѓаат.

Криминалот е добро организиран,
затоа што власта ништо не препушта на стихијата.

На љубовта одговаравме со љубов. И ние силувавме.

Нашата непобедливост ги привлече непријателите
од цел свет.
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СЛОБОДАН СИМИЌ  (1963)

Во Србија нема дискриминација.
Сите граѓани се третираат како стока.

Политичарите не го мислат она што го зборуваат.
Не можат да преземат толкава одговорност.

Ние сме здрава нација. Гинеме со природна смрт.

Не можам да судам за српската политика.
Немам завршено медицински факултет.

На политичарите никој не може
да им ја ограничи слободата на движење.

Тие газат и по Уставот.

Демократија немаме. Сакате ли нешто од скара?

Роден сум во Србија. Од тоа и ќе умрам.

Очекувавме новиот премиер да биде маѓионичар.
А тој е хипнотизер.

Власта ги расипува луѓето. 
Затоа на функциите не избираме луѓе.

Сè можеше да се реши и по мирен пат. 
Ама кој ќе се сетеше на тоа!

Се хранам еднолично. Не јадам ништо.
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ВЛАДАН СОКИЌ (1963-2003)

Сите Срби сакаа да живеат во една држава,
како да насетуваа несреќа.

Народ кој има ваква власт заслужува и полоша,
само кога таква би постоела.

На секој може да му се случи да има ваков водач.
Ама тоа сè уште на никој не му се има случено.

Борбата помеѓу полицијата и народот заврши нерешено.
Ќотек доби еден полицаец и еден народ.

Во затворот има и невини.
Во интерес на истрагата 

нивните имиња не се соопштуваaт.

Полицијата покажува завидно ниво на ефикасност.
Откри сторителите на многу самоубиства.

Оние кои не мислат, мислат како еден.

Ни на водачот не му е лесно.
Се нагледа стравотии што ги направи на својот народот.

Кучето е мојот најдобар пријател.
Затоа би можел да ми каже каде ја закопа коската.

Вистината за Србија конечно се проби во светот.
Сега сите знаат дека сме луд народ!
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МИРОСЛАВ СРЕДАНОВИЌ  (1936)

Не работи власта сè по свое.
Во името на народот изрекува дури и смртни казни.

Новата власт ќе раскрсти со минатото.
Таа ќе го реформира и Стариот завет.

Коалиционата власт склучи брак од интерес. 
Народот и кумуваше.

Власта никогаш не лаже сама. Има свој портпарол.

Народот тајно ја избираше власта.
Набргу, на својата кожа, ќе дознае кого избра.

Немавме нормални државници. Сите беа легендарни.

Во Србија се држи до традицијата.
Кумовите и понатака меѓусебно се убиваат.

Србија се помрднува напред.
Таа планетарна појава не се гледа со голо око.

Животните се под стрес.
Ги дресираат да се однесуваат како луѓе.

Граѓаните никако да се откажат од говорот на омразата.
И понатака ги критикуваат политичарите.

Норкоманите се како државата. И тие имаат кризи.
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ВИТОМИР ТЕОФИЛОВИЌ  (1943)

Европа и ние.Тоа се два ентитети.

Станавме совршено општество. Не има секакви.

Западот нема перспектива!
Таму неработникот не може да состави ни три дена!

Нашиот народ одсекогаш ја почитувал власта.
На тоа и Турците пет века се восхитуваа!

Малите народи не смеат да бидат глупави.
Освен ако е тоа во интерес на нивните водачи.

Ја мразам слободата на говорот.
Зошто да го зборувам она што не го мислам?!

Ние не сме ни Европа, ни Азија, ни Африка.
Ние сме свет за себе.

Не сакаме да играме како што свират другите!
Ние си имаме свои банди и диригенти!

Времето работи за нас. 
Ни го зголемува животното искуство.

Ние имаме најголема слобода на говорот.
Веќе со втората реченица ја негираме првата!

Народот не знае што сака. Би сакал рај насред пекол!
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МИЛАН ТОДОРОВ  (1951)

Ние повеќе немаме ниту еден непријател.
Сите кои ги имавме не изневерија.

Дали да се легализира проституцијата?
Тоа е прашање за највисокиот врв на нашата земјата.

Пред законот сите се еднакви.
Исти се и криминалецот и судијата.

Видовме светло на крајот на тунелот. 
Сино е и ротационо.

Го натераа себе си да си копа гроб. Во работата е спасот.

Бев во Народната библиотека,
а подготвен сум и за поголеми жртви.

Живите оправдано им завидуваат на мртвите.
Слушнаа дека само мртов Србин е добар Србин.

Идеално се вклопувам во колективот,
затоа што тоа е една пропадната фирма.

Сите членови на српската влада зборуваат англиски,
а зборуваат како што мислат.

На нашиот оптимизам му нема крај,
затоа што сме народ кој се радува на својата мака.
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МИЧА М. ТУМАРИЌ  (1949)

Зборувањето е моќ, а молчењето дар.

Глупоста да се плаќа, многумина ќе банкротираа.

Кадровските луѓе секогаш се во движење. 
Се вртат во круг.

Будала! Се опамети.

Има толку кловнови во службите
што државата мораше да прави циркус.

Се врати од рајот. И таму е пекол.

Пуштете го народот да лае. Куче кое лае не каса.

Сите наши водачи се однесуваа
татковски кон народот. Го тепаа.

Политичарите се анемични.
Затоа секогаш даваат туѓа крв.

Нам ништо не ни падна од небо. Освен бомби.

Го убија за негово добро. Стана легенда.

Одличен говорник!
Толку лаги во толку малку зборови.

236



БРАНИСЛАВ БРАНА ЦРНЧЕВИЌ  (1933- 2011)

Пишувај како што молчиш.

Како да му верувам на човекот
кога претците ги држи во кафез, а потомците во не-

извесност.

Додека човекот беше мајмун дрвото му беше татковина.

Срцето има пријатели, мозокот е осамен.

Тешко е да се биде Србин, ама доцна е.

Четириесет години сум ветеринар,
а уште немам видено ваква стока.

Не сум толку глупав за да можам да се сфатам себеси.

Се договоривме да бидеме над, а не вон себе.

Иднина без мене, тоа е минато.

Паметиот водач на народот секогаш му ги простува
сите свои грешки.

Можам да живеам и поубаво ама срам ми е.

Сиромашниот човек го чека летото
за во друштво да не биде само тој бос.
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НЕНАД ЦРНЧЕВИЌ  (1950-1998

На лошиот коњ секој јавач му е добар.

Влегуваше на малечка врата – 
сè додека не заглави.

Пред да тргнеш да се качуваш, 
вежбај паѓање.

Први мај беше возбудлив 
додека беше илегален.

Во нежни раце најдолго се умира.

Се држеше храбро, 
ама сламката не издржа.

Ако улицата ви го воспитува детето,
наместо книги, 

купете му го планот на градот!

Тешко на овцата 
со лавовско срце.
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АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЌ (1966)

Им се суди и на невините. Пред законот сите се еднакви.

Имаме карикатура од држава за народ без зборови.

Засега бараат Србија да го признае Косово.
Наскоро тоа ќе го бараат и од Војводина.

Мене и мојот сосед само смртта може да не раздели.
Затоа и го убив.

Се скаравме за глупости. Зборувавме за владата.

Дојдете во Србија! Ако ви е животот досаден.

Не се срамам да кажам дека сум Србин.
Мене од ништо не ми е срам.

Им се восхитуваме на Турците.
Требаше со нас да се издржат полни пет века.

Ние изградивме мост.
Тоа што тука нема реки, голем пропуст е на природата.

Косово е мултиетничко. На него во слога живеат
Албанци, Шиптари, Арнаути и Арбанаси.

Србите се небесен народ. Останаа без земја.
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Х Р В А Т С К А
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ЗВОНИМИР БАЛОГ  (1932)

Го сака мојот крај,
затоа што јас го знам неговиот почеток.

Вечен проблем на човекојадците –
каде да се најде човек?

Во почетокот имаше некои свои муви.
Сега веќе има свои авиони.

Се одеше со џиновски чекори напред.
Не ни забележаа кога ја промашија целта.

Бевме толку заостанати,
што не видовме кој не – води.

Кога ја ставив раката во џебот, во него
ја затекнав продолжената рака на државата.

Следејќи го најдобриот син на народот
ги изневеривме своите – дедовци.

На многумина им светна
дури кога земјата се најде во – темница.
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ДРАГО БОСНИЌ  (1951)

Правдата не се бара, таа се истерува.

Најнапред одат оние
на кои времето допрва им доаѓа.

Народот добива говор кога бара одговор.

Обично се насмеани оние
кои се плашат да ги покажат забите.

Најтешко е да се лизнеш онаму каде е сè подмачкано.

На босите полесно им се застанува на жулот.

Едни се занесуваат, а други однесуваат.

Малите луѓе ги осудува општеството,
големите – историјата.

Многу ѕвезди доцна сфаќаат дека се метеори.

Работите се етикетираат пред,
а човекот после продавањето.

Гение е оној кој на луѓето истовремено успева
да им ги отвори очите и  затвори устата.

Често се обидуваат да ве повлечат за нос
оние кои не ви се ниту до колена.
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ЈАНКО БУЧАР  (1952)

Ако никој не се грижи за сиромаштијата, 
побргу ќе ја снема.

Ако ви потонат сите бродови, 
прогласете ги за подморници.

Ако власта не знае што со себе, 
ние мора да знаеме што со неа.

Не е срамота да се напие, туку е срамота  да не се отрезни.

Разлика помеѓу расипана машина и човек е во тоа што
расипаната машина сама се запира.

Со туркање на проблемите под чергата,
човекот и сам станува проблем.

Чувајте се од луѓе кои
не знаат ништо добро, ама затоа знаат сè подобро.

Луѓето кои имаат многу пари или се барани
од полицијата или се заштитени од неа.

Нашиот животен стандард 
станува сè поопасен по животот.

Политичарите покажаа голема грижа за младите.
Си ги осигураа дури и правнуците.
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ИВАН ВРКИЌ  (1947)

Сите луѓе се разликуваат од мајмуните,
ама не се сите мајмуни различни од луѓето.

Држава што ја водат доктори потенцијален пациент е.

Челото на секоја држава мора да има мозок.

Иако е Хрватска добро разведена 
таа сепак не е за мажење.

Многу политичари би биле луѓе
ако не се занимаваат со политика.

Немојте да заборавите! Црвената боја ни е во крвта!

Некои политичари станаа од нужда.
Затоа често ја извршуваат со говори.

Политичарите не можат да направат многу,
затоа што се ограничени со мандатот.

И знамето го набија на колец.

На народот немојте да му држите лекции. Ве знае напамет.

Имаме богата историја, ама народот ни е сиромашен.

И неписмените народи
брзо ја прочитуваат лошата политика.
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МЛАДЕН ВУКОВИЌ  (1958)

Миејќи раце од сè не стигнуваат да си го измијат образот.

Ако зборуваме за умрените сè најубаво,
кога за некои ќе ја дознаеме целата вистина?

Вистината е секогаш на средина –
ја стискаат од сите страни.

Љубовта е слепа,
ама сепак ќе го напипа паричникот.

Што пократка памет - подолга автобиографија.

На некои во животот
позитивна им е само диоптријата.

Чизмата на народот главата му ја чува,
на тиранинот ќе му дојде до главата.

Грешка е што создававме безгрешни.

Најмногу светци никнуваат позади грбот на Господ.

Би читал сатира ама не знам каде смеам да се смеам.

Преживеа тешко детство во Потемкиновото село.

Кога ќе помислам дека ќе бидам без влакно на главата,
ми се крева косата.
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ЈОСИП ГРГИЌ  (1939)

Долгиот јазик најмногу се гризнува.

Откако се решив за нив, сè помалку решавам за себе.

Немој да учиш пеење од оние кои си го отпеаја.

Држава во која не можеда се направи ништо без врска,
е држава без врска.

Кариерата ја градиме сами. После таа не оградува нас.

Научи да се смееш, да плачеш знаеш од мал.

Дипломатот два пати ќе размисли
пред да не каже ништо.

Најголема желба е да не сакаме ништо.

Сè повеќе ги има оние што ми се допаѓаат сè помалку.

Кариеризмот е единствената болест од која имаме корист.

Љубовта кон животните ја открива племенитоста.
Љубовта кон човекот интересот.

Грешка која се повторува не е грешка туку грев.

Каде се сите еднакви, најлесно се воочуват разликите.
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МАРКО ГРГИЧЕВИЌ  (1937)

Кога на човек ќе му се даде власт в‘ раце,
веднаш се гледа дали има глава.

За да станете свој човек треба да имате свои луѓе.

Ние верувавме во нив, а тие помислија дека се богови.

Народот е добро воспитан.
Молчи, затоа што никој ништо и не го прашува.

На кој му е до власта не му е до народот.

Кај нас некои писатели подобро
се продаваат отколку нивните книги.

Немаме организиран криминал,
затоа што краде кој што стигне!

Одевме раме до раме. 
Сè додека не проработеа лактите.

Заедно сме посилни - му рече мафијашот на полицаецот.

Демократијата напредува силно.
Патот и го расчистува војската и полицијата.

Немојте повеќе да ни ветувате, 
не можеме толку да запомниме.
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ЈАНДРЕ ДРМИЌ (1955)

Најдобар од сите системи –Сончевиот систем.

Да ја нема полицијата,
ќе нема кој да го сослуша човекот.

Вистинските монодрами се играат во самица.

Кога ќе завршат, христијаните добиваат плус.

Мислењата се поделени.
Многумина не присуствуваа на поделбата.

Водата е загадена. Алкохолот штетен.
А што, да се пие крв!?

Подвоена личност: Никој и Ништо.

Ако е срцето во главата, мислите се стеснети.

Во недостаток на идеи 
на човек сешто му паѓа на памет.

За да си ги оствари соништата 
на мрзливецот му треба само кревет.

Изборите чукаат на врата. Не отворај!
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МАРКО ЕРЦЕГОВЕЦ (1935)

Човекот работи од денес до утре, 
а заработува утре за денес.

Цените се како човекот.
Кога еднаш ќе се качат нагоре повеќе не се враќаат.

Штом ќе почне да се зборува
за поскапување на месото,

на човек веднаш му застанува коска во грлото.

Најлошо е кога дивјакот станува
крупна ѕверка.

Нашата влада ја чека голема награда на небото.
Ни помогна да почнеме со строг пост.

Едни живеат од тоа на луѓето 
да му гледаат во дланка,

а други од тоа што на луѓето им гледат низ прсти.

Бирократијата пушти длабоки корени.
Затоа имаме шума од закони.

Ако сакаме да бидеме поврзани со светот,
не значи дека треба да ги минеме сите граници.
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ВИКТОР ИВАНЧИЌ (1960)

Другари, непријателот е наполно разбиен.
Го има на сите страни.

И главата излиена во бронза е шуплива.

Да скратиме, другари. За глава!

Не знаеме каде ни е главата па ќе се бориме рамо до рамо.

Порано поради песни се одеше во затвор.
Сега пропејуваш за да излезеш!

Каде ли е таа ветена земја? Како во земја да пропадна!

Со народот веќе имаме задоволителни односи,
ама нема само на тоа да свршиме!

Не го прифаќаме европскиот диктат.
Доволна ни е и нашата диктатура.

Не поминаа жедни преку вода.
Ама ние молчевме како риби!

Нема да ги повлечеме потписите ниту за педа!

Не ве издадовме ние туку стрпливоста.

Дали револуцијата тече или само вода ја носи?
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ДАНКО ИВШИНОВИЌ (1957)

Пола живот спиеме, другата половина сонуваме.

Збиднувањата минатите години беа историски.
Кражбите исто така.

Имаме многу природни богатства 
и могу неприродни богаташи.

Кој кради ќе оди  во пеколот, кој не кради во пеколот е!

На Господ му праќаме молитви,
а на малите богови молби.

Цензурата го остава уредникот без текст,
а соработникот без хонорар.

На вредниот човек го мрзи да се одмори.

Одливот на мозоци за државата е
излив на крв во мозокот.
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ПАЈО КАНИЖАЈ (1939)

Човекот се пробива додека е млад.
Потоа внимава младите да не се пробијат!

Животот е борба,
а некои од борбата направија живот!

Волкот влакното го менува во есен и пролет.
Човекот по потреба!

Добро е кога народот го претставуваат поединци,
ама не е добро кога поединеци го претставуваат народот!

Не му соли памет на оној кој ја нема!

Пишуваше коњот сатира, ама бргу го направија зебра!!

На оној што не му е врзан јазикот,
можат да му бидат врзани рацете!

Постолјето за споменик не смее
да биде пониско од највисокото куче!

Кога ќе се сетам – ми доаѓа сè да заборавам!

Луѓето без мани се раѓаат
исклучиво како мртвороденчиња!

Тоа дека има малку сатира не значи дека сè е во ред!
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ВЛАДО КАРАКАШ  (1961)

Непријателот кој никогаш не спие пак се буди.

Само ограничените можат да имаат
неограничена доверба во вас.

Општество на изобилие: 
едни имаат премногу, а на другите им е доста од сè.

Што вреди се поголемата писменост
кога состојбата е неопишлива.

Кога е сликата лоша, се појачува тонот.

Имаат исти погледи на светот. 
Не гледаат подалеку од носот!

Подобро е да се биде затворен по природа 
отколку по закон.

Имам претстава за сè, ама е забранета!

Доказите ми се како и некои другари – несоборливи.

Политичарите се како пијаниците. 
Ако немаат поддршка – паѓаат.

Некогаш Турците ни ја дереа кожата, денес по кожа
одиме во Истанбул!

253



ЗДРАВКО КУРНИК (1937)

Не е сè во парите, туку парите се во сè.

Осамениот човек се уште има надеж,
осамениот народ нема.

Разликата помеѓу песимистот
и оптимистот станува сè помала.

Тесноград човек не може да има широко срце.

Нашата земја може да ја храни
пола Европа – со увезена храна.

Тешко е да се влезе во трага на човек
кој се нема мрднато од место.

Човек без бубрег не може да живее,
ама без мозок и срце може.

Често пати вреди да се послуша човек
кој не зборува ништо.

На многу луѓе маните им се единствени особини.

Само знаењето со употреба не се троши,
туку се зголемува.

Во бракот мажот секогаш е малцинство!
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ЈОСИП МАРГЕТА (1957)

За човекот лесно е да се зборува, ама со човекот - 
сè потешко.

Животот му беше песна. Протестна.

На давеникот треба да му се подаде рака,
ако си сигурен дека не може да ја дофати.

Во почетокот беше збор, на крајот ќотек.

Некако се докопа до ореол. Уште да има глава.

Кучешки живот: да се лае или да се подвитка опашката.

Денеска ни е лошо.
Вчера се уморивме во битката за подобро утре.

Комедија на сцената,
драма зад сцената – трагедија во партерот.

Вистинскиот државник знае каде се границите.

Туѓата власт секогаш не поткраднуваа, 
а потоа дојдоа нашите.

И јас сум оптимист. Ќе биде нешто полошо.

На овие меридијани преовладуваат паралели.
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РОБЕРТ МАРИЌ (1958)

Мир!!! Не можам да нишанам!

И голубот на мирот е врста во одумирање.

Атеист сум, Господ ми е сведок!

Нормално е она што повеќето го прават,
па макар да е и ненормално.

Го ценам сето она што не го направивте.

Настаните се редат така брзо, 
што некои се прескокнати!

Во демократијата сè е слободно, па дури и забраните.

Мудрост е кога те плукаат, 
а ти чекаш да им се исушат грлата.

Не плашете се, тоа е само страв!

И ако не победи најдобриот, најдобар е оној кој победил.

Мојата таковина полна е со збогатени сировини.

Слободата на пишување е неограничена – 
за ограничените.

Никој не бега од вистината – секој си има своја.
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АЛДО МАТЕЛИЌ (1949)

Плодноста на сатиричарот е во јаловоста на средината.

Најпрвин се запалуваат масите – потоа свеќите.

Или блееш или си црна овца.

Оставен е на цедило – бидејќи не сакаше да биде талог.

Биди тоа што не си и ќе го добиеш тоа што го немаш.

Да бидеме исправени. Долго ќе бидеме легнати.

Кавијарот не му верува на качамакот.

Кој нема во главата – на другите им работи за главата.

Кога ќе паднеш на колена –секој ти изгледа голем.

Бидете писатели. Така барем никој не ќе  ве прочита.

Ситиот на сатиричарот не му верува.

За разлика од виното – човекот е полош кога ќе одлежи.

Имаат одличен преглед на ситуацијата: 
ми се качија на глава.

Уживаат углед во целиот свет. Уште кај нас да го стекнат.
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КРЕШИМИР МЕТЕЛКО (1946)

Единствено со ракетите се управува одоздола.

И гладните имаат дебело црево.

Тешко е да се плива во мед и млеко
и при тоа да се задржат – чисти раце.

Бумерангот не се враќа кога ќе ја погоди целта.
Друга работа е со  сатирата.

Хуморот е најголем дострел на човештвото.
Сето останато е – смешно.

Постојат многу причини
поради кои луѓето се мразат без причини.

Не само заразна, власта е и – преодна.

Да се пишува за широките маси
најдобро е ако пишувате за намалување на цените.

Правдата е на наша страна. Поткупена е.

Изгледа дека некои сепак се бесмртни. 
Барем – доживотно.

Перењето мозок се врши систематски. 
Од систем – до систем.
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ВЕСНА ПАРУН (1922)

Да се биде млад значи да се верува дека имаш право
и кога другите те уверија дека немаш.

Кога мозокот ќе се запали, сите сетила замрзнуваат.

Долгот кон татковината не се исплатува во месечни рати.

Злото започнува онаму
каде завршува меѓусебната зависност.

Од мувата немој да правиш слон, туку убиј ја мувата.

Онаму каде власта е бесна, секоја држава е тесна.

Подобро диктатор кој ја фали демократијата
отколку демократија што го фали диктаторот.

Кој има во главата, не знае што да прави со неа.

Не може будалата да го мрази паметниот колку што
може паметниот да го мрази попаметниот од себе.

Каде никој ништо не знае, багабонтите знаат сè.

Смеата е последниот збор на еволуцијата.

Ако ти ги следат чекорите, ти летај.
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ЛАДИСЛАВ РАДЕК (1939)

Луѓето се како забите.
Што послатко живеат, побрзо се расипуваат.

Балканскиот мировен процес се претвори во – процесија.

Парите се лепат за оние
кои се со сите масла премачкани.

Во светлата иднината, воглавно се оди – на црно!

Капиталот ни доаѓа на мала врата.
А профитот на голема си оди!

Што повеќе светот се оддалечува од нас,
сè повеќе си доаѓаме кон себе!

Понекогаш и раздвојувањето – обединува!

Заљубувањето е најслатко губење на слободата!

Некогаш од шупливо се прелеваше во празно.
Денес тоа се прави – обратно!

Најмрсниот виц се раскажуваа за посното месо.

Љубовта не е грев. Ама заради неа се греши.

Птицата ја стекнува слободата со клунот, 
а ја чува со крилјата!
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ИВАН РАОС (1921-1987)

За да се добие коцка шеќер, кучето мора да застане 
на двете нозе, а човекот на четири.

Кога се вади од државната каса,
ни на најголемиот скржавец не го боли срцето.

Грев е да се нема грев.

Најдобри одлуки се оние за кои не се размислува.

Нема поверен следбеник од нашето лошо минато.

Често не знаеме  ни што работиме,
а камоли дали добро работиме.

Кога на човек му ја симнуваат главата, 
сеедно е кој му ја симнува.

Јас секогаш зборував дека човекот
подобро се снаоѓа во грам светло, 

отколку во вагон темница.
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ЈОСИП СИРОВЕЦ (1941)

Разбудената свест не е препорачливо
да ја прашате што има сонувано.

Оние кои ми ја пијат крвта
насекаде ме рекламираат како доброволен дарител.

Вжештената глава е крематориум за мозокот.

На едите книгите им се бесплатни,
на другите бадијала им се сите книги.

Показалецот има двојна улога:
ја покажува целта и го повлекува чкрапецот.

Злопамтилата никогаш немаат лошо пометење.

Празна глава понекогаш се користи
како депонија за голем отпад.

Свечено е одбележана десетгодишнината
од неставање на камен темелникот.

Некои чудни атеисти се на власт.
Не веруваат дека не им веруваме.

Татковинската војна сепак не е 
народноослободителна борба.

Општото молчење е реплика на слободата на говорот.
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ЛУКА ТОМИЌ (1933)

Само свиња може да заколе човек.

Еднопартискиот терор е зад нас. 
Го наследи повеќепартискиот.

Со време сè се шири.
На едни вените, на другите видици,

на третите богатството.

Полна ни е капата со оние на кои народот
им е на срце, а народниот имот на душа.

После секоја битка на победникот 
му стигнуваат бројни засилувања.

Оние што се вртат во круг 
им се потсмеваат на оние што тапкаат во место.

Политичарот не го заморува зборувањето 
туку слушањето.

Демократијата не е владеење на народот,
туку ограничување на власта врз народот.

Паметните не можат толку да попуштат
колку што будалите знаат да затегнат.

Имаме само еден незадоволник по глава на жител.
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ТАЊА ТОРБАРИНА (1951)

Кога ќе ти ги искршат забите,
јазикот добива повеќе простор.

Повеќе сакам да гледам вести за државата,
отколку државни вести.

Грчката трагедија се темели на митот.
Нашата на корупција.

Темнината е посипана
со социјалистички обележја.

Новинар кој повеќе ќе напише 
отколку што ќе прочита ,
нема теорија дека може

да ги информира гледачите.

Политичарите мора да имаат
уште побрзи автомобили.

Да не паднат во рацете на својот народ.

Пред нашите политичари
народот треба да ја симне капата.

Можеби ќе им уфрлат нешто ситно.

Политиката е како и водата.
Најлесно на површина остануваат

оние со празна глава.
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ФАДИЛ ХАЏИЌ (1922-2011)

Оптимистот всушност е песимист
на кој му докажаа дека може да биде и полошо.

Денес добриот слух повеќе котира
во политиката отколку во музиката.

Помалку чини ако учите на туѓи грешки.

Дипломатот прави грешка
кога мисли дека лаже, а ја зборува вистината.

Компромисот е сервисна станица на половина пат 
помеѓу туѓите желби и сопствениот интерес.

Долго животно искуство е заштеда
која веќе нема кој да ја користи.

Зошто да се сомневаме во секој човек 
кога секој трет краде.

Полтронот не ја игра главната улога 
ниту во сопствената биографија.

На прагот на успехот 
не треба долго да се чистат нозете,

затоа што може некој попрво да влезе.

Глупоста не е опасна додека не се озакони.
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ЗДРАВКО ХОРВАТ (1946-1998)

Кога паметот ќе запре,
глупоста веќе има далеку отидено.

Големите ѕверки секогаш се под забрана за лов.

Да не сум вегетаријанец, жив би се изел.

Како и да се свртам, ми работат позади грбот.

Некои своето го одлежуваат, а некои го одработуваат.

Господе! Сè ти простив!

Ако не веруваш во бирократијата – дојди утре!

Работничката класа ги трие рацете. 
Ги чеша плускавците.

Кој е марка, го плукаат позади грбот.

И јас би бил прв кога би ми дале првите.

Луѓето се какол на сите полиња.

Кој има средства, не му требаат цели!

Нашата земја има многу пријатели во светот,
а ги има и оние кои многу ја сакаат нашата земја.
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ВЕСЕЛИН БРНОВИЌ (1937)

Ден на изборниот молк?  
Конечно – нешто чесно да се каже.

Никогаш не ја зборува вистината. 
Затоа сите му веруваат.

Треба да се запомни што треба да се заборави.

Обично тапите реагираат оштро!?

Паметниот татко 
стравува синот да не му стане чесен човек.

Оди по својот пат! Веќе си изгубен.

Додека тој ведри и облачи, знаеме какво време не чека.

Ковачи сме на својата среќа. Затоа сме вакa поцрнети.

Мене ме бришат и кога не сум на списокот.

Не е прашање кој е прв, туку кој е следен.

Афоризамот е детонатор на вистината
кој никогаш не експлодира.

Во своето заостанување секого го претекнавме.
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НЕЏЕЉКО НЕЏО ВАРАГИЌ (1939)

Се согласуваме на сè.
Тоа е минимум под кој нема да одиме.

Би се опаметил тој
ама му недостасува супстанција.

За да си го заштити образот
седна на него.

Ќе тргнат од нула.
Штом дојдат до неа.

Главите секогаш им се во торба.
Ја зобаат туѓата мака.

Проблемите ќе ги решаваме во од.
Штом застанеме на нозе.

Тој кај него оди растеретен.
Не го носи ни своето мислење.

Тестаментот го пишуваше клечејќи.
На потомството му остави сè

што остана позади него.
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ВЛАДИСЛАВ ВЛАХОВИЌ (1963)

Дури кога ми ја одраа кожата 
сфатив колку добро ми стоеше.

Од кога на светот му покажавме заби,
немаме ниту за протеза.

Мора пак да сме победиле, штом вака лошо минавме.

Да ја сфатеше трката како бегање ќе освоеше прво
место.

Победата е неизвесна, затоа што
и на противничката страна има наши.

Братски се поделивме
за да добиеме што полути противници.

Од каде и да дува ветерот нам ни носи ѓубре.

И кога ќе видам со свои очи,
верувам на официјално соопштување.

Сите ние сме силувани. Само немаме докази.

Кога премногу ја креваш главата,
полесно е да ти го пресечат вратот.

Јас имам редовна исхрана. Се јадам од внатре.
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РАДОЈЕ МАЃО ГОЛОВИЌ (1970)

Ако е историјата мајка на мудроста
тогаш нашите татковци се историски будали.

Востанието пламна,
а тогаш животите почнаа да се гасат.

Моралот на единицата е равен на нула.

Ни пукна филмот, ама останаа кадрите.

Конецот е тука. Секој час го очекуваме крајот.

Ова е граѓанска војна.
Селаните ќе мора да причекаат буна.

Опозицијата има право, власта – сила.

Во фокусот на светските збиднувања
не доведоа вжештените глави.

Сите сакаат да скокнат во подобрата иднина.
Затоа има толку престапи.

После обновување и изградба 
се помина на разградување.

Татковината беше скромна.
Од сè што и остана ги зеде само животите.
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ДРАГАН ДРИНЧИЌ (1963)

Живеат за овој народ.
Еднаш се живее.

Сè се тоа чесни политичари.
Чест на поединците.

Ова е демократска држава.
И точка.

Не вратија во средниот век.
Стари добри времиња.

Живееме од денес до утре.
Времето е пари.

Сето ова крваво го заработив! –
рече воениот профитер.

Тој е спортски тип.
Сè решава со цврста рака.

Во нивната партија се игра сицилијанка.

273



МИЛУТИН ЃУРИЧКОВИЌ (1967)

Пропаднавме,
а знам и други државни тајни.

Го сочувавме угледот.
За териториите – во друга пригода.

Беше тоа во една земја на граѓани.
Сè селанец до селанец.

Со одењето на водачот,
најмногу изгуби нашата сатира.

Листата на јадење е музејски примерок
и доказ дека некогаш добро јадевме.

Алкохолизмот е во опаѓање.
Никој не пие на гладен стомак.

Доста беше обновување,
изградба и благосостојба.

Дајте нешто да јадеме!

Ги доби сите човечки права.
Сега се опоравува.
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ДУШАН ЃУРИШИЌ (1932)

Волкот ги смени влакната,
ама овците и понатака си ја чуваат својата волна.

И диктаторот го слуша народот – кога му клика.

Да имаше добар грб
немаше да го товарат како магаре.

Лесно ми е за него. Има сè што му недостасува.

Животот е попаметен од смртта. Секогаш прв попушта.

Тој народ е толку стар што од него ќе настане
човеколикиот мајмун.

Мирен митинг е кога знамињата
се виорат а стаповите мируват.

Не чуваа заедно кози.
Едниот го работеше тоа пред, а другиот после војната.

Кога пионот го менува полот станува значајна фигура.

Малку не има, ама за неслога е доста.

Кој е подготвен да јаде корења, 
го бидува да ја ископа земјата.

Имаме слобода да бираме што тие сакаат.
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ЈОВАН ЕРАКОВИЌ (1953)

Некогаш се ораше, сееше и жнееше а денес само се меле.

Да не сакавме секогаш да бидеме први
денес ќе бевме други луѓе.

Бомбардирањето беше селективно.
Само нас не бомбардираа.

Валканата уста треба да се затвори а не да се плакне.

Малку нешто може да завитка во црно
како убивање на времето.

Кој зло прави добро заработува.

Подобро е да се штеди долгиот јазик
отколку да се троши кратката памет.

Кој добро ќе се спика лесно оди нагоре.

Смртната казна е укината.
Ќе живее овој народ.

Кога ѓубрето испливува земјата потонува.

Кој сешто дроби сешто и јаде.

Дрвото ги задржа плодовите а го отфрли човекот.
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ДАРКО БАТАН ЖУЊИЌ (1967)

Наш проблем е живиот човек
да го помрднеме од мртва точка.

Коњот го оседлуваат,
човекот го насамаруваат.

Тој ќе биде лидер на партијата
до последниот член.

Беше скромен.
Се сакаше само себеси.

Договорот важи
додека не започне говорот.

Чиста работа – чисти пари,
валкана работа – испрани пари.

Беше вулгарен.
Ја зборуваше голата вистина.

Беше за вистината па го тргнаа.
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МИЛОРАД ЈОКНИЌ (1950)

Човек не може да се испере.
Ја загади водата.

Судењето е завршено,
Обвинетиот е прогласен за заштитен сведок.

Мафијата е позната. Се трага по гонителот.

Обеле работејќи на црно.

Од сите книги, најдебело му е досието.

Би била помала турканицата
ако на врвот имало повеќе место.

Везден ровари по земјата. Трага по корења.

Не мораше да се вовлекува. Секогаш беше внатре.

Ја приложи дискусијата затоа што немаше што да каже.

Копајќи со нозе и раце, заборави дека има глава.

Мавтањето со рацете е навика 
од периодот на аплаудирањето.

Стигнаа мировните сили. 
Војната може да започне.
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ДРАГАН КОПРИВИЦА (1953)

Можам да се пофалам 
дека сум авангарда на полицијата. Ме следат.

Политичарите се качуваат на барања а паѓаат на потреби.

Сигурно има нешто скапано во државата Данска
штом и кај нас толку се чувствува.

Тој оди пред своето време.
Затоа и не може да се види.

Толку долго ги влечеше конците,
што сега зад него се влечат опашки.

Затворот е секогаш отворен за затворање.

Мрмореше низ заби па му прогледааа низ прсти.

Афористичарот е убаво воспитан злобник.

Оптимизмот во нашите редови
не е ништо со песимизмот меѓу редовите.

Кога на власт ќе дојдат вистинските виновници
тогаш не очекуват кривите правци.

Така искусен политичар а дупли незнајко.
Тој не знае што нема.
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ВИШЊА КОСОВИЌ  (1958)

Каков џентлмен! За грст власт дава илјада глави.

На цивилизацијата и треба мал човек. 
Полесно е да се спакува.

Фразите ви се мелодични.
Почнете на народот да му го лечите слухот.

Кога демократијата спие
соништата му се остваруваат на диктатурата.

Ним им капнува, а народот накиснат.

Имитирајќи ги претците, ги карикираат потомците.

Во нашето назадување  си прават залет за иднината.

Сатира? Тоа се ножици со кои непослушните
ги шишаат недопирливите.

Идеологијата ја замрзнува мислата, за да не се расипе.

За да си го обезбеди газот човекот го жртвуваше
опашот на еволуцијата а главата на цивилизацијата.

Праисторијата се откажа.
Историјата сè уште чека подобри  времиња.

Полуписмените микрофонот ги спасува.
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МИЛАН ДУГО КРИВОКАПИЌ (1947)

Денес е лесно да се биде чесен
ама е тешко од тоа да се живее.

Некогаш народот креваше востанија,
а сега крева кој што стигне.

Додека свивавме гнездо,
ги оптегнавме јајцата.

Има мајмуни.
Ќе има луѓе.

Црногорците најмногу се крстат
кога во нешто не веруваат.

Се сеќавам на убавото минато.
Како вчера да беше.

Богатите купија работни места.
Сиромаштијата чека распродажба.

Што погласно зборувате
на народот му е понејасно.

281



ВЛАДИМИР КУСОВАЦ (1929)

Во Европа најлесно влегуваат
обвинетите.

Власта мора да биде будна,
а народот може да сонува.

Ако ги испофаќаме сите крадци –
кој ќе владее?

Статистиката смета по глава на жител,
а наплатува по грбот.
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ИЛИЈА ЛАКУШИЌ  (1947)

Победивме, ама резултатот е неповолен.

Да живее работничката класа на чело со потта!

Силен е како бик. И ништо помалку паметен.

Народот е толку богат, што не знае што е негово.

Ги има сите книги за етика. Ги украде од библиотека.

Не знам што ќе биде со мене, ама има кој знае.

Многу сме изедначени. Никој не е најлош.

Човекот е општествено суштество и не може да биде свој.

И кучето лае на мојот збор,
знаејќи дека ми е коска во грлото.

Нема поголема вистина од онаа која ја зголемуваат.

Ме следи среќата. Ама ниту јас не попуштам.

Партијата, барем, не може
да се обвини за смислено делување.

Тие не зборуваа толку долго колку што ги слушавме ние.

Како научник откри многу системи за кои работеше.
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АНДРИЈА МАРКУШ  (1941)

Кај нив ниту еден криминалец не е на слобода –
ја дели судбината на народот.

Историјата е потстрек за слабите
а изговор за силните.

Кога желудникот ќе проговори
тупаницата се јавува како преговорувач.

Од кога се симнавме од дрвјата
никогаш не се наоѓавме на пониски гранки.
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САВО МАРТИНОВИЌ (1935)

Луѓето го кршат законот, затоа што законот
не е прилагоден на нивното владеење.

Белото знаме ни го спаси животот.
За него мора да се најде место во националниот музеј.

Изборната кампања беше толку жива 
што ја анимира и мојaта умрена баба.

Злопамтилото има голем мозок. Ништо не заборава.

– Благодарам мајко, што ме роди.
– Не се заблагодарувај синко, нема на што.

Додека сме ние живи 
на мршојадците нема да им недостасува ништо.

Мртовецот да го слушнеше прошталниот збор,
би се израдувал.

Ќе помислеше дека некој друг умрел.

Не одам никаде, немам кај кого.
А и не ми доаѓа никој – нема кај кого.

Платениот убиец бара чесни нарачатели.

Поларната светлина не е ништо.
Нашата темница би ја голтнала.
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ДЕЈАН МИЛИЧИЌ (1961)

Не може една мајката да роди сè.
Инаку почесто ќе се колевме.

Се откажавме од ќорава работа.
Земавме снајпери.

На потомците за ова не смееме да им раскажуваме. 
Ќе им пееме јуначки песни.

Да знаеја нашите претци какви ќе им бидат потомците
ќе користеа кондоми.

Дојдете утре! Зафатен сум со себе.

Лудилото расне што е оквалификувано
како нормален процес.

Чистките се доказ дека имаме еколошка традиција.

Го залажавме непријателот. Од нас ни трага ни глас.

Изборите завршија.
Сега народот треба да се научи на памет.

Граѓанската војна започна едноставно.
Граѓаните се развија во стрелци.

Нашиот брод не тоне – 
повеќето стаорци се на своите места.
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МИЈО МИРАНОВИЌ ГРОФ (1943)

Со новите споменици
им го разубавуваме животот на мртвите.

Кој умее да сонува, нема потреба да се буди.

Злосторникот е непознат на власта. 
Му снема визит-картички...

Партиите се на власт, лидерите на функции,
а народот на казани.

На своите грешки се учи, на туѓите се прави кариера.

Полесно е да се школува гласот отколку децата.

Вака расцепкани добри сме за потпалување.

Масовните гробници се собрани дела на водачот.

Народот повеќе не молчи. Сега занеме.

Сликата за секоја држава е убава
Ако се слика со државниот апарат.

Колку се корените подлабоки тикварите се постабилни.

Во развојот на сточарството
не се мрдна подалеку од блеењето.
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ВЛАДИМИР МИЌКОВИЌ (1967)

Во нашата земја посеано е семето на раздорот.
Родот ги надмина сите очекувања.

Почнавме оптимистички да размислуваме.
Не може сите зла баш нас да ни се случат.

Целта ни е секогаш да бидеме на коњ.
Нема коњ кој тоа би го издржал.

Одбија сè што баравме. 
На крајот, добивме она што бараа.

Кога ќе ја запустат земјата, 
политичарите го обработуваат народот.

Две добра не одат заедно.
Падна долго очекуваниот дожд, 
а владата е се уште во облаци.

Законот на посилниот никој не го изгласа,
ама посилните го усвоија.

Црногорците ги слушаа воените барабани
и покажаа дека имаат слух.

Во Црна Гора сите беа јунаци.
Ако не верувате, прашајте ги нивните потомци.

Оваа власт не е ненародна. Отвора народни кујни.
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РАТКО М. ПАВИЧЕВИЌ (1946)

Ако имате малку ќе имате континуитет.

Зошто работите чесно
кога можете убаво да живеете?

Перспективата ни е сјајна
и секогаш ќе биде.

Ако немате други проблеми
доволни се и првите.

И право е поединците да се богатат.
Немаме ние за сите.

Уште малку и ќе биде премногу.

Ова е рај за пеколни луѓе.

Секоја четврта година
ги избираме оние кои ќе живеат подобро.
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ДРАГАН ПАВЛИЧИЌ (1957)

Човек на човек му е човече.

Одсекогаш сакав да бидам зелен.
Да не ме соберат.

Пред законот сите сме еднакви,.
Пред судијата - како кој.

Паднавме на ниски гранки.
Повеќе не можеме ниту да се обесиме.

Волкот влакното го менува
ама не и менито.

Мислителот е философ за себе
а будала за другите.

И мајмуните штрајкуваат.
Не сакаат да направат нов човек.

Афоризмот е почеток
на крајот на приказната.
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МИРКО ПЕТРИЌ (1922-1996)

Најлесно тргнуваат од себе
оние кои не мислат до што ќе дојдат.

Кога не нема никаде
само ние знаеме каде сме.

На коренитите промени
пенушките им се на пат.

Времето нема да не прегази.
Веќе одмина.

Покажи влакно на јазикот
и нема да ти го бараат во јајцето.

За да не си го изгази зборот
реши да го заобиколи.

Не учи додека е жив
кој живее како што научил.

Од иднината очекувам сè.
И ништо повеќе.
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БОЈАН РАЈЕВИЌ (1988)

Воените злосторства не смеат да се заборават.
Најубави се војничките спомени.

Откога се здруживте со горилите, вие господине, 
не можете да се препознаете.

Многу политичари имаат јахти, 
ама и доста граѓани живеат на вода.

Моите афоризми се толку добри 
што секој збор е непотребен.

Нема смисла да се плукаме преку медиумите.
Да поминеме на преговарачката маса.

Полицијата го приведе мафијашот на сослушување.
И тој ги сослуша.

Здравиот човек има илјада желби, 
а болниот само една: да победи на избори.

Нема потреба да се грижиме за цените. 
Не се веќе малечки.

Согласно на договорот за слобода на движење 
и останатите Срби можат да побегнат од Косово.

Тој политичар од неодамна е избран за пратеник, 
ама одамна е кандидат за во лудница.
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ВЕЉКО РАЈКОВИЌ (1954)

Ќе продолжиме да ги рушиме ѕидовите.
Имаме ние глава за тоа.

Колективна вина не постои.
Господ е виновен што не создаде вакви.

Народот гледа сè. Нашата темница е ретка појава.

Имаме доказ дека вистината е на наша страна.
Секогаш ја испревртуваме.

И народот, конечно, ги наполни џебовите.
Не знаеше каде со рацете.

Кога го здогледав братот ми засолзеа очите. 
И... промашив!

Законот е на страната на послабите. 
Посилните го отфрлија.

Секоја власт е иста. Освен актуелната.

Немам досие! Ме следеа неписмени.

Не е за фрлање. Големо ѓубре е.

Кој работи – ќе има, кој не работи – има!
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ЗОРАН РАОНИЌ (1956)

Политичарите се единствена врста на земјата која верува
дека ќе опстане само ако не добие наследници.

Данес е богат само оној кој прима плата – 
а работи за мито.

Митингашот е човек кој ја воздигнува власта
додека се уште не стапила на власт.

Власта е делива. Пленот не е!

Тешко ми е – ама не толку за вие да бидете среќни!

За да бидат задоволни сите, нашето знаме 
би требало да биде премачкана со сите бои.

Тргнавме во темелна изградба на земјата.
Затоа и ја срушивме до темел.

Некои само во калта оставаат траги зад себе.

Им дадовме и втор мандат,
затоа што во првиот ја очистија државата.

И знамињата ја губат вредноста
тогаш кога ќе влезат во масовна употреба!

Ако е ова мир – ние од војна не се плашиме.
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РАДОМИР РАЦКОВИЌ (1943)

Мајмуните го создадоа човештвото
мајмуните и ќе го уништат.

На младите светот останува. Старите одат понатаму.

Стандардот падна. Моралот му прави друштво.

Само нашите физиолошки потреби
одговараат на можностите.

Дрвото се витка додека е младо и перспективно.

Паролите колку повеќе се креваат потешко се читаат.

Ако треба да се исполнат, сите ветувања се празни.

Не можеме да избираме помеѓу две зла. 
Ги има многу повеќе.

Научниците се похумани од политичарите.
Експериментираат на животни.

Не ги држете за збор. Тоа е единствено што го немаат.

Папагалот е единствената птица која зборува.
Затоа е, за секој случај, позади решетки.

Онаму каде сите влечат назад дезертерите се авангарда.
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ДЕЈАН ТОФЧЕВИЌ (1971)

Духот на нашиот народ е неуништлив,
што не е случај со материјата.

Сатирата го осветлува ќорсокакот во кој се наоѓаме.

Собрав храброст. Нема место за страв.

Бележиме само успеси, ама кај нас никој не чита.

Иднината ни се смее до солзи.

Созреа свеста. Ова ќе биде рекордна берба.

Не живеам во минатото, дури ниту во сегашноста.

Статистиката покажува она што никој не го гледа.

Правдата е поделена. Нема повеќе.

На политичарот дури сега му проработе совеста
ама и тоа е доволно за пензија.

Кога премногу ќе заостане
народот најбргу ги развива знамињата.

Нека стане обвинетиот,
Не го гледаме од многубројните обожаватели.
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ВЛАЈКО ЌУЛАФИЌ (1957)

На тркалото на историјата
очигледно му се подметнати детишта.

Толку напредувавме што понатака немаме каде.

Политичките паѓања
секогаш најавуваат поплава од мемоари.

За вас нема лек.
Ќе живеете многу долго.

Болеста беше безопасна
ама лекот беше смртоносен.

Сите инструменти се наштимани.
Само барабанот да се огласи.

Бидете ситничар, имајте ме во вид.

Житото е одвоено од каколот
и фрлено во мелницата.
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ВЛАДАН ЧИЗМОВИЌ-ЧИКИ (1968)

Светот потполно не затвори ама на нас, 
сепак, ни капнува.

Ги следевме неговите чекори, а тој тапкаше во место.

Кај лагата кратки се нозете, а кај вистината – прекршени.

Кога сè ќе се собере и одземе нема што да се подели.

Вистината за лидерот стои, а народот е на колена.

Подобро е да се биде малку будала, 
отколку малку паметен.

Имам двајца другари.
Еден паметен, а друг афористичар.

На умирање му раскажав пар афоризми. 
Го најдоа насмеан!

Кога ќе ја премине мерата – свињата ја колат.

Кога ја стрижат, овцата е мирна како јагне.

Јагнето на ражен има убав тен.

Потпикни се под кожата, ќе влезеш во сите пори.

Сметам на неа. Поради множење.

298



НИКОЛА ШАРАНОВИЌ (1933)

Подобро е да се биде гол како пиштол
отколку облечен како мртовец.

Целиот живот компонираше
за, на крајот, да си го отсвири своето.

Тешко е да се определиме помеѓу
блескав ум и атрактивна глупост.

Никогаш во својата богата историја
не сме биле толку сиромашни.

Прерано е за разочарување.
Најлошото допрва доаѓа.

Нашата господа е свесна за ситуацијата
во која не се наоѓа.

Работеше еднократно
а крадеше нон-стоп.

Од кога му ја затворија устата
слуша подобро.
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ЗБОР НА СОСТАВУВАЧОТ

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

МИЛАН БАСАЛО
МИЛАДИН БЕРИЌ

НЕДЕЉКО БЛАЖИЌ
БОЈАН БОГДАНОВИЌ
ЕРНЕСТ БУЧИНСКИ
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БОГОМИЛ ЕВТИМОВ
ВЕСЕЛИН ЗИДАРОВ

300

СОДРЖИНА



МИЛОШ ЗЈАПКОВ
КАЛИН КАЛИНОВ

ДИМИТАР КЕРЕЛЕЗОВ
ИВАН КОЛАРОВ

ПЕТКО КОЛЕВ
ГЕОРГИ К. КОНСТАНТИНОВ

ПЕТАР КРАЕВСКИ
ГЕОРГИ МАКОВ
ДИНКО ПАВЛОВ

СВЕТОСЛАВ ПЕИЧЕВ
ДОНКА РАИНОВА
ТУРХАН РАСИЕВ

ГЕОРГИ РОБОТОВ
ЦВЕТАН РОЗОВ

АНГЕЛ СЛАВИЛОВ
РАНГЕЛ СТАМЕНОВ
СТОЈАН СТОЈАНОВ
ГЕОРГИ ТИХОЛОВ
СЕРГЕЈ ТРАЈКОВ

ГРЦИЈА

АРИСТОТЕЛ
АПОСТОЛИДИС ИРАКЛИС Н.
ВАЛАРИОТИС АРИСТОТЕЛИС

ДЕМОКРИТ
ЕВРИПИД

ЕЛИТИС ОДИСЕАС
ЗОГРАФУ ЛИЛИ

ЈОРГОС СЕФЕРИС
КАРУХИС ЈАНИС

КАФАКИС К.П.
ЛАСКАРАТОС АНДРЕАС
НИКОС КАЗАНДЗАКИС

ПАЛАМАС КОСТАС
ПИТАГОРА

ПЛАТОН
СОКРАТ

ХЕРАКЛИТ
ХЕРОДОТ

ХИПОКРИТ

МАКЕДОНИЈА

ЈОВАН АЛАЃОЗОВСКИ
МИТКО АЛАЧКИ

МАРЈАН АНЃЕЛОВСКИ
ЈАНЕ АТАНАСОВ
САШО БЕТОСКИ
ЕФТИМ ГАШЕВ

БЛАЖЕ ДОКУЛЕВСКИ
СТАМЕН ГЕОРГИЕВСКИ

МИЛЕ ЃОРЃИЈЕВСКИ
ДИМИТАР ИЛИЕВ - ВИЛАЗОРСКИ

ИВАН КАРАДАК
АТАНАС КРЛЕВСКИ

ДИМИТРИЕ ЛЕШНИКОВСКИ
ДАРКО МАРКОВИЌ
ЗОРАН МИХАЈЛОВ

ВЛАДИМИР НЕЈАШМИЌ БАТО
ЖИВКО ПАВЛОВ

ДИМИТРИЕ ПАНЧЕВСКИ
БОШКО ПЕРИНСКИ

СТОЈАН ПЕТКОВСКИ

301



ПАНДЕ ПЕТРОВСКИ
ВАНЧО ПОЛАЗАРЕВСКИ
МЕТОДИ ПРАНГОВСКИ

ИВАН РУСЈАКОВ
ЉУПЧО СИЉАНОВСКИ
БОШКО СМАЌОВСКИ
РИСТО СТОЈАНОВСКИ
ЛЕНЧЕ СТОИМЕНОВА
НИКОЛА ТАЛЕВСКИ
БЛАГОЈА ТАСЕВСКИ
НИКОС ТОМОВСКИ
ВАСИЛ ТОЛЕВСКИ

АНАСТАС ЌУШКОВСКИ
КИРО УРДИН 
КОЧО УРДИН

КОСТАДИН УСТА ПЕТРОВ
РИСТО ФИЛЧЕВСКИ

ГЕОРГИ ХАЏИ-ВАСКОВ
ЉУПКА ЦВЕТАНОВА

СПИРО ЏАЈКОВ
МИРОСЛАВ ШТЕРЈОВСКИ

СОФЕ ШТЕРЈОВСКИ

РОМАНИЈА

ЛУЦИАН БЛАГА
ВАЛЕРИУ БУТУЛЕСКУ

ВАСИЛЕ ЃИКА
ЈОНУЦ КАРАЏА

ЈАДРАН КЛАНИЦА
ГОРАН МИШКОВИЌ

ГОРАН МРАКИЌ
ОКТАВИАН ПАЛЕР

ИОАН РОМОШАН
ЕМИЛ ЧИОРАН

СЛОВЕНИЈА

НИКО БРУМЕН
ДРАШКО ВЕСЕЛИНОВИЌ

ЈОЖЕ ВОЛАРИЌ
ВЛАДИМИР ГАЈШЕК
ДАНИЦА ГРЕГОРЧИЌ

МАЈА ДАВИД
ТОНЕ ДОДЛЕК
ЕУГЕН ЈУРИЌ

ЗДРАВКО КАЛНЕКАР
МАТИЈА ЛОГАР

ЈАСИМ МРКАЉ КАДМУС
БОГДАН НОВАК
ЖАРКО ПЕТАН
ЈАНЕЗ СРШЕН

МИЛАН ФРИДАУЕР-ФРЕДИ
ИВАН ЦИМЕРМАН

ФРАНЦИ ЧЕЧ
ВАЛЕНТИН ЧУНДРИЌ

ТОМАЖ ШВАГЕЉ
БОЈАН ШВЕНТНЕР

СРБИЈА

АЛЕКСАНДАР БАЉАК
МИЛАН БЕШТИЌ

РАДИВОЈЕ БОЈИЧИЌ
ЈАСМИНА БУКВА

ВЛАДИМИР БУЛАТОВИЌ ВИБ

302



СЛАВОМИР ВАСИЌ
МИЛОВАН ВИТЕЗОВИЌ

МИЛОВАН ВРЖИНА
НЕНАД ВУЧЕТИЌ

ВУК ГЛИГОРИЕВИЌ
РАНКО ГУЗИНА

РАДИВОЈЕ РАЛЕ ДАМЈАНОВИЌ
РАДИВОЈЕ ДАНГУБИЌ

ВЕСНА ДЕНЧИЌ
ЖИВОЈИН ДЕНЧИЌ

СРЃАН ДИНЧИЌ
СЛОБОДАН ДУЧИЌ

РАДЕ ЃЕРГОВИЌ
АНЃЕЛКО ЕРДЕЉАНИН

РАСТКО ЗАКИЌ
БРАНИСЛАВ БАНЕ ЈОВАНОВИЌ

РАДЕ ЈОВАНОВИЌ
ДРАГИША КАШИКОВИЌ

ПАВЛЕ КОВАЧЕВИЌ
МИОДРАГ ЛАЗАРЕВИЌ

ПЕТАР ЛАЗИЌ
БОЈАН ЉУБЕНОВИЌ

ИВА МАЖУРАНИЌ
ИЛИЈА МАРКОВИЌ

ТОМИСЛАВ МАРКОВИЌ
АЛЕКСАНДАР МАТИЈАШЕВИЌ

ЗОРАН МАТИЌ МАЗОС
ДАНИЦА МАШИЌ

ДЕЈАН МИЛОЈЕВИЌ
ВЛАДИЦА МИЛЕНКОВИЌ ВЛАЈЧЕ

МИЛЕН МИЛИВОЈЕВИЌ
ДРАГУТИН МИНИЌ КАРЛО

ДРАГОСЛАВ МИТРОВИЌ

МИТАР МИТРОВИЌ
РАДМИЛО МИЌКОВИЌ

ИВКО МИХАЈЛОВИЌ
МОМЧИЛО МИХАЈЛОВИЌ
ВЕСЕЛИН ЛАРИ МИШНИЌ

НИНУС НЕСТОРОВИЌ
АЛЕКСАНДАР НОВАКОВИЌ

ЃОРЃЕ ОТАШЕВИЌ
СРБА ПАВЛОВИЌ

МИЛЕНКО ПАЈОВИЌ
РАША ПАПЕШ

ДУШКО М. ПЕТРОВИЌ
РАНКО ПИВЉАНИН
ЗОРАН Т. ПОПОВИЌ

ДУШАН ПУАЧА
МИЛИВОЈЕ РАДОВАНОВИЌ

ДРАГАН РАЈИЧИЌ
МИЛАН Р. СИМИЌ

СЛОБОДАН СИМИЌ
ВЛАДАН СОКИЌ

МИРОСЛАВ СРЕДАНОВИЌ
ВИТОМИР ТЕОФИЛОВИЌ

МИЛАН ТОДОРОВ
МИЌА М. ТУМАРИЌ

БРАНИСЛАВ БРАНА ЦРНЧЕВИЌ
НЕНАД ЦРНЧЕВИЌ

АЛЕКСАНДАР ЧОТРИЌ

ХРВАТСКА

ЗВОНИМИР БАЛОГ
ДРАГО БОСНИЌ

303



ЈАНКО БУЧАР
ИВАН ВРКИЌ

МЛАДЕН ВУКОВИЌ
ЈОСИП ГРГИЌ

МАРКО ГРГИЧЕВИЌ
ЈАНДРЕ ДРМИЌ

МАРКО ЕРЦЕГОВАЦ
ВИКТОР ИВАНЧИЌ

ДАНКО ИВШИНОВИЌ
ПАЈО КАНИЖАЈ

ВЛАДО КАРАКАШ
ЗДРАВКО КУРНИК
ЈОСИП МАРГЕТА
РОБЕРТ МАРИЌ
АЛДО МАТЕЛИЌ

КРЕШИМИР МЕТЕЛКО
ВЕСНА ПАРУН

ЛАДИСЛАВ РАДЕК
ИВАН РАОС

ЈОСИП СИРОВЕЦ
ЛУКА ТОМИЌ

ТАЊА ТОРБАРИНА
ФАДИЛ ХАЏИЌ

ЗДРАВКО ХОРВАТ

ЦРНА ГОРА

ВЕСЕЛИН БРНОВИЌ
НЕЏЕЉКО НЕЏО ВАРАГИЌ

ВЛАДИСЛАВ ВЛАХОВИЌ
РАДОЈЕ МАЏО ГОЛОВИЌ

ДРАГАН ДРИНЧИЌ
МИЛУТИН ЃУРИЧКОВИЌ

ДУШАН ЃУРИШИЌ
ЈОВАН ЕРАКОВИЌ

ДАРКО БАТАН ЖУЊИЌ
МИЛОРАД ЈОКНИЌ

ДРАГАН КОПРИВИЦА
ВИШЊА КОСОВИЌ

МИЛАН ДУГО КРИВОКАПИЌ
ВЛАДИМИР КУСОВАЦ

ИЛИЈА ЛАКУШИЌ
АНДРИЈА МАРКУШ

САВО МАРТИНОВИЌ
ДЕЈАН МИЛИЧИЌ

МИЈО МИРАНОВИЌ ГРОФ
ВЛАДИМИР МИЌКОВИЌ
РАТКО М. ПАВИЧЕВИЌ

ДРАГАН ПАВЛИЧИЌ
МИРКО ПЕТРИЌ

ВЕЉКО РАЈКОВИЌ
ЗОРАН РАОНИЌ

РАДОМИР РАЦКОВИЌ
ДЕЈАН ТОФЧЕВИЌ
ВЛАЈКО ЌУЛАФИЌ

ВЛАДАН ЧИЗМОВИЌ ЧИКИ
НИКОЛА ШАРАНОВИЌ

304



ВАСИЛ ТОЛЕВСКИ

Роден 1956 година.

Пишува афоризми, хуморески, монодрами, 
скечови и сатирични текстови.   

Објавено:

ЧЕТИРИ ЧЕКОРИ ДО ВИСТИНАТА
(Студентски збор-Скопје, 1988)

МУЗИКА ЗА ГЛУВИ 
(самоиздание, 2006)

ИСУСЕ,ЛУЦИФЕР НЕ ВИКА 
(Алма-Белград, 2007-македонско/српски)

НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ 
( Макформ-Скопје, 2007)

АНТОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ АФОРИЗАМ 
(Алма-Белград, 2007 - македонско/српски)
АНТОЛОГИЈА МАКЕДОНСКОГ АФОРИЗМА

(Алма - Белград, 2007)
АНТОЛОГИЈА НА БАЛКАНСКИОТ АФОРИЗАМ 1 и 2

(Алма - Белград, 2008 - македонско/српски)
НАШИТЕ ПРИЈАТЕЛИ 2
(Алма - Белград, 2008)

МАКЕДОНИЈО МАЈКО, КОЈ МИ Е ТАТКО
(Алма - Белград, 2010 – на српски јазик)

БИСЕРИ НА БАЛКАНСКИОТ АФОРИЗАМ 1 и 2

305



(Алма - Белград, 2010 – на српски јазик)
БИСЕРИ НА БАЛКАНСКИОТ АФОРИЗАМ 3

(Алма - Белград, 2011 – на српски јазик)

Добитник на наградата: 
“13 Ноември” на град Скопје за 2008 год., од областа на

публицистиката; 
“Радоје Домановиќ” (2007) за светски допринос на са-

тирата; 
“Драгиша Кашиковиќ” (2008) за најдобра балканска ан-

тологија;
Прва награда на“Трим еротикон” (2007,) за блок ерот-

ски афоризми; 
Втори награди на “Шабачка чивијада” (2007 и 2008) за

блок афоризми и сатирична приказна; 
Прва и трета награда на виничкиот фестивал 

ИН ВИНИЦА ВЕРИТАС (1994) за монодрама и хумо-
реска ;

Втора награда за хумореска на годината ЈЕЖЕВ
ХУМОР (1998 год.);

Втора награда во Параќин (Србија) – “Жикишон 2007“;
Трета награда за афоризам во Пожаревац (Србија) –

“М.Илиќ 2007“.
Добитник на Златен прстен во Бјелина (БиХ).

Добитник на Златен круг на Сатира фест 2012 (Србија).

Главен одговорен уредник на весникот за хумор и са-
тира 

МАКЕДОНСКИ ОСТЕН.
Уредник за текст во ОСТЕН.

Претседател на здружението на хумористи и сати-

306



ричари ОСТЕНОВИ.
Член на БАК (Белградски афористичарски круг).

Афоризмите му се преведени на германски, англиски,
романски, полски, бугарски, италијански, шпански, сло-

венечки и српски јазик.

Живее и работи во Скопје.
ciletolevski@yahoo.com

www.vasiltolevski.com.mk

307



308



309



310


