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Кад се иде погрешним путем,
најнапреднији вуку назад.

Павле Ковачевић

Кад се избориш за победу,
свако жури да ти је поклони!

Петар Краевски

Кад се јунак крије, јатаци су јуначине!
Витомир Теофиловић

Кад се користи као инструмент,
човек игра како му свирају.

Бошко Перински

Кад се мозак одстрани,
лакше се иде главом кроз зид!

Веселин Лари Мишнић

Кад се мозак успали,
сва се осјетила замрзну.

Весна Парун
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Кад се на време дигну два прста,
све је на дохват руке!

Милован Вржина

Кад се народ и власт разиђу,
милиција и народ се зближе!

Јован Вељин Мокрински

Кад се народ измијеша са стоком, остаје непримјећен.
Владислав Влаховић

Кад се нарциси нађу у букету, ето елите.
Франо Вукоја

Кад се неспособни ухвате за руке,
способни се хватају за главу.

Маринко Чавар

Кад се нисмо на време хватали у коло, 
сад се узалуд хватамо за главу.

Живко Кулић

Кад се о злочину ништа не зна, све је јасно.
Александар Баљак
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Кад се отргнеш од пријатеља,
мораш да пратиш своју сенку.

Тоне Додлек

Кад се патуљак нађе на трону,
више није са обе ноге на земљи.

Александар Мијалковић

Кад се позиција упропасти,
ни велика рокада не помаже.

Радомир Рацковић

Кад се производи само храна,
нормално је да се јавља много апетита.

Дарко Марковић

Кад се спрема лек отаџбини, не сме се много мућкати.
Љубиша Манојловић

Кад се у функционера сусретну амбициозност и 
неспособност, рачуни сусрета испостављају се – народу.

ИсметСмајловић



„Бисери балканског афоризма2“

8

Кад се човек заклиње на верност до гроба,
обично не мисли на свој гроб.

Жарко Петан

Кад се човек нађе на коњу,
заборавља да је човек.

Методи Пранговски

Кад се човјеку да власт у руке,
одмах се види има ли главу.

Марко Гргичевић

Кад си могао, ниси смео.
Сада када смеш, не можеш.

Здравко Калтнекар

Кад си неликвидан, сви проблеми
са неликвидношћу се ликвидирају.

Богдан Новак

Кад скончају, кршћани добију плус.
Јандре Дрмић
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Кад су болесници на власти, народ је у карантину.
Александар Баљак

Кад су вуци сити, овце се не броје.
Митар Митровић

Кад су коњи у влади, и цене морају да галопирају!
Рајко Мицин

Кад су људи свиње, клање је неизбежно!
Јован Вељин Мокрински

Кад су му рекли да треба да се задовољи правда,
почео је да откопчава панталоне!

Софе Штерјоски

Кад су нас повели у бољу будућност,
комунисти су заборавили да нам кажу

да понесемо нешто за јело и пиће.
Драган Рајичић

Кад су политичари закон, ништа од правне државе.
Наташа Ђорђијоска
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Кад су политичари уз народ,
народ не сме да се издваја.

Александар Баљак

Кад су се сви окренули против мене,
морао сам и ја с њима!

Живан Жикић

Кад су у лажи кратке ноге, најтеже је стоногама.
Александар Деветак

Кад су шпијуни на власти, онда се хапсе патриоте!
Горан Кљајић

Кад те живог сахрањују,
сам сносиш трошкове погреба.

Александар Баљак

Кад те слепци нанишане, никад неће да те промаше.
Славиша Спасић – Сврзис

Кад ти избију зубе,
језик добија на простору.

Тања Торбарина
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Кад тиква дође на руководећи положај,
најбоље пролазе – празна обећања.

Душан Старчевић

Кад то изводи један – онда је то пљачка,
а кад изводе многи – револуција!

Горан Кљајић

Кад транзицију изведемо до краја, 
биће опет све као што је било.

Жарко Петан

Кад у ватри има више глумаца,
увек неко изгори.

Франци Чеч

Кад уђемо у Европу, ми ћемо
стандардно европски пропадати.

Абдурахман Халиловић – Ахил

Кад упозна своју децу, револуција изгуби апетит.
Александар Баљак
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Кад шеф излази раније од осталих,
оставља уво!

Рангел Стаменов

Кад штап има главну реч, ћутање је тактика!
Димитри Лешниковски

Када би народ знао да може без вође, изабрао би другог.
Милко Стојковић

Када би се проблеми могли решавати чаробним
штапићем, нама би требала тољага!

Живко Павлов

Када будале мудрују, паметни беже преко границе.
Недељко Радловић

Када је домовина престала да се брани лепотом,
ташта се јавила као добровољац!

Милан Ћосић

Када је реч о храни, надамо се голубу мира.
Алексије Марјановић
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Када ме угледала, мачка ме одмах препознала.
Хранимо се из истог контејнера.

Живко Вујић

Када накриви шајкачу, Србин је Србијанац!
Јовица Дамњановић

Када наша планета буде без птица,
нико више неће високо летети.

Бојан Швентнер

Када обешене рехабилитују,
џелат им открива споменик!

Ефтим Гашев

Када преврши сваку мјеру – свиња се коље.
Владан Чизмовић – Чики

Када река пресуши,
сви су риболовци.
Павле Ковачевић
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Када сам почео да говорим истину, убрзо,
више никог није било да је слуша.

Срђан Симеуновић Сендан

Када свирају узбуну – устаните.
Можда је то нова химна!

Живојин Денчић

Када се застава извади из торбе,
онда се глава ставља у торбу.

Павле Ковачевић

Када се обрачунавају криминалци и полиција,
паре се деле пола-пола!

Горан Кљајић

Када смо одвојили жито од кукоља,
једва да нам је остало за хлеб.

Душан Пуача

Када су људи у питању, нула је завидан број.
Вељко Рајковић
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Када те узму на нишан,
гласаћеш и са две руке!

Петар Краевски

Када ти напуне џеп, повероваћеш и у празне приче.
Динко Павлов

Када ће човечанство да одрасте?
Кад пресече небески пупчани канап.

Томаж Бренк

Када ујутро устанете, слободно то назовите ерекцијом,
с обзиром на то шта представљате у овој земљи.

Бојан Богдановић

Када човечанство изумре,
цело ће се небо преселити на Земљу.

Јанез Сршен

Када човјеку скидају главу,
свеједно је тко му је скида.

Иван Раос
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Кадрови су толико подмлађени да тек треба
да проходају.

Љупчо Сиљановски

Каже се: мрак пада. Значи, одозго је!
Софе Штерјоски

Кажипрст има двоструку функцију:
показује циљ и повлачи окидач.

Јосип Сировец

Кажипрст је најопасније оружје.
Не треба му дозвола.

Мирослав Димитријевић

Кажипрсту верујем само када прави шипак!
Живојин Денчић

Кажу да демократија код нас пушта коријење.
Значи, имаћемо шта да једемо.

Живко Вујић
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Кажу да сам направио многе невоље?
Колико се сјећам, ни једно од моје дјеце није министар.

Бојан Богдановић

Кажу да смо народ са жилавим кореном!
Нема ко није покушао да нас искорени!

Георги Маков

Кажу да су нас бомбардовали за наше добро.
Ех, кад бисмо могли добро да узвратимо добрим.

Драгутин Минић Карло

Кажу да ће скоро смак свијета. 
Нека вала, нек нисмо једини!

Сабахудин Хаџиалић

Каин није имао избора. Авељ му је био једини брат.
Смиљка Цветићанин

Каин никако не би могао бити Србин.
Он је убио само једног брата.

Срба Павловић
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Какав глас! Само за у пустињу!
Георги Бербенков

Какав сам баксуз, и да ме оптуже у Хагу, 
не бих добио визу.

Јован Стојадиновић

Какав џентлмен!
За шаку власти даје хиљаду глава.

Вишња Косовић

Каква је разлика између Србије и бајке?
У Србији је све лепо на почетку, у бајци на крају!

Миодраг Тасић

Каква велика неправда!
Сизиф да пати од камена у бубрезима!

Пламен Георгиев

Каква нам је ситуација са сточним фондом,
ускоро ћу свакој волини да – скидам капу!

Ђорђе Фишер
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Каква равнотежа духа и материје.
Глупи су колико су тешки.

Ратко Дангубић

Каква смо стока,
најбоље знају они што нас музу!

Миле Ђорђијоски

Какве су нам вође, такве су нам и седнице.
Георги Хађи –  Васков

Какви су нам изданци,
не би ме чудило да нам још нешто накалеме.

Милан Ј. Михајловић

Какви су нам пилот пројекти
није чудо што имамо страх од летјења.

Владимир Мићковић

Какво је време дошло –
почећемо да се делимо и по крвним групама.

Ристо Филчевски
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Како би деца избегла ратне трауме,
ми их од малена учимо да рат није ништа страшно.

Момчило Михајловић

Како бих хтео да понекад
останем на само и без себе!

Петко Колев

Како год се окренем, раде ми иза леђа.
Здравко Хорват

Како да будем праволинијски,
кад су наследни гени спирални?

Богомил Евтимов

Како да вас распаметимо када нисте тамо.
Дарко Марковић

Како да верујемо човеку
кад претке држи у кавезу,
а потомке у неизвесности.

Бранислав Брана Црнчевић
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Како да држава крене напријед кад од ње
траже да стане иза свега и свачега.

Живко Ђуза

Како да одвојим цркву од политике,
кад се сваког дана молим за политичаре?!

Ристо Стојановски

Како да пребродимо тешкоће
кад нам бродови тону.
Константин Дораковски

Како да сањам будућност
кад сити хрчу из све снаге.
Владимир Булатовић Виб

Како да се опредијелимо за најбољег,
кад су сви исти!?

Владислав Влаховић

Како да ударим мотиком на своју земљу,
кад је толико волим?!

Живко Павлов
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Како да уђете у историју,
кад она може да заврши с вама.

Дарко Марковић

Како да умре за велике циљеве
кад му је највећи циљ – да дуго и добро живи.

Вуко Безаревић

Како и да се окренем,
пола стварности дешава ми се иза леђа.

Зоран С. Станојевић

Како је кренуло, у овој земљи ће остати они,
који по њој не ходају.

Живко Гавриловић

Како је лепо жртвовати се за другога,
када то ради неко други.

Јанез Сршен

Како ко запуши уста –
престаје да тражи излаз из кризе.

Бошко Смаћовски
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Како нам иде, добро и стојимо!
Миливоје Јозић – Јозо

Како сазнајемо из добро обавештених кругова,
ово је – пакао!

Ранко Пивљанин

Како се лако све решава.
Само треба уклонити правог човека.

Радослав Тилгер

Како ће Србима све козе бити на броју,
кад им вук чува тор.

Милад Обреновић

Како ћемо објаснити муслиманима да су Срби,
кад не можемо Црногорцима.

Миладин Берић

Како у политици тако и у моди –
без пеглања нема чврсте линије.

Ванчо Полазаревски
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Калигула је свог коња прогласио конзулом.
Ми својима одајемо и веће почасти.

Алдо Мателић

Калупи не праве уникате.
Павле Ковачевић

Камелеони – политичари
довели су нас до маскирних униформи.

Стеван Стојичић

Камелеони су ту покрај нас.
То сви знамо, али их не видимо.

Роберт Марић

Каменчић постаје већи кад уђе у ципеле.
Јоже Мотох

Камо с истинољупцима?!
У ризичне групе.

Зденко Ореч

Канибалима заиста ништа не може да замени човека.
Дејан Лопичић
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Као грађани живимо од данас до сутра,
као народ од данас до јуче.

Филип Младеновић

Као да су стале све фабрике туткала.
Начисто смо одлепили.

Радомир Мићуновић

Као научник открио је многе системе
за које је радио.
Илија Лакушић

Капетан брода последњи напушта брод који тоне.
Чека да се засите ајкуле!

Раде Јовановић

Капитализам је на рубу пропасти,
а ми смо неколико корака напред...

Тоне Форнеци Тоф

Капу доље – нека остане глава.
Мухарем Омеровић



„Бисери балканског афоризма2“

26

Карактер је нешто чудно.
Могуће га је купити само од онога који га има.

Владимир Милак

Карактеристика младости је романтизам,
а старости реуматизам.

Срећко Лазари

Каријеризам је једина
болест од које имамо користи.

Јосип Гргић

Каријеру градимо сами.
Послије она ограђује нас.

Јосип Гргић

Каснимо за свијетом, али и за нашим појединцима.
Мијо Мирановић – Гроф

Касно нам је свануло, већ је био мрак.
Мијо Мирановић – Гроф

Кашњења увек предњаче.
Живојка Жујкић



Васил Толевски

27

Клањају се до земље да не би ишли још дубље.
Саво Мартиновић

Клаћемо се међусобно.
Немамо никог ближег.

Раде Јовановић

Клекните ако хоћете да стартујете!
Миленко Пајовић

Климајући главом, раздрма се постоље.
Јосип Гргић

Клин се клином избија,
грех се грехом прикрива.

Нико Брумен

Кловн је смешан све док се
не препознамо у њему!
Димитри Лешниковски

Кљукају нас обећањима – тове нас за изборе.
Исмет Салихбеговић
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Књигу смо користили највише
пре проналаска тоалетног папира.

Блаже Докулевски

Ко бежи, смањује се.
Валентин Чудрић

Ко би хтео успешно да се прави луд,
мора пре свега да буде паметан.

Јанез Сршен

Ко буде хтио да уђе у траг човјека,
тај ће потпуно залутати.
Кемал Махмутефендић

Ко вакцинише побеснело човечанство?!
Љиљана Рим Живковић

Ко високо лети, тврђе му је кад падне.
Милад Обреновић

Ко високо лети, има стричеве још више.
Тоне Форнеци Тоф
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Ко год буде тражио део наше територије, даћемо му.
Нисмо ни ми без душе.

Ненад Ћорилић

Ко дели, добија највише.
Нико Брумен

Кодругоме... Тајипрвоме...
Владимир Ристић

Ко дуго пада, умире у лету.
Павле Ковачевић

Ко дуже чека на посао, дуже ће живети до пензије.
Суно Ковачевић

Ко живи као бог, нема у шта вјеровати.
Петко Чанчар

Ко живи од државе,
не умире за њу!
Иван Коларов
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Ко жмури на оба ока,
ни једно му неће бити затворено.

Јово Николић

Ко загази у политичке воде, брзо стигне до јахте!
Живко Гавриловић

Ко зло чини, добро зарађује.
Јован Ераковић

Ко зна гдје би нам био крај
да нисмо на вријеме залутали.

Исмет Салихбеговић

Ко зна да клечи, научиће и да пузи.
Миљенко Жуборски

Ко зна да чита између редова, писмен је.
Данило Карапетровић

Ко изгуби право на казан, остаје му
на располагање варијанта два – контејнер!

Никола Пешић
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Ко има два лица, нема образа.
Драгомир С. Радовановић

Ко има јака леђа, тај не носи!
Владимир Мићковић

Ко има путера на глави,  најбрже се увуче у дупе.
Милорад Грбовић

Ко има средства, не требају му циљеви.
Здравко Хорват

Ко је волио ову државу, остао је без ичега.
Љубав се скупо плаћа.

Суно Ковачевић

Ко је дуго стајао мирно,
трепери кад му кажу: Слободно!

Георги Тихолов

Ко је изгубио сваку наду, тај зна програм наше владе.
Дејан Милојевић
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Ко је марка, пљују га иза леђа.
Здравко Хорват

Ко је на дну – на њега свако може да се баци каменом.
Ратко Дангубић

Ко је на леђима народа –
он види своју будућност.

Ранко Лаловић

Ко је спреман да једе коријење,
кадар је да ископа земљу.

Душан Ђуришић

Ко каже да власт не може бити гора, призива ђавола.
Горан Докна

Ко каже да играм како ми директор свира?!
Играм како ми свирају црева.

Ђоко Тасевски – Коска

Ко каже да смо се отуђили?
Погледајте гужве око контејнера.

Раде Ђерговић
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Ко каже да унутрашњи непријатељ не спава?
Зар не гледате преносе из Скупштине?

Бојан Богдановић

Ко лаже, често и краде,
а ко краде – лакше живи.

Јоже Петелин

Ко летује на кредит, летоваће до краја године.
Драган Алексић

Ко на конференцији једе семенке, 
отвара уста ради нечег конкретног.

Љубиша Манојловић

Ко не гута, остаће гладан!
Растко Закић

Ко не зна људску природу, мисли да су вукодлаци 
плод маште!
Горан Кљајић

Ко не ради, само он зна шта ради.
Тоне Форнеци Тоф
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Ко не слуша, видјеће!
Драган Илић

Ко нема ништа, спреман је на све.
Павле Ађански

Ко нема ништа, не зна одакле да почне.
Ко има све, не зна где да стане.

Слободан Живановић

Ко нема пара за адвокате, не би требало да се упушта 
у сумњиве послове.

Криминал није за сиротињу.
Ранко Гузина

Ко нема у глави –
другима ради о глави.

Алдо Мателић

Ко није осетио зов дивљине,
тај не зна шта је историјско памћење.

Миливоје Радовановић
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Ко није с нама, доћи ћемо по њега.
Ђорђе Латиновић

Ко од рада живи, рад му не гине.
Дејан Лопичић

Ко пита – не скита. На пример:
Судови кад питају власт како да суде.

Атанас Крлевски

Ко почне политичку каријеру куповином гласова,
заврши куповином ћутања.

Борислав Богдановић

Ко преживи – причаће. Како смо ћутали.
Драгослав Митровић

Ко прича о аферама, мало добија.
Франци Чеч

Ко ради у влади, не боји се глади!
Ненад Николић
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Ко редовно плаћа комуналије,
има право да се снабдева из контејнера.

Дејан Милојевић

Ко ретко ставља прст на чело, често се хвата за главу.
Живко Кулић

Ко с ђаволом тикве сади, добиће субвенције од државе.
Драган Миљковић

Ко с ђаволом тикве не сади,
остаје без профита.

Љиљана Рим Живковић

Ко се вози јахтом, не пристаје на сплав.
Нико Брумен

Ко се добро увуче, лако иде горе.
Јован Ераковић

Ко се задњи смеје, сам ће се смејати.
Жарко Петан
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Ко се кити туђим перјем, не лети далеко.
Мирко Кулић

Ко стално мућка, увек се слади.
Јован Рукавина

Ко сувише иде у дубину, ризикује да буде затрпан.
Небојша Иваштанин

Ко сумња у најбоље намере
наше власти, увериће се у супротно.

Раша Папеш

Ко тебе каменом – ти њега крухом!
То је прилично неравноправна борба,

јер овим другима већ понестаје муниције.
Бојан Богдановић

Ко тебе каменом, ти њега хлебом.
Али, многи имају само мрвице.

Ратибор Јоновић
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Ко тражи хлеба, добиће!
Ко тражи меса, нека окрене задњицу!

Зоран Матић Мазос

Ко умије да сања, нема потребе да се буди.
Мијо Мирановић Гроф

Ко хоће да се замери свету, не мора да иде у свет.
Милорад Калезић

Ко шта ради, Срби само бирају најбоље!
Миодраг Лазаревић

Ковачи смо своје среће.
Зато смо овако омрчени.

Веселин Брновић

Код животиња не постоје пријатељи или непријатељи.
Или је нешто храна или није за јело.

Милан Бештић

Код нас би и мртви најрадије отишли из земље.
Владица Миленковић Влајче
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Код нас би мандат могао да траје и двије године.
Ми брзо крадемо.

Слободан Јанковић

Код нас богови остају и кад народ
престане да верује у њих!

Милован Вржина

Код нас је демократија толико узнапредовала
да криминалци могу бити ухапшени

тачно на месту где то желе.
Живан Глишовић

Код нас је кључ успјеха у рукама неуспјешних.
Иво Мијо Андрић

Код нас је много незабринутих, јер сви брину туђу бригу.
Милош Ђурђев

Код нас је памет ретко у употреби.
Чувамо је за црне дане.

Ивко Михајловић
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Код нас је све уметност,
па и како да се преживи.

Веле Коцески

Код нас је сепаратизам врло јак.
Сви желе да искоче из коже.

Слободан Симић

Код нас је човек највеће богатство.
Зато и кажемо да смо богати сировинама.

Љубомир О. Вујовић

Код нас камелеони мењају боју у складу са највећим.
Александар Чотрић

Код нас криминалци немају више шта да траже.
Они су све већ добили.

Растко Закић

Код нас мањина живи на високој нози.
Већина не живи!
Вељко Рајковић
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Код нас много шампиона имамо у дисциплини
– прескакање закона!

Слав Десиславов

Код нас не постоји организовани криминал.
Свако мора да се сналази.

Зоран Т. Поповић

Код нас нема малих богова: Порасли су!
Момчило Драгичевић

Код нас нема политичких затвореника.
Ми то по кратком поступку.

Ђорђе Оташевић

Код нас нема проблема. Зато нема ни решења.
Љубомир О. Вујовић

Код нас нема промашаја.
Пуцамо у празно.

Горан Гаћеша



„Бисери балканског афоризма2“

42

Код нас нико неће умрети од глади.
Имају они знатно ефикасније методе.

Ратко Дангубић

Код нас новинари не само да кратко живе
него и не умиру природном смрћу.

Драган Рајичић

Код нас само просјацима полази све од руке.
Наташа Ђорђијоска

Код нас се можеш обогатити на стотину начина,
једино не покушавај на поштен.

Растко Закић

Код нас се најбоље чува државна тајна.
Многи још не знају ни како нам се држава зове.

Верољуб Јовановић

Код нас се не смркава. Код нас никако да сване.
Пеко Лаличић
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Код нас се по мирису осећа одакле ветар дува!
Миле Ђорђијоски

Код нас су грађани равноправни.
Муче их исти људи.

Вељко Рајковић

Код нас су народни посланици најцењенији.
Купићу и ја једног.

Радивоје Рале Дамјановић

Код нас тече мед и млеко.
А снимљене су и друге рекламе.

Ђорђе Оташевић

Код нас ћеш се обогатити ако покажеш
не за шта си способан,

него на шта си све спреман.
Растко Закић

Код нас школовање није само бесплатно већ и узалудно.
Дејан Тофчевић
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Код нас, чисти рачуни најлакше се замазују.
Нико Брумен

Код њих ниједан криминалац није на слободи –
дијели судбину народа.

Андрија Маркуш

Код Срба рађање деце је патриотски чин.
У последње време им је опао патриотизам.

Мирослав Средановић

Код толике срамоте, немамо чега да се стидимо!
Анђелко Ердељанин

Код толиких органа запослени су им само
унутрашњи – полиција и желудац.

Недељко Блажић

Код толико вампира ризично је
хвалити се свежом крвљу!

Миле Ђорђијоски
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Која дволичност: нико је и ништа.
Радивоје Бојичић

Који садизам: Свако мучи своју муку.
Стеван Којић

Кола ће нам кренути тек кад се стока на челу напасе.
Бојан Богдановић

Колективна хистерија је лепа прилика
да народ каже шта мисли и осећа.

Ива Мажуранић

Колективно самоубиство или колективна еутаназија,
одлучиће Срби на референдуму.

Славољуб Панић

Колике је снаге државни удар, измјерит ће полицијски сат.
Франо Вукоја

Колики споменик, толика и сенка!
Ацо Доганџић
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Како би лијепо било
спавати у дједовој сламарици,

ако њу нисмо запустили са војничким стјеницама.
Иван Цимерман

Колико власт може да исквари човека,
то не знамо. Још радимо на томе.

Петар Лазић

Колико има пацова, види се тек кад – брод тоне.
Павле Јанковић Шоле

Колико имамо памети, код нас се сазнаје после обдукције.
Милан Ј. Михајловић

Колико је политика намењена људима,
толико су политичари сами себи намењени.

Даница Грегорчић

Колико људи мора да убије пушка
да би се амортизовала?!

Јасим Мркаљ Кадмус
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Колико сте пута на посао отишли као генијалац,
а вратили се као будала!

Живко Павлов

Колико троше у рату за нафту, уштедели би да је купе.
Јован Стојадиновић

Комби странке су у мерцедесима.
Митар Ђерић Лаки

Коме да погледам у лице
кад су ми сви окренули леђа?

Радомир Мићуновић

Коме за живота дижу споменике,
руше их после његове смрти.

Александар Чотрић

Коме је бог отац, не оскудева у браћи.
Витомир Теофиловић

Коме је до власти, није му до народа.
Марко Гргичевић
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Коме је до плакања, нека пева родољубиве песме.
Милан Р. Симић

Коме је суђено да буде сексан,
гаће му саме падају.

Данило Карапетровић

Коме једанпут удари у главу,
брзо постаје мазохиста.

Зоран С. Станојевић

Коме не смрди кад му шеф прдне,
далеко ће догурати.
Слободан Јанковић

Комедија на сцени,
драма иза сцене – трагедија у партеру.

Јосип Маргета

Компаси нам показују само један правац
а ми их носимо куда год хоћемо.

Павле Ковачевић
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Компромис је сервисна станица
на пола пута између

туђих жеља и властитих интереса.
Фадил Хаџић

Комуналци могу да одахну.
Сиротиња нам чисти контејнере.

Никола Талевски

Комунизам је доживео фијаско, али се, у нашој режији, 
ни капитализам неће боље провести.

Јован Стојадиновић

Комунисти најављују своју ренесансу.
Тешко хуманизму!

Ранко Пивљанин

Комунисти су за запошљавање тражили само крмачу,
а ови страначку књижицу!

Миле Милевски

Комунисти су постали безбојни демократи,
да их не би одала боја.

Јанез Сршен
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Конац је ту. Сваког часа очекујемо крај.
Радоје Мађо Головић

Коначно знамо на чему сам – остао сам на цедилу.
Милко Стојковић

Коначно смо добили коалициону владу и тако оборили 
онај постулат, да се пита од гована не може направити.

Бојан Богдановић

Коначно смо добили нову власт.
Биће то право освежење за сатиру.

Весна Денчић

Коначно смо дошли до краја.
Многима је то био циљ.

Стеван Р. Стевић

Коначно смо закључили да је
заједнички језик узрок неспоразума.

Екрем Мацић
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Коначно смо изједначили запослене и незапослене.
Сад су и једни и други на улици!

Миленко Пајовић

Коначно смо направили предсједништво.
А и није нам први пут да од муве направимо слона.

Бојан Богдановић

Коначно смо се освијестили – свјесно корачамо у пропаст.
Ернест Бучински

Коначно, и мало оптимизма! 
Смеши нам се – катастрофа!

Душан Мијајловић Адски

Константујем да је одлука донета простом већином.
Хвала вам, прости људи.

Јовица Стевић

Концентрациони логор је жичани инструмент
окупационе власти.
Нинус Несторовић
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Коњ остаје коњ без обзира на коњаника.
Никола Талевски

Коња седлају, човјека самаре.
Дарко Батан Жуњић

Копајући ногама и рукама,
заборавио је да има главу.

Милорад Јокнић

Копање ровова убрзава процес сахране.
Весна Денчић

Копирајући претке, карикирају потомке.
Вишња Косовић

Корак напред. Два назад.
И ето нас на циљу!

Веселин Лари Мишнић

Корак у празно је последњи чин напретка.
Јоже Воларич
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Кораци су одиста били крупни –
штета што су водили уназад.

Стеван Стојичић

Корен зла је у плоду!
Донка Раинова

Корени наше кризе су дубоки.
Крећу из малог мозга.

Зоран Т. Поповић

Корита смо заменили,
али свиње у њима су остале.

Здравко Калтнекар

Корјенитим промјенама пањеви су на путу.
Мирко Петрић

Корупција се не може решити ни подмићивањем.
Слободан Живановић

Корупцију смо свели на најмању меру.
Има је на сваком кораку.

Вељко Рајковић
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Косово је било заостало, а онда нам је измакло.
Весна Денчић

Косово је мултиетничко.
На њему у слози живе

Албанци, Шиптари, Арнаути и Арбанаси.
Александар Чотрић

Косово је света српска земља.
А ми по светињама не газимо.

Александар Чотрић

Косово је српски олтар.
Стално му се приносе нове жртве.

Мирослав Средановић

Косово је срце Србије – пред инфарктом.
Душан Ђорђевић

Косово ће бити Хонг Конг. Ако дозволи Кинг Конг!
Анђелко Ердељанин
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Косовска битка је за Гиниса.
Траје од 1389. године.

Митар Ђерић Лаки

Краде из очију и умножава сљепило.
Војин Трифуновић

Крај ушију глувих ветрови слабије дувају.
Срба Павловић

Крајње је време да саопштите народу
шта мисли народ.
Дарко Марковић

Краљ би могао да се врати – дворске будале су 
нестрпљиве.

Раде Ђерговић

Краљ је го! Ми – исто!
Крсто Дамјанов

Краљ партију увек игра до краја.
Њему није дато да се понаша као друге фигуре.

Ратко Дангубић
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Кратковиди у псу виде пријатеља.
Далековиди и у човеку назиру пса!

Радмило Мићковић

Крв није вода. Међутим, такав је
од давнина наш систем наводњавања земље!

Раде Јовановић

Крв није вода: У зоолошком врту
мајмуни су најпосећенији.

Христо Ђорђиевски – Спанаћот

Крваве руке најлакше се чисте патриотизмом.
Горан Докна

Крвљу исписујемо странице историје.
Никако да пређемо на компјутере.

Душан Пуача

Кренули смо у темељну обнову државе.
Зато смо је и срушили до темеља.

Зоран Раонић
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Кренуло је! Назадујемо.
Бојан Швентнер

Кренуо сам у бели свет – и шта?
Нисам видео белог дана.

Веселин Зидаров

Кренуће од нуле. Чим до ње дође.
Неђељко Неђо Варагић

Крива Дрина само великим балванима смета.
Драгутин Јокић

Криви су писци.
Они провоцирају неписмене.

Слободан Симић

Кривична пријава против кошаркашке мафије 
завршила је у кошу.
Јован Стојадиновић

Кривци кажу да је кривица невиних у томе
што их нису зауставили на време.

Зоран Станојевић
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Кривци су познати,
али нема ко да их идентификује!

Миле Ђорђијоски

Криза није пореметила наш систем.
Поремећени су остали у систему.

Васил Толевски

Криминал је у наглом паду.
Стари криминалци падају пред новим.

Ненад Несторовић

Криминал је у Србији нашао плодно тло,
јер ми не оскудевамо у ђубрету.

Растко Закић

Криминал у свету је у порасту.
Можда су клонирали нашег политичара!

Ристо Стојановски

Криминалци не могу безбедно да се шетају улицама! 
Улице су пуне рупа.

Васил Толевски
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Криминалци у Србији немају чему да се надају.
Све жеље су им већ испуњене.

Бојан Љубеновић

Криминалцима на власти,
је много теже него обичним криминалцима.

Код њих је крађа партијска обавеза.
Васил Толевски

Крити незнање је дио знања.
Јосип Гргић

Кроз трње до шипка!
Зоран Р. Ковачевић

Крокодил не верује људским сузама!
Иван Коларов

Крстимо се од чуда, а они мисле да су свеци!
Софе Штерјоски

Крстио бих се и левоми десном, али ми је спласло
одушевљење.

Веселин Лари Мишнић
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Куба је острво, али се Србија није још толико отцепила.
Александар Новаковић

Кукавица размишља пре него
што нешто уради; храбар после.

Срећко Лазари

Кукурикање опонашају одлично,
али – никако да сване!

Радивоје Рале Дамјановић

Култ посла: испробавање
да се лансира нова религија.
Лопата, као свети предмет.

Валериу Бутулеску

Култура је барометар друштва.
Ако притисак на њу расте, пада јој ниво.

Бојан Швентнер

Купио сам десет посланика опозиције.
Бојим се да не поскупе.

Слободан Симић
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Куписмо толике вакцине, а грипа ни за лек.
Јован Стојадиновић

Купите дјеци телевизор
да на вријеме науче да лажу.

Владислав Влаховић

Купујмо домаће производе! 
За боље и нисмо!

Александар Стојадиновић

Лаж тече наоколо,
а истина чека код куће.

Тоне Додлек

Лажемо сами себе и то је истина.
Бранислав Ђокић Кан

Лажемо, да не лажемо.
Јанез Сршен

Лажни родољуби окрећу се за сваком заставом!
Борислав Митровић
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Лажни сјај је био потпун кад су упалили свијеће.
Саво Мартиновић

Лако бисмо у Европу да није Балкан у нама.
Витомир Теофиловић

Лако је било Ахилу.
Он је имао само једну слабу тачку.

Срђан Јовановић

Лако је било старим Словенима да дођу на море,
кад их тамо нису чекали угоститељи.

Марко Гргичевић

Лако је бити паметан, док си сам са собом.
Јанез Сршен

Лако је будалама данас, кад су њихови на власти.
Радослав Тилгер

Лако је критиковати режим.
Нађи ти нешто позитивно у њему кад си толико паметан.

Михаило Вељковић
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Лако је нама да сами себе скачемо у уста.
Немамо зубе.

Миладин Берић

Лако је направити дијете, тешко човјека..
Момчило Драгичевић

Лако је отаџбини.
Њој одговарају све крвне групе.

Нинус Несторовић

Лако је писати о смрадовима. 
Тешко је дисати с њима.

Горан Вељковић

Лако је правити владу у сенци
кад је народу најврелије.

Живко Наумовски

Лако је препознати добро обавештеног човека.
Ћути као заливен.

Ранко Гузина
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Лако је са паметнима, али је тешко паметнима.
Вида Ненадић

Лако је Сизифу,
он је себи обезбедио надгробни споменик.

Владица Миленковић Влајче

Лако је човеку утерати страх у кости,
када га претвориш у кост и кожу.

Александар Чотрић

Лако ми је за њега.
Има све што му фали.

Душан Ђуришић

Лакоћа власти је тешко подношљива за народ.
Георги Хађи – Васков

Лакше је било дићи револуцију
него стандард!
Срећко Лазари

Лакше је народу дизати притисак, него дизати стандард.
Самија Слатина
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Лакше је школовати глас него дјецу.
Мијо Мирановић Гроф

Лакше је писати књиге.
Поготово ако нисте за ништа.

Крешимир Метелко

Ланац злоупотребе почиње првом кариком.
Растко Закић

Лани ако си човек.
Миодраг Ј. Стојановић – Миос

Лансирали смо неке људе,
а сада не можемо да их спустимо на земљу.

Дукан Јелен

Легализовали смо трговину људима.
То је био једини начин да саставимо владу.

Весна Денчић

Лед је пробијен. Ускачите.
Душко М. Петровић
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Лек није деловао јер је пацијенту истекао рок употребе.
Милан Бештић

Лепо је тамо одакле можеш да побегнеш!
Петар Гонков

Лепота високо подигнуте лествице је у томе
што можеш да се провучеш испод ње.

Димитар Атов

Лепота није прелазна, али уме да пређе.
Бојан Љубеновић

Лепота Словеније је продукт масаже.
Томаж Швагељ

Лествице неуспеха су најстрмије.
Ванчо Полазаревски

Лик је позитиван. Нула од човека!
Милован Вржина
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Лични доходак увек примам са осмехом.
Смешан је.

Иван Карадак

Лопов се налази међу нама, али ја нисам луд да га издам.
Мирослав Ћопа

Лопове би требало ставити под заштиту државе.
Они су највредније што имамо.

Живко Вујић

Лопови не признају никакву школу
– самоуки су.

Јован Алађозовски

Лопови су међу нама – спавајте отворених очију.
Јован Алађозовски

Лопови су нам украли будућност.
Мораћемо живети од прошлости, бар они који је имају.

Душан Радовић
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Лопови су одлично информисани,
ни један још није обио празну државну касу.

Слободан Јанковић

Лопови су под контролом.
На сваког долази по један политичар.

Милош Зрнић

Лоповлук је сведен на разумну мјеру.
Не краду будале.
Бојан Богдановић

Лошем коњу сваки џокеј је добар.
Ненад Црнчевић

Лоши политичари лажу увек,
а добри само пред изборе.

Атанас Крлевски

Лудаци су први кренули.
Ми смо их само пратили.

Веселин Лари Мишнић
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Луде срећа прати, а паметне државна безбједност.
Ђорђе Латиновић

Лудило расте– што је оквалификовано
као нормалан процес.

Дејан Миличић

Луднице су само мелем на епидемије лудила.
Јоже Воларич

Лупање смо подигли на виши ниво.
Размишљамо својом главом.

Вељко Рајковић

Лупао сам у шерпе, па сад једем суву храну.
Јован Стојадиновић

Лутке никаде не могу да замене живе мете.
Не умеју да се радују промашајима.

Ратко Дангубић

Љубав је слијепа,
али ипак напипа новчаник.

Младен Вуковић
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Љубав народа према власти је платонска.
Не сме да је додирне.

Ратко Дангубић

Љубав није гријех. 
Али се због ње гријеши.

Ладислав Радек

Љубав према животињама
открива племенитост.

Љубав према људима интерес.
Јосип Гргић

Љубав се крунише браком, и наставља да се круни…
Митар Ђерић Лаки

Људи без костију најчешће су костоломци!
Бранислав Бане Јовановић

Људи би трагедије требало
да имају само на одру.

Владимир Гајшек
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Људи великог формата јављају се у малом тиражу.
Дејан Лопичић

Људи зарасли у фотеље представљају 
највећи коров у држави.

Жељко Марковић

Људи који имају пуно новаца су
или од полиције тражени или заштићени.

Јанко Бучар

Људи који мисле, спорији су од оних који не мисле.
Растојање између њих све је веће.
Ово је време брзих а не паметних.

Душан Радовић

Људи најчешће постају зли због добара.
Васка Јукић Марјановић

Људи се више кају за оно што нису учинили, 
него за учињено.

Драгомир С. Радовановић
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Људи су као зуби.
Што слађе живе, то се брже кваре.

Ладислав Радек

Људи су кукољ на свим пољима.
Здравко Хорват

Људи су постали од мајмуна а мајмуни су одувек живели 
на овим просторима.

Јово Кнежевић

Људи увек иду за задњицом свога вође.
Растко Закић

Људима нису потребни репови,
јер их вуку за нос.

Евген Јурић

Људски је погрешити.
Нељудски је погрешити политички.

Милан Фридауер – Фреди
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Људски род је постао због грешке мајмуна.
Јасим Мркаљ Кадмус

Ма има излаза, али гадљив свет,
нико неће напоље са те стране.

Зоран Станојевић

Ма какав уранијум, користили смо ми
много опасније средство: осиромашену памет.

Иван Баленовић

Ма каква памет – избиј то из главе.
Владан Чизмовић – Чики

Ма какво систематско поткрадање!?
Код нас је то систематски решено.

Љупчо Сиљановски

Ма колико политичари
мислили лоше о народу,

народ мисли још горе о њима!
Срећко Лазари
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Ма није он тако прошао зато што је показао своје 
мишљење, него што је показао да мисли.

Дарко Михајловић

Ма, каква љубав према домовини!
Ко још у рату има времена за љубав!?

Нинус Несторовић

Ма, само нека је сит вук, а ми ћемо већ некако
ускладити извештај, по коме су све овце – на броју!

Ђорђе Фишер

Магарећа, посланичка, оптуженичка клупа...
Какав бриљантан успон!

Милорад Кнежевић

Мазохисти моле. Да потраје.
Зоран Р. Ковачевић

Мајко Србијо, ако си жива, зашто сам сироче?!
Александар Матијашевић
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Мајмун је сишао са гране и клонирао се у човека!
Богомил Евтимов

Мајмуни одбијају сваку везу са нама.
Ђорђе Латиновић

Мајмуни су створили човјечанство,
мајмуни ће га и уништити.

Радомир Рацковић

Македонац живи најбрже у Европи.
Од данас до сутра!

Васил Толевски

Македонац се и у пустињи бори да исплива!
Васил Толевски

Македонија има интелигенцију,
али има више – политичара.

Ристо Филчевски

Македонија је античка држава.
За савремену, има времена.

Атанас Крлевски
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Македонија је бесмртна земља,
а у већем делу историје била је на самрти.

Зоран Михајлов

Македонија је гостољубива земља!
Ту се чак и ми Македонци осећамо као гости.

Васил Толевски

Македонске владе су као џек-пот. Ретко падају.
Ристо Стојановски

Мала свиња је потомак велике свиње.
Маја Давид

Мале људе осуђује друштво,
велике – повијест.

Драго Боснић

Мали људи се траже тамо гдје су велики изгубљени.
Вишња Косовић

Мали народи не смеју да буду глупи.
Осим ако је то у интересу њихових вођа.

Витомир Теофиловић
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Мали проблеми нас не брину. Порашће и они.
Зоран Р. Ковачевић

Мали човек је врло погодан. Јер га сви прескачу.
Љубомир Милисављевић

Мали човек треба да буде срећан
кад остане кратких рукава.
То је знак да је порастао.

Алексије Марјановић

Малим боговима и месне заједнице су васиона.
Драгутин Јокић

Мало вране, мало одлив мозгова, и ето – збогом памети!
Драгутин Јокић

Мало им је што су изабрали оба зла,
него нису умјели да избјегну ни оно између.

Небојша Иваштанин

Мало је ветеринара на оволико стоке.
Момчило Драгичевић
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Мало је један диктатор.
Наше могућности су знатно веће.

Дејан Милојевић

Мало нас је, ал’ смо добро разједињени.
Тимошенко Милосављевић

Мало нас је, али за неслогу доста.
Душан Ђуришић

Мало што може завити у црно
као убијање времена.

Јован Ераковић

Мана наших састанака је у томе што
задатке који се утврде треба да спроведу

они који нису били на састанку.
Ранко Гузина

Маните се међа – обрађујте поља!
Абдурахман Халиловић – Ахил



Васил Толевски

79

Манули смо се ћорава посла.
Узели смо снајпере.

Дејан Миличић

Мање кошта
ако учите на туђим грешкама.

Фадил Хаџић

Мање нас је сврбело док нисмо почели да се чешемо 
туђом демократијом.

Мирко Кулић

Мапе су откриле карте.
Ђорђе Латиновић

Маратонци трче почасни круг.
И никако да стану.

Сабахудин Хаџиалић

Маркс је био у праву:
религија је опијум за народ.

Али неверство је чисти хероин.
Валериу Бутулеску
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Масовне гробнице показују
да је заједнички живот узео маха.

Јово Николић

Масовни поход наших грађана на контејнере
превазилази границе доброг укуса.

Раша Папеш

Масу треба промућкати пре употребе.
Радомир Путниковић

Мафија је највећи извозник из Словеније.
Жарко Петан

Мафија је позната. Трага се за гониоцем.
Милорад Јокнић

Мафија је у Србији разбијена, 
на све области живота и рада.

Митар Ђерић Лаки

Мафија је у шоку. Њени је хапсе.
Митар Ђерић Лаки
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Мачка је прво отворила кавез, а после је појела птичицу.
Па, и ослободиоци морају нешто да једу!

Нинус Несторовић

Медији се углавном дијеле на обавјештајне и 
контраобавјештајне.

Све зависи која служба стоји иза њих.
Божо Марић

Медицина мери апаратом притисак.
Држава је отишла даље:

апаратом може и да га повећа.
Владимир Булатовић Виб

Међу гардистима нема авангардиста.
Жарко Петан

Међу грађанима нема неравноправних.
Сви који иду голи, иду и боси.

Срба Павловић

Међу једнакима не можеш бити први.
Задњи можеш.

Радмило Мићковић
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Међу лоповима влада анархија.
Краде ко стигне.

Милан Ј. Михајловић

Међу настављачима бесмртног дјела, има и гробара!
Борислав Митровић

Међу онима који не знају да се увуку испод коже, има 
највише... одраних!

Бошко Перински

Међународна заједница спремна је да гарантује целовитост 
Србије ако ова призна Косово.

Јован Стојадиновић

Међусобно смо се поубијали и тако
осујетили подле намере непријатеља!

Саша Миловановић

Мене бришу и кад ме нема на списку.
Веселин Брновић
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Мене и мог комшију само смрт може да растави.
Зато сам га и убио.
Александар Чотрић

Мењали су му лични опис
док нису добили сумњиво лице.

Александар Баљак

Мењам Богове данас,
да не бих сутра мењао веру.

Митко Алачки

Мењам две велике Србије за једну нормалну.
Грга Марић

Мењам метак за плату.
Платом могу да убијем целу породицу!

Раде Јовановић

Месечна примања прилагођена су дневним потребама.
Саво Мартиновић
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Метереолози најављују лепо време.
Политичари још нису достигли тај ниво.

Стеван Наумовић

Мећу зараћеним странама има још преживелих.
То кочи политички договор.

Драган Рајичић

Ми баш немамо среће.
Увек изаберемо најбоље.

Верољуб Јовановић

Ми већ деценијама губимо територије,
али не одступамо ни за педаљ!

Витомир Теофиловић

Ми добро потковане држимо у шталама.
Пеко Лаличић

Ми заиста умемо да славимо демократију.
Као да никада неће доћи.

Раша Папеш
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Ми и даље морамо ићи крупним корацима напред
да бисмо видели куда то води.

Драган Рајичић

Ми из Метохије имамо савршен алиби – нигде нас нема!
Небојша Вујовић

Ми имамо бренд. Већ смо жигосани.
Анђелко Ердељанин

Ми имамо највећу слободу говора.
Већ другом реченицом негирамо прву!

Витомир Теофиловић

Ми имамо најсавршеније иностранство на свету.
Бранислав Брана Црнчевић

Ми јесмо малобројни, али нас је свима преко главе.
Јасмина Буква

Ми јесмо небески народ,
али тек у подземљу смо као код своје куће.

Дејан Патаковић
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Ми мислимо на будућност.
Сваког дана се питамо шта ће с нама бити.

Зоран Т. Поповић

Ми не бисмо убијали да нисмо имали шта да убијамо.
Жртве су долазиле као поручене.

Ернест Бучински

Ми не знамо за пораз.
Такав је систем информисања!

Раде Јовановић

Ми не можемо да се изгубимо
јер не знамо куда смо пошли.

Зоран Т. Поповић

Ми не расипамо храну.
Поједе се чак и оно из контејнера.

Миодраг Тасић

Ми немамо проблема. Ми смо проблем.
Горан Вељковић
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Ми немамо свог кандидата, али је ваш много гори.
Слободан Војводић

Ми немамо централни затвор.
Код нас је затвор много шири појам.

Александар Баљак

Ми нисмо направили историјске грешке.
Историјске грешке су направиле нас.

Срђан Јовановић

Ми нисмо ни Европа, ни Азија, ни Африка.
Ми смо свет за себе.

Витомир Теофиловић

Ми ништа не видимо.
Загледани смо у будућност.

Александар Чотрић

Ми о магарцу а он нас је насамарио!
Миле Ђорђијоски
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Ми објесимо оно што нам странци наметну.
На примјер, заставу.

Живко Вујић

Ми прескачемо векове! И то уназад!
Растко Закић

Ми рат доживљавамо као Олимпијске игре.
Важно је учествовати!

Негован Марковић

Ми свакодневно ослушкујемо шта марод мисли.
Имамо за то опрему и људство.

Горан Гаћеша

Ми се оријентишемо према непријатељима.
Имамо их на све четири стране света.

Раде Јовановић

Ми се ослобађамо мука.
Преносимо их с колена на колено.

Славомир Васић
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Ми се правилно хранимо.
Стављамо храну у уста.

Сенад Хонић – Хона

Ми Словенци смо рођени учитељи,
јер радо другима солимо памет.

Богдан Новак

Ми смо бирачи, а оне које заокружујемо су берачи.
Живко Вујић

Ми смо близу Европе, Европа је далеко од нас.
Бошко Перински

Ми смо вегетаријанци. Живимо као стока.
Владислав Влаховић

Ми смо велико позориште.
Европа нам пише трагикомедије, а ми их изводимо.

Зоран Матић Мазос

Ми смо веома сиромашна земља.
Имамо само један контејнер на сто пензионера.

Божидар Пешев
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Ми смо видели свога Бога
тек кад нас је ђаво узео под своје.

Растко Закић

Ми смо вјеровали у њих,
а они помислили да су богови.

Марко Гргичевић

Ми смо еколошка држава. Нико не пљује у шаке.
Маринко Чавар

Ми смо епски народ.
Страдамо у циклусима.

Весна Денчић

Ми смо заиста најстарији народ на свету.
У кризи смо вековима.

Душан Мијајловић Адски

Ми смо здрава нација.
Гинемо природном смрћу.

Слободан Симић
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Ми смо здрава нација.
Притисак нам је нормалан.

Ђорђе Латиновић

Ми смо јако паметан народ.
Код нас и генијалце сматрају будалама.

Срба Павловић

Ми смо једини народ под небеском капом,
који због великих глава, држи шешир у руци.

Живко Гавриловић

Ми смо једини успели да сјединимо шупље и празно.
Миодраг Лазаревић

Ми смо нација јунака.
То нам је на нервној бази.

Петар Лазић

Ми смо небески народ.
Зато нам је земља пакао.

Борислав Богдановић
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Ми смо непогрешиви, али наше грешке јесу.
Душан Радовић

Ми смо под контролом
због ствари које су измакле контроли.

Абдурахман Халиловић – Ахил

Ми смо полуписмен народ.
Сваки други Србин може потписати капитулацију.

Радмило Мићковић

Ми смо поносан народ.
Не савијамо се ни кад просимо.

Александар Чотрић

Ми смо поносан народ.
Својих мрвица се не бисмо одрекли низашта на свијету.

Божо Марић

Ми смо правна држава, али сви се отимају о политику.
Дејан Патаковић
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Ми смо проблематичан народ. Где год погледаш, све –
проблем до проблема!

Иван Карадак

Ми смо рођени космополити.
Не знамо ко смо – а бавимо се национализмом.

Томислав Трбојевић

Ми смо саградили мост.
То што овде нема реке, велики је пропуст природе.

Александар Чотрић

Ми смо сањарска нација.
Једни сањају о радном, а други на радном мјесту.

Владо Каракаш

Ми смо својевремено прешли Албанију.
Сада су Албанци прешли нас.

Драгутин Минић Карло

Ми смо ситне рибе, тек за мезе.
Ефтим Гашев



„Бисери балканског афоризма2“

94

Ми смо слиједили његове кораке,
а он тапкао у мјесту.

Владан Чизмовић – Чики

Ми смо спремни да свакоме погледамо у очи.
Само нам покажите где смо оставили штап и куче.

Слободан Симић

Ми смо срећан народ,
али коме је данас до радовања.

Александар Баљак

Ми смо у свету без премца. И прамца.
Вук Глигоријевић

Ми смо у својој историји претрпели 
и веће моралне победе.

Александар Добросављевић

Ми смо у стању да измислимо све оно
што нисмо у стању да направимо.

Зоран Ранкић
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Ми смо урачунљив народ:
свако рачуна са нама.

Нико Брумен

Ми смо честити људи и није нам јасно
како смо се нашли у истој странци са руководством.

Ранко Гузина

Ми смо штедљив народ.
Увек изаберемо пут без повратка.

Слободан Симић

Ми Срби смо сваки час дизали устанак.
И већи народ би се искилавио.

Александар Баљак

Ми Срби смо специфичан народ.
Остали су нормални!

Александар Матијашевић

Ми толико вешто чувамо границе Србије,
да нико не зна где су.

Слободан Симић
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Ми у сваком тренутку знамо шта хоћемо.
У складу са тим мења се и наш национални програм.

Миливоје Радовановић

Ми уопште не можемо да будемо сведоци.
Све се нама дешава!

Слободан Симић

Ми чинимо све да не урадимо ништа.
Душан Радовић

Микрофони појачавају глас, али не и мисао.
Аљоша Руси

Министар је доживео тежак морални пад,
али се осећа добро и редовно обавља своје дужности.

Момчило Михајловић

Министар је морао да краде
јер је опозиција тврдила да је лопов!

Растко Закић
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Министар је схватио да је окружен лоповима.
Нестала су два милиона, а код њега је само један.

Момчило Михајловић

Министарство унутрашњих послова је расписало конкурс.
Полицији су неопходни поштени људи, на одређено време.

Петар Лазић

Министре, немате право на реплику.
Поменута је ваша мајка.

Бојан Богдановић

Министри глуме лудило.
Тај филм је и највише пара добио од буџета.

Милан Ј. Михајловић

Министри су се извукли.
Народ је преузео одговорност.

Иван Бузуровић

Минутом ћутања само губимо додатно време.
Живојин Денчић
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Мир се сагледава преко нишанских справа!
Милован Витезовић

Мир!!! Не могу нишанити!
Роберт Марић

Миран митинг је кад се
заставе вијоре, а мотке мирују.

Душан Ђуришић

Мировине су мале јер се не живи од прошлости.
Маринко Чавар

Мировни план нас је спасао од још веће победе.
Александар Чотрић

Мировни програм за Босну: Хрвате у Хрватску, 
Србе у Србији, муслимане у Турску, и мирна Босна.

Божо Марић

Мислили смо да нас само очи варају.
Нисмо видјели да уживају сва чула.

Јово Николић
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Мислим да ме Бог мрзи,
јер кад би ме волео, учинио би ме неверником.

Јонуц Карађа

Мислим, дакле немам шта да тражим у Србији.
Дејан Патаковић

Мислио сам да сам велики човек са великим недостацима.
Лагао сам се половично.

Атанас Крлевски

Митинг је место окупљања
народа и полиције.

Ранко Гузина

Митинзи су их донели, штрајкови ће их однети.
Бошко Смаћовски

Мишљена су подијељена.
Многи нису присуствовали диоби.

Јандре Дрмић
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Мишљење психопата о психопату:
Нелојална конкуренција.

Томаж Бренк

Млади воле своју домовину.
И радо је се сјећају!
Динко Османчевић

Млади живе ноћу, а дању су незапослени!
Драган Шушић

Млади мисле на будућност.
Не планирају подмладак!

Раде Јовановић

Млади стручњак је много обећавао,
а онда је закорачио у политику и погазио сва обећања.

Милош Ђурђев

Младима треба дати шансу, а ми кад стигнемо 
у иностранство.

Јован Стојадиновић
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Млатарање рукама је навика
из периода аплаудирања.

Милорад Јокнић

Многе звијезде касно схвате да су метеори.
Драго Боснић

Многе историје уписане су у камену,
али и много камење у историји.

Иван Карадак

Многе је појео мрак, јер су хтели све да изнесу на видело.
Живко Кулић

Многи би политичари били људи
да се не баве политиком.

Иван Вркић

Многи коњи су изашли из магареће клупе.
Срђан Јовановић

Многи краду, јер их је срамота да просе.
Бранислав Рибар
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Многи људи не знају шта мисле док не чују шта говоре.
Душан Радовић

Многи млади се нису вратили из рата.
Младости је све дозвољено.

Милан Тодоров

Многи од ових садашњих који траже демократију –
најбоље знају где су је закопали.

Бошко Смаћовски

Многи политичари користе Езопове басне као теоријску 
основу за своју праксу.
Божидар Маринковић

Многи се жале да су улице у нашој покрајини прљаве.
Нема везе, бар су етнички чисте.

Томица Петровић

Многи се питају како опстајемо упркос немогућој 
ситуацији.

Држе нас две ствари – вера у загробни живот 
и вера у боље сутра.

Ива Мажуранић
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Многи су месари остали без палчева.
Покажите политичара који је остао без језика.

Стојан Петковски

Многи траже
Дрво знања са секиром у руци.

Турхан Расиев

Многим људима мане
су једине врлине.
Здравко Курник

Многима је синуло
тек кад се земља нашла у – мраку.

Звонимир Балог

Многима од здраве хране
само остаје да гутају – ваздух.

Кемал Махмутефендић

Многима ради телевизор, пошто им не ради мозак!
Горан Кљајић
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Многима су потонуле све лађе, па висе по сплавовима!
Александар Стојадиновић

Многима су сва огледала смијешна.
Химзо Скорупан

Много је добро горети.
Али не да постанеш гар.

Василе Ђика

Много је обувених коња и поткованих људи.
Јоже Мотох

Много правде има тамо
где умире истина!

Иван Коларов

Могао бих бити паметан,
али нисам толико луд.

Фране Миличински Јежек

Могао бих да живим и боље,
али ме је срамота.

Бранислав Брана Црнчевић
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Могли бисмо да елиминишемо бирократију,
али је процедура веома сложена.

Александар Стојадиновић

Могли смо да бирамо између два зла,
а онда су нам знатно обогатили понуду.

Дејан Милојевић

Могли смо и горе да прођемо,
али и ово није за потцењивање.

Ивко Михајловић

Могу се похвалити да сам полицијска авангарда.
Прате ме.

Драган Копривица

Можда би га Дунав и опрао,
али то би изазвало еколошку катастрофу.

Момчило Михајловић

Можда би живот био музика,
кад не би имало толико диригената!

Софе Штерјоски
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Можда би и нас пјесма одржала
али ми немамо музичких жеља.

Ђорђе Латиновић

Можда би и отаџбину требало питати
колики је ко патриота.

Илија Марковић

Можда би неки продали земљу.
Али, ко ће ово да купи...
Милован Илић Минимакс

Можда бих се и ја бавио политиком, али родитељи
су ме одгојили да не будем вулгаран.

Ернест Бучински

Можда једна ласта не чини пролеће,
али десет кукавица још мање!

Бошко Смаћовски

Можда сам и грешио као државник,
али сам у мемоарима све то исправио.

Александар Чотрић
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Можда смо гробља изапустили,
али на покојницима интензивно радимо.

Јово Николић

Можда смо и погрешили,
али то је било једино исправно у том тренутку.

Зоран Т. Поповић

Може бити и горе. Они који брину о нама
још нису пружили свој максимум.

Драган Рајичић

Може нам бити далеко боље.
Само морамо да одемо одавде!

Драган Илић

Можемо и о поштењу.
Није изборна година.

Вељко Рајковић

Можемо лепо да живимо,
али не знам да ли је то у нашем интересу.

Горан Гаћеша
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Можемо слободно да накривимо шешир.
Нико ништа не убацује.

Вељко Рајковић

Можеш убити Бога у њему, али нема сврхе.
У њега се увукао неки ђаво.

Милија Булатовић

Мој анђео чувар је променио професију.
Јадран Кланица

Мој деда је носио шајкачу, отац шубару,
а мени кроји капу ко стигне.

Раде Ђерговић

Мој дечко лудо воли животиње.
Он устријели врапца да би нахранио мачке.

Силвестер Иштук

Мој отац је министар.
Мени је криминал у крви!

Бојан Љубеновић
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Мој папагај је стално извикивао непријатељске пароле.
Морао сам да убијем издајника.

Нинус Несторовић

Мој син је дао живот за отаџбину,
али се и отаџбина мени одужила.
Помогла ми је да сахраним сина.

Нинус Несторовић

Моја влада не може да пева македонске песме.
Пола влада не зна македонски.

Васил Толевски

Моја деца су на добром путу.
Напустила су Србију.

Раде Ђерговић

Моја домовина пуна је
обогаћених сировина.

Роберт Марић

Моја жена учи децу лепим манирима.
А ја бих желео да постану прави Срби.

Велибор Марјановић
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Моја је земља као из бајке.
Лијепа, а сиромашна.

Божо Марић

Моја мајка је једанпут рекла:
Нисам стара, иако сам дуго на свету.

Па је умрла млада са деведесeт година.
Здравко Калтнекар

Моја странка не даје лажна обећања,
али гарантује народу да ће решити све његове проблеме!

Драган Шушић

Моја улога је просветитељска.
Учим комшије како да праве ајвар.

Душан Пуача

Моје душевно здравље зависи од амнезије!
Радомир Путниковић

Моји родитељи су сиромашни.
Зато су поштени, а болују и од других болести.

Екрем Мацић
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Моле се доушници да читкије откуцавају!
Света Маслошевац

Молим те да ме не цитираш.
Још нисам мртав.

Иоан Ромошан

Молио сам Бога да сачувамо државу.
Сада молим да ме сачува од државе.

Суно Ковачевић

Мора више да се издваја за полицију него за војску.
Унутрашњи непријатељ је бројнији.

Слободан Симић

Мора да је празна слама, у суштини, највећи кривац за све.
Кад је већ толико млатимо!

Ђорђе Фишер

Морал јединице раван је нули.
Радоје Мађо Головић
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Морали смо да гинемо,
јер се другачије није могло живети.

Слободан Симић

Морали смо да заратимо.
Таква је конфигурација терена.

Горан Гаћеша

Морали смо дотаћи дно јер је врх недодирљив.
Јово Николић

Морална беда народа је већа претња
за културу од масовног сиромаштва.

Слободан Добрић

Морамо да пооштримо мере према бољима од себе.
Драгиша Кашиковић

Морамо да се стрпимо.
Сада није време за преживљавање.

Дејан Милојевић
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Морамо открити лопова 
макар он био најпоштенији међу нама.

Илија Лакушић

Морамо стати на ноге.
Штаке смо продали.

Васил Толевски

Морао бих да мајмунишем да бих постао њихов члан.
Дејан Лопичић

Морао сам да аплаудирам.
Нисам више могао да слушам глупости.

Верољуб Јовановић

Морао сам да устанем рано.
Пробудио ме национални понос.

Ивко Михајловић

Мост је срушен, али смо га до последњег часабранили 
својим телима.

Миливоје Радовановић
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Моћник није ни помислио,
а полтрон већ дели његово мишљење.

Драгослав Мишић

Мрак се не побеђује самоспаљивањем!
Софе Штерјоски

Мрзим слободу говора.
Што да говорим оно што не мислим?!

Витомир Теофиловић

Мрзит ћемо се док нас смрт не састави!
Роберт Марић

Мрмљао је кроз зубе
па су му прогледали кроз прсте.

Драган Копривица

Мртав капитал многи су стекли захваљујући
 гробној тишини!

Живко Гавриловић
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Мртви су извор поуке,
а живи – грешака!
Рангел Стаменов

Мува се никад не колеба између меда и – говнета!
Иван Русјаков

Муву није згазио.
Купиле су се на њега.

Вељко Рајковић

Мудрост је кад те пљују,
а ти мирно чекаш да им се осуше грла.

Роберт Марић

Муж је у браку увијек у мањини!
Здравко Курник

Мука га је натерала да промени веру.
Није имао ни за тоалет папир.

Марко Пешић
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Мука ми је кад вас видим.
А имам и других здравствених проблема.

Митар Митровић

Мумија је апсурдни компромис са смрћу.
Матија Логар

Муслимани се у Босни убијају међусобно.
То је само још један доказ да су они, у ствари, 

Срби друге вере!
Раде Јовановић

На Бадњи дан у погачи нашао
сам свој лични доходак!

Живко Павлов

На Балкану је најтеже бити Македонац.
Једно дупе а много кандидата.

Васил Толевски

На власти су људи пуни идеја.
Старих и по неколико стотина година.

Сабахудин Хаџиалић
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На вођу је извршен атентат.
Погођена му је сујета.

Филип Младеновић

На врх се најлакше долази одозго!
Борислав Митровић

На главу ми се попеле коса и власт.
Коса спаде, а власт ни да мрдне.

Слободан Јанковић

На дан гласања бирачи имају амнезију.
Суно Ковачевић

На двије столице могу да сједе они којима је задњица 
развијена на рачун главе.

Радомир Рацковић

На добром смо путу,
само брзина није одговарајућа.

Бојан Швентнер
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На европским путевима ограничена је брзина.
На нашим путевима ограничени су возачи.

Евген Јурић

На животињској фарми
људи су највеће животиње.

Нико Брумен

На изборе идем са псом трагачем
– да ми пронађе најбољег кандидата на изборној листи.

Миливоје Јозић

На изборима је најбоље бити народ.
Сви су на његовој страни!

Витомир Теофиловић

На изборима нема промашаја.
Обе стране су погођене.

Даница Машић

На изборима се бирају људи.
Не бирају се средства.

Александар Мијалковић
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На изборној листи је више кандидата.
Народу неће бити нимало лако
да погоди ко ће бити изабран.

Милан Тодоров

На информацију о долазећем благостању,
ципела му је зинула од среће.
Александар Добросављевић

На историјској раскрсници разапет је народ!
Милован Витезовић

На кључна места не сме се ставити– кључар.
Иван Карадак

На којем год пољу да ради, во остаје – во.
Иван Карадак

На коњским тркама је бар јасна ситуација.
Тамо никад не може победити магарац.

Миодраг Лазаревић

На коњу је. Гази редом.
Душан Ђорђевић
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На коњу су. 
Зајахали су народ.
Миле Ђорђијоски

На крају победио је разум.
А могао је и на почетку.

Рајко Мицин

На крају су се поделили.
Никада раније нису имали толико излаза.

Ратко Дангубић

На крсту не можеш се распети,
али можеш се обесити два пута.

Стојан Стојанов

На мала врата капитал нам долази.
А на велика профит одлази!

Ладислав Радек

На Марсу нема воде, јер киша не пада на горе.
Митар Ђерић Лаки



Васил Толевски

121

На масовним гробницама је никла трава, што само доказује 
да се на ове просторе враћа живот.

Владан Сокић

На мени нема честице прашине.
Живот ме је добро излупао.

Селимир Костић

На младима свијет остаје. Стари иду даље.
РадомирРацковић

На највишим гранам су они који чупају коријење.
Вишња Косовић

На нашем почетку беше позитиван хаос.
Михаило Вељковић

На нашим просторима
пендрек је мера за демократију.

Веле Коцески

На његов погреб ишли смо у тишини,
да га не бисмо пробудили.

Богдан Новак
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На овим просторима живе мирољубиви народи.
Они никога не дирају, убијају се само међусобно.

Зоран Т. Поповић

На политичким степеницама никад се не зна
да ли сљедећа води горе или доље.

Фадил Хаџић

На политичкој клацкалици превагнуо је народ.
И остао доле.

Александар Баљак

На помолу је трећи светски рат,
што смо ми добрим делом одрадили.

Срба Павловић

На прагу смо Европе. Просимо!
Ранко Пивљанин

На прагу успјеха не треба
дуго чистити ноге,

јер би нетко могао прије ући.
Фадил Хаџић
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На предизборне митинге увек носим две кантице.
Једну за мед, другу за млеко.

Бора Марковић

На предизборном скупу настао је потоп.
Потекли су мед и млеко.

Милен Миливојевић

На пролеће ћу се запослити у мешовитом предузећу.
Мешаћу малтер!
Небојша Вујовић

На путу у боље сутра, ми смо једина препрека!
Пеко Лаличић

На рачун будала не живе само
психолози и психијатри.

Јасим Мркаљ Кадмус

На састанку је толико гуслао да је било јасно 
да је слијепац.

Драган Копривица
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На састанцима је добра клима:
сви климају главом!

Мијо Мирановић Гроф

На сахрани мафијаша умјесто
почасне паљбе бачене су бомбе.

Драган Копривица

На сахрану пилета, дошли су сви копци!
Горан Кљајић

На својим грешкама се учи,
на туђим прави каријеру.

Мијо Мирановић Гроф

На стази смо успеха. Газимо ли, газимо!
Милован Вржина

На танак лед не падају тешки, већ навучени.
Мијо Мирановић Гроф

На удицу се хватају двије врсте риба: гладне и глупаве.
Саво Мартиновић
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На функције се углавном долази,
а са функција најчешће лети!

Стеван Р. Стевић

На челу је. Носи крст.
Стојан Петковски

На челу му пише
да је покушао главом кроз зид.

Милан Фридауер – Фреди

Навијам за Србију.
Одувек сам симпатисао оне
који немају шта да изгубе.
Александар Матијашевић

Над научницима смо спровели најсуровију тортуру.
Без муке нема науке.
Томислав Марковић

Нада је најбоља духовна храна
јер се може подгријавати.

Франо Вукоја
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Нада последња умире.
Најдуже нас мучи.

Дејан Тофчевић

Надамо се бољим данима. 
Ноћи могу да остану исте.

Зоран Ранкић

Надувана влада, надувани посланици, спласла држава!
Јелена Каначки

Надувени су обично они празни.
Зорица Крзнар Благец

Нажалост, уместо идеје увек победи неки човек.
Зоран Ранкић

Наивни се од политике надају, докони се њоме замајавају,
а перфидни од ње живе!

Дарко Михајловић

Најбитније је да сахранимо мртве.
Преживјели могу још мало да се стрпе.

Јово Николић
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Најбоља власт је она које нигде нема.
Растко Закић

Најбоља неправедна исхрана је из једног корита.
Милан Фридауер – Фреди

Најбоља туристичка промоција
наше Словеније је што више

словеначких туриста у Словенији.
Томаж Швагељ

Најбоље је да корумпиранима вашу критику
уручите у плавом коверту.

Љупчо Сиљановски

Најбоље је кад вас пошаљу до ђавола.
Не морате никуд да идете.

Александар Новаковић

Најбоље је онима који су на дну:
никада више не могу да падну.

Стеван Р. Стевић
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Најбоље је оно страшило
које највише сличи на човјека.

Франо Вукоја

Најбоље отварају уста они који имају пуну гузицу.
Јоже Воларич

Најбоље речи чувамо само за некрологе.
Ефтим Гашев

Најбоље сам саслушан у полицији.
Ефтим Гашев

Најбоље се разумију они који не мисле својом главом.
Екрем Мацић

Најбоље смо изабрали.
Зато се надамо најгорем.

Владислав Влаховић

Најбоље су одлуке о којима се не размишља.
Иван Раос
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Најбољи народ живи у најгорој држави.
Супротности се привлаче.

Витомир Теофиловић

Најбољи од свих система –
Сунчев систем.
Јандре Дрмић

Најбољи смо у земљи.
Кремирање не долази у обзир!

Вељко Рајковић

Најборбенији рушитељи постојећег поретка
су у правилу они који у будућем не кане радити.

Божидар Хитрец

Најбрже прогутају мамац они који не отварају уста.
Божидар Маринковић

Најважније је да га погубимо. 
Суђење може бити и постхумно.

Мића Тумарић
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Најважније је да се људи запосле, а плате нису примали ни 
у времену док нису радили.

Јован Стојадиновић

Највећа је жеља да не желимо ништа.
Јосип Гргић

Највећа казна за некадашње архитекте
би била, када би морали да живе

или раде у објектима које су изградили.
Драшко Веселиновић

Највећа покретна имовина Балкана су Срби.
Живко Вујић

Највећа слобода је кад смеш слободно да кажеш 
да слободе нема!

Миодраг Лазаревић

Највеће грешке праве се у прошлости.
Јоже Олај
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Највеће кукавице у арени,
најгласније бодре тореадора.

Александар Кујунђиски

Највеће светске силе схватиле су да не могу са нама.
Зато су кренуле против нас.

Растко Закић

Највеће штете има
од кратке памети са дугачким сећањем.

Јанез Сршен

Највећи патриота је онај који мисли
да би сви изгинули за њега.

Екрем Мацић

Највећи проблем болесне амбиције је
како да завлада здравим главама!

Георги Тихолов

Највећи Србин није у рату.
Не да му жена!
Раде Јовановић
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Највећу производњу меда и ове године
пријавили су – медведи.

Иван Карадак

Највећи лудаци никад не доспију у лудницу.
Исмет Салихбеговић

Највише вас мрзе они који вам највише дугују.
Душан Радовић

Највише војника на свету говори
руски језик – дијалекат калашњиков.

Милан Фридауер – Фреди

Највише је преживелих међу онима
који су нас позвали да гинемо.

Растко Закић

Највише кипова слободе
извајано је по наруџбини тиранина.

Иван Карадак

Највише људи прогута провалија између зуба и језика.
МилошРадусиновић
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Највише промашених метеоролога има
међу политичарима!

Миле Ђорђијоски

Највише светаца никне Богу иза леђа.
Младен Вуковић

Највише се колебао кад је остао сам са собом!
Георги Маков

Највише смо научили од Каина.
Хвала му, ко брату!
Драгослав Митровић

Највиши орден сатиричара – дисидентство.
Младен Вуковић

Највредније у човеку су кости.
Најкасније труле.

Милан Ј. Михајловић

Најгласнији су они који играју стране улоге.
Франци Чеч
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Најгоре је кад дивљак постане крупна звијерка.
Марко Ерцеговац

Најгоре од свега је што наше време тек долази.
Дејан Патаковић

Најгори затвор је онај у глави!
Горан Кљајић

Најдаље скочи онај који при скоку начини преступ.
Милан Бештић

Најдебљу хладовину прави породично стабло.
Исмет Салихбеговић

Најдубље укопавају они с површним знањем!
Владо Каракаш

Најжедније су чавке које су попиле мозак неког
политичара.

Ристо Стојановски
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Најзад је продрла истина у свет.
Зато нас сад и избегавају.

Милорад Марјановић Марона

Најкраћа овдашња хаику песма: Хаикуку леле!
Богдан Тодоровић

Најлакше је купити продану душу.
Драгослав Митровић

Најлакше полазе од себе
они који не мисле до чега ће доћи.

Мирко Петрић

Најлакше се истаћи
истицањем најистакнутијих.

Лука Томић

Најмаснији виц прича се
о немасном месу.
Ладислав Радек
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Најновије анкете показују да ће на власт
опет доћи политичари.

Ненад Ћорилић

Најновији метереолошки извештај за Србију сутра:
Времена више нема!!!

Раде Јовановић

Најопаснија овца је она која је појела вука.
Јоже Воларич

Најопаснија хајка је ако те потера малер!
Милан Ј. Михајловић

Најопасније оружје су људи малог калибра.
Мијо Мирановић Гроф

Најопаснији су поражени који преживе.
Жарко Петан

Најплаћеније слуге су политичари који служе народу.
Александа Глогинић
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Најпре је комунизам почео да се распада,
после је замирисало на барут.

Бошко Перински

Најпре наједи се добро,
никад се не зна шта ти се може десити.

Јоже Воларич

Најприје оду они чије вријеме тек долази.
Драго Боснић

Најприје се запале масе –
затим свијеће.
Алдо Мателић

Најскупље инвестиције, то су ипак – куле у ваздуху.
Истина, за њих се и најлакше добија грађевинска дозвола!

Ђорђе Фишер

Најстабилније личности су – споменици.
Диме Бошков

Најстрашнија влада прави се од дрвене главе.
Турхан Расиев



„Бисери балканског афоризма2“

138

Најтеже је испити задњи толар.
Због тога што за један толар не добијаш ништа.

Евген Јурић

Најтеже је насликати камелеона. 
Никако да му потрефиш боју.

Срба Павловић

Најтеже је не лагати себе.
Здравко Калтнекар

Најтеже се постклизнути
гдје је све подмазано.

Драго Боснић

Најтежи су људи који
све добијају на лак начин.

Бојан Швентнер

Најтужније је кад људи почињу
да пружају руке у облику шапе!

Христо Димиев
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Након демократских промена грађани не живе горе.
Још увек су доле.
Драган Миљковић

Након интервенције органа реда
демонстранти су се разбежали на све стране,

чиме су показали да нису јединствени у својим захтевима.
Александар Баљак

Након првих вишестраначких избора,
народ је пао под своју власт.

Александар Баљак

Након проведеног викенда, опет нам иду на живце.
Раде Рончевић

Након сваке битке побједнику
стижу бројна појачања.

Лука Томић

Нама је равно све до Косова.
А онда, државна граница.

Душан Пуача
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Нама морал је на првом месту.
На другом је проституција.

Томислав Марковић

Нама не треба интернет.
Ми претражујемо по контејнерима.

Јасмина Буква

Нама ништа не пада на памет,
док нас добро не удари у главу.

Исмет Салихбеговић

Нама ништа није пало с неба. Осим бомби.
Мића Тумарић

Нама победничко постоље није потребно.
Ко је првак, попне нам се на главу!

Нинус Несторовић

Нама ратна слава, њима територије!
Миладин Берић
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Нама се не пише црно.
Одавно смо већ прецртани.

Божидар Пешев

Намерно га је саплитао,
ни не слутећи да ће тако високо пасти.

Горан Т. Алексић

Напад је најбоља одбрана.
Зато смо први почели.

Александар Баљак

Напишите ми јединицу,
али немојте црвеном бојом.

Фране Миличински Јежек

Напокон смо сви под једном заставом. 
Бијелом.

Недељко Блажић

Наполеон се рађа на острву и умире на острву.
Ми који се налазимо на полуострву,

нисмо ли полунаполеони!
Богомил Евтимов
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Направили смо корјените промјене.
Почупали њихово, а посадили своје коријење.

Слободан Јанковић

Направили су корените промене.
Извадили су нам душу.

Ивко Михајловић

Направио сам лом са директором.
Сада ми сакупљају делове.

Иван Карадак

Направите већ једном државу
а потом ме оптужујте како је рушим.

Силвестер Иштук

Направише од народа стадо и све крену као по лоју.
Александар Добросављевић

Напредак је немогућ без борбе,
али зашто се једни боре а други напредују?

Димитар Керелезов
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Напредак је у плурализму, од ком-партије до комб-партија.
Зоран Р. Ковачевић

Напредни су у сваком случају, чак и у несрећном.
Слободан Добрић

Напредујемо јако споро.
Мењамо точкове умјесто коња.

Јово Чулић

Напунио сам 51. годину.
Постао сам већински власник свог живота.

Душан Пуача

Напустили су нас кад нам је било најтеже.
Одмах нам је било лакше.

Ратко Дангубић

Наравно да смо у праву кад не знамо шта је истина.
Драган Матејић

Наређење је стигло са највишег места.
Из подземног склоништа.

Илија Марковић



„Бисери балканског афоризма2“

144

Народ више не ћути. 
Сад је занијемио.

Мијо Мирановић Гроф

Народ добија мрвице – али екстра квалитета!
Славомир Васић

Народ добије говор кад тражи одговор.
Драго Боснић

Народ и даље гладује, 
али то сада чини са апетитом.

Владан Сокић

Народ има скоро све
и зато су њихови захтеви минимални.

Тражи само хлеб.
Александар Чотрић

Народ је бесмртан. 
Од глади умиру само појединци.

Милен Миливојевић
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Народ је добио што је тражио.
Изгубио је што је имао.

Суно Ковачевић

Народ је задовољан, свиђало му се то или не!
Роберт Марић

Народ је заслужио да му вођа подигне споменик.
Саво Мартиновић

Народ је злопамтило.
Сваки пут гласа за исте.

Екрем Мацић

Народ је изгубио поверење у државу
јер се најмање верује у оно што голим оком није видљиво!

Миодраг Тасић

Народ је на изборима рекао своје.
Сад је на политичарима да се договоре ко је победио.

Драган Рајичић
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Народ је напредовао у финоћи.
Већ је постао бољи него што власт заслужује.

Драган Шушић

Народ је незахвалан.
Једино га интересује како да преживи.

Божо Марић

Народ је овде увек знао због чега гине.
Зато је смрт увек примао као олакшање.

Ива Мажуранић

Народ је паметнији од својих лидера,
и они му то никад неће опростити.

Анђелко Ердељанин

Народ је побеснео од изобиља.
Само прочепркају по површини,

а више од пола контејнера се баци.
Ђорђе Оташевић

Народ је позван на велика одрицања.
Свако према могућностима.

Горан Гаћеша
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Народ је скелет државе,
а власт месо са унутрашњим органима.

Костадин Уста Петров

Народ је спреман и на већа одрицања.
Само да му буде боље.

Илија Марковић

Народ је спреман на одрицања.
Најрадије би се одрекао владе.

Александар Чотрић

Народ је толико богат, да не зна што је његово.
Илија Лакушић

Народ је, коначно, прогледао.
Сад може да жмури на све.

Вељко Рајковић

Народ који влада, нема коме да се жали.
Александар Баљак

Народ који воли да сања, неће да се пробуди!
Растко Закић
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Народ који гладује, лакше лебди у облацима.
Растко Закић

Народ који има овакву власт заслужује и гору,
само кад би таква постојала.

Владан Сокић

Народ који има толико споменика заслужује бољу 
прошлост.

Божо Марић

Народ који може више да издржи, касније се буни.
Павле Ковачевић

Народ који може све да свари,
и заслужио је да једе говна.

Дејан Милојевић

Народ који не може да држи мач, држи свеће.
Крсто Дамјанов

Народ који нема будућност,
нема никаквог разлога да за њу брине.

Зоран Ранкић
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Народ не жели да гледа промашене политичаре.
У те сврхе се често користе покварена јаја.

Јово Николић

Народ не само да сам кроји своју судбину
него се с њом већ и помирио.

Драган Рајичић

Народ није стока,
али нема пара за квалитетнију храну.

Борислав Богдановић

Народ обожава вођу.
Уопште, болесници највише воле оно што им шкоди.

Дејан Милојевић

Народ поставља глупа питања а премијер одговарајуће 
министре.

Слободан Жугић

Народ свашта прича.
Па и оно што га је задесило.

Илија Марковић
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Народ све види.
Наш мрак је ријетка појава.

Вељко Рајковић

Народ се више не плаши бомбардовања.
Њега је сада страх од живота.

Драган Рајичић

Народ се заситио високом политиком.
Сад тражи да једе.

Ива Мажуранић

Народ се плаши и празне пушке. 
Тукли су га и кундацима.

Мића Тумарић

Народ се увек бори ћутањем.
Мења се само начин ћутања.

Радмило Мићковић

Народ толико воли државу да одумире уместо ње.
Нинус Несторовић
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Народ тражи вођу да му се потчини!
То се зове: народна воља!

Горан Кљајић

Народ трпи до одређене границе,
а преко границе трпи други народ.

Слободан Дучић

Народ трпи до одређене границе.
Послије иде у иностранство.

Ђорђе Латиновић

Народ увек изгуби на изборима.
Надгласа самог себе.

Ненад Николић

Народе којима владају доживотни предсједници
историја је осудила на максималну казну.

Божо Марић

Народима без слободе окупатори су сопствене вође.
Растко Закић
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Народне посланике би требало на тендер.
Почетна цена пет пара!

Александар Матијашевић

Народно вјеровање:
ако падне киша или власт, биће то родна година!

Борислав Митровић

Народно ћутање могуће је
само у Републици риба.

Иван Цимерман

Народу је безброј пута речено да је срећан,
али њему не вреди говорити.

Александар Баљак

Народу је најлакше запушити уста
у име народа!

Милован Витезовић

Народу који трпи све, не може се ништа.
Стеван Наумовић
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Народу са импотентним државницима пада стандард.
Растко Закић

Народу у сенци великана никада није топло.
Јасим Мркаљ Кадмус

Народу увијек припада будућност,
а власти садашњост.

Владимир Милак

Нас могу само мало да убију
јер у нама живота скоро и да нема.

Александар Баљак

Наследници су се одрекли наслеђа.
Довољно проклетство им је што су некад живели овде.

Драган Огњановић

Насмешите се, ствар нам је за плакање.
Зоран Михајлов
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Наставили би ми са описмењавањем,
али се бојимо да не постану сви доктори наука.

Момир Станислављевић

Наставићемо да рушимо зидове.
Имамо ми главу за то!

Вељко Рајковић

Настрану мотка, ови и по застави.
Урош Ковачевић

Наступило је опште весеље – нико никога не жали.
Срба Павловић

Наталитет нам је у сталном опадању,
само се профитери силно размножавају.

Драгана Пиљак

Натерали су га да копа себи гроб.
У раду је спас.
Милан Тодоров
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Научи се смијати,
да плачеш знаш од малена.

Јосип Гргић

Научници су хуманији од политичара.
Експериментишу на животињама.

Радомир Рацковић

Нахранићемо пола Европе.
Појешће нас за доручак.

Дејан Милојевић

Нација је пијана.
Вођу трезан не може слушати.

Мића Тумарић

Нације су нам се подмладиле – изгледају
као прије двјеста-триста година.

Момчило Драгичевић

Нације, као и људи, кад се буде, имају потребу 
да се протежу.

Исмет Салихбеговић
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Национализам је болест пред којом су безбедне само старе, 
сенилне државе.

Жарко Петан

Националном кључу домовина је привезак.
Милутин Млађеновић

Наш брод не тоне –
већина пацова је на својим местима.

Дејан Миличић

Наш брод нема где да потоне.
Сем кризе, код нас је све плитко.

Милен Миливојевић

Наш брод улази у мирније воде.
Таласи на дну су слабији него на површини.

Јово Николић

Наш вођа је био толико велик
да су њиме могле управљати само велике силе.

Душан Војводић Бирџа
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Наш Вођа није лопов.
Лопов је интелигентан и храбар.

Васил Толевски

Наш Вођа није мртав. Мртве поштујемо.
Васил Толевски

Наш вођа није слеп.
Што је још трагичније.

Ђорђе Оташевић

Наш вољени министар имао је саобраћајну несрећу.
После несреће остао је жив.

Евген Јурић

Наш животни стандард
постаје све опаснији по живот.

Јанко Бучар

Наш је Вођа феномен! Слепац а види све.
Васил Толевски
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Наш је народ мали, али га у маси увек има.
Раша Папеш

Наш је проблем да живог човјека
помјеримо са мртве тачке.

Дарко Батан Жуњић

Наш мрак је представљен у кривом светлу!
Ранко Пивљанин

Наш мрак трајаће свјетлосну годину.
Радоје Мађо Головић

Наш народ је добар и то само квари руководиоце.
Шта је народ гори – руководиоци су бољи и одговорнији.

Душан Радовић

Наш народ је добро одгојен.
Шути, јер нитко га ништа и не пита.

Марко Гргичевић
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Наш народ је крајње заостао.
Данас умире од глади уместо да је то обавио још у 

средњем веку.
Милан Тодоров

Наш народ је храбар.
Воде га у боље сутра, а он ни да јаукне.

Милан Ј. Михајловић

Наш народ још увек једе дупло више хлеба од Немаца,
али владине мере ће нас и у том погледу 

приближити Европи.
Милан Тодоров

Наш народ нема смисла за духовно.
Само мисли на храну!

Саша Миловановић

Наш научни потенцијал је толико велик
да му нема места у нашој земљи.

Дејан Тофчевић

Наш Незнани јунак је познатији од њиховог.
Зоран Ранкић
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Наш парадокс: лежи,
а добро политички стоји.

Младен Вуковић

Наш парламент је као зоолошки врт.
На све стране ретке зверке.

Горан Мишковић

Наш пензионер се храни само бираним јелима: бира она 
најјефтинија.

Марко Гргичевић

Наш председник никада не иде на одмор.
Не може допустити да други нешто забрљају.

Бојан Љубеновић

Наш пут је прави, само што ми тога још нисмо свесни.
Раде Ђерговић

Наш пут се зна. Главом кроз зид.
Владица Миленковић Влајче
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Наш пут у будућност је беспрекорно чист.
Идемо без трага.

Раде Петковић

Наш се народ храни аргументима.
Јанез Сршен

Наш функционер је упао у септичку јаму.
Брзо се прилагодио околини!

Васил Толевски

Наш циркус је добар и за старе лавове!
Милован Вржина

Наш човек је каваљер.
Потрошиће последњи динар да преживи!

Раде Јовановић

Наша будућност обећава, али јој ништа не верујем.
Дејан Тофчевић

Наша вековна огњишта нису угашена.
Штавише, проширила су се на читаве куће.

Дејан Тофчевић
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Наша власт плени – мало шармом, више имовину!
Бобан Милетић Бапси

Наша господа је свјесна ситуације
у којој се не налази.
Никола Шарановић

Наша демократија нема премца!
На власти су издајници, а у опозицији – патриоте!

Витомир Теофиловић

Наша држава је одумрла на најбољи могући начин –
никога нисмо ражалостили.

Срба Павловић

Наша држава је тежак инвалид.
Недостаје јој рука правде.

Нинус Несторовић

Наша земља има
много пријатеља у свијету,

а има и оних који јако воле нашу земљу.
Здравко Хорват
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Наша земља је гдје су и наши гробови.
Нећемо да живимо на територијама ван наше контроле.

Јово Николић

Наша земља је јединствена
јер луди и збуњени чине интегралну целину.

Петар Лазић

Наша земља је као човек.
Што је старија, то је мања.

Срђан Јовановић

Наша земља је толико задужена
да су морали да нам попишу становништво!

Слободан Симић

Наша историја је богата, али јој недостају личности.
Срба Павловић

Наша је влада најдужа!
Глава им је у облацима, а дупе у фотељи.

Васил Толевски
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Наша је земља мала,
можда су зато апетити суседа велики.

Бошко Перински

Наша је мисија да све порушимо,
како би будуће генерације могле почети од нуле.

Ранко Гузина

Наша мила независна Македонија
никад није била тако зависна.

Благоја Стаматовски

Наша најбоља сатира
настала је у ружним временима,

а за савремену долазе бољи дани.
Александар Баљак

Наша памет је далеко догурала.
До Канаде, Аустралије...

Слободан Дучић

Наша политика је велика модна писта на којој
добро обучени манекени шетају пред голом публиком.

Растко Закић
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Наша садашњост је пљунута прошлост.
Милан Р. Симић

Наша ситуација могла би да се опише и ћутањем.
Радивоје Рале Дамјановић

Наша слабост је у томе што смо јаки као ова земља.
Радмило Мићковић

Наша трагедија је уролошка комедија.
Ко нас гледа, упиша се од смеха.

Васил Толевски

Наша химна има само мелодију,
јер свако пјева неки свој текст.

Динко Османчевић

Наша штампа има чланке, али нема кичму.
Зоран Спасовић

Нашао сам згодан камен.
Још да нађем неког са хлебом.

Далибор Филиповић Филип
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Наше басне су поучне за људе, али вређају стоку.
Веселин Лари Мишнић

Наше вође јесу слепе, али кажу да су видовите!
Слободан Симић

Наше границе су обиљежене нашим гробовима.
Непријатељ може да уђе само преко нас мртвих.

Јово Николић

Наше је судство понекад независно. Од правде.
Атанас Крлевски

Наше колективно научно достигнуће:
Идентификовали смо преко милион нијанси 

најцрњег мрака.
Воја Ивановић

Наше напредовање не може никоме да промакне.
Посрћемо на сваком кораку.

Вељко Рајковић
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Наше реке су погодне за развој туризма,
тамо се и рибе одмарају на леђима.

Тома Ракијаш

Наше сиромаштво није без граница.
Граничи се са бедом.

Милош Ђурђев

Наше слабости – то је нешто јаче од нас.
Исмет Салихбеговић

Наше стање увек је озбиљније од нас.
Растко Закић

Нашег вољеног министра често боли глава.
Испитали су га. У глави није имало ништа.

Евген Јурић

Наш ауто-пут има више наплатних рампи 
него саобраћајних знакова.

Живко Кулић
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Наши генерали су људи на свом месту.
Сви су по затворима!
Радмило Мићковић

Наши генерали су најбољи.
Тражи их цео свет.

Душан Пуача

Наши животи су у њиховим рукама.
То се зове размјена материје.

Радоје Мађо Головић

Наши закони су најстарији на свету.
Скупштина још није скупила кворум.

Иван Бузуровић

Наши лекари се непрестано усавршавају.
Уче на својим грешкама.

Александар Стојадиновић

Наши лопови немају шанси.
Сваку су искористили у претходном мандату.

Вељко Рајковић
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Наши мирољубиви омладинци храбро се носе
са дивљим хордама страних туриста.

Драгутин Минић Карло

Наши непријатељи нас обожавају.
Па, ми смо их измислили!

Раша Папеш

Наши непријатељи су нам ипак пријатељи.
Таман кад су почела да нам се гасе огњишта,

запалили су нам куће.
Станислав Томић

Наши непријатељи у нашем систему не би мењали ништа.
Растко Закић

Наши политичари имају поштене намере.
Они се озбиљно забављају са нама.

Александар Баљак

Наши политичари купују јефтине политичке поене,
а не либе се ни да просе.

Живојин Денчић
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Наши политичари много путују по свету,
а да невоља буде већа често нам се и враћају.

Милан Тодоров

Наши политичари нису повезани са мафијом.
Они воле самостално да раде свој посао.

Раде Ђерговић

Наши политичари пркосе законима природе.
Што се више пењу, све су тежи.

Душан Војиновић

Наши политичари се деле на левичаре и десничаре.
Зависно од тога која им половина мозга не функционише!

Раде Јовановић

Наши политичари ће добити 
нобелову награду за економију.

Од земље без песка направили су пустињу.
Боривоје Илић
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Наши посланици не смеју много да једу.
Пуни су себе.
Евген Јурић

Наши представници су понијели оно најбоље из базе.
Узели су нам душу!

Бојан Богдановић

Наши преци живели су веома бедно,
а према најновијим подацима
неки уопште нису ни живели.

Бранислав Брана Црнчевић

Наши пријатељи су тако блиски–
одмах до наших непријатеља.

Блаже Докулевски

Наши психијатри уживају велики углед у свету.
Али ни приближно као пацијенти!

Раде Јовановић

Наши стари су били паметнији.
Они су водили коње.

Вељко Рајковић
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Наши су политичари читањем покварили очи, 
а размишљањем – мозак.

Мирослав Клиновски Клињо

Наши суседи живе на граници лудила.
Петар Лазић

Наши тунели су специфични. Мрачни су на оба краја.
Мића Тумарић

Наши функционери стварно немају среће.
Утрапили су им најсиромашнији народ у – Европи!

Иван Карадак

Нашим коњима не треба седло.
Они нас јашу на голо.

Васил Толевски

Нашим старима је задња нада Свето Писмо,
а младима – гарантно.

Милко Грбовић
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Нашли смо заједнички језик,
сад би било паметно

да нађемо заједничке зубе.
Матија Логар

Нашли смо оригиналан начин како да
истребимо вукове.
Поклали смо овце.

Иван Карадак

Нашли смо се пред понором, што побија мишљење
да наш пут никуда не води.

Зоран Т. Поповић

Нашом борбом против читавог света
већ смо задивили човечанство.

Миливоје Радовановић

Наштимовани су сви инструменти.
Само бубањ да се огласи.

Влајко Ћулафић

Нашу величину нико не доводи у питање.
Само нам препоручују бољег психијатра.

Драган Огњановић
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Нашу владу чека велика награда на небесима.
Помогла нам је да почнемо строго постити.

Марко Ерцеговац

Нашу власт не одликује само кратка памет,
него и дуги прсти.

Милорад Марјановић Марона

Не бавим се политиком и осталим крвним деликтима.
Игор Живковић

Не би било страшно што су нас прешли да нисмо згажени.
Милан Ј. Михајловић

Не би вођа могао забити нож у леђа свом народу
да му народ није клањао.

Душан Војводић Бирџа

Не би Домановић био бесмртан да нам се и
његов слепи вођа није повампирио.

Драган Рајичић
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Не бисмо били листом уз њих
да нијесмо мислили да ће они, макар мало, 

бити плодом уз нас.
Владимир Мићковић

Не бих видио, да нисам вјеровао.
Роберт Марић

Не бих волио да комшији цркне крава.
Могу умријети од среће.

Сенад Хонић – Хона

Не бојте се самоизолације!
Ако не извозимо робу, извозићемо људе!

Витомир Теофиловић

Не бојте се, то је само страх!
Роберт Марић

Не брините за демократију – у чврстим је рукама.
Милорад Ранков
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Не будите црна овца,
јер бисте могли постати жртвено јагње.

Јанко Бучар

Не везујте човека ланцем – почеће да уједа!
Дукан Јелен

Не верујем да би тај политичар могао
да изврши самоубиство.

Он увек промаши.
Растко Закић

Не верујем ни да сте чували овце.
Овце се бар тога не сећају.
Владимир Булатовић Виб

Не верујем у теорију завере.
Ја верујем у праксу.

Милован Вржина

Не верујте омладини. И она ће да остари.
Владимир Јовићевић Јов
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Не вјеруј политичарима.
Слиједи их. За твоје добро.

Сабахудин Хаџиалић

Не волим отаџбину. За њу се гине.
Никола Рацковић

Не гледај уназад... опасни су обично спреда.
Јоже Воларич

Не говорите о свом поштењу у присуству живих свједока.
Бранислав Рибар

Не говорите оно што мислите
ако живите од тога шта говорите.

Душан Радовић

Не губе нас из вида. Имају нас на нишану.
Раде Кецојевић

Не губите тло под ногама.
Живот вам виси о концу!

Миле Ђорђијоски
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Не гурајте главу у песак,
задњица вам постаје мета!

Димитри Лешниковски

Не дају нам уста да отворимо.
Плаше се да их не прогутамо.

Наташа Ђорђијоска

Не дере се жртвени јарац што га кољу,
већ што је испао овца.
Миломир Ђукановић

Не дирајте моје кругове.
Вртите се у својим.
Душко М. Петровић

Не дирајте у демократију! Сва је у ранама.
Ђуро Стипановић

Не дозволите да вам кибицери воде партију,
жртвоваће прво вас!

Владимир Јовићевић Јов
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Не држите ватрене говоре
онима који имају сламу у глави!

Срећко Лазари

Не држите их за ријеч.
То је једино што немају.

Радомир Рацковић

Не држите лажне лекције неписменима,
брзо ће вас прочитати!

Благоја Тасески

Не држите нас за реч, радимо на врућим темама.
Бојан Швентнер

Не живе само педикери од радничких жуљева.
Јасим Мркаљ Кадмус

Не живим у ери компјутера. Ја живим у Србији.
Невен Шијаков

Не заборавите!
Црвена боја нам је у крви!

Иван Вркић
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Не затварајте народу уста.
Он је најопаснији док ћути.

Ефтим Гашев

Не звиждите онима за говорницом.
Срање је физиолошка потреба.

Слободан Јанковић

Не зна се дали ће нас Европа примити,
али Африка нас је већ ставила на листу чекања.

Милован Илић Минимакс

Не зна се када је лав у шетњи
а када у лову!
Донка Раинова

Не зна се од чега је умро а још мање од чега је живео.
Зоран Т. Поповић

Не знају о чему причају,
а опет нам све лепо објасне.

Живан Глишовић
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Не знам чему служе ватрогасци 
– кад директори фирме гасе.

Будимка Стојанов

Не знам зашто хоће да ме смене
с премијерског места,

када ништа нисам урадио.
Александар Чотрић

Не знам је ли рад створио човјека,
али знам да су на радним акцијама прављена дјеца.

Исмет Салихбеговић

Не знам од чега бисмо живели да нисмо пропали.
Здравко Гојковић

Не знам шта смо дуже чекали: владу или кишу.
Киша је пала, а ако влада не падне, 

биће то велика непогода!
Радмила Вељковић

Не знам што ће бити са мном, али има ко зна.
Илија Лакушић
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Не знамо где нам је дупе а где глава,
али ће Парламент све то окупити на једно место.

Петар Лазић

Не знамо гдје нам је глава
па ћемо се борити раме уз раме.

Виктор Иванчић

Не знамо шта је специјалитет наше кухиње.
Још смо на заједничком казану.

Драган Рајичић

Не играмо сви значајне улоге.
И сценарио неко мора написати.

Ладислав Кун

Не идите мојим стопама.
То и ја избегавам кад год могу.

Зоран Станојевић

Не избегавај мобилизацију!
Наш оркестар после посмртног марша
бесплатно свира и две песме по избору.

Ђорђе Оташевић
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Не излази из коже,
дерикоже ће је продати!

Иван Коларов

Не интересује ме власт.
Нисам авантуриста.

Весна Денчић

Не јуре лопова.
Плаши их самоћа.
Миле Ђорђијоски

Не китим се туђим перјем, али не дозвољавам 
ни да ме черупају.

Радомир Мићуновић

Не кријте се иза заставе, нисте на лафету!
Миленко Пајовић

Не критикујте нашу владу.
Најлакше је против слабих и немоћних.

Радомир Речевић
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Не куните се у Македонију.
Она ионако има много заклетих непријатеља.

Ђорги Донев

Не љутимо се на савезнике што су нас бомбардовали.
Међу пријатељима је све дозвољено.

Александар Баљак

Не мењајмо владу.
Какве смо среће, доћи ће још гори!

Бобан Милетић Бапси

Не мењајте имена улица.
Заборавићемо кривце!

Раде Јовановић

Не мењајте фигуре
да вам партија дуже траје!

Александар Баљак

Не мислим ништа.
Ја сам један од многих који тако мисле!

Раша Папеш
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Не мислите често својом главом!
Прећи ће вам у навику.

Бранислав Рибар

Не могу вам рећи како ствари стоје из моје перспективе.
Перспективу не видим.

Никола Рацковић

Не могу главе тек тако да лете!
Мора да постоји неки ред летења!

Нинус Несторовић

Не могу да замислим некога ко ми је сличан,
а није леп и паметен.

Саво Мартиновић

Не могу мирно да гледам како нам земља пропада.
Хтео бих да помогнем.

Милан Цветковић

Не могу све лажи стати у гласачке кутије!
Борислав Митровић
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Не могу сви у Партију! Неко мора и да ради.
Драгиша Кашиковић

Не могу се помирити са судбином.
Окренула ми је леђа.
Мухарем Омеровић

Не може будала мрзити паметнога
колико паметан мрзи од себе паметнијег.

Весна Парун

Не може грађанима свако да обећава благостање!
За то је задужен кризни штаб!

Раша Папеш

Не може мене да јаше ко и како хоће.
Сам ћу да га гласам!

Александар Матијашевић

Не може све једна мајка да роди.
Иначе би се ми клали чешће.

Дејан Миличић
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Не може се Вођа поистоветити са елементарном 
непогодом.

Елементарна непогода буде и прође.
Илија Марковић

Не може се говорити о сексу,
а да се не дотакне и политика.

Екрем Мацић

Не може се казати да су жртве биле узалудне.
Живи већ завиде мртвима.

Ратко Дангубић

Не можемо бирати између два зла.
Има их много више.
Радомир Рацковић

Не можемо да бирамо најбоље.
Најбољи се не баве политиком.

Стеван Наумовић

Не можемо да живимо нормално.
Наш народ није на то психички спреман.

Слободан Симић
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Не можемо да испоручимо ратне злочинце.
Тренутно позирају за споменике!

Слободан Симић

Не можемо да испоручимо све заробљенике.
Слаћемо их у деловима.
Александар Новаковић

Не можемо да се пожалимо на мањак демократије.
Неко би могао да нас чује!

Ненад Николић

Не можемо сви заједно изаћи из кризе. 
Ко би остао у Србији?!

Драган Миљковић

Не можеш свима угодити!
Зато се ограничи на себе!

Горан Кљајић

Не мора историја увек да буде крвава,
али таква је традиција.

Весна Денчић
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Не мора сва стока силазити са села,
има је доста и у граду.

Милад Обреновић

Не морам да будем песимиста да бих знао да ће бити горе.
Довољно је да само останем жив.

Драган Огњановић

Не морамо бринути о будућности.
Имамо довољно прошлости за следећих педесет година.

Душан Радовић

Не мораш бити јаје да би био мућак.
Момчило Драгичевић

Не мрзе вас кад сте грешни као кад сте успјешни!
Рако Никчевић

Не мрзе политичари интелигенцију.
Чак им и недостаје.

Раде Јовановић
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Не надајте се ванредним изборима.
Казна се мора издржати до краја.

Слободан Симић

Не наседајте глади. Контејнери су пуни.
Екрем Мацић

Не обећавајте више! 
Не могу толико да се радујем!

Зоран Симовић

Не одвезујте језик, завезаће вам црева.
Миле Бојађиски

Не пасу сви траву. Неки су на дијети.
Миле Ђорђијоски

Не плаши се свакога ко ти показује зубе.
Многи имају само вештачке зубе.

Јане Атанасов
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Не плашим се глади.
Стално у мени нешто кува.

Драган Шушић

Не плашим се да кажем шта мислим.
Плашим се да мислим.

Весна Денчић

Не плашим се хирурга који ради као таксиста,
плашим се таксисте који ради као хирург.

Атанас Крлевски

Не плашим се што је демократија угрожена.
То је далеко од нас.

Александар Новаковић

Не плашите се смрти.
Она долази на крају живота.

Павле Ковачевић

Не подржавам колективни злочин.
Ја вреднујем појединачан учинак.

Ненад Вучетић
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Не попуштајте, мислиће да сте паметни.
Пера Јанчић

Не правите од мрава вола,
волова ионако имамо превише.

Градимир Здравковић

Не претерујте са свирањем химне.
Ионако доста стојимо у месту.

Владимир Булатовић Виб

Не признајемо да од нас има јачих.
То је јаче од нас.

Владимир Мићковић

Не причајте гласно – плашите мисли.
Димитар Атов

Не ради се више по глави становника, него о глави.
Бодин Марјановић

Не радимо ништа стихијски.
Ми и прошлост испланирамо.

Славомир Васић
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Не разумеју нас,
да не разумемо сами себе.

Цвето Градишар

Не разумем жалосну врбу. 
Као да је осталом дрвећу лако.

Вук Глигоријевић

Не разумем зашто се добит рачуна по глави становника,
а завршава у џеповима појединаца?

Слободан Дучић

Не разумем раднике: зашто траже хлеб пред Скупштином?
А прошли су поред толико контејнера!

Раде Јовановић

Не разумем се у политику.
Ситнији лоповлук ми је схватљивији!

Александар Матијашевић

Не рачунајте на нас. Ми смо поштени.
Ацо Доганџић
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Не само да мислимо својом главом,
већ је користимо и за кроз зид.

Живко Ђуза

Не само заразна, власт је и – прелазна.
Крешимир Метелко

Не сећам се кад сам последњи пут јео.
Нисам злопамтило.

Дејан Милојевић

Не слажем се да риба од главе смрди
док сам ја глава.
Силвестер Иштук

Не слушају сва говеда говеђу музику.
Нико Брумен

Не сме се писати да је неко лопов,
све док га за двадесетак година
суд не осуди на условну казну.

Слободан Жикић
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Не смемо дозволити изручење ратних злочинаца.
Сви су они демократски изабрани.

Момчило Михајловић

Не смета му што фотеља има три ноге.
Он се понаша као да има четири.

Даница Машић

Не соли памет ономе који је нема!
Пајо Канижај

Не стидим се да кажем да сам Србин.
Мене ничега није срамота.

Александар Чотрић

Не стидите се овчарског штапа, него просјачког!
Димитри Лешниковски

Не тражи длаку у јајету ако је имаш на језику.
Душко М. Петровић

Не тражи свога Бога у паклу.
Владимир Гајшек
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Не тражите изгубљену генерацију.
Ту смо!

Јоже Петелин

Не треба да бринемо за нашу будућност.
Они који су нас донели до гроба знаће и да нас сахране.

Драган Рајичић

Не треба да нас масирате да бисмо знали
да су у све умешани ваши прсти.

Радивоје Бојичић

Не треба да штрајкујемо.
Знамо други начин да би радили лоше.

Богдан Новак

Не треба мењати оне који нам држе
празне и досадне говоре

већ оне који им те говоре пишу.
Душан Радовић

Не треба нам сат, треба нам звоно.
Оно ће нам боље рећи колико је сати.

Миладин Берић
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Не треба нам химна, ми смо своје отпјевали.
Маринко Чавар

Не треба се секирати за садашњост.
Будућност би могла бити још гора.

Ђуро М. Црномарковић

Не узимајте ме за сведока.
Ништа добро нисам видео.

Радмило Мићковић

Не улажем рад – мала је камата!
Софе Штерјоски

Не учи док је жив
ко живи како је научио.

Мирко Петрић

Не цепајте предизборне плакате!
Крв на зиду још је свежа.

Александар Новаковић
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Не цитирамо Дантеа. Сведочимо из пакла.
Зоран Р. Ковачевић

Не штедим паре за црне дане.
Мени су сви исти.

Мухарем Омеровић

Не штрајкујемо глађу, мада имамо идеалне услове за то.
Бајрам Сали – Баки

Небеса су наш други дом. Већ одавно смо као мртви...
Срђан Симеуновић Сендан

Небеском народу подземље је у авионима.
Живко Вујић

Небо види све, а земља све осећа.
Михаило Вељковић

Невин је као јагње.
Не гине му ражањ!

Софе Штерјоски
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Невјерица у Бога – атеизам.
Вјера у човјека – скептицизам.

Алија Капиџић – Алкап

Невладине организације оштро су реаговале
на агенцијску вест да су Шиптари заклали троје Срба.

По њима, назив Шиптари је увредљив.
Александар Чотрић

Невладине организације су владине организације, само 
што су влада и организације у различитим државама.

Јован Стојадиновић

Негативци су успели. Сви смо догурали до нуле
Душан Бодрожић

Негде су медведи стављени под заштиту закона,
а негде је закон стављен под заштиту медведа.

Иван Карадак

Негирамо законе физике.
Србија се скупља и на топлоти и на хладноћи.

Александар Чотрић
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Недовољно је да политичари буду уз народ.
Треба да буду народ.

Милан Бештић

Недодирљиве народ осећа на својој кожи.
Даница Машић

Недостаје нам лидер.
Знао сам да нам нису све овце на броју!

Васил Толевски

Недостаје нам масовни убица,
па да будемо нормални као цео свет.

Зоран Додеровић

Недостатак политичког слуха не можете
надокнадити прислушним апаратима.

Илија Марковић

Независно од мојих разлога,
променио сам мишљење!

Калин Калинов
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Незапосленоме је довољно да преживи и завршио је посао.
Раша Папеш

Незгодно је када ти се будућност
прикрада иза леђа.

Жарко Петан

Незнани јунак је невидљиви патриота.
Владан Сокић

Незнани јунак нам је у лошем стању,
али нам се добро знани – држе!

Милован Вржина

Незнање је први услов за оригиналност.
Жарко Петан

Неинтелигентни мисле срцем, паметни стомаком, 
а глупи мозгом.

Жарко Петан

Нека вам земља буде изнад свега!
рече вођа сахрањујући свој народ.

Јово Николић
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Нека вас не узбуђује крчање цријева,
то су само унутрашња превирања.

Алија Хоџић

Нека вас у дому окружују ствари које волите: 
хлеб и млеко!

Ива Мажуранић

Нека је криза, ја верујем у боље сутра.
Ово ми је последњи дан у животу.

Душан Мијајловић Адски

Некад би било најбоље
да је празник рада на дан мртвих.

Нико Брумен

Некад је био јагње, сад је одрастао.
Живан Жикић

Некад је срање једина катарза.
Нико Брумен
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Некад нас је авангарда позивала на борбу, 
а сада на одрицање!

Миленко Пајовић

Некад нисам имао длаке на језику,
па сад немам ни на глави.

Момчило Драгичевић

Некад сам био оптимиста, сада сам патриота.
Саша Јовичић Екс

Некад се гинуло с песмом на уснама.
И данас би многи гинули. Али – коме је до песме...

Милован Илић Минимакс

Некад се из шупљег преливало у празно.
Данас се то чини – обратно!

Ладислав Радек

Некада смо водили несврстане.
Данас од нас и слепци беже.

Раде Ђерговић
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Некад смо говорили: Земљо, отвори се да пропаднемо,
а данас смо већ отворена земља.

Милан Тодоров

Некад смо тврдили да нема од птице млека.
Данас многи пливају у њему.

Богдан Новак

Некад су диктатори газили људска права,
а и данас би да их има.

Јово Николић

Некад су политичари били лопови.
Сада је обратно.

Зоран Ранкић

Некада је експлоатација била човека по човеку,
а сада је обрнуто.
Јован Хаџи Костић

Некада је народ дизао устанке,
а сад дигне ко што стигне.

Милан Дуго Кривокапић



Васил Толевски

205

Некада је спуштање мртваца у земљу ударање камена
темељца.

Даница Машић

Некада сам живео као пас,
сада је то само лепа успомена.

Горан Мракић

Некада се живело као никад, али никад више као некад.
Миодраг Лазаревић

Некада се орало, сијало и жњело,
а данас се само меље.

Јован Ераковић

Некада се трговала свињама, као данас са посланицима.
Митар Митровић

Некада смо и ми живели у благостању!
Зашто баш свега морамо да се сећамо?

Веселин Лари Мишнић
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Некада су барабе биле у моди,
а сада су на власти.

Јадран Кланица

Некада су на Балкану живела сточарска племена.
Нека од племена су протерана, а стока је остала.

Мирослав Средановић

Некада су нам Турци дерали кожу,
данас по њу идемо у Истамбул!

Владо Каракаш

Некада су омладини бацали прах у очи.
Сада им га трпају у ноздрве.

Горан Мракић

Некада су простаци били простаци, данас су министри.
Драгиша Кашиковић

Некако се докопао ауреола.
Још да му је имати главу.

Јосип Маргета
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Некако смо преживјели рат, још да, некако,
преживимо мир.
Миладин Берић

Неке биографије су интересантне, личе на басне!
Ристо Филчевски

Неке директоре треба жалити,
немају код куће шта да једу па иду по ресторанима.

Костадин Уста Петров

Неке државе ЕУ постале су кандидати за повратак кући.
Мирко Кулић

Неке незапослене девојке рађају децу.
То је једино што други хоће да им учине.

Душан Радовић

Неке политичаре треба вакцинисати.
Власт је врло заразна болест.

Ристо Филчевски

Неке свиње су боље од других.
Драшко Веселиновић



„Бисери балканског афоризма2“

208

Неке ствари је јавно изнио
а неке су још код њега.

Илија Лакушић

Неки би да једу сваки дан.
Али ми смо и са већим издајицама

излазили на крај.
Ђорђе Оташевић

Неки би са задовољством били вечно млади.
Али опет понављају старе грешке.

Тоне Додлек

Неки другови су много више напредовали
него посао који су радили.

Душан Радовић

Неки изгледају добро иако немају образа.
Иоан Ромошан

Неки интелектуалци стално штрајкују.
Престали су да мисле.

Слободан Симић
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Неки министри понашају се као кочијаши.
Никако д схвате, да више нису у штали.

Митар Митровић

Неки наши политичари имају у народу такав углед
да им је боље да пређу у илегалу.

Јован Хаџи Костић

Неки нису способни ни за шта,
али су способни за све.

Светослав Пеичев

Неки од њих пре би испустили душу него власт!
Бошко Перински

Неки органи државне администрације
већ су за трансплантацију.

Панде Петровски

Неки политичари су душевни болесници.
Па од државе праве луднице.

Митар Митровић
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Неки саборци први пут су се срели у уџбеницима историје.
Срба Павловић

Неки само у блату остављају траг за собом.
Зоран Раонић

Неки своје одлеже, а неки одраде.
Здравко Хорват

Неки се луксузирају. До јуче нису имали ни за хлеб,
а већ данас траже за топли оброк.

Ненад Вучетић

Неки су изгорели, зато што су у себи
имали превише ватре.

Владимир Гајшек

Неки су мртви још док су живи.
Само их касније сахрањују.

Митар Митровић

Неки су остали живи.
Има ко да прича о нашој победи.

Слободан Симић
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Неки су политичари настали из нужде.
Зато је често обављају говором.

Иван Вркић

Неки су режими вечни док трају.
Евген Јурић

Неки су се тако саживели са политиком
да су на свакодневно живљење заборавили.

Франци Чеч

Некима је у животу
позитивна само диоптрија.

Младен Вуковић

Некима се и главе
порађају царским резом!

Пламен Георгиев

Неко време бацали су нам кости да не бисмо лајали.
Сада када лајем непрекидно, немам ни за кости.

Миле Бојађиски
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Неко је за мир овакав, неко онакав, и ето рата.
Сенад Хонић – Хона

Неко је пустио буву – да смо вашке.
Живан Жикић

Неколико дана није било мртвих, а онда је поново дошло 
до нормализације живота.

Момчило Михајловић

Неколико пута сам покушавао
да побегнем из луднице,

али ме сваки пут ухвате граничари.
Ђорђе Оташевић

Неком ништа, неком све. И ником ништа.
Михаило Вељковић

Нема бољих и лошијих религија;
има само добрих и лошијих вјерника.

Владимир Милак
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Нема везе са сточарством:
Увек пролази као тринаесто прасе!

Миле Ђорђијоски

Нема везе што смо остали боси.
Имаћемо коме чистити ципеле.

Милан Ј. Михајловић

Нема веће истине од оне која се увеличава.
Илија Лакушић

Нема већих лажи од историјских истина.
Кемал Махмутефендић

Нема више јагњећих бригада.
Данас нам политичари једу искључиво џигерицу!

Игор Живковић

Нема више ко да попушта.
Паметни су одавно побегли из ове земље.

Раде Ђерговић
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Нема више малих богова.
Порасли су.

Момчило Драгичевић

Нема више потребе за Голим отоком.
Данас и континентални део земље

даје задовољавајуће резултате.
Зоран Т. Поповић

Нема вјернијег пратиоца од наше ружне прошлости.
Иван Раос

Нема довољно ваздуха за оволика надувавања.
Пера Јанчић

Нема колективне одговорности.
Чак и проститутка зна ко је отац детета.

Владимир Булатовић Виб

Нема лоших времена, има лоших људи.
Зорица Крзнар Благец
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Нема лоших пријатеља
као ни добрих непријатеља.

Георги Бербенков

Нема мрље, али ни савести.
Пуниша Белић

Нема ништа од брзих пруга.
Тајкуни неће скоро добити робијашка одела.

Александар Баљак

Нема ништа природније од тога
да уједаш оне који те присиљавају на пасји живот!

Слав Десиславов

Нема повратка на старо. Младо је превелик мамац!
Никола Станковић

Нема потребе да ми испирате мозак.
Он је ионако за једнократну употребу.

Бранислав Рибар
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Нема потребе за увођењем ванредног стања.
Рат је код нас нормална појава.

Зоран Т. Поповић

Нема радикалних промена без помена.
Даница Машић

Нема савршеног злочина. Још се усавршавамо.
Небојша Иваштанин

Нема сврхе гађати у мету која је већ непокретна.
Милен Миливојевић

Нема слабих противника.
Ми смо их ликвидирали.

Александар Чотрић

Нема славе без свеће и пшенице.
Ефтим Гашев

Нема те висине са које наш човек не може да падне.
Стеван Р. Стевић
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Нема те државе коју ми не можемо да упропастимо.
Драган Матејић

Нема те наше територије од које ми не можемо
да направимо иностранство.

Миладин Берић

Нема тог бездна у који Срби не могу да сиђу.
Радивоје Рале Дамјановић

Нема тога кога Стаљин није волео.
Нигде га нема.

Тај као да је у земљу пропао.
Александар Баљак

Нема толико великог и компликованог предизборног
обећања од којег се касније неможе побећи.

Ванчо Полазаревски

Нема хармоније у оркестру
где је бубњар... прва виолина!

Бошко Перински
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Немају везе с пољопривредом, 
али умеју да искористе земљу!

Драгослав Митровић

Немајући претходна искуства Бог створи човека.
Вук Глигоријевић

Немам досије!
Пратили су ме неписмени.

Вељко Рајковић

Немам Едипов комплекс. Је л’ тако, мама?!
Митар Ђерић Лаки

Немам избора!
Опет ћу бирати политичаре...

Георги Роботов

Немам ништа против лаких жена,
све док ме не ставе у тежак положај.

Иван Цимерман
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Немам среће на картама.
Рођен сам у Србији.
Драган Огњановић

Немамо пара за сахрану.
То нас одржава у животу.

Борислав Митровић

Немамо се чему надати.
Све нам је обећано.
Верољуб Јовановић

Немамо шта да изгубимо. 
То је наш највећи капитал.

Ратко Дангубић

Немогуће је држати језик за зубима
када ти избију зубе.

Срећко Лазари

Немогуће смо одавно постигли.
Само нам се у вези са могућим увек испречи неки ђаво.

Зоран Станојевић
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Немој волети голаћа на власти!
Одраће ти и кожу са леђа!

Петар Краевски

Немој да мислиш само на себе.
Одмори мало мозак.
Александар Баљак

Немој прижељкивати жену ближњег,
осим ако ниси одлучио да му учиниш добро.

Димитар Атов

Немој се прецењивати,
да не би остао непродана стока!

Георги Бербенков

Немој учити пјевање
од оних који су своје отпјевали.

Јосип Гргић

Немојте га називати патуљком:
немојте га повећавати!

Петко Колев
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Немојте ме држати за реч.
Ту сам најтањи.

Ивко Михајловић

Немојте ме питати за први милион.
Нема изгледа да ћу га украсти.

Драган Шушић

Немојте ме преводити на стране језике.
Ја сам српски писац.

Александар Баљак

Немојте ме рачунати у сточни фонд.
Ја само тако живим.

Васил Толевски

Немојте ми више обећавати, не могу да упамтим.
Милијан Деспотовић

Немојте се живцирати.
Може вам отићи на нерве.

Саво Мартиновић
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Немојте се удубљивати у плитке ствари.
Потонућете.

Димитар Атов

Немојте се чудити кад видите како наш посланик брише 
уста тоалетним папиром!

Зна он шта је радио на говорници.
Васил Толевски

Немојте тврдити да нисмо људождери,
увек се једемо између себе.

Нико Брумен

Немојте тражити длаку у јајету,
није кокош за све крива.

Фадил Хаџић

Немојте цепати длаку.
На њој може живот да вам виси!

Димитар Атов

Неписмени људи не треба да буду
остављени да диктирају.

Иоан Ромошан
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Неписмени споро напредују
јер им увек други пишу аутобиографију.

Милован Илић Минимакс

Неписменима је лако.
Не умеју да читају, још ако су глуви и слепи!

Александар Матијашевић

Неписменост је срамота писмених!
Живан Жикић

Непотковани ритају најснажније!
Крсто Дамјанов

Непријатељ је залегао у високу траву.
Сад ћемо морати и да косимо!

Рајко Мицин

Непријатељ је поштенији.
Још нас није издао.

Илија Марковић
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Непријатељ је разбијен.
Сад је свуда око нас!

Милован Вржина

Непријатељ неће више ходати
нашом светом земљом јер је променила власника.

Дејан Тофчевић

Непријатељ није био у прилици да било шта учини.
Измислили смо га кад се најмање надао.

Зоран Т. Поповић

Непријатељ се годинама, подмукло,
у највећиј тајности, припремао за рат.

Умало да нас предухитри.
Зоран Т. Поповић

Непријатељ се служи прљавим триковима.
Жене, дјецу и бијелu техникu истура 

у прве борбене редове.
Божо Марић

Непријатељ удара по свим фронтовима јер смо ту најтањи.
Драган Рајичић
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Непријатеље треба пажљиво слушати.
Они често знају више него ми.

Душан Радовић

Непријатељу смо нанели
огромне губитке.

Много је изгубио у нашим очима.
Александар Баљак

Неспособни поседују способност
да онеспособе способне.
Владимир Булатовић Виб

Несрећа никад не долази сама.
Ово је коалициона влада.

Раде Јовановић

Несрећа никад не иде сама.
Србија јој прави друштво.

Раде Ђерговић

Несрећа никад не иде сама.
Најчешће са телохранитељима.

Душан Војводић Бирџа
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Несрећни народи имају немогуће циљеве!
Растко Закић

Нетачно је да у нашим болницама ништа не ваља.
Капеле раде савршено.

Драган Огњановић

Неће бити потребне закрпе.
Пуцамо по шавовима.
Милан Ј. Михајловић

Неће бити свежих идеја
све док има господe чији је рок прошао.

Бошко Перински

Неће Срби под европску капу – жуља их шљем.
Милад Обреновић

Нећемо да играмо како други свирају!
Имамо ми своје банде и диригенте!

Витомир Теофиловић
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Нећемо да се мењамо.
Нисмо ми криви што смо овакви.

Миливоје Радовановић

Нећемо залутати. Ово нигдје не води.
Маринко Чавар

Нећемо повући потписе ни за педаљ!
Виктор Иванчић

Нећемо силом кроз зид. Имамо ми главе за то.
Слободан Дучић

Нећу бити на доживотној робији.
Добио сам визу.

Александар Чотрић

Нећу да се мирим са судбином.
Она је прва почела.

Веселин Лари Мишнић
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Нећу да умрем природном смрћу. 
Нисам ја најгори.

Душан Мијајловић Адски

Нећу ни у једну странку.
Нека ме сматрају настраним.

Душан Мијајловић Адски

Неурачунљиви су у предности.
Имају неограничену слободу маштања.

Недељко Радловић

Ни глупости нису више неограничене.
Крећу се у границама могућности глупих.

Милен Миливојевић

Ни ђаво неће ништа да ради без хонорара.
Кемал Махмутефендић

Ни код нас се више не краде.
Врши се приватизација...

Стеван Р. Стевић
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Ни мајмуни не секу грану на којој седе,
а камоли посланици.

Веле Коцески

Ни мир није безопасан. 
Убићемо се од досаде.

Анђелко Ердељанин

Ни на избора немамо избора.
Горан Мракић

Ни силом нисмо могли да их задржимо,
а камоли преговорима.
Миливоје Радовановић

Ни сиротиња није међусобно иста:
Свима не крче једнако црева!

Миле Ђорђијоски

Ни у контејнерима нема што је некад било.
Ударила и ту беда.
Ивана Срећковић
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Нигде човека у природној величини. 
Сви су већи.

Дејан Лопичић

Није Балкан толико брдовит.
Народи су испали грбави.
Мирослав Димитријевић

Није баш све скупо. Јефтине су илузије.
Душан Старчевић

Није било далеко од памети.
Зато нам се и обило о главу.

Илија Марковић

Није било потребе за фалсификовањем избора.
Гласачи су поштовали упутства.

Петар Лазић

Није битно ко нас јаше него да ли се неко клади на нас.
Милорад Грбовић



Васил Толевски

231

Није важно дали неко ради или не ради.
Важан је једино резултат.

Душан Радовић

Није важно какав је државни грб
– него колики ће товар носити.

Миле Бојађиски

Није важно шта си рекао, кажи шта си прећутао.
Ђорђе Јелисић

Није важно што знаш да читаш
ако не знаш да прочиташ!

Ефтим Гашев

Није важно што ти Бог није отац, ако ти је отац бог.
Милен Миливојевић

Није вам потребно уверење да сте луди.
Довољно је држављанство.

Ивана Срећковић

Није више на власти. Помјерен је.
Бранислав Рибар
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Није га убила прејака реч захваљујући преводиоцу
који ју је погрешно превео.

Невен Шијаков

Није грех прижељкивати жену ближњег,
ако он има љубавницу!

Петар Гонков

Није да не волим говедину на жару,
али није неопходно да чланови Предсједништва

због тога падају у ватру.
Бојан Богдановић

Није да ништа не верујем политичарима.
Верујем кад једни за друге кажу да су лопови!

Александар Матијашевић

Није да се хвалимо, али нема горих од нас!
Бојан Богдановић

Није довољно да те срећа прати у стопу.
Понекад треба и да те престигне!

Слав Десиславов
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Није зло што немамо, него што нећемо ни имати!
Пеко Лаличић

Није ишао по диригентској палици,
па је брзо отпевао своје!

Динко Павлов

Није крив свако ко прави грешке,
већ само онај о чијим се грешкама може говорити.

Душан Радовић

Није лако бити на власти.
Видите које су муке док се сиђе.

Небојша Боровина

Није лако бити поштен.
Последњих дана нелојална конкуренција 

постаје све већа.
Дукан Јелен

Није лако бити човек данас. Али, шта си – ако ниси?
Ратибор Новаковић
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Није лако дати живот за отаџбину.
Први пут је најтеже.
Александар Чотрић

Није лако живети у магли.
Од магле је много теже.

Витомир Теофиловић

Није лако нашим граничарима.
Треба чувати границе изнутра бар колико и споља.

Ранко Гузина

Није лако ни рибама, па ћуте.
Милан Ј. Михајловић

Није лако пратити развој новонастале државе.
Треба читати црну хронику.

Мирослав Средановић

Није ми се пружила прилика
да присуствујем сахрани вође а баш би ме то радовало.

Раде Петковић
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Није могао да затвори уста
па су му скратили језик.

Горан Мишковић

Није морао да се увлачи.
Увијек је био унутра.

Милорад Јокнић

Није нам жао што пропадамо.
Наш најбољи таленат нам иде од руке.

Зоран Матић Мазос

Није нам први пут да учествујемо у братоубилачком рату.
Ми смо стара српска породица.

Нинус Несторовић

Није нам се отворио падобран.
Срећом, ми никад не стајемо на пола пута.

Раде Јовановић

Није ни чудо што му је говор бескрван,
толико је пута пао за слободу.

Александар Баљак
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Није ни чудо што нам држава личи на мочвару.
Гдје год се окренеш, пуноглавци.

Миладин Берић

Није ни чудо што смо у говнима кад нам је живот срање.
Радослав Тилгер

Није овде проблем здрава храна! Цене су болесне.
Слободан Дучић

Није ово пасје време.
Само смо сви подвили реп.

Маринко Чавар

Није ово у потпуности влада националног јединства.
Има и оних који о њој мисле све најбоље.

Јово Николић

Није он новокомпоновани богаташ.
Крао је тај и раније.

Ђорђе Латиновић

Није он тако наиван – он је тако навијен.
Дукан Јелен
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Није опасно када нова глупост потисне стару.
Опасно је кад се нагомилају.

Ненад Несторовић

Није опасно што људи иду грешним путем. 
Опасно је што не желе да се врате.

Ратибор Новаковић

Није питање ко је први, него ко је сљедећи.
Веселин Брновић

Није поклекнуо све док није наишао на мала врата.
Ванчо Полазаревски

Није политички мудро обећавати боље вријеме 
на измаку љета.

Бранислав Рибар

Није признавао оставку као морални чин,
па му је морал наметнут.

Весна Денчић
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Није проблем што власт нема већину,
већ што већина нема власт.

Илија Марковић

Није ријеч о више бабица, већ о више странака,
и није ријеч о детету већ о држави.

Павле Поповић

Није само број килограма показатељ тежине човјека.
Милад Обреновић

Није само да смо ситна риба
него смо и на сувом.

Јадран Кланица

Није свака стока за јело.
Роберт Марић

Није српски ћутати.
О томе сведоче бројне шпијунске активности.

Ненад Вучетић
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Није тачно да живимо као биљке.
За то је потребна земља.

Сенад Хонић – Хона

Није тачно да ко лаже тај и краде.
У средствима информисања нема шта да се украде.

Милан Тодоров

Није тачно да народ нема шта да једе.
Микроскопска истраживања су показала супротно.

Сенад Хонић – Хона

Није тачно да председнику жена говори шта да ради.
Он погађа њене мисли.

Ђорђе Оташевић

Није тачно да се делимо. На Косову се само размножавају.
Радоје Милојковић

Није тачно да се не сећамо ни шта смо јуче јели.
Такве ствари се памте.

Милан Тодоров
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Није тачно да се сиротиња храни једнолично.
Празницима не једе из контејнера, већ са гробља.

Драган Огњановић

Није тачно да смо се континуирано клали.
Оштрење ножева је значајна пауза.

Јово Николић

Није тачно да сте нас победили у прошлом рату.
Ваљда се нешто питају и наши историчари.

Тома Ракијаш

Није тачно да увек страда невин народ.
После толико година јахања нико није невин!

Томислав Трбојевић

Није тешко бити први ако те сви јуре.
Милад Обреновић

Није тешко бити хумориста
Теже је добити хонорар.

Томаж Швагељ
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Није то био прљав рат. Све су очистили!
Екрем Мацић

Није то кањон реке Колорадо. 
То је наша економска криза.

Горан Докна

Није толико тешко бити Србин.
Нарочито ако још није рођен.

Живко Вујић

Није у питању криминал у политици.
Ради се о криминалној политици.

Миодраг Тасић

Није успио да буде прва виолина у оркестру,
али јесте – задња рупа на свиралу.

Грујо Леро

Није хигијенски дирати власт, док је у великој нужди.
Драган Петковић
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Није чудо што имамо оволико рупа
кад мишеви коло воде.

Милад Обреновић

Ниједан му посао не може побећи.
Везан је за владајућу странку.

Вељко Рајковић

Ниједна од суседних земаља неће правити регионе, 
већ ће се оријентисати на увоз из Србије.

Јован Стојадиновић

Ниједног сиромаха нећемо оставити самог.
С њим ће бити и остали сиромаси.

Алија Хоџић

Нијесам упао у лоше друштво.
Ту сам рођен.

Вељко Рајковић

Нијесу заједно чували козе.
Један је то радио прије, а други послије рата.

Душан Ђуришић
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Никад нас није задесила нека хуманитарна катастрофа.
Свака је била нехумана.

Милен Миливојевић

Никад не помишљам на најгоре.
Не волим да размишљам о нашој стварности.

Милен Миливојевић

Никад се не зна шта је писац устава хтео да каже.
Милан Р. Симић

Никада не говори истину.
Зато му сви вјерују.

Веселин Брновић

Никада не носим капу.
Немам коме да је скинем

Миладин Тешић

Никада у својој богатој историји
нијесмо били овако сиромашни.

Никола Шарановић
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Никако да порастемо.
Опет су нас ухватили причама за малу децу!

Миле Ђорђијоски

Нико за њим ни сузу не би пустио
да неко није убацио сузавац у капелу.

Боривоје Илић

Нико не бјежи од истине – свако има своју.
Роберт Марић

Нико не краде иконе
да би се молио испред њих!

Турхан Расиев

Нико не може да нам пребаци да претерујемо са 
демократијом.

Драгиша Кашиковић

Нико не може двапут да буде
кажњен за исто дело.

То ће посебно обрадовати доживотне робијаше.
Александар Баљак
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Нико не може толико дуго владати
колико се ми можемо надати.

Томислав Трбојевић

Нико не ради, сви спавају.
Ово је тим снова.

Драгомир Ђурђевић

Нико не стоји иза њега. Сви пузе.
Радомир Рацковић

Нико не треба да руши успомену на великог вођу.
Она мора да живи као опомена.

Зоран Т. Поповић

Нико није већи од хлеба,
направљеног од једног зрна истине!

Пламен Георгиев

Нико није против слободе уопште.
Човек је обично против слободе другог човека.

Владимир Булатовић Виб
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Нико није савршен.
Друга је ствар што ја о себи имам погрешно мишљење.

Ратко Дангубић

Нико није толико глуп да не може да послужи за пример.
Миљенко Жуборски

Нисам гласао. Опсовао сам гласно.
Драгиша Пандуровић – Гиле

Нисам Диоген, али живим у бурету пуном барута.
Гојко Мандић

Нисам ја више у тим годинама
кад могу брзо и лако

да се повучем с високог положаја.
Александар Баљак

Нисам ја превртљив,
него ветар дува час на једну,

час на другу страну.
Александар Баљак
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Нисам луд да се кандидујем за председника.
Самим тим, не испуњавам услове.

Зоран Т. Поповић

Нисам ратни злочинац.
Клао сам по кућама!
Радмило Мићковић

Нисам шпијун. То радим из задовољства.
Воја Радовановић

Нисмо вас издали ми него стрпљење!
Виктор Иванчић

Нисмо више евроскептици.
Сад смо србоскептици.

Јасмина Буква

Нисмо из пораза извукли поуке.
Задовољили смо се тиме што смо извукли дебљи крај.

Живко Ђуза
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Нисмо имали нормалне државнике.
Сви су били легендарни.

Мирослав Средановић

Нисмо ментално, али тренутно смо нешто заостали.
Алексије Марјановић

Нисмо ми изгубили територије,
него их је наш противник пронашао.

Александар Чотрић

Нисмо ми једни другима очи вадили.
Нама су били потребнији бубрези, срце, јетра...

Раде Ђерговић

Нисмо ми лоши пливачи, него смо сами себи тешки.
Пеко Лаличић

Нисмо ми небески народ већ ђавољи.
Ђаво не оре и не копа.

Душан Мијајловић Адски

Нисмо ми ситне рибе. Ми смо сомови!
Драгослав Митровић
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Нисмо ми у најгорем положају.
Сетимо се наших потомака.

Ненад Ћорилић

Нисмо ми у паклу због јабука. Него због црва.
Драгослав Митровић

Нисмо пали на колена.
На њих смо се дочекали.

Горан Гаћеша

Нисмо преболели распад државе.
Заболе нас за њу.

Владица Миленковић Влајче

Нисмо разочарани изборним резултатима.
Нисмо ништа ни очекивали.
Радивоје Рале Дамјановић

Нисмо се ни померили са старта светске трке.
Хтели смо да останемо ту где се пуца!

Растко Закић
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Нисмо се предали – чак и кад смо бежали.
Ернест Бучински

Нисмо се такмичили у убијању.
Ми не мешамо спорт и политику.

Александар Баљак

Нисмо у каменом добу.
Убијамо се пиштољима.

Миладин Берић

Нисмо узалуд гинули.
Наша гробља не зврје празна.

Зоран Т. Поповић

Нису дорасли функцијама које обављају.
Није страшно, будућност је пред њима.

Живко Ђуза

Нису жељели да им будемо кост у грлу.
Зато су нас и бацили псима.

Јово Николић
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Нису могли урадити све преко ноћи.
Зато су почели красти и усред дана.

Ђорђе Латиновић

Нису му одали пошту. Чекају да се стиша весеље.
Драгољуб Дуре Николић

Нису нам све лађе потонуле – неке још тону.
Јадран Кланица

Нису народ оставили на цедилу.
Још га цеде!

Милован Вржина

Нису нас убијали у своје име. 
Чинили су то у име народа.

Мића Тумарић

Нису само Јевреји изабран народ, него и ми Срби.
Кад год хоће неког да млате, нас изаберу.

Миладин Берић
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Нису све срушили топови, било је и ручног рада.
Јаков Ивандић

Ништа без човека.
Мада је и коњ погодан за јахање.

Митар Митровић

Ништа ми нијесте објаснили, али сам вас добро схватио.
Илија Лакушић

Ништа нам не могу земљотреси, поплаве,
избори и остале елементарне непогоде.

Милован Илић Минимакс

Ништа нам непријатељи не могу!
Све што би они хтели, можемо и сами.

Душан Радовић

Ништа не видим, ништа не чујем
– одлично се осећам.

Иван Карадак
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Ништа не радим – али
то радим добро и поштено.

Жарко Петан

Нова влада обећава да ће остварити чвршће везе 
са Србијом.

Живан Глишовић

Нова власт је спремна да народу пружи интензивну његу.
Саво Мартиновић

Новац се лијепи за оне
који су свим мастима премазани.

Ладислав Радек

Новац се најлепше пере на руке.
Милан Фридауер – Фреди

Новим споменицима
уљепшавамо живот мртвима.

Мијо Мирановић Гроф

Новинари који тешко пишу лако се купују.
Душан Ђорђевић
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Новине лажу.
Зато и живе само један дан.

Ратко Дангубић

Новој влади дајемо сто дана.
Премијеру обично дајемо четрдесет.

Радивоје Рале Дамјановић

Нормално је да голи буду сунцељупци!
Софе Штерјоски

Нормално је да је почетак тежак,
кад смо на ивици провалије.
Владимир Нејашмић – Бато

Нормално је оно што ради већина,
па било то и ненормално.

Роберт Марић

Носили смо их на рукама, 
а онда су се сјетили да имамо и леђа.

Недељко Блажић
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Нужда закон мијења.
Велика нужда мијења устав.

Бране Моцоња

Нула од човека је, на жалост, у плусу!
Јелена Кујунџић

Нуле никад не бирају средства
да све око себе анулирају!

Марко Гргичевић

Његов ауто је додатно блиндиран:
осим метка, не може да продре ни глас народа.

Милован Илић Минимакс

Његов сан је – национално буђење.
Саво Мартиновић

Његов син је упао у лоше друштво
чим су га изнијели из породилишта.

Јово Николић
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Његов скок са седмог спрата,
симболизује полет и стремљење једне младости.

Ива Мажуранић

Његова привредна биографија може се препричати једно 
минутним ћутањем!

Миле Ђорђијоски

Његова странка би се подијелила на два дијела,
али нема толико чланова.

Миладин Берић

Његова улога је носећа.
Стално рађа проблеме.

Вук Глигоријевић

Његове приче су за малу децу.
А ми никако да одрастемо.

Илија Марковић

Њему више нико не верује.
И сенка га прати са одстојања.

Веселин Лари Мишнић
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Њима је истина само изговор
за ширење лажних информација.

Миливоје Радовановић

Њима капље, а народ покисао.
Вишња Косовић

О Босанцима све најбоље. Нарочито у вицевима.
Иво Мијо Андрић

О Косову се различно пише.
Свет пише латиницом, ми ћирилицом.

Душко М. Петровић

О нама тешко може говорити лијепо
неко ко не умије да лаже.

Владислав Влаховић

О њему само у суперлативу. Све најгоре.
Радивоје Бојичић

О њему смо рекли све – минутом шутње.
Зденко Ореч
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О њему треба писати само лепо.
Тако да се не могне препознати.

Илија Марковић

О покојницима се прича све најбоље,
а наш вођа је бесмртан.

Јово Николић

О политичарима све најбоље.
Остало је вербални деликт.

Маринко Чавар

О свим проблемима био сам добро дезинформисан.
Жарко Петан

О спрези државе и мафије најбоље говоре – мртва уста.
Александар Стојадиновић

О Србима са руба Србије одлучују Срби са руба памети.
Миодраг Стошић

О укусима се не расправља.
Нарочито не пред гладнима.

Слободан Дучић
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О човјеку је лако разговарати,
али с човјеком – све теже.

Јосип Маргета

Обдукцијом је утврђено да су нам истину кремирали.
Боривоје Илић

Обезбеђење је ту да неко не би дошао
у искушење да провери да ли је вођа бесмртан.

Александар Кржевац

Обезглављеноме тешко да ће нешто пасти на памет.
Зоран Додеровић

Обележавамо сваки рођендан Вође.
Проклињемо дан кад се родио!

Раде Јовановић

Обећавају нам чуда,
а ми једва чекамо нешто нормално.

Милош Ђурђев

Обећали би они и више, али им је сиромашан речник.
Саша Миловановић
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Обећање је као лек: 
Увек се узима на празан стомак.

Методи Пранговски

Обећање је одувек било лудом радовање.
Зато смо ми весео народ.

Божидар Пешев

Обећање лудом радовање.
Зато имамо толико оптимиста.

Игор Живковић

Обећао је бољу будућност,
коју смо препознали на личном примјеру.

Суно Ковачевић

Обијелио је радећи на црно.
Милорад Јокнић

Обично памет просипају они који је најмање имају.
Исмет Салихбеговић



Васил Толевски

261

Обично се човек формира
док још није постао роб!

Борислав Ганчев

Обично су насмијешени они
који се боје показати зубе.

Драго Боснић

Обично тупави оштро реагују!?
Веселин Брновић

Објасните слепом да није све тако црно.
Миломир Ђукановић

Обнова земље трајаће дуже од разарања
зато што су градитељи издржљивији од рушитеља.

Милан Бештић

Обогатили смо сточни фонд.
Погледајте државне јасле.

Велибор Марјановић

Обојица живимо. Само један у заблуди.
Химзо Скорупан
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Обрали смо бостан, јер они и даље млате празну сламу.
Мирко Кулић

Обукли смо их у власт и онда су се разголитили!
Христо Димиев

Ова демократија ће нас одвести
до слободе у којој ћемо сви постати робље.

Кемал Махмутефендић

Ова предизборна кампања је као и прошла.
Политичари ме лажу, а ја се правим да им верујем.

СелимирКостић

Овај народ више воли причање него рад.
Доказ: на сваком кораку продају се мобилни.

А нигде – мотике!
Јане Атанасов

Овај народ им добро лежи јер касно устаје.
Милан Ј. Михајловић
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Овај народ је склон авантурама.
Мења председника сваке године.

Михаило Вељковић

Овакво бирачко тијело не заслужује боље главе.
Саво Мартиновић

Овако блиски, бићемо све даљи.
Рако Никчевић

Овако ја видим ситуацију
– рече слепац и поведе у светлу будућност.

Сергеј Скорупан

Овако расцјепкани, добри смо за потпалу.
Мијо Мирановић Гроф

Овде једино џукеле не живе псећим животом.
Нинус Несторовић

Овде се нико није пожалио на свог комшију.
Ово је гробље.
Мирослав Ћопа
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Овдје је знање на високој цијени.
Што више платиш, мислиш да више знаш..

Стеван Р. Стевић

Овдје је одлазак исто што и бјекство.
Разлика је само у величини корака.

Стеван Р. Стевић

Овдје нико ни са ким не говори.
То је једини начин на који можемо нормално да 

комуницирамо.
Јово Николић

Овдје, ко нема длаке на језику
другоме је кост у грлу.

Драган Копривица

Ови што су напред, стално нас вуку назад.
Драгослав Митровић

Ово је грађански рат.
Сељаци ће морати да сачекају буну.

Радоје Мађо Головић
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Ово је демократска држава. И тачка.
Драган Дринчић

Ово је земља поштених људи и оних који је воде.
Срђан Симеуновић Сендан

Ово је најтежа ситуација у историји наше земље.
А било је и тежих!
Миодраг Лазаревић

Ово је правна држава.
Доследно се спроводе сви природни закони.

Филип Младеновић

Ово је преломна година.
Година као и свака друга.

Михаило Вељковић

Ово је рај за паклене људе.
Ратко М. Павичевић

Ово се граничи с лудилом, али ми границе не признајемо.
Драгослав Митровић
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Овог нашег магарца ни чопор вукова
не може појести.
Јадран Кланица

Овог пута владу остављамо на миру,
јер ништа не ради.
Бошко Смаћовски

Овог пута очекујемо добре резултате.
Поткупили смо чак и себе.
Тимошенко Милосављевић

Овоземаљским народима Бог је на небу,
а небеским – на земљи.
Бобан Милетић Бапси

Овој земљи је потребна младост.
Затегните ми боре!

Милован Вржина

Оволика понижења ниједан други народ
не би могао да поднесе.

У томе је тајна нашег успеха.
Драган Рајичић
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Овом народу караване пролазе,
али грбе остају!

Милован Вржина

Овце су постале мудре, пустиле су друге да блеје.
Дејан Лопичић

Огледи се углавном врше на узорцима.
Једино је наш народ цео употребљен.

Јелена Кујунџић

Огромни успеси су нас разочарали.
Нису дали жељене резултате.

Александар Баљак

Од бивших краљевстава
и данас имамо кловнова.

Спиро Ђајков

Од борбе на живот и смрт
суровија је само борба за власт.

Илија Марковић
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Од будућности очекујем све.
И ништа више.
Мирко Петрић

Од великог вође до велике нужде – пут је врло кратак!
Мићо Штрбац

Од генија до будале само је један корак.
Имали смо геније, али смо превише шетали.

Тоне Форнеци Тоф

Од глупака, најглупљи је
глупак покварен филозофијом.

Луциан Блага

Од глупог се прави сарадник, а од паметног противник.
Предраг Тојић

Од два изванредна кандидата изабрали смо мање зло.
Зоран Т. Поповић

Од дволичних једино корист имају бербери!
Пламен Георгиев
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Од деце са страним именима,
направили смо људе без имендана!

Живко Павлов

Од државе нам је остала још само државна тајна.
Миладин Берић

Од државе у транзицији још мало
па ћемо постати транзитна држава према Европи.

Јанез Сршен

Од јавних радова у току је сахрана државе!
Борислав Митровић

Од кад нам они кроје капе,
не скидамо шљемове.
Владислав Влаховић

Од кад смо свијету показали зубе,
немамо ни за протезу.
Владислав Влаховић
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Од кад су политику прогласили курвом,
поштеним курвама пао је углед!

Миле Ђорђијоски

Од када знам за себе, мислим на смрт.
Када умрем, рећи ћу да сам имао предосећај.

Валериу Бутулеску

Од када имамо много пријатеља,
држимо леђа уза зид.

Божидар Пешев

Од када је отишао, боље живимо.
Једна уста мање.
Митар Митровић

Од када робујемо?
Од Дана ослобођења.

Горан Мракић

Од када сам умро, све више личим на покојног оца.
Нинус Несторовић
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Од када смо сишли са дрвета,
никада се нијесмо налазили на нижим гранама.

Андрија Маркуш

Од када су македонском човеку наградне игре ближе од –
народних?!

Живко Павлов

Од када ћутим као заливен, просто бујам.
Владан Сокић

Од како имам цензора у глави, више не бринем.
Тај живи у лудници!

Раша Папеш

Од како је измишљен новац,
много лакше је кренуло са подмазивањем.

Радослав Тилгер

Од како ме је мајка одбила од сисе,
никако да се наједем!

Александар Матијашевић



„Бисери балканског афоризма2“

272

Од како сам убио комшију, ја са њим више не говорим.
Милан Тодоров

Од кише и политичара највише очекују сељаци
а највише користи има – коров.

Анђелко Ердељанин

Од лаких поступака
последице су најтеже.

Милош Зјапков

Од малограђанина постао сам великосрбин!
Милко Стојковић

Од мухе не прави слона,
него убиј муху!

Весна Парун

Од нас су старији само они народи 
који су већ изумрли.

Миливоје Радовановић
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Од неухрањених чувају га телохранитељи.
Драгослав Митровић

Од њега је могло све да се очекује!
Чак и више!

Георги Бербенков

Од овце се добија вуна, млеко, месо и глас на изборима.
Димитрије Јовановић

Од одумирања државе највећу корист имаће гробари.
Михаил Андреев

Од оних на челу мозак пуца.
Гојко Божовић

Од очевидаца се сазнало да се
све одвијало у тоталном мраку.

Живојин Денчић

Од покретних мета најлакше је погодити ону коју пада.
Милан Бештић
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Од посла смо спали с ногу, да бисмо некако стали на ноге.
Радивоје Бојичић

Од проблема не знамо где се налазимо.
А видим – и свет нас води као нестале.

Драгослав Митровић

Од сваке каубојске земље не постаје се Америка!
Живко Павлов

Од сваке се поворке може направити погребна,
ако се мртвац стави на чело.

Ратко Дангубић

Од свега што је требало жигосати,
жигосали смо само овце и краве.

Иван Карадак

Од свих десет прстију на рукама,
кажипрст ће одиграти историјску улогу.

Михаил Андреев
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Од свих европских земаља,
једино Србија није у Европи.

Миодраг Лазаревић

Од свих истина најдубља је она која је – закопана.
Ванчо Полазаревски

Од свих књига најтежи је за читање– буквар!
Иван Русјаков

Од свих књига, најдебљи му је досије.
Милорад Јокнић

Од свих који су дошли до диригентске палице,
најмање је музичара.

Киро Урдин

Од свих створова ову земљу
највише воле глисте.
Радмило Мићковић

Од свих тајни најчуванија је
јавна тајна – сви брину о њој.

Андреј Глишић
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Од слабе мемоарске грађе,
неки саградише солидне виле.

Ладислав Кун

Од слепог вође, преко ћоравих кутија, стигло се до безочне 
власти.

Миодраг Тасић

Од таквог је материјала да човјек од њега једино будалу 
може направити.

Мијо Мирановић – Гроф

Од толико аплаудирања,
нема ко да ти пружи руку.

Веселин Зидаров

Од целе македонске драме, 
наше суседе интересује само – крај!

Иван Карадак

Од шале глава не боли,
нарочито ако шала није успела.

Душко М. Петровић
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Одакле вјетар дува, најбоље знају
они што имају једрењаке.

Алија Хоџић

Одакле сиротињи право да нема ништа?
Саво Мартиновић

Одали су му последњу пошту минутом ћутања.
Друго се није имало шта рећи.

Миладин Остојић

Одбранили смо свој углед.
Пристали смо на све.

Драган Гњатовић

Одвикавање зависника од хране веома је усавршено.
Само кад још излечени не би умирали.

Ђорђе Оташевић

Одвојили смо жито од кукоља
и кукољ одлично напредује.

Верољуб Јовановић
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Одговорни толико одговарају,
да заборављају на одговоре.

Томаж Швагељ

Одисеј је бар лутао сам. Итаку није водио са собом.
Петар Лазић

Одласком његове задњице са власти 
остала је огромна празнина.

Драгомир Вуксановић

Одличан говорник! Толико лажи у тако мало речи.
Мића Тумарић

Одлично барата чињеницама. 
Убија!

Владица Миленковић Влајче

Одложимо рат за неко срећније време.
Миодраг Лазаревић

Одлука је донета једногласно,
тако да није могуће утврдити ко је све био против.

Милен Миливојевић
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Одлуку о смртној казни доноси народ – на изборима.
Радивоје Рале Дамјановић

Одлучан је то човек.
Одмах је прихватио власт.

Горан Мракић

Одлучили смо да сузбијемо криминал.
Укинули смо милицију.

Миладин Берић

Одлучио сам да престанем да мислим.
Само тако могу да се уклопим у средину.

Миладин Берић

Одлучио сам приватизовати контејнер,
заједно са пензионерима који се затекну на радном мјесту.

Бојан Богдановић

Одљев мозгова за државу је
изљев крви у мозак.

Данко Ившиновић
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Односи се доводе у ред, али људи су поремећени.
Милан Ј. Михајловић

Односи у мојој установи су такви да смо уместо 
правилника о међуљудским односима усвојили Фигуре 

Венерис.
Станко Нешковић

Одрастао је међу људима.
То га је и опаметило!

Јован Рукавина

Одредите једном границе, да знамо где почиње 
иностранство.

Борислав Богдановић

Одрекли бисмо се ми њега,
али нас је његов отац предухитрио.

Срба Павловић

Одрекли смо се Косова, али га не дамо ни по коју цену.
Јасмина Буква
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Одсвирали су своје, али их још држи химна.
Владимир Јовићевић Јов

Одувек смо имали најлепше председнике.
Други су имали паметније.
Радивоје Рале Дамјановић

Одувек смо на ватрометини.
Није чудо што нам толика обећања одоше у ветар!

Миленко Пајовић

Одустали смо од размене заробљеника,
јер ми наше људе не бисмо мењали низашта на свету!

Нинус Несторовић

Одустао сам од самоубиства.
Не дам да Србин на Србина дигне руку.

Момчило Михајловић

Око наших територија нема погађања! 
Узми или остави!

Момчило Михајловић
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Окрећемо се у круг... таква су нам народна кола.
Александар Кујунђиски

Окршај полиције и народа завршен је нерешено.
Батине је добио један полицајац и један народ.

Владан Сокић

Окупатор ће се пре или касније покајати.
Нико се овде није усрећио.

Александар Баљак

Окупаторска војска је отишла,
а остале су слуге окупатора.

Бошко Смаћовски

Он бесмртан, а нама вечна слава.
Горан Докна

Он би за отаџбину све дао.
И држављанство!

Ацо Доганџић
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Он иде испред свога времена.
Зато се и не може видјети.

Драган Копривица

Он је бесмртан!
Живи били па видели.

Александар Баљак

Он је велики државник у малој земљи.
А кад је дошао на власт, било је обрнуто.

Момчило Михајловић

Он је врло крупна зверка.
Зато смо сви у кавезу.

Рајко Теовановић

Он је гурман нашег времена –
омогућио је људима да се ждеру међусобно.

Ванчо Полазаревски

Он је најобразованији политичар.
Учио је на својим грешкама.

Слободан Симић
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Он је одличан доктор... према наследницима
пацијената.

Атанас Крлевски

Он је патриотска опција.
Џепари само од странаца.

Драган Огњановић

Он је полиглота, зна да ћути на више језика.
Слободан Добрић

Он је савршен политичар.
Обишао је све партије.

Горан Мракић

Он је своје главне битке
изборио након рата.

Фадил Хаџић

Он је спортски тип.
Све рјешава чврстом руком.

Драган Дринчић
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Он код њега иде растерећен.
Не носи ни своје мишљење.

Неђељко Неђо Варагић

Он мења странке као гаће, сваке четири године.
Божидар Пешев

Он мрава у животу није згазио.
Људи су његова слабост.

Зоран Т. Поповић

Он нема кризу идентитета.
Сви кажу да је свиња.
Александар Новаковић

Он није могао ни кокош да закоље.
Зато смо га поставили за команданта логора.

Божо Марић

Он није ратни злочинац,
жртве су из чиста мира умирале од страха.

Тома Ракијаш
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Он ће бити доживотни председник,
а уз мало среће изгураће и читав мандат.

Момчило Михајловић

Он ће бити лидер партије до последњег члана.
Дарко Батан Жуњић

Он увијек иде на све или ништа.
Све да добије или ништа да изгуби.

Радомир Рацковић

Онај ко је данас нормалан, тај је стварно луд.
Пеко Лаличић

Онај ко нема ништа своје
и у сопственој земљи је странац.

Бошко Перински

Онај који води мечку, само је корак испред.
Срба Павловић

Онај који гледа своја посла,
никад не остаје без посла.

Срећко Лазари
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Ономе који је стално окружен полтронима није потребан 
тоалет папир.
Јане Атанасов

Онај који мисли да се свет окреће око њега,
веровато је сунцокрет!

Борислав Ганчев

Онај који не зна када да дигне два прста,
обично остаје с прстом у устима.

Бошко Перински

Онај који се крсти у народ, раскрстио је с крстом.
Јован Алађозовски

Онај претходни је завео народ.
Овај је отишао дубље.

Илија Марковић

Оне које не можемо очима да видимо
виђамо их свакодневно.

Владимир Јовићевић Јов
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Они више не траже, него копају руке у закону.
Зоран Николић – Зозон

Они више нису наши савезници.
Не памтимо кад су нас последњи пут бомбардовали!

Раде Јовановић

Они који вам се увлаче у гузицу,
постају део исте садржине.

Дарко Марковић

Они који желе да сруше постојећи режим
добиће најмање десет година робије,

а они који то не желе добиће – још педесет!
Александар Баљак

Они који мењају дресове мање се зноје.
Исмет Салихбеговић

Они који ми пију крв
рекламирају ме свугдје као добровољног даваоца.

Јосип Сировец
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Они који не мисле, мисле као један.
Владан Сокић

Они који не могу да направе историју,
преправљају је.
Стојан Стојанов

Они који немају много шта да кажу, служе се командама!
Милован Витезовић

Они који пишу за полицију, имају највеће хонораре.
Душан Ђорђевић

Они који су гинули за отаџбину,
нису ни слутили да ће се у њој умирати у глади...

Стеван Р. Стевић

Они који су градили пруге, још су на истом колосеку.
Владимир Јовићевић Јов

Они који су исписали историју,
никада је неће прочитати.

Ефтим Гашев
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Они који су нас довели довде, никада нису били са нама
Ратко Дангубић

Они који су некад писали пароле, данас пишу мемоаре.
Мемоари су им пуни парола.

Тома Ракијаш

Они који су образ бацили под ноге,
навлаче на главу чарапе.

Силвестер Иштук

Они који употребљавају хемијско оружје,
савест неће моћи да очисте
ни у хемијској чистионици.

Милан Фридауер – Фреди

Они луди, ми збуњени – услови су испуњени!
Радивоје Рале Дамјановић

Они на ломачи на крају имају светле тренутке.
Голуб Лазаревић
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Они не знају шта желе.
Зато их баш занима како ћемо им испунити жеље.

Анђелко Ердељанин

Они нијесу говорили толико дуго
колико смо их ми слушали.

Илија Лакушић

Они политичари који лако мјењају дрес,
изузетно лако се дресирају.

Миладин Берић

Они са најтањим стомаком
извукли су најдебљи крај.

Ленче Стоименова

Они чврсто држе њихова обећања.
Требаће им за следеће изборе.

Слободан Трикић

Они што говоре у моје име могли би нешто и да ме питају.
Милијан Деспотовић
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Онима који продају државу, не треба реклама!
Игор Живковић

Онима који се јефтино продају,
сви лепе етикете.
Миле Ђорђијоски

Онима којима је народ стално у устима, не крче црева.
Наташа Ђорђијоска

Оно у шта смо веровали
испало је нестварно!

Донка Раинова

Оно чега нигде нема под капом небеском,
има под шајкачом.

Милан Бештић

Оно што знам са шездесет година
знао сам и кад сам имао двадесет.

Четрдесет година су године преиспитивања.
Емил Сиоран
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Оно што је за детелину недостатак,
за човека је – срећа!

Иван Русјаков

Оно што предсједник прича, није двосмислено.
Напротив, то нема никаквог смисла.

Јово Николић

Опаметио би се он,
али му недостаје супстанца.

Неђељко Неђо Варагић

Опасне птице седе на врховима дрвећа.
Јоже Воларич

Опасно је бити далековид,
ако имаш кратковидне сараднике.

Марко Гргичевић

Опасно је пијанство од власти!
Један пије, сви су мамурни!

Петар Краевски
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Опасно је рећи истину онима који живе од лажи.
Радиша В. Ђокић

Опекли смо се тек кад смо схватили да је зец 
још увијек у шуми.

Иво Мијо Андрић

Опет је опасно рећи да си Србин.
Одмах те пошаљу на фронт.

Љубивоје Бујишић

Опет нам неће сванути.
Треба имати дан за то.

Раша Папеш

Опет се кољемо.
Не може се живети од успомена!

Раде Јовановић

Опет се могу клати! Добили су трансфузију.
Мића Тумарић

Опет смо победили. То је јаче од нас.
Karlo Wereb
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Опет смо преживели.
Тога смо се и плашили.

Александар Баљак

Опет ће једно вријеме владати мир.
Док се опет не побратимимо.

Сенад Хонић – Хона

Описменио сам своје људе.
Сада ме нападају писаним и усменим говорима.

Иван Цимерман

Описмењавање даје резултате.
У скупштини готово да нема више неписмених.

Ненад Ћорилић

Опкољени смо Европском унијом.
Али, Србин се не предаје.

Драгутин Минић Карло

Опозиција има право, власт – силу.
Радоје Мађо Головић
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Опозиција напредује.
Виц по виц.
Божо Марић

Опоненте је срозавао
тако што их је спуштао на свој ниво.

Драган Копривица

Опоравићемо се ми за коју годину, а онда ћемо умрети 
опорављени.

Слободан Војводић

Опростили смо министру простаклук,
али му простаклук није опростио.

Калин Калинов

Опроштај је свима тешко пао, али је остала утеха да се 
неће вратити.

Срба Павловић

Опроштај од покојника се одлаже
због несташица бираних ријечи.

Саво Мартиновић
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Оптимизам смо подигли на виши ниво.
Толико је лудило узело маха.

Весна Денчић

Оптимизам у нашим редовима
ништа је према песимизму између редова.

Драган Копривица

Оптимист је заправо песимист
којему су доказали да може бити и горе.

Фадил Хаџић

Оптужени има алиби.
У време крађе није био ни на каквој високој функцији.

Милен Миливојевић

Оптужени је пуштен из затвораЗбог вишка доказа.
Ивко Михајловић

Оптужени још није обешен.
Размишља се о висини казне.

Милан Цветковић
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Оптужују нас да уживамо у ратовању,
као да смо ми срећни што волимо да гинемо.

Александар Баљак

Општи утисак о демократији
не може да поквари један диктатор.

Миливоје Радовановић

Органи гоњења никога не прате,
што им и само име каже.

Петар Лазић

Орочили смо лепу прошлост.
Живимо од камате по виђењу.

Драган Алексић

Осврнимо се још једном на славну прошлост.
Можда се тамо нешто у међувремену догодило.

Звездана Станковић

Осврнуо бих се ја самокритички.
Али кад год се осврнем, а оно – још гори иза мене!

Ђорђе Фишер
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Осећам јак бол у пределу џепа.
Жуља ме празан новчаник.

Радивоје Јевтић Јенки

Осим птица селица,
одавде би све живо одлетело на Запад.

Бошко Перински

Ослабила ми је меморија.
Не сећам кад сам примио задњу плату.

Душан Пуача

Ослободили смо још једно село.
Ово мора да се залије.

Ко хоће, може и да запали.
Александар Баљак

Ослушкујемо шапат звезда, а не чујемо крике покрај себе.
Радомир Путниковић

Осмеси са предизборних билборда
су један од интелигентнијих начина

да се свима покажу зуби.
Ванчо Полазаревски
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Основали смо Полицијску академију,
да полиција не би стално тукла паметније од себе.

Дејан Милојевић

Основни закон нашег Устава је закон џунгле.
Горан Мракић

Оставили смо трага у народу.
Изгледа као згажен.

Слободан Симић

Оставио је дубок траг у земљи.
Није му се отворио подобран.

Ненад Ћорилић

Оставите ме на миру.
Ја сам се прошли пут радовао.

Петар Лазић

Оставите ме на миру. Ја сам револуционар.
Павле Ковачевић
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Оставите сваку наду ви који овде остајете.
Бодин Марјановић

Остављен је на цједилу –
јер није хтио бити талог.

Алдо Мателић

Остаје тајна, како то да је метла чиста,
а увек је у додиру са ђубретом.

Киро Урдин

Остајте тамо, да бисмо били ми с вама овде.
Бранислав Бане Јовановић

Остали смо кратких рукава,
а гласали смо у зимским капутима.

Исмет Салихбеговић

Остали смо своји. Нико нас неће.
Екрем Мацић

Остао је сироче. Убио је оца и мајку.
Ацо Доганџић
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Остао сам при свом мишљењу. Други одоше даље.
Павле Ковачевић

Остао сам у Србији из патриотских разлога.
Нисам имао куд!

Нинус Несторовић

Остварићемо демокрацију. Милом или силом.
Алдо Мателић

Осуђујемо све оне
који су у време агресије били ван земље!

Који нису били у земуницама и склоништима.
Ива Мажуранић

Отац је национализовао приватно
а син приватизује национално.

Слободан Добрић

Отварамо народну кухињу и за пољопривреднике.
Да би се поспешила производња хране.

Ива Мажуранић
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Отварање фирме је било скромно.
Али је зато затварање било спектакуларно.

Драган Огњановић

Отворена питања решавају се
иза затворених врата.

Франци Чеч

Отворио је душу. Многи нестаће у бездану.
Срђан Симеуновић Сендан

Отворите му месару – хтео би да уђе у историју!
Софе Штерјоски

Отишао бих ја у пакао
да ми нису дражи непознати предели.

Петар Лазић

Отишао је у пакао јер су му понудили боље услове 
него у рају.

Константин Дораковски
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Отишао је у рат са јасним циљем, имао је снајпер.
Тома Ракијаш

Отишли смо на добош.
Нисмо имали слуха за светску кризу.

Александар Новаковић

Отишли су корак даље.
Од тада их нико није видео.

Ратко Дангубић

Откад је наш пијетао завршио у лонцу,
никако не знамо кад ће да нам сване!

Стеван Р. Стевић

Откад је поскупјела говедина,
свака стока сматра да јој је скочила цијена.

Момчило Драгичевић

Откад му је пала кашика у мед, искључиво једе месо.
Љубомир О. Вујовић
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Откад нам је пао мрак, све нам је постало јасно
као дан.

Методи Пранговски

Откад сам се настанио у равници, кола ми не иду низбрдо.
Бранислав Рибар

Откад сам се ријешио за њих,
све мање рјешавам за себе.

Јосип Гргић

Откад сам чуо шта мислим, не верујем у то што чујем.
Бранислав Брана Црнчевић

Откад смо добили демократску власт,
тиранија нам тешко не пада.

Весна Денчић

Откад су ми се гаће поцепале,
постао сам транспарентан!

Свако може да ми види дупе.
Васил Толевски
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Откад су нам узели Косово, ми више нисмо читави.
Александар Чотрић

Откад су нам фирме пале на ниске гране,
много лакше одлећемо са посла.

Љубомир О. Вујовић

Откад су председникове слике истакнуте на зидовима,
грађани више не пљује по поду.

Александар Чотрић

Откад су упловили у политичке воде,
ветар им је наклоњенији!

Јелена Каначки

Откажите представу!
Тај смо циркус већ видели!

Ђорђе Фишер

Откако је враг однео шалу,
у паклу је настало општенародно весеље.

Ивана Срећковић



Васил Толевски

307

Откако је поскупело млек,о не зна се више ко кога музе.
Драгомир Ђурђевић

Откако се наше идеје роде,
чекају да умремо за њих.

Луциан Блага

Откако смо навикли на зло, добро нам је.
Бранислав Бане Јовановић

Откако смо почели да тонемо, дубље размишљамо.
Милко Стојковић

Откривен је центар организоване побуне.
Мисли долазе из главе.

Зоран Т. Поповић

Откуд у Србији толики издајници ако се зна да се у 
народној скупштини тврди да смо Земља хероја.

Недељко Радловић
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Отпадници су дошли у сукоб са линијом,
укупном политиком, па чак и са појединим личностима.

Нису на власти сви лопови.
Михаило Вељковић

Охрабрени првим изборним резултатима
гробари задовољно трљају руке.

Милан Ј. Михајловић

Очекивали смо боље дане, а дочекали горе године.
Живко Кулић

Очекује се масовнији повратак Срба на своја огњишта.
Недовољан је број ликвидираних повратника.

Душан Војводић Бирџа
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АФОРИСТИЧАРИ 
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ЈовановићВерољуб

ЈовановићДимитрије
ЈовановићРаде

ЈовановићСрђан
Јовићевић Владимир Јов

Јовичић Саша Екс
Јозић Миливоје
ЈокићДрагутин
ЈокнићМилорад
ЈоновићРатибор

Јукић МарјановићВаска
ЈурићЕвген

К

КалезићМилорад
КалиновКалин

КалтнекарЗдравко
КаначкиЈелена
КанижајПајо

Капиџић Алија – Алкап
КарадакИван
КарађаЈонуц

КаракашВладо
КарапетровићДанило
КашиковићДрагиша
КерелезовДимитар

КецојевићРаде
КланицаЈадран

Клиновски Мирослав Клињо
КљајићГоран
КнежевићЈово

КнежевићМилорад
КовачевићПавле

КовачевићР. Зоран 
КовачевићСуно
КовачевићУрош

КојићСтеван
КоларовИван
КолевПетко

КопривицаДраган
КосовићВишња
КостићСелимир

КоцескиВеле
КраевскиПетар

КржевацАлександар
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Крзнар БлагецЗорица
КривокапићМилан Дуго

КрлевскиАтанас
КујунђискиАлександар

КујунџићЈелена
КулићЖивко
КулићМирко
КунЛадислав

КурникЗдравко

Л

ЛазаревићГолуб
ЛазаревићМиодраг

ЛазариСрећко
ЛазићПетар

ЛакушићИлија
ЛаличићПеко
ЛаловићРанко

ЛатиновићЂорђе
ЛероГрујо

ЛешниковскиДимитри
ЛогарМатија

ЛопичићДејан

Љ

ЉубеновићБојан

М

МажуранићИва
МаковГеорги

МанојловићЉубиша
МаргетаЈосип

МаринковићБожидар
МарићБожо
МарићГрга

МарићРоберт
МарјановићАлексије

МарјановићБодин
МарјановићВелибор
Марјановић Милорад 

Марона
МарковићБора

МарковићДарко
МарковићЖељко
МарковићИлија

МарковићНегован
МарковићТомислав

МаркушАндрија
МартиновићСаво

МаслошевацСвета
МатејићДраган
МателићАлдо

МатијашевићАлександар
Матић Зоран Мазос

МахмутефендићКемал
МацићЕкрем

МашићДаница
МетелкоКрешимир
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Мијајловић Душан Адски
МијалковићАлександар

МилакВладимир
МилевскиМиле

Миленковић Владица Влајче
Милетић Бобан Бапси
МиливојевићМилен

МилисављевићЉубомир
Миличински Фране

Миличински Фране Јежек
МиличићДејан

МиловановићСаша
МилојевићДејан

МилојковићРадоје
МилосављевићТимошенко

МиљковићДраган
Минић Драгутин Карло
Мирановић Мијо – Гроф

МитровићБорислав
МитровићДрагослав

МитровићМитар
МићковићВладимир
МићковићРадмило

МићуновићРадомир
МихајловЗоран

МихајловићДарко
МихајловићИвко

МихајловићЈ. Милан 
МихајловићМомчило

МицинРајко
МишићДрагослав
МишковићГоран

МишнићВеселин Лари
МладеновићФилип

МлађеновићМилутин
МотохЈоже

МоцоњаБране
МракићГоран

Мркаљ КадмусЈасим

Н

НаумовићСтеван
НаумовскиЖивко

Нејашмић Владимир – Бато
НенадићВида

НесторовићНенад
НесторовићНинус
НешковићСтанко

НиколићДрагољуб Дуре
Николић Зоран – Зозон

НиколићЈово
НиколићНенад
НикчевићРако
НовакБогдан

НоваковићАлександар
НоваковићРатибор

О

ОбреновићМилад
ОгњановићДраган

ОлајЈоже
ОмеровићМухарем
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ОречЗденко
ОсманчевићДинко
ОстојићМиладин
ОташевићЂорђе

П

ПавичевићМ. Ратко 
ПавловДинко
ПавловЖивко
ПавловићСрба

ПајовићМиленко
Пандуровић Драгиша – Гиле

ПанићСлавољуб
ПапешРаша
ПарунВесна

ПатаковићДејан
ПеичевСветослав
ПеринскиБошко

ПетанЖарко
ПетелинЈоже

ПетковићДраган
ПетковићРаде

ПетковскиСтојан
ПетрићМирко

ПетровићМ. Душко 
ПетровићТомица
ПетровскиПанде
ПешевБожидар
ПешићМарко
ПешићНикола

ПивљанинРанко

ПиљакДрагана
ПолазаревскиВанчо

ПоповићПавле
ПоповићТ. Зоран 

ПранговскиМетоди
ПуачаДушан

ПутниковићРадомир

Р

РадекЛадислав
РадловићНедељко
РадовановићВоја

РадовановићМиливоје
РадовановићС. Драгомир 

РадовићДушан
РадусиновићМилош

РаиноваДонка
РајичићДраган
РајковићВељко
РакијашТома
РанкићЗоран

РанковМилорад
РаонићЗоран

РаосИван
РасиевТурхан

РацковићНикола
РацковићРадомир
РечевићРадомир
РибарБранислав

Рим ЖивковићЉиљана
РистићВладимир
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РоботовГеорги
РомошанИоан
РончевићРаде
РукавинаЈован

РусиАљоша
РусјаковИван

С

Сали Бајрам – Баки
СалихбеговићИсмет
СиљановскиЉупчо

Симеуновић Срђан Сендан
СимићР. Милан 
СимићСлободан
СимовићЗоран
СиоранЕмил

СировецЈосип
СкорупанСергеј
СкорупанХимзо
СлатинаСамија

СмајловићИсмет
СмаћовскиБошко

СокићВладан
Спасић Славиша – Сврзис

СредановићМирослав
СрећковићИвана

СршенЈанез
СтаматовскиБлагоја

СтаменовРангел
СтанислављевићМомир

СтанковићЗвездана

СтанковићНикола
СтанојевићЗоран

СтанојевићС. Зоран 
СтарчевићДушан

СтевићЈовица
СтевићР. Стеван 
СтипановићЂуро
СтоименоваЛенче

СтојадиновићАлександар
СтојадиновићЈован
СтојановБудимка
СтојановСтојан

Стојановић Ј. Миодраг–
Миос

СтојановскиРисто
СтојичићСтеван
СтојковићМилко
СтошићМиодраг

Т

ТалевскиНикола
Тасевски Ђоко – Коска

ТасескиБлагоја
ТасићМиодраг

ТеовановићРајко
ТеофиловићВитомир

ТешићМиладин
ТилгерРадослав
ТихоловГеорги
ТодоровМилан

ТодоровићБогдан
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ТојићПредраг
ТолевскиВасил

ТомићЛука
ТомићСтанислав
ТорбаринаТања
ТофчевићДејан

ТрбојевићТомислав
ТрикићСлободан

ТрифуновићВојин
ТумарићМића

Ћ

ЋопаМирослав
ЋосићМилан

ЋулафићВлајко

У

УрдинКиро
Уста ПетровКостадин

Ф

Филиповић Далибор Филип
ФилчевскиРисто

ФишерЂорђе
Форнеци Тоне Тоф

Фридауер Милан – Фреди

Х

Хађи – ВасковГеорги
Халиловић Абдурахман Ахил

Хаџи КостићЈован
ХаџиалићСабахудин

ХаџићФадил
ХитрецБожидар

Хонић Сенад
ХорватЗдравко

ХоџићАлија

Ц

ЦветићанинСмиљка
ЦветковићМилан
ЦимерманИван

ЦрномарковићМ. Ђуро 
ЦрнчевићБранислав Брана

ЦрнчевићНенад

Ч

ЧаварМаринко
ЧанчарПетко
ЧечФранци

Чизмовић Владан – Чики
ЧотрићАлександар
ЧудрићВалентин

Чулић Јово 
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Ш

ШарановићНикола
ШвагељТомаж
ШвентнерБојан

ШијаковНевен
ШтерјоскиСофе

ШтрбацМићо
ШушићДраган
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