ПРОМОЦИЈА РАДОВА ПРИСТИГЛИХ НА ХII КОНКУРС ХУМОРА И САТИРЕ
ПОВОДОМ ПРВОГ АПРИЛА
ДАНА ШАЛЕ И ЗБИЉЕ 2013. ГОДИНЕ
НА ТЕМУ

ПИТИ И (НЕ)ЈЕСТИ – ПИТАЊЕ ЈЕ КАД?!

1. април 2013. године

Мркоњић Град

Говор на промоцији радова пристиглих на ХII конкурс хумора и сатире, поводом
1. aприла – Дана шале и збиље, на тему: - Пити и (не)јести – питање је кад?!
Клуб умјетничких душа дванаест година кроз хумор и сатиру покушава да укаже
на значајне друштвене догађаје који додирују и оне недодирљиве. Ове године стижемо
на границу Европе, али да ли ћемо имати шта јести и пити, постављамо питање и
тражимо одговор. Они који имају, имају још више. Они који немају, немају још мање.
Никад бољег времена и веће инспирације да се о овом проблему имања-немања
проговори језиком сатире, кадa нам се политички језик завезао.
Сатира нуди одговор. Политика не нуди ништа, али оставља трага.
Политичари су затворили очи, али су сатиричари отворили своје мисли,
загребaли по њима и понудили мноштво одговора које би политичари требали да узму у
обзир и замисле се над њима.
Какве одговре нуде сатиричари из Београда, Загреба, Ријеке, Руме, Шапца,
Приједора, Фекетића, Румске и Церовца код Шапца, Новог Сада, Вишеграда, Рогатице,
Бања Луке, Мркоњић Града, Подбрда и Подрашнице увјерићете се сами.
На ХII конкурс хумора и сатире, на тему: - Пити и (не)јести – питање је
кад?! пријавило се 49 аутора који су послали: - 1.200 афоризама; 80 епиграма; 50
пјесама; 25 прича; 30 пјесама у акростиху, 15 шала и пошалица.
Комисија или први сатирички обојени читачи имала је велику одговорност да
открије и препозна оне сатиричаре који су муку мучили са постављеним питањем и
који су се својски потрудили да не огладне над њим. Није лако давати одговоре, као
што их политичари дају.
Они који нису освојили неку од награда нека не окрећу леђа сатири јер је она
најбољи лијек за све овоземаљске бољке.
Комисија је одлучила да вечерас пред Суд сатире изведе оне који су били
најсмјелији и пророчки обдарени да одговоре на ово постављено питање.

Најкомплетнији аутор који се огласио у свим сатиричним категоријама је
Ђура Шефер Сремац из Руме, са ласкавом титулом САТИРИКУС I реда.
Најдуховитију шифру послали су сљедећи аутори:
Митар Митровић – ''Ћутање'' – Београд
Мирослав В.Чавић – ''Гладан бити или пити'' – Мркоњић Град
Живко Продановић – ''Гладно питање'' – Загреб
Радован Берић – ''Криви правац'' – Приједор
Због прикривених мисли и сакривања иза шифри Суд сатире их је осудио на
једногодишњу мандатну казну да се и сљедеће године морају јавити на овај конкурс.

ЗЛАТНИ АФОРИЗАМ
Живко Ђуза – Шифра: '',,?,,'' – Подрашница


Не гине нам домаћа храна на туђим јаслама.

ПОЗЛАЋЕНИ АФОРИЗАМ
Ђура Шефер Сремац – Шифра: ''Сит гладном не верује'' – Рума


Сушена Сланина Србију Спашава!

Дражен Јерговић – Шифра:''РИДЕАМУС'' – Загреб


Крадимо хрватско!

Милад Обреновић – Шифра: ''Оскудица'' – Рогатица


Радим три смјене. Једем сваки трећи дан. Плату примам свака три мјесеца.
Наше свето тројство.

СРЕБРНИ АФОРИЗАМ
Славица Јовановић – Шифра: ''Самониклица'' – Прњавор Мачвански код Шапца


Глад је ушла на велика врата, дочекали смо је са хлебом и сољу.

Жељко Марковић – Шифра: ''123'' – Чачак


Стисли смо зубе. Одвајамо од уста.

Мирослав В. Чавић. – Шифра: ''Гладан бити или пити'' – Мркоњић Град


Апелујем на власт да обузда страст. Народу испадоше очи.

ПОСРЕБРЕНИ АФОРИЗАМ
Митар Митровић – Шифра: ''Ћутање'' – Београд


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

Живко Гавриловић – Шифра: ''ЖиГ 2013'' – Румска код Шапца


Народ који свашта гута, стално се хвата за гушу.

БРОНЗАНИ АФОРИЗАМ
Живко Вујић – Шифра: ''Стари Вујадин'' – Бања Лука


Код нас је немогућа тајна вечера. Све што имамо поједемо прије подне.

Веселин Гајдашевић – Шифра: ''Са самољпљиве траке'' – Фекетић


Не вреди ми прекидати штрајк глађу – немам шта да једем.

Невен Шијаков – Шифра: ''Војвођански Хамлет'' – Нови Сад


Једе кад мора, пије кад га понуде, а плату прими кад га се сете!

ПЛАТИНАСТИ АФОРИЗАМ
Бранислав Вукоманов – Шифра: ''Вук Бранковић'' – Београд


Свако јутро купим хлеб и новине. Новине да видим одакле ми за хлеб.

Динко Османчевић – Шифра: ''Варница'' – Бања Лука


Потрошачку корпу попуњава нам контејнер.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Живко Ђуза – Шифра: '',,?,,'' – Подрашница
1. Пити и (не)јести питање је кад?! Одговора нема – питање је застало у грлу.
2. Ако не добијем кору хљеба штрајковаћу глађу.
3. Боље је свашта јести него свашта питати.
4. Боље је ништа не јести него попити батине.
5. Сањао сам јаја на око. Било је критично кад су се нашла пред очима.
6. Лако ћемо за храну све док пиће гутамо очима.
7. Могу да не једем и не пијем док мезим уз пиће.
8. Већ нас је опржило укидање топлог оброка.
9. Жив се једем кад немам шта да попијем.
10. Док идемо трбухом за крухом стомак нам је на сметњи.

Митар Митровић – Шифра: ''Ћутање'' – Београд
1. Убедили сте ме да ми у демократији ништа не фали. Сад сам срећан човек.
2. Тата је из продавнице донео конзерве за пса, али је деда био бржи.
3. Оставите бар једну фабрику за музеј. Нека поколења виде да смо и ми некад
нешто имали.
4. Кад вас слепци воде, чувајте се штапа.
5. Нисмо знали шта се иза брда ваља, док није стигла демократија.
6. Сељак је сумњив. Стално нешто копа.
7. Зашто једни другима копамо очи, када има толико земље коју нико не обрађује.
8. Наши политичари су као плодови. Неће да падну док не иструле.
9. Мој деда купује лекове, а ја дрогу. И тако живимо од данас до сутра.
10. Кад су вуци сити, овце се не броје.

Бранислав Вукоманов – Шифра: ''Вук Бранковић'' – Београд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Не једем месо, али сам симпатизер.
И шљиве које роде у Србији одају се алкохолу.
Кад поједем корицу од хлеба, остане ми животна средина.
Извршио сам самоубилачки напад на касапницу. Исписао сам све чекове.
Што се тиче глобализације – ја сам оглобан.
Ако падне евро – појефтиниће храна. У Србији чисто сујеверје!
У време генетски модификоване хране, реченица – синоћ сам разговарао са
својом виршлом – има сасвим другачије значење.
8. Храна је лек. А таква ће јој бити и цена.
9. Наше домаћице од десет евра направе три ручка. Па ко онда треба да води
светску економију?
10. Каква му је цена почео сам и ја да гледам у пасуљ.

Динко Османчевић – Шифра: ''Варница'' – Бања Лука
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Срећом, још увијек се може добро појести и попити... на сахранама!
Све је теже пити и јести, кад су нам и контејнери полупразни.
Поједе се жив, јер нема за храну.
Пијемо жуч, јер немамо да једемо.
Кад више није могао ни да једе, испио је отров.
Да се некада добро јело и пило, свједоци презиме Гузина.
Почео је да пије, јер нема да једе.
Што он више пије, укућани мање једу.
Кад огладните, напијте се доста воде, не будите алави!

Дражен Јерговић – Шифра:''РИДЕАМУС'' – Загреб
1. Далековидан сам, али нисам пророк.
2. Боље фит, него фат!
3. Алергија на радно мјесто ме „не пушта“ цијелу годину.
4. Сљедеће године се очекује раст... дуговања.
5. Умјесто масаже са „сретним завршетком“, добивамо гажење с „тужним крајем“.
6. Ако радите за живот, зашто се убијате од посла?
7. Они који најмање раде, ти су најчешће на годишњем.
8. Вријеме лијечи све! Зато се у амбулантама и болницама чека сатима.
9. Ни лијево ни десно, само натраг.
10. Помагања све мање, запомагања све више.

Ђура Шефер Сремац – Шифра:''Сит гладном не верује'' – Рума
1.
2.
3.
4.
5.

Гладни смо правде, без хлеба смо већ навикли.
Чим почех живети поштено, изједе ме глад.
Од толико хлеба, жена ми све чешће једе – џигерицу.
Пензионери измислили нову игру „Ко ће пре“ – до контејнера.
Сиротиња има рецепт за мршављење. Уз црни ’леб једе чорбу од коприва.
Лековита је.
6. (Пот)пуно родољубље најбоље се мери – празним стомаком.
7. Нисмо сиротиња, свиња на све стране. А и волови у порасту – у скупштини.
8. Тражио је преко хлеба погачу. Добио је преко леђа – само мотку јачу.
9. Држава не може пензионерску торбу напунити хлебом – премного је просјака.
10. Спасите нас од глади, вешала ћемо пронаћи сами.

Петроније Перо Шимшић – Шифра: ''На Дрини не брини'' - Вишеград
1.
2.
3.
4.

Купио је дугачке љестве, да премости од десетог до краја мјесеца.
Гладни апелују: - уклоните препреке да сиротиња уђе у "рајски врт".
Народ гладан, а проблеми разни, пара нема, контејнери празни.
Гладном народу не треба причати бајке, празном стомаку не помажу
"успаванке".
5. Држава мора да штеди, а највише на биједи.
6. У демо/к/ратији хвалоспјева, многима умјесто музике крче цријева.
7. Што мања пензија, то већа уштеда на тоалет папиру.
8. Народ се буса, али разлога "нема", сви ће добити: - неки мјесто у гробљу, други
радничке књижице, а неки по туру палице.
9. Иако се затварају фабрике, нада постоји, отварају се народне кухиње.
10. Тек што су Амери "произвели" кризу, наши су је већ преко ноћи "увезли".

Жељко Марковић – Шифра: ''123'' – Чачак
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Храна је скупа. То мора бити да је нечије масло!
Сви смо у игри да останемо без хлеба.
На послу гриземо, а код куће немамо шта да једемо.
Немамо пара за храну. Она поједе сва наша примања.
Трошкови живота су велики, па нам за живот остаје мало.
Тражили сте капитализам. Гладујте!
Сити смо свега. Европа нам сваки дан нешто ново сервира.
Живимо живот пуним плућима. Стомак може некад и празан да буде.
Све што нам треба је да смо сити и слободни.

Живко Вујић – Шифра: ''Стари Вујадин'' – Бања Лука
1. Прошли систем је крив за све. Научио ме да једемо три пута, а не једном у
три дана.
2. Што ти је политика. Оцрнише и млијеко.
3. Владе се мијењају, а мој јеловник остаје исти.
4. Да би успавали гладан народ, свако вече у ТВ дневнику причају бајке.
5. Глад за богатством очију нема!
6. Од штрајка глађу сам одустао. Не знам зашто би то био штрајк, кад сам сваки
дан гладан.
7. Гладни пензионери убрзано умиру. Да не покваре успјехе наше владе.
8. Пензија ми је толика да могу гладовати тачно онолико колико мјесец има дана.
9. Савремена демократска бајка за успављивање гладног и превареног народа траје
пун мандат.
10. Земљу Болесних и Хендикепираних (БиХ), требало би звати БиГ (Земља
Болесних и Гладних).

Веселин Гајдашевић – Шифра: ''Са самољпљиве траке'' – Фекетић
1. И пије ми се и једе – што је много много је.
2. Не шкоди нама што пијемо – већ што смо престали пити!
3. Воду пијем у малим количинама – млеко више ни у великим.
4. Јутрос смо заклали најдебљу кокош – није хтела да носи јаја јапанске препелице!
5. Не могу да се жалим на храну – од како једем по кућама!
6. Ми не перемо руке пре јела – једемо пре прања руку!
7. Овде се толико пије – да се нема кад јести!
8. Нешто морам да пијем – овако ништа не видим дупло.
9. Једемо храну са мало витамина али зато једемо два пута недељно!
10. Нешто морам да пијем – овако ништа не видим дупло.

Живко Гавриловић – Шифра: ''ЖиГ 2013'' – Румска код Шапца
1. Чим комшији цркне крава, засити се цео комшилук. Ето чиме се ми
хранимо!
2. Неким псима би на њушку требало набити потрошачку корпу.
3. Немам ни хлеба, ни пара – умрећу од глади. Даће Бог! – рече поп.
4. Имали смо обичај да добронамернога госта дочекамо хлебом и сољу. Сад
немамо ни хлеба, ни соли, ни добронамерног госта.
5. Нисам више вегетаријанац. Постао сам зеленаш!
6. Народ се храни илузијама, преживљава гладне године.
7. Благо онима на државним јаслама – не плаше се глади. Могу да пусте мозак на
пашу!
8. Халабуку око афлатоксина у млеку и млечним производима дигли су они што
имају путера на глави.
9. И ако стане под једну шљиву, Срби неће остати без ракије. Имаће је у
генеаолошком стаблу.
10. Крећем у свет – трбухом а крухом. Овде је мом трбуху крух – стран!

Живко Продановић – Шифра: ''Гладно питање'' – Загреб
1. Сиротињи је често глад једина потврда да је жива.
2. Тешко је бити, а не пити, а још горе је пити, а не бити.
3. Занимљивост из контејнерског живота – бачене хране нађе се доста, али боцу
пића до сада још нитко није бацио.
4. Гладан сам, дакле јесам.
5. Основно гладно питање: - да ли је боље бити гладан прије ручка којег нећеш
имати или је боље бити гладан послије ручка којег ниси имао?
6. Сит гладном не вјерује, а нити гладан гладнијем.
7. Штеди се када се има за виски, а не када се нема за крух.

Радован Берић – Шифра: ''Криви правац''- Приједор
1. У земљи у којој сатира живи, народ умире.
2. Шкрт сам на ријечима, зато користим афоризме.
3. Увозимо месо, а извозимо мозгове.
4. Пала је наша Влада. Лакше су повријеђени премијер и пет министара.
5. Одлазе нам и млади и стари. Млади из земље, а стари у земљу.
6. Да су нас извели на свјетлост дана, не би се обогатили преко ноћи.
7. И на нашој сиротињи неки су се обогатили.
8. Иако нам је велики одлив мозгова, опет имамо поплаве лажних диплома.
9. Иако је ловио у мутном, лисице су му се нашле на рукама.
10. И они који чврсто држе правац, у кривини слете са пута.

Славица Јовановић – Шифра: ''Самониклица'' – Мачвански Прњавор код Шапца
1. Из политичке кухиње стижу домаћи хлеб и стране игре.
2. У време кад народу пију крв и једу џигерицу и тече мед и млеко заједно са
афлатоксином, пити и (не)јести питање је сад, кад и пророк каже, прориче се
глад!
3. Да би народ имао хлеба и игара, власт од уста одваја. А народ ко да има шупља
уста. Увек тражи још.
4. Оче наш , хлеб нас насушни дај нам данас, а за циркуске игре како хоћеш.
5. Започеле су уличне трке, народ масовно трчи према народном казану. Трбухом
за крухом.
6. Да би народ имао шта да једе, министар је пресекао свечану врпцу изнад
контејнера и тако га пустио у рад.
7. Народе Србије, имаћеш ти и хлеба и игара . Новоизабрани председник је лично
штрајковао глађу, а како он , тако ћеш издржати и ти.
8. Власт поштује правила игре, не бáца мрвице по поду, да не би слутила
сиротињу.
9. Народ једе дубоко корење, које је пустила власт, тако да често на хлеб и
заборави.
10. Колико се плаћа хлеб на гутање погледом?

Невен Шијаков – Шифра: ''Војвођански Хамлет'' – Нови Сад
1. Власт се понаша као пијана, народ глуми да је сит! До промене ће доћи, кад
се за то стекну законски услови!
2. Воду пијем сваког дана да би преживео. Сваког дана не једем, из истог разлога!
3. Жена и ја свакодневно пијемо воду. Једемо, кад на спријатељи позову у госте!
4. Пијем обичну воду, не једем скупу храну. Навике ћу променити кад одем на
привремени рад у иностранство!
5. Свакодневно пијем, а не једем. Пиће ми поправља расположење док држим
вишенедељну дијету!
6. Од плате може сваки дан да се напије и тако заборави на чињеницу да не може
сваки дан да једе!
7. Пијем воду кад сам жедан ал' не једем увек кад сам гладан, већ кад је жена која
ме издражава добре воље!
8. Није тачно да кад на изборима изаберу погрешног вођу немате перспективе.
Ваша перспектива је у пићу и гладовању!
9. Народ пије, а не једе, политичари једу, а не пију! Кад се улоге промене, народу
ће сванути!
10. Једем десет дана после примљене плате. Осталим данима, до следеће плате
пијем, да ми време брже прође!
Мирослав В. Чавић – Шифра: ''Гладан бити или пити'' – Мркоњић Град
1.
2.
3.
4.
5.

Изборни резултати су већ зајахали.
Изгубио сам и најбољег пријатеља, пса. Отео сам му кост да себи скувам супу.
Боље је не радити па бити гладан, него радити па бити гладан.
Ко псује власт лакше му у срцу али му је теже гузици.
Ко преведе жедне преко воде, а гладне поред јавне кухиње, пружа нам наду чим
уђе у владу.
6. Немаштина и глад су домаћи бренд, а голотиња пратећи тренд.
7. Што су оброци ређи и летећи тањири су чешћа појава.
8. Добро смо кренули. Бојим се да не-станемо.
9. Пусти бригу у фотељу.
10. Ништа нам више није сигурно. Чак виси на концу и коска у лонцу.
Слободан Јанковић – Шифра: ''Тек толико'' – Бања Лука
1. Ми смо у свему посебни. Посијемо жито, а оберемо бостан!
2. Богаташи туку дјецу, јер неће да једу. Сиротиња туче своју дјецу, кад траже
да једу.
3. Ја већ знам кад бих, само ми реците шта бих.
4. Доктор ми савјетује да лијек узимам само послије јела, па испаде уторком,
четвртком и суботом.
5. Изабрали смо их. Одмах су прешли с ријечи на јело.
6. Стењу гладни, али стењу и они који су се преждерали.
7. Ја сам један од оних који се у животу обогатио. Родио сам се потпуно го, а
умријећу у старом очевом капуту.
8. Закаснио сам с јелом. Прошло ми је пет до дванаест.
9. Пјевајмо, сиротињо! Богатима смета када чују да нам цријева крче.
10. Воденице мељу жито и добије се лијепо брашно. Политика меље човјека и
добије се ружан костур.

Милад Обреновић – Шифра: ''Оскудица'' – Рогатица
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Потрошачка корпа није никакво мјерило стандарда. Нама је мјерило казан.
Народ није само празновјеран, него и гладновјеран.
Док једни пуне конта, други празне контејнере.
Ма каква скупоћа, живот никад није био јефтинији.
Код нас има двије врсте кухиња. Државне јасле и народна кухиња.
Ма каква потрошачка корпа. Нама су увалили праву корпу.
Ми имамо толико гладних да је просто дошло до презасићености.
Хоћу да спавам поред контејнера, да и мени самопослуга буде под прозором.
Док смо дизали два прста јели смо три пута. Како смо почели дизати три прста
једемо једва једном.
10. Како можемо бити гладни, кад стално себи скачемо у стомак.

Mарија Рожић – Шифра: ''Смак свијета'' – Мркоњић Град
1. У глади су велика уста, нарочито кад одвајаш од уста.
2. Гладан се ситу разумије, али тек кад изгладни.
3. Европом кружи отрован ваздух који са задовољством удишемо. Еуро филтрира
све, ако га имаш.
4. Они што се боје крављег мијека, нека пију птичије! Кажу да је здравије.
5. Имам рјешење за гладне. Корова има у изобиљу.
6. Кад нас трују свим и свачим, што не би мало и афлатоксином. Има се, може се!
7. Без воде нема живота, а тек без новца!
8. Доручак свијетле садашњости? Празан тањир и шоља пуна ништа. Какав ће тек
бити у свијетлој будућности?!
9. Тајна витке линије. Прескачем доручак, прескачем ручак, а за вечеру немам
ништа.
10. Основно правило гладних. Мање једи, па ће ти нешто и остати.

Ђуро Стипановић – Шифра: ''Из кризе у кризу'' – Подбрдо
1. Какви су нам потенцијали кад нам све – фали?
2. Док тонемо, привилеговани су већ испливали.
3. Вријеме нам иде на руку, пролази својим путем.
4. Солио је памет народу, народ је кренуо за њим.
5. Сналазим се како знам, замјењујем муку с патњом.
6. Ко дуго чека посао последњи ће га добити.
7. Ако радите стаће вам неко на жуљ.
8. Не стижем да запишем сваку лаж, клевету, угоду јер ти догађаји брзо оду.
9. Познајем друга ко свој џеп – шразан је.
10. Кад је год требало да нешто смисли, промућкали су му главу.

САТИРИЧНА ПРИЧА
НАЈБОЉА САТИРИЧНА ПРИЧА
Бранислав Вукоманов – Шифра: ''Вук Бранковић'' – Београд
ЈАЈЕ НА ОКО
Свако од нас је бар једном у животу куповао јаја на пијаци. Наизглед обична ствар,
домаћинска. Међутим, да ли је баш тако?
Зашто продавци већ годинама јаја запакују у, углавном, старе новине? Шта имају
заједничко старе новине и јаја? Ко је ту због кога? Да ли су јаја мезе уз новине? Да ли
су новине само амбалажа за јаја? Шта је старије, јаја или новине?
Да ли су вам јаја некада запаковали у свеже новине? Нису, вероватно нисте та врста
срећника. Углавном су то оне старе новине. Ако хоћете да вам запакују јаја у сутрашње
новине, морате имати дебелу везу или сами бити веза.
Али опсесија паковања јаја у старе новине, чини ми се, није нимало случајна. Ево, како
је то код мене почело: Замислите да сте с пијаце дошли у свој дом. Купили сте само
јаја. Укључујете штедњак, стављате тигањ с уљем на ринглу (нормално, по вишој
тарифи, осим ако нисте од оних који због уштеде више воле ноћу топла јаја). Сећате се
старих добрих дана, распакујете јаја. Фишек остаје празан. Радознали сте више него
што треба и размотавате га. Новине од пре неколико година: бомбасти наслови, изјаве
званичника. Чек, чек, види шта је овај говорио. Како сад стоје ствари, ни тада није
веровао себи. Јој, види ову двојицу како се само смешкају на фотографији загрљени, а
данас их раздвајају телохранитељи. А, ево га и овај који је говорио – биће боље! Како
му је лепо стајала пиштаљка. Сад му обезбеђење носи пиштаљке.
Уље на шпорету почиње да се дими. Бацате јаја на врело уље и враћате се изненадном и
ничим изазваном часу историје. Враћате се свом фишеку-подсетнику.
Види, бога ти, кризни штабови. Шта то беше? Што их сада нема? Као није криза? Види
ови странци шта су причали. Све ће да нам дају, и душу ако треба. А данас нам упола
цене нашу препродају.
Нада мном су се надвили црни облаци. Спушта се тмина. Једва разабирем слова и
ликове са слика. Немогуће да ме то баш толико погодило. Ма, каква тмина и црни
облаци, загореше јаја! Кухиња је преплављена димом. Тигањ се залепио за ринглу. Зар
је могуће да сам се толико заблесавио читајући. Па, побогу, колико се сећам, и тада сам
куповао новине, али ово или ми је промакло или је нешто још важније било сутрадан и
ово прво некако потиснуло.
Шта је ту је. Једва чекам да сване. Идем право на пијацу. Да купим јаја. Све продавце
јаја познајем. Тачно знам ко држи спорт, ко културу, ко унутрашњу, ко спољну
политику. Најгори су они који држе црну хронику – или су јаја полупана или су
мућкови. С продавцима нема шале. Праве се невешти и само те шацују. Тачно знају
шта те интересује. Скенирају те како прилазиш тезги. На који начин се распитујеш за
јаја. Какав ти је нагласак. Како си обучен. Ако трећи дан узастопно долазиш код истог,
тачно му видиш у очима, док ти прави фишек, како ти говори – Мој си! Кад се заврши
пијачни дан, јаја закључавају у тезгу, а новине носе кући на сигурно. Фишек смотају
таквом брзином и техником да тек код куће можеш видети за шта си предодређен овог
пута. Ако ти, пак, умотају јаја у читуље – прочитали су те. Ти си за њих мртав човек.
Више немају поверења у тебе. Дошао си само због јаја.
Међутим, ја имам свог човека на пијаци. Ни мени ни њему није до јаја. Бавимо се
старим новинама. Ја му шапнем датум, он каже цену. Јаја су нам небитна. Све има, чак

и ванредне бројеве, претплаћен је и на неколико страних издања. Долазе људи из
амбасада, откупљују по цео тираж, јаја узгред, мора се, видеће неко. Данима се већ
ценкамо око оних од 6. октобра 2000. године. Ја сам спреман да дам и доста више
новца, али он је баш претерао. Каже да је то врхунац његове каријере и да уз тај фишек
обавезно иду јаја од америчке дивље шеве.

НАЈТАЧНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Живко Гавриловић – Шифра: ''ЖиГ 2013'' – Румска код Шапца
МИШИЈИ НАКОТ
Гладан, и шворц к'о цркевни миш, обраћам се пријатељима и познаницима да ми
позајме неку цркавицу, да некако преживим. И увек добијам исти одговор: - Шворц сам
к'о цркевни миш! Најзад схватих да је враг однео шалу и да су се, код нас, црквени
мишеви итекако намножили. Срећом, мали су па се хране мрвицама, и тако
преживљавају. Страхују само да их не потамане њихова сабраћа – канцеларијски
пацови. Има их много, похлепни су и халапљиви. Увукли су се у своје рупе, па глођу
ли, глођу! Сваку одлуку која задире у њихову животну и интересну сферу, за трен ока
погрицкају и претворе у мртво слово на папиру. Мудри су. Вешто избегавају мамац. Не
плаше се дератизације. На све су имуни. Имају само једну мору: Приморани су да се
претварају у ''слепе мишеве'' и жмуре пред огромним пацовима – капиталцима, који
подривају и пустоше земљу. Крупни су и моћни. Веома прождрљиви. Просто незасити.
Оглодаше све живо! Кад их мишоловка шчепа за реп, изазову велике потресе и око њих
се подигне огромна прашина. Створи се неподношљива ситуација, па до изражаја дође
имунитет! И пацовски канали! Онда се појави ''миш бели што срећу дели''. Све се стиша
и смири. Утихне, као да се ништа није догодило. А догодило се, очигледно! ''Тресла се
гора, родио се миш!''

НАЈТАЧНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Невен Шијаков – Шифра: ''Војвођански Хамлет'' – Нови Сад
СКЛАДАН БРАК
Жена и ја живимо у складном браку. И сви који нас познају кажу да смо складан пар.
Једини проблем имамо у јелу и пићу. Тачније, ја имам тај проблем. Пијем преко мере, а
откако сам добио отказ у предузећу уопште не једем, ево већ пети дан. Жена није
добила отказ али се бојим да не добије чир јер се много нервира због мог отказа,
прекомерног пића и гладовања. Претпостављам да знате разлог знбог којег много пијем
али се сигурно питате зашто гладујем, кад жена ради? Па јесте, она заиста ради али
проблем је у томе што јој је плата толика, да сам ја принуђен да гладујем како би кућни
буџет са једном платом ипак био у каквој таквој равнотежи. Сигурно ћете рећи да је то
лепо и хумано од мене али тако мисли и моја жена. Добро, временом је прешла преко
тога што сам решио да гладујем. Почело је то да јој одговара, јер ће јој остати више
новца у новчанику али никако не може да се помири што и даље много пијем, а немам
ни динара у џепу.
- Одаткле ти паре за пиће несрећо?
- Другари из краја су ме частили – одговорих јој узбуђено јер не волим кад се дере на
мене.
И тако, њена питања су била иста из дана у дан, а моји одговори такође. Трајало је то
неко време док се ја нисам поново запослио, а у међувремену је она добила отказ!
Престао сам да прековремено пијем због посла, а почео сам и да једем, да бих имао
енергије за нови радни дан. И таман сам помислио да се наш брак поново вратио у
склад али је сад жена почела да много пије и да гладује! Сада сам ја почео много да се
нервирам због отказа који је жена добила, због њеног прекомерног пића и гладовања, а
жђена се бринула да не добијем чир. Ипак, све се срећно завршило. Ја сам некако
догурао до пензије, жена је у међувремену пронашла други посао, па сад са једном
платом и пензијом можемо обоје да пијуцкамо и сваког дана да једемо. Уштедели смо
паре чак и за посету позоришту. Ма кажем вам, кад је брак складан сви проблеми су
решиви. Ајд' у здравље!

ПРОРОЧКА САТИРИЧНА ПРИЧА
Ђура Шефер Сремац – Шифра:''Сит гладном не верује'' – Рума
КАД СЕ БИК ОТЕЛИ
− Ех, што нисам шпијун, мој Стевара! Како би’ само путов’о светом к’о господин човек.
Завирив’о би’ и тур’о свој нос у туђа посла с уживањем, то ти је данас здраво отмено. Био би’,
брате мој, шпијун прве класе.
− Да ниси ти, пријатељу Пантелија, мало онако, знаш већ како, пролуп’о, не дај боже? Каква
шпијунажа? Какве трице и кучине сад под старе дане!
− А јок! Никад није касно.
− Добро, кад тражиш ђавола и наћи ћеш га. Само ми једно реци: како би се споразумевао са
сарадницима кад их не смеш виђати, а радиш тајни посао?
− Ех, то бар није тешко. Срочио би’ лепо писмо, ал’ такво да га нико не може одгонетнути.
Имам већ пар мустри за такву работу.
− Види, види наше шпијунчине! Та, ти се већ сâм ишколовао!
− Само ти кокодачи к’о она моја баба Роска!
− Баш ме живо интересује та твоја мудрост! Да чујем то писаније.
− Слушај, Стевара, па се чудом чуди, шта сам срочио:
„ПРИчам ја, али не ВРЕДИ, мојој баБИ да ми ТРЕБА ЛОва. Морам купити ТЕЛЕ. А БАБА
МУЧЕница КАО да МИ НИ овако СТАРом не да мира. „Иди нек ти дâ министар. НеКО
треба иза ОВОг телета да ЧИсТи говна по Авлији“ ГОвоРИ она, а ја ЈЕ не слушам. ОД МОГ
плана овог топлог ТЕшког ЛЕТА БАш нећу бити БЕз брИге. А МИра НИСам ни ТРАжио.“
А – ха-ха-ха!
− Какве су ово глупости, Панто, побогу? Као да личи на кинески!?
− Ти баш ништа ниси утубио у ту твоју учену главурду. Није ово говоранција о телету, то ти је
шифрована велика тајна преписка, строго поверљива.
− Чекај, а што пишеш велика слова у сред речи, и где треба и где не треба? Знао сам ја да ти не
можеш бити шпијун.
− Ту сам те чек’о, брале мој! Већ си пао на шпијунском испиту. Писмо је само тобоже наивно.
Ево ти га у руке, па протрљај добро очи. Само пажљиво сричи баш та велика слова, а ова мала
занемари.
− А, тако значи! Ругаш ми се! Где ти је ту шпијунажа? Добро, кад ти кажеш:
„ПРИВРЕДИ БИ ТРЕБАЛО ТЕЛЕ. БАБА МУЧЕ КАО МИНИСТАР. КО ОВО ЧИТА, ГОРИ ЈЕ
ОД МОГ ТЕЛЕТА, БАБЕ И МИНИСТРА.“
− Зар тако ти старом пријатељу, црни Панто! Добро, добро! Памти па врати!
− Ја ти рекох, мој Стевара, да могу бити шпијун, а ти не верујеш. Нема љутње. Иди у кафанче
па продај ову моју мустру. ’Ајде, уздравље. Одох да на’раним моје теле. Само да знаш, ипак
сам га купио. Паметно је и не прави хуку и буку као тај наш... Једино што још увек добро –
серки!
− Ћут’, Панто, зид има уши!
− А можда нарасте и до бика, мој прика. Само ако ми министар дâ који динар у зајам. Вратио
би’ му поштено, мислим, кад ми се бик – отели! Ја то већ учиних. Од муке, без пара.

НАЈИСКРЕНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Славица Јовановић – Шифра: ''Самониклица'' – Прњавор Мачвански код Шапца
БУНИКА И ШУПЉА УСТА
Увек сам се питао ко се све то најео бунике и њених црних отровних бобица са
врха власти, те је завладала права еуфорија и бунцање и родила се жеља за брзим
говорењем, кад нико неће да зачепи уста.
Имао сам среће у несрећи , да сам и сам користио ову отровну биљку, али ја сам
имао и против отров . Додуше, ја нисам директно јео бунику , него сам јео пужеве, који
су се наждерали ове отровне биљке. Тада сам схватио да кад смртно опасна буника
заврши у усној дупљи и шупљим устима , просипају се бисери и човек почне да
халуцинира, рецимо у сред пустиње обраћа се непостојећој реци и каже : - У капљице,
разбићу те водо !
А он иако жедан не осећа ни глад, ни жеђ. И тако одлучим да разгранам лозу, то
јесте корење овог корова и да онима што су на власти, продајем бунику над буникама.
Једини услов је да имају шупља уста и да им је језик ко затегнута струна која кад се
трзне - зазвечи. Уз моје црне бобице језик им постаје исукана сабља, спремна да све
посахрањује око себе, почне да испушта кактусове и јежеве бодље и тад језичина
постаје страх и трепет, за буцмасте изазиваче. Е, та су уста тада корбач и шиба, владају
државом. Уста пуна коприве и "белих бубрега" . И тад фењераш и проводаџија са
власти својим следбеницима дарује одликовање и то посребљено златом и позлаћено
сребром , а на одличју чудотворна буника. Јер оно што бунџије и букаџије никад ни у
највећем лудилу не би радиле , радиле би у бунилу свога транса, чак су и глађу
штрајковали, али су ме замолили да о овом случају не говорим јавно, да се народ не би
уплашио гладних година.
Кренуло ми, бизнис цвета , кокико ови умишљени са власти траже црних бобица
ко да су боровнице, ја толико корова немам. Но, свеједно , њих тресе грозница,
делиријум, дезоријентисани су у простору, штуцају, замуцкују, хипнотишу, распрну се,
распламсају, зажаре. Налазе се у најдубљем виру а да то не схватају. Сви ми се клањају
ко детлићи у неком њиховом надахнућу. И све постаје мртва трка, док они милолики,
предосећају, проричу и постају и стидљиви и бестидни... А све захваљујући њој буники, оштре зубе и чује се крик и кликтај из њихових уста. Они су непокорени,
читају најдубље мисли народа, не загрцну се ни кад их назову пијавицама. Имао сам
среће кад сам увидео моћ бунике и то први схватио и патентирао лично ја, једини на
целој планети. Сад знате што мирођија и рицинус не могу заједно да запрже чорбу
човеку ко црне бобице.
Под хипнозом те отровнице, спремни су да буду ко од мајке рођени и да се такви
прошетају по снегу и ништа не би приметили кад би им и лудачку кошуљу навукли и
закопчали их на леђима. Њима је и власт ко лудница . Све претрпе и поразе и победе.
Ово што следи говорим вам у поверењу, моје муштерије су и Тихана и Тајнан , који су
наручили велике количине бунике, чак и онај што га зову Гавран Гаравко. Верујем да
ће они и даље оштрити зубе, маскирани , захваљујући надљудским моћима једне биљке
по расту више од других и да ће се њихове отровне усне премазане медом , спојити у
дуг пољубац и тако затровати и остале што народу не дају ни предаха , ни мира. И док
се они понашају ко да су јели бунике, а нису тога ни свесни, што ће истрага и
потврдити, јер су ослобађајуће пресуде због недоличног понашања на јавној сцени и
олакшавајуће околности да су ширили неморал у делиријуму и бунилу... И да још увек
бунцају и халуцинирају и да им се привиђа - народ !

Признајем; да мене буника није увела у искушења, јер ја сам заправо јео пужеве
и понеки тартуф и да ми се баш посрећило, што сам остварио велике приходе од
трговине црним бобицама. А ако се баш деси да овако богат умрем од среће, то ће бити
срећа у несрећи.

НАЈДУХОВИТИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Живко Вујић – Шифра: ''Стари Вујадин'' – Бања Лука
МУЋАК
Моја жена је имала донатора који јој је дао новац за куповину млијека.
Ја сам имао донатора који ми је дао новац за куповину конзумних јаја.
Лијепо. Двије удружене донације. Двије уједињене донације.
Али, не лези враже! Једног дана купим покварена јаја. Жена истог дана купи покварено
млијеко.
Умјесто укусног јела за ручак, добили смо мућак.
Сад гладујемо и размишљамо ко је крив за оно што нам се десило.
Заиста, ко је крив?
Жена је чула кад сам рекао да су за све криве уједињене донације.
А ја сам чуо кад је она гласно рекла да су УЈЕДИЊЕНЕ (до)НАЦИЈЕ мућак!

САТИРИЧНА ПЈЕСМА
НАЈБОЉА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Славица Јовановић – Шифра: ''Самониклица'' – Мачвански Прњавор код Шапца
ПЕСНИЦИ СУ ВИНОПИЈЕ
"Винородна песма, попут рујног вина,
ожеднеле поји од давнина "!
Песници су увек винопије били,
винарије моћне за трен испразнили!
Одвајкада боље и склониште винско,
него не дај Боже, неко поље минско.
Уз вино се рађа, наздравља, весели,
причешћује, крсти, живне оболели,
уз непце се лепи мудрост свих мудраца,
док у вину белом купају мртваца.
А он негде горе у руци са бакљом,
чезне за виногорјем за још неком капљом!
Божански напитак , прича Светом Петру,
анђелу са неба се придружи у лету
и опет кликће у инат целом свету.
Да не беше некад касне бербе грожђа,
изнедрило време не би Карађорђа!
И шаком и капом на дукат за вино,
због њега се често кунем дедовином,
бодри, разгаљује, кликће винска душа,
славље започело, сад се вино слуша.
Океан ми тада буде" преко баре ",
а бара од вина створи океане...
И на даћи ето, налисмо се вина,
јецаје замени мелодија дивна,
игра се и пева уз брзалица коло,
дал сахрана беше, ил' весеље ово!?
Што орлови оно висинама круже,
пијана је свадба, господине, друже!
Честитам им брак, а све ми се чини,
место младенаца - људи у црнини.
Црно или бело оку се привиђа,
свадба ил' сахрана, шта се коме свиђа
пршуте и сира додајте уз вино,
Слављенице, ово ми да прославимо!
Месечина ето грунула у груди,
мртвом песнику желим вечну славу,
помамљена душа вина би све чешће,
те уместо здравице, сриче саучешће!
Ударило рујно вино ми у главу!
Мртвом, ето желим дуг живот и славу!
Ето што је вино попут стршљенова,

изуједа душу, припите надахне,
за дуг живот наздрављам, изричем здравицу,
сипам капљу вина на црну земљицу.
И таман да кажем, младенци нек оду,
тад приметим свећу и старца на одру.
Нек ми Бог опрости, памћење издало,
неком мученику, то је срце стало.
Стоперицом неко мерио му време,
здрав би ко дрен био да послуша мене!
Чудног ли напитка, изјели га мољци
оживи и мртвог врага у девојци,
надахнуће ето из бачве пристиже,
а поворка дуга однекуда стиже.
Пожари у мени са вином се гасе,
наздрављам за вођу, а за кога зна се!
Чак и да си река попићу таласе,
макар са свих страна чуо таламбасе!
Вино благородно тобом жеђи гасе!
И прате те вином од самог рођења,
од чина крштења ,те све до опела,
са вином те после славе покољења.
Узјашем ждребицу од винских буради
нек из мене мртвог никну виногради!
Нек песници пију сорте које хоће,
у подруму вуинском песме нек преноће.
Разуздано душе вино, док знамења луче,
у потилљак љуби вино, ожиљак јауче,
несме вино никад да буде под кључем.
Нека вину чудотворном кажу вечно хвала,
молим вас за игру на сред винског бала.
Нек прелива чашу увек рујно винце,
јер смирује душу, а лечи и живце!
А из мене када виноград изникне,
нероткиња свака нека се примакне,
нек поједе грозд или само пуце
и одмах ће тројке донети на сунце.
А песник је свако ко вина лизне,
песма му се свака из душе оклизне.
Песме наше вечне, моћно виногорје
и песма и вино доносе спокоје.
Запловићу вешто овом винском реком
и припит и трезан, зар још оста неко!?
УЗЈАШЕМ ЖДРЕБИЦУ ОД ВИНСКИХ БУРАДИ;
НЕК ИЗ МЕНЕ МРТВОГ НИКНУ ВИНОГРАДИ!
"Пити и (не)јести, питање је сад, пићу вино кад дођем у Мркоњић Град"!

НАЈОРИГИНАЛНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Веселин Гајдашевић – Шифра: ''Са смехољепљиве траке'' – Фекетић
СЛОВО О САРМИ
Што се тиче здраве хране,
Обожавам јела разна,
И гледано са те стране,
Најтежа је шерпа празна!
Овожавам свеже чварке,
Свињокољи када почну,
Џигерице и подварке,
А још више шницлу сочну.
Кобасице волим свеже,
И сланину сву од дима,
Што када се танко реже,
Сласт од свега већу има!
Свежу шунку јер је фина,
Чачкалицом волим бости,
А пун ми је витамина,
И свињећи бут без кости!
Још од када ја сам пос'то,
Делом ове наше сцене,
Ребарца ми леже просто,
А и папци маме мене!
Волим свако јело древно,
Да подвучем и да сведем,
У то име свакодневно,
Здраву храну само једем!
Да свој избор не величам,
О јелима много складним,
Могао бих да вам причам,
Док поново не огладним!
Ипак уз ту изванредну,
Проверене хране ниску,
Одаћу вам тајну једну,
Апетиту моме блиску!
Од целога тога списка,
Здраве хране коју волим,
Сарма ми је више блиска,
И Њој не знам да одолим!

Лепшег немам ја ослонца,
Јер Њу када намиришем,
У стању сам пола лонца,
За тренутак ја да збришем!
Кад наједем Ње се лично,
Поред што је мени дивно,
Осећам се Сармастично,
И веома Сармативно!
Сарму листам увек сласно,
Уз урођен ћеф маркантан,
Ваљда сваком сад је јасно,
Због чега сам сав шармантан!!!

НАЈОРИГИНАЛНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Милад Обреновић – Шифра: ''Оскудица'' – Рогатица
У ЗДРАВОМ ТИЈЕЛУ ЗДРАВ ДУХ
Ево вјежбам већ недељу цијелу,
За машином код великог газде,
Ради здравог духа у тијелу,
Ил' газдине некакве одмазде.
Да ми не би дали иза уха, Или
можда ногу од позади, Због
здравога у тијелу духа, Све
три смјене ево лола ради.
Ради здравог духа и тијела,
Поправио снагу и брзину,
Па не види ни дана бијела,
Задужио још једну машину.
Да би ми се одржала форма,
Исплазио језик до појаса,
Стално ми се повећава норма,
А од плате ни трага, ни гласа.

НАЈДУХОВИТИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Невен Шијаков – Шифра: ''Војвођански Хамлет'' – Нови Сад
РАЈ
Пијем воду и не једем
Када немам ни динара,
Често рачун тад ја сведем,
Па ми то нервозу ствара!
Од воде ми жеђ баш мине
осећам се доста добро,
ал' ми црева стално крче,
глад ме мучи, драги побро!
Тада крене сналажење
Од другара лову тражим,
Морам нешто ја и јести
Празна црева да уважим!
А кад неке паре дођу
На храну их ја тад спискам,
Тако сит ја даље живим,
Нећу више да се стискам!
А рачуне ко сад шиша
Нек' на плату причекају,
Кад сам сит осећам се
Ко'да сам у самом рају!

НАЈОПТИМИСТИЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Дражен Јерговић – Шифра:''РИДЕАМУС'' – Загреб
Пркос
Шути ил` ради
Макар ти се гади.
Мрзи и трпи
Чеши се гдје те сврби.
Не губи наду
Јер си за блокаду.
Псуј и млати
Ваљда ће да схвати.

НАЈТАЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Ђура Шефер Сремац – Шифра:''Сит гладном не верује'' – Рума
БОЛИ, ЈООЈ, ШТО БОЛИ... ГЛАД
Мучим се у земљи пуној грозних болова:
боли ме памет – у иностранство бежим
боли ме новчаник већ половином месеца
боли ме старка док у ћелији лежим
боли ме што ми у школу не иду деца.
Боли ме порез на ваздух, воду... – екологију
боли ме фирма – угаси ми се радно место
боли ме пендрек што радим сиву економију
боли ме што туђој жени не могу прићи често.
Боли ме зубарка – у натури јој плаћам
боли ме свака длака од грипа беснога
боли ме кредитов кредит што никако не враћам
боли, јоој, што боли, деца су ми босонога!
Баш ме заболи што ме већ гробар мерка
баш ме заболи од светских лажи и болова
баш ме заболи што мисле да сам важна зверка – Ја
сам у земљи ГЛАДИ, а пуној – крава и волова!
Можда ме Живот замоли – да ме бар млеко не боли!?

НАЈТАЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Живко Вујић – Шифра: ''Стари Вујадин'' – Бања Лука
РАЗГОВОР СА ВИСОКИМ ПРЕДСТАВНИКОМ
Босанскохерцеговачки народ кличе
Хљеба, хљеба Високи представниче
Занима ме само, мани, мани
Закон устав и амандмани
Захтјеви су јасни и жестоки
Хљеба хљеба Високи
Гладна рајо залуд приче
Мандат ми још не истиче
Још слушамо пјесму стару
Посла, посла господару
Нема посла голи пролетери
Док вам капу кроје профитери
Народ моли из дубине
Правде правде господине
Још ниже ћеш рајо пасти
Лопови су још на власти
Вапаји су јадни грозни
Помозите предсједниче увозни
Наивне сте моје слуге
Помоћ је за неке друге
Народ нови захтјев сриче
Боље дане високи представниче
Боља времена кад би доша
Европа би ме оставила без посла

ПРОРОЧКА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Мирослав В. Чавић – Шифра: ''Гладан бити или пити'' – Мркоњић Град
Бити ил'не бити, јести или пити
Питање је класика
Одговор се знаде,
Таква нам гимнастика
Из програма Владе.
Јести или пити
Питање, до када?
Немој блесав бити
Једи понекада.
Кад ти крче црева
Тад си можда гладан,
Ако гуза зева
Тад постајеш гадан.
А шта пити, јести
Одговор се тражи,
Да се из обести
Гладан не куражи.
Одговоре знају
Све птице на грани,
Само нешто мувају
Званични органи.
Пронађоше токсине
У стоци и житу,
Трикове јефтине
Пропаст корениту.
Да се мутно дроби
Види се од шале,
Увознички лобији
Шаљу сигнале.
Да домаће сељаке
Униште за век,
Па уз профит-цаке
Увозе нам ''дрек''.
Чим се дигла паника
На корупцију и мито,
Инспекције тактика
Мења коренито.

Нешто ми се чини Да
су савезници,
Инспекцијске службе
И профит-увозници.
Шта да једе народ
Док се све то реши?
С љевачом и питом
Не мож' да погреши.
Мени мање сметају
Токсини у храни,
Него кад блебетају
Истражни органи.

ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ
НАЈБОЉА ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ
Чавић В. Мирослав – Шифра: ''Гладан бити или пити'' – Мркоњић Град
Пити и не јести, питање је када?
Пити и не јести
И живјети од наде
Трезвеном су вести
Из програма Владе
И гладни смо и жедни
Натежу нас орално
Егзистенцијално
Још нас забрињава
Економска криза
Стање угрожава
Таласи реприза
И гладни смо и жедни
Политичка елита
Испроституисана
Темељно је сита
А нема елана
Њакањем им слојевита
Економска страна
Јадан, гладан, жедан
Евидентно бедан
Кажу биће боље
А гладном није јасно
Да ли ''боље'' вреди''
Ако буде касно

НАЈОРИГИНАЛНИЈА ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ
Радован Берић – Шифра: ''Криви правац''- Приједор
СКУПШТИНА
У државној каси нема пара,
СКУПШТИНИ се зато приговара.
НАШОЈ Влади нудимо рјешење,
ГОРЕ нам је потребно поштење.
НЕКИ хоће поштено да раде,
ЗНАЈУ добро да се много краде.
ДА се краде сви по реду знају,
ГОВОРЕ нам, крађа је при крају.
ТО је тачно, хапшење се спрема,
НЕ праштамо ником, тога нема.
ЗНАЧИ да ће у држави сада,
ДА поштење и правда завлада.
СВИ су до сад, ко у тачки разно,
ЗНАЈУ добро, причали у празно.
НЕКИ наши посланици скупи,
МАНДАТ тече, а праве се глупи,
ПРЕСПАВАЈУ у скупштинској клупи.

ЕПИГРАМИ
НАЈБОЉИ ЕПИГРАМИ
Ђура Шефер Сремац – Шифра:''Сит гладном не верује'' – Рума
(Р)ЕПИГРАМИ
***
Кад сам био као јунац млад
мог’о сам јести, пити било кад.
Данас сам стари шерет и лола,
а јела, пића – нема широм стола!
***
Лепа сам, зубата, паметна коза,
не дам да ме свака влада воза!
Здраво млеко држим у вимама, меее! ...
Противника спљескам као питу, бреее!
***
Благо нама док мозга имамо,
скоро ћемо с њим да се – сликамо (!?).
Ој, памети, најмилије доба,
дошло доба да се муд(р)ост проба!

НАЈБОЉИ ЕПИГРАМИ
Радован Берић – Шифра: ''Криви правац''- Приједор
ПАДА ВЛАДА
Пала Влада Српске Републике,
Да избјегне веће неприлике.
Како не би чак и брука пукла,
По наредби Влада се повукла.
БОГОМОЉЕ
Подижемо богомоље,
Можда ће нам добро доћи.
Не чека нас ништа боље,
Не може нам Бог помоћи.
НИЈЕ ИСТО
Предузећа нису више иста,
Уништена фабрика је свака.
Држава нам еколошки чиста,
Сад живимо од чистога зрака.
ПРАЗНИК РАДА
Први мај је празник рада,
Празновати не да газда.
Радник ради норму прави,
Његов празник газда слави.

НАДУХОВИТИЈИ ЕПИГРАМИ
Живко Гавриловић – Шифра: ''ЖиГ 2013'' – Румска код Шапца
ГЛАД
Дошло неко чудно време,
Настали су дани гадни,
Гладни су нам – свега сити,
А сити су – свега гладни.
АПЕТИТИ
Неусклађени апетити
Последица су кризног стања;
Једни су – гладни власти,
А други – сити обећања.
ОЧИГЛЕДНОСТ
Очигледно немамо моћи
Из кризе да направимо помак,
Јер нам свакодневно пуне уши,
А празан нам је стомак.
УОЧАВАЊЕ
Пијан истину види на дну чаше,
Очигледно зато и пије.
Трезан истину уочава
- Тек када се чаша прелије.

НАЈДУХОВИТИЈИ ЕПИГРАМИ
Милад Обреновић – Шифра: ''Оскудица'' – Рогатица
НЕИМАРИ
Више или мање
Тешко нам је стање,
Мање или више
Још теже се пише.
НЕИМАРИ
Већина наших радника
Су прави неимари,
Немају посла ни плата,
А зато нико не мари.
САМО ДА ЗНАТЕ
Расту нам цијене,
Опадају плате,
То је наша стварност,
Само да знате.

НАЈДИСКРЕТНИЈИ ЕПИГРАМИ
Петроније Перо Шимшић – Шифра: ''На Дрини, Дрина'' - Вишеград
***
Већина економише,
па и стомак трансформише.
Мало једу, мање пију,
хоће кризу да "убију".
***
Рјечну воду пију браћа,
комунална мора да се плаћа.
"Дебили" се купају у мору,
сиротиња у малом лавору.
***
Дошло вријеме, "економска нова",
и оброке многи " редукова".
Актуелно, није тачка "разно",
један оброк, а два су напразно.

НАЈДИСКРЕТНИЈИ ЕПИГРАМИ
Ђуро Стипановић – Шифра: ''Из кризе у кризу'' – Подбрдо
***
Из кризе у кризу
тонемо све више,
знамо чему се близу
јасно нам се пише.
***
Гдје нам је та толика
''народна мудрост''
Кад никако нам памет
Не иде у главу,
Док слушамо њихову
Ноторну глупост
Кажу нам да нисмо
Никада у праву.
***
Некада су слијепо
Слиједили вође,
Један оде лијево,
Други срећан дође,
Данас у тој пратњи
Добро никако није
У болу и патњи
Довели нас до
Провалије.

НАЈОРИГИНАЛНИЈИ ЕПИГРАМИ
Мирослав В.Чавић – Шифра: ''Гладан бити или пити'' – Мркоњић Град
КРИЗА
За предјело супица
Танка коска, мрквица,
А за јело главно
Ништа једноставно.
За десерт после јела
И ''шипчина'' цела.
ПРОГРАМИ
На социјалном програму
Баладе увертира,
На програму Владе
Хумор и сатира.
Због програмске кризе
Форсирају репризе.
ЗДРАВЉЕ
Болесна је стока
И птице на грани,
Од неморала и порока
Сви смо затровани.
Здрави су и чили
Министри дебили.
РЕПЛИКА
Због токсичног млека,
Кајмака и сира,
Потребно је да и нека
Крава реплицира.

НАЈОРИГИНАЛНИЈИ ЕПИГРАМ
Невен Шијаков – Шифра: ''Војвођански Хамлет'' – Нови Сад
ПРОЂЕ ПОСТ
Не једем и пијем воду
Кад баш немам пара,
А кад имам лове доста,
Оканим се и воде и поста!
ПАМЕТ
Алкохол не пијем већ само воду
Не једем за своје, већ за женине паре,
Кад ми друг каже да терам чудну моду,
Поручим му: ''Тако се то ради царе''!
ТАЈНА
Држим строгу дијету
Пијем воду само,
До кад ћемо издржати,
Моје сало и ја знамо!
ПИТАЊЕ
Морам признати да кишницу пијем
А повремено једем и самога себе,
Док виши стандард баш често снијем,
Питам се: ''Који је буржуј поред тебе''?!

ШАЛА
НАЈБОЉА ШАЛА
Дражен Јерговић – Шифра:''РИДЕАМУС'' – Загреб
***
Наш министар финанција се хвали како је добро што се још увијек можемо задуживати.
Очито не зна ону народну: "Чега се паметан стиди, тиме се будала поноси."
***
О сапуницама на телевизији: Петсто година смо се крваво бранили, а сада нас без мача
и метка освајају ови Турци!
***
Купио сам "Гинко" капсуле за боље памћење. Проблем је једино што их заборавим
узети.
***
Наши саборници су попут воденкоња. Ријетко их се види и често зијевају.

Ђура Шефер Сремац – Шифра:''Сит гладном не верује'' – Рума
МАЛО ЗБИЉЕ, ВИШЕ ШАЛЕ ЗА ГЛАДНИЦЕ МАЛЕ
ПЕРИЦА И ПЕТАО
Пита Перица тату:
– Ћале, ћале, кад ћемо већ једном имати меса!'
– Па имаћемо једног дана, треба бити оптимиста.
– Који црни оптимиста, ћале, ја сам гладан данас, а у будућности бићу још гладнији.
– Нећеш, сине мој драги!
– Како нећу! Набави већ једном бар понеки батачић.
– Не могу још, Перице.
– А зашто, татице мој драги?
– Па, знаш, још нисам скратио ону нашу ограду.
– Матори, да се ти мени не ругаш! Какве благе везе има та твоја нижа ограда, тараба
или ко зна шта већ имаш у глави.
– Има, има, сине. Лакше ће да прелети код нас– комшијин петао.
АФЛАТОКСИН
– Тата, татице, жељан сам млека!
– Шта ти ја могу, сине, видиш каква је тешка млечна ситуацији у нашој Страдији.
– Знаш, ћале, дође ми да легнем под краву и да се сит насисам као оно кад сам био
мали.
– Немој, јадно моје дете.
– А што, ћале?
– Ама, опет ми подвалила ова стока из робних резерви.
– Та, шта причаш, татице! Ћути, може те неко чути! А шта су ти то увалили.
– Па, заразише ми краву плеснивим кукурузом.
– А сад је мени јасно зашто си прекрстио наше кравице: jедну зовеш АФЛА, а другу
ТОКСА.
– Љуби те ћале у телећу главу кад си тако паметан.
ЦРНА КРАВА – ЦРНО МЛЕКО
Долази Перица кући сав уплакан.
Пита га мати:
– Шта ти се десило, сине?
– Добио сам кеца из биологије... (Шмрц – шмрц!) – плаче Перица.
– А које питање ниси знао, црни сине!
– Па, знао сам питање, ал’ нисам знао одговор.
– Ју-ју, дете, црно дете! А шта те је то питала црна професорка?
– Какве је боје млеко које даје црна крава?
– Чудног ли питања! Шта си ти одговорио, црно дете!
– Па да је млеко... овај, оно је... мислим – црно!
– Господе боже, како може бити млеко црно!?
– Лепо, може! Јеси ли и ти кукала пре неки дан кад си музла нашу краву „црнку“.
– Шта сам то кукала, кукавна ти мајка, Перице?
– Рекла си, кево: „О, црно моје млеко, што ли те заразише афлатоксином!“

НАЈБОЉЕ ЦРТИЦЕ ИЗ ЖИВОТА
Ђура Шефер Сремац – Шифра:''Сит гладном не верује'' – Рума
МЛЕКО НАШЕ НАСУШНО
Засушила ми крава на ову млечну оскудицу, услед баченог млека. А и жена ме више не
нуди.
О, министре, које си ти млеко до данас сисао!? Вероватно од мајке ванземаљке!
Сисао, не сисао – исто ти се ’вата. Жену ти и пре открића затрованог млека – музе
комшија.
Земљани, ала смо вас за’ебали! И вама ће почети ницати антене на глави – од
затрованог млека. Нашега!
Нова власт, која ће стићи после афере „посисано млеко“, доживеће свој пад на афери –
„сиротиња раја до јаја“.
– Куд ћу с вишком толиког млека? – пита крава бика. – Не знам, драга моја – одговори
шароња – ал’ све ми се чини да ће ускоро нечија муда страдати у процепу власти.
Данас је лако извршити самоубиство у Страдији. Само попијеш млеко.
Више ни ђаво не верује колику су нам фрку начинили својим мутираним ђавољим
млеком – промашени политичари.

