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ПОВОДОМ ПРВОГ АПРИЛА
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КОЛИКО СМО (ПРО)ПАЛИ?!;,.

01.април 2014. године

Мркоњић Град

Говор на промоцији радова пристиглих на ХIII конкурс хумора и сатире, поводом
1. Априла – Дана шале и збиље, на тему: - Колико смо пропали?!;,.
Клуб умјетничких душа тринаест година кроз хумор и сатиру указује на значајне
друштвене догађаје са којима смо оптерећени до те мјере да је за очекивати Велики
прасак. И они који слабо виде и чују пропадање се дешава у свим сферама свеколиког
поимања. Док једни тврде да смо пропали до дна, а дну никад краја, други који живе на
врху тврде обрнут. Некоме тава, а неком јаја. А некоме ни једни ни друго. Докле ће овај
суноврат трајати зависиће од оних доље до које мјере су спремни да буду на дну?.
Никад бољег времена и веће инспирације да се о овом проблему пропадања и
падања проговори језиком сатире, кадa нам се политички језик завезао.
Сатира нуди одговор. Политика нуди ништа осим обојене стварности, шарених
парола и сурових декрета.
Политичари мудро жмуре иако им нису завезане очи. Сатиричари отворених
очију гребу по мислима политичара. Траже одговор. Политичари мисле и нуде рецепт
таворења у обојеној пропасти. Сатиричари размишљају и нуде рјешења изласка из
пропасти. Или како рече Вергилије: Dabit deushis quoque finem. – Даће бог и овоме крај.
Књижевни одговорно без притисака и по задатку сатире своје радове послаше
сатиричари из следећих земаља и градова. Србија - Београд, Ниш, Бор, Метлић,
Голубоваци, Крагујевац, Шабац, Велико Градиште, Пожаревац, Прњавор Мачвански,
Крушевац, Шанац код Крушевца, Нови Сад, Бајина Башта, Сомбор, Рума, Лесковац,
Оџаци, Аранђеловац, Зрењанин, Нови Сланкамен, Бачка Паланка, Врбас, Уб, Фекетић,
Јагодина, Ракова бара-Кучево, Доње Сухотно-Житковац; Хрватска - Загреб, Ријека,
Задар; Македонија - Делчево, Струмица, Велес; Словенија - Сечовље; Јапан – Кијосу,
Канада – Отава, САД – Роквил, БиХ ( РС и ФБиХ ) - Вишеград, Фоча, Брчко, Коњиц,
Рогатица, Бања Лука, Приједор, Шипово, Мркоњић Града, увјерићете се сами.
На ХIII конкурс хумора и сатире, на тему: - Koлико смо (про)пали!?:., –
пријавило се 105 аутора који су послали: - 1.300 афоризама; 100 епиграма; 60
пјесама; 35 прича; 30 пјесама у акростиху, 10 шала и пошалица, 1 сатирични
хороскоп у прози.
Комисија или први сатирички обојени читачи пажљиво је прочитала све
приспјеле радове под присмотром, надајући се да ће открити тајне рецепте изласка из
очигледног пропадања - падања.
Срећа је да су сатиричари бесплатно понудили рецепте који дјелују љековито на
бољке пропадања-падања и на тај начин улили наду у празну посуду увјерени да се дно
већ напунило. Пливање нам и даље слиједи.
Они који нису освојили неку од награда нека не окрећу леђа сатири јер је она
најбољи лијек за све овоземљаске бољке.
Комисија је одлучила да вечерас пред Суд сатире изведе оне који су били
најсмјелији и пророчки обдарени да одговоре на постављено питање: ''Колико смо
(про)пали) ?!;,.

Најкомплетнији аутор који се огласио у скоро свим сатиричним
категоријама је Ђура Шефер Сремац из Руме, са титулом САТИРИКУС I реда.
Најоригиналнија шифра - Златни шифрарник
 Живан Лукић – Шифра: ''Крик бесног пилета'' – Београд
 Бранко Мићић – Шифра: ''Српска банана'' – Нови Сад
 Мидхат Хрнчић – Шифра: ''Не желим из пакла, цијели живот сам се
мрзнуо'' – Коњиц
 Аврам Симић – Шифра: ''Закон пада'' - Крушевац
 Динко Османчевић – Шифра: '' ban Krot fon Bosnia'' - Бајна Лука
Најоригиналнија шифра - Сребрни шифрарник
 Милан Живановић – Шифра: ''Глава у чорби'' - Бајина башта
 Раде Ђерговић – Шифра: ''Амбис''– Чивијашки Шабац
 Милорад Илић – Шифра: ''Млатило пискарало – Шипово
 Радован Берић – Шифра: ''Гласно шапутање'' - Приједор
 Владимир Петровић – Шифра: '' Homo ironicus marginalis est'' – Голубовци,
Горичани ( кад је код куће)
Најоригиналнија шифра – Бронзани шифрарник
 Дражен Јерговић – Шифра: ''Пародијаш'' - Загреб
 Живко Продановић – Шифра: ''Слободан у паду'' – Загреб
 Душан Михајловић Адски - Шифра: ''И скочи зец на јежа – лелеее бате!'' Ниш
 Мирослав В. Чавић – Шифра: ''Њакање сељака'' – Мркоњић Град
 Тања Ђурђевић – Шифра: '',,Сви мисле да сам мајмун, а ја сам само го“ –
Велико Градиште
Због прикривених мисли и сакривања иза шифри Суд сатире их је осудио на
једногодишњу мандатну казну да се и следеће године морају јавити на овај конкурс.

ЗЛАТНИ АФОРИЗАМ
 Живко Ђуза – Шифра: ''Арфиш'' – Подрашница, Мркоњић Град
Дошли смо до дна, али смо барем на свом терену.
ПОЗЛАЋЕНИ АФОРИЗАМ
 Милад Обреновић – Шифра: ''Раскршћавања'' – Рогатица
Како можемо бити голи и боси поред оволико страних униформи и чизама.
 Бранислав Вукомановић – Шифра: ''Хумор сатире'' - Београд
Реформе су болне и тешке. Неке баш боли што је другима тешко.
 Радован Берић – Шифра: ''Гласно шапутање'' - Приједор
Није нам било оволико тешко, док подземље није изашло на површину.
 Миодраг Лазаревић – Шифра: ''Ледина'' - Пожаревац
Почели смо одавно да (про)падамо, а ми кад кренемо тешко се заустављамо!
 Славица Јовановић – Шифра: ''Заштитиница'' – Прњавор Мачвански
Није народ пропао, само пада у несвест од глади.
СРЕБРНИ АФОРИЗАМ







Васил Толевски – Шифра: ''Буздованџија'' - Скопље
Нашу будућност не треба стављати у руке само једне будале. Зато их имамо
више.
Дејан Ристић – Шифра:''Милојко, репата веверица'' – Крушевац
Ми смо први у свету дотакли дно – са доње стране.
Живан Лукић – Шифра: ''Крик бесног пилета'' – Београд
Незапослени овде могу само да седе и плачу, а запослени да раде и плачу.
Мирослав Средановић – Шифра: ''Богумил'' - Београд
Садашња беда неће вечито трајати. И ово ће постати наша славна прошлост.
Милен Миливојевић – Шифра: Сатир 178'' – Бор
Мрачно је доба. Виде се само лични интереси.
Живко Гавриловић – Шифра: ''Сусрет 2011'' – Метлић
Међуљудски односи су нам на најнижој тачки. То је врхунац до ког смо стигли.

ПОСРЕБРЕНИ АФОРИЗАМ






Динко Османчевић – Шифра: '' ban Krot fon Bosnia'' - Бајна Лука
Још нисмо дотакли дно, ово је бездан!
Владимир Петровић – Шифра: '' Homo ironicus marginalis est'' – Голубовци,
Горичани ( кад је код куће)
Нисмо ми пропали толико дубоко, већ је рупа у којој живимо постала дубља.
Весна Лаудановић – Шифра: ''Жуто пашче'' - Крагујевац
Неки се и даље пале на голу истину. Срам их било!
Борисав Трајковић – Шифра: ''Дух равнице'' - Сомбор
Народ је постао избирљив. Преврне цео контејнер и не нађе ништа.
Ђура Шефер Сремац – Шифра: ''Срећко Падавичар'' - Рума
Падам, падаш, пада... – (про)паде влада!

БРОНЗАНИ АФОРИЗАМ
 Раде Ђерговић – Шифра: ''Провалија''– Чивијашки Шабац
Не само да смо пропали, него нам следује и улазак у Европу.
 Зоран Симић Зокс – Шифра: ''Клацкалица'' - Фоча
Што ми можемо да трпимо, то не може ни један придјев.
 Абдурахман Халиловић – Шифра: ''Буђење'' – Ријека
Пропали смо у покушају изласка из кризе.
 Милан Живановић – Шифра: ''Глава у чорби'' - Бајина башта
Ајнштајн је био у праву. Време може да тече уназад. Погледајте Србију.
 Аврам Симић – Шифра: ''Закон пада'' - Крушевац
Закон пада: Дубина шахте пута број повреда обрнуто је пропорционална
вредности одштете.
ПЛАТИНАСТИ АФОРИЗАМ
 Дражен Јерговић – Шифра: ''Пародијаш'' - Загреб
Нудим пуно, очекујем мало, а не добивам ништа.
 Зоран М. Јовановић – Шифра: ''Куре дедино'' – Лесковац
До гуше смо у блату и ћутимо. Да нам га не наплате као лековито.
 Живко Продановић – Шифра: ''Слободан у паду'' – Загреб
Колико смо (про)пали? Толико дубоко да нам више нити псовка не помаже.
 Катарина Ђокић – Шифра: ''Без маске''- Оџаци
Некима је и дно одскочна даска.
 Миле Ѓорѓијоски – Шифра: - ‘’Пет до дванајс’’ – Делчево
Тренутно смо у кризу, а то се код нас преноси са колена на колена.
НАЈОРИГИНАЛНИЈИ АФОРИЗАМ
 Душан Михајловић Адски - Шифра: ''И скочи зец на јежа – лелеее бате!'' Ниш
Ипак смо ми срећан народ; какви су нам визионари ми још увек пропадамо.
 Јован М. Бајц – Шифра: ''Појео вук магарца'' - Аранђеловац
Пуцали смо на високо. Зато смо тако ниско пали.
 Бранко Мићић – Шифра: ''Српска банана'' – Нови Сад
И фарбање магле може некад бити уносан посао.
 Никола ЧД Пешић – Шифра: ''Хеј. Боже'' – Ниш
Нисмо ни свесни колико смо (про)пали, јер свесно померамо границе
издржљивости!
 Витомир Ћурчин – Шифра: ''Биће скоро пропаст света'' - Зрењанин
Држава нам се спрема за удају, па је податак о томе колико смо про(пали)
проглашен за државну тајну!
 Зоран Додеровић – Шифра: ''Перце у мени'' – Нови Сад
Пали смо на ниске гране кад су се мајмуни попели високо.
 Екрем Мацић – Шифра: ''Пропали пленум'' – Kоњиц
Моји родитељи су на пијаци рачунали на прсте. Пропали су због фискалне касе.
 Мирослав В. Чавић – Шифра: ''Њакање сељака'' – Мркоњић Град
Колико смо пропали и ђаволу би се допали.
 Александар Милета Детлак – Шифра: ''Kлинац и Траминац'' - Врбас
Стигли смо до дна. Нама то није довољно, идемо даље.
 Ристо Филчевски – Шифра: ''Теори'' – Струмица
Ja сам пропао случај. Извлаче ме они испод мене.

НАЈДУХОВИТИЈИ АФОРИЗАМ
 Бранко Јечменица – Шифра: ''Морски зецојелен'' - Уб
Хвала богу сви смо здрави. Морамо да будемо. Нико нема оверену здравствену
књижицу.
 Весељко Гајдашевић Шљарков – Шифра: ''Време дремократије'' - Фекетић
Нисмо ми само тако пропали - прво смо остали без ичега.
 Војислав Трумпић – Шифра: ''Воја 36'' - Јагодина
Како да пропаднемо када смо на дну?
 Тања Ђурђевић – Шифра: '',,Сви мисле да сам мајмун а ја сам само го“ –
Велико Градиште
Срећа у несрећи је да су ми гаће поцепане на најувученијем месту.
 Марија Рожић – Шифра: ''Пјесмодарка'' - Мркоњић Град
Голи смо и боси, шта нам још треба! Неки у контејнеру траже кору хљеба.
 Драгана Тодоровић – Шифра: ''(Про)пали студент'' – Мркоњић Град
"Боље сутра" ће нам доћи "мало сутра".
 Душко Радовановић - Шифра: "1948" – Нови Сад
Пропали смо толико да нисам успио "убрати" ни воћку са пијачне тезге.
 Живојка Жујкић – Шифра: ''Ватреница из Хомоља'' – Ракова бара, Кучево
Садашњој влади скидам капу! Не знам да ли да јој одржим опело!
 Милорад Илић – Шифра: ''Млатило пискарало – Шипово
Сањам често да сам добио посао, а критикујем власт како ми руши снове.
 Петроније Перо Шимшић – Шифра: ''Мали, а пали'' – Вишеград
Нисмо ми толико мали, да би начисто пропали.
 Љубисав Грујић – Шифра: ''ГРУ-014'' – Пожаревац
Дуго смо падали на ниске гране, имало је времена да се ухватимо и за неку
дебљу мотку.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Живко Ђуза – Шифра: ''Арфиш'' – Подрашница код Мркоњић Града
Толико смо се дијелили да нам сада треба удијелити.
Годинама су нам у потрошачкој корпи све сами одпадци.
Дошли смо до просјачког штапа. Добро ће нам доћи као одскочна даска.
Ако је судити по просјечној величини просјачког штапа стандард нам је у
благом паду.
5. Кола су кренула низбрдо. Барем ћемо уштедјети на гориву.
6. Пали смо на ниске гране. Требамо бити још обазривији, јер смо тек на корак до
потпуног приземљења.
7. Тражимо свјетло на крају тунела. Ко нам је крив што смо се са погрешне стране
заглавили у тунелу!?
8. Обећали су нам брда и долине, а онда су нас гурнули у провалију.
9. Актери смо великог догађаја. На нама су се кола ломила.
10. Епилог слободе, коју су нам гарантовали је дужничко ропство.
1.
2.
3.
4.

Милад Обреновић – Шифра: ''Раскршћавања'' – Рогатица
1. Док смо дизали два прста, јели смо три пута. Када смо почели дизати три прста
једемо једва једном.
2. Ко каже да смо сиромашни. Са оволико сиротиње не може се похвалити много
вођа.
3. Срби се одричу шубаре и шајкаче. Све више их је са шеширом – испред себе.
4. У прошлом систему смо се трудили да одумре држава. Сада се држава труди да
одумремо ми.
5. И пад је лет само се не исплати.
6. Пропали би и ови што су пуни к'о брод само треба наћи велику санту леда.
7. Остали смо без гаћа. Нисмо на вријеме засукали рукаве.
8. Имамо толико гладних да је просто дошло до презасићености.
9. Некад радничко самоуправљање. Сад радничко снамауправљање.
10. Ко ради не значи да ће добити плату.
Бранислав Вукомановић – Шифра: ''Хумор сатире'' - Београд
1. Живим као кер. Ако нисам задовољан коском добијем терање – из фирме.
Легла ми је плата. Ал’ као да је неко већ лежао с њом.
2. Живим у три лепе материјалне ситуације.
3. Можда сам и ја некакав мафијаш. Стандард ми је криминалан.
4. Просечна плата је таман за просечну породицу од 0,75 чланова!
5. Живим до јаја. Савио сам кичму.
6. Народ се зближава. На њих двоје дођу једне гаће.
7. Кремираћу се. Хоћу и ја да палим одавде!
8. Стигли рачуни. Видим, држава и даље рачуна на мене.
9. Народ се уз помоћ владе реформисао у кризну групу!
10. Живим као гроф. Поткрадају ме баштовани, шофери, коњушари....

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Радован Берић – Шифра: ''Гласно шапутање'' - Приједор
Kако да размишљамо својом главом, кад нам је памет у иностранству.
Наша омладина налази излаз из кризе, изласком из државе.
Одлазе нам и млади и стари. Млади из земље, а стари у земљу.
Да нам је држава била добра, не би је тако јефтино распродали.
На изборе смо ишли у реду, а када смо сазнали кога смо изабрали унередили смо
се.
6. Држава нам је дрогирана. Постала је зависник међународног монетарног фонда.
7. Напунили би ми потрошачку корпу до врха, да појединцима нису џепови без
дна.
8. Нисмо знали тачно, је ли то тачно, док нисмо утврдили тачно, да је то тачно.
9. Стварање државе смо скупо платили, али смо у њој брзо појефтинили.
10. Није нам стање више тако црно. Расули смо се по бијелом свјет
1.
2.
3.
4.
5.

Миодраг Лазаревић – Шифра: ''Ледина'' - Пожаревац
1. Нисмо (про)пали. То нам Европска унија броји до десет!
2. Какви (про)пали? То су нам само кола кренула низбрдо!
3. Морали смо да пропаднемо, јер смо од обећаних брда и долина, добили нешто
збрда- здола!
4. Нисмо још (про)пали, јер чим почнемо да падамо, ми организујемо изборе!
5. Ако и јесмо (про)пали, то су нама наша борба и политичари дали!
6. Наше (про)падање обрнуто је пропорционално броју људи око контејнера!
7. Ко каже да смо (про)пали? Ево, на пример, ја сам јуче ручао!
8. Колико смо (про)пали? Кад лупимо о дно, само ће нам се касти!
9. Нисмо ми (про)пали. То само заваравамо непријатеља!
10. Нисмо (про)пали, само смо у нок- дауну!
Славица Јовановић – Шифра: ''Заштитиница'' – Прњавор Мачвански
1. Од кад смо на ниске гране пали, основали смо странку пропалитета.
2. Нит смо пропали, нит смо пали, само смо се бацили под ноге светским
моћницима.
3. Земљу нам воде пропали политичари, али се они данас не зову пропалитети,
него министри!
4. Хлеб је толико порастао у мојим очима, да сам пао у руке полицајцима,
обијајући пекару.
5. И главосеча ће потврдити да народ није пропао, само му је глава пала са друге
стране пања.
6. Шта бре хоће овај народ ? Жали се да је пропао ко мудо кроз подеране гаће. Ако
је за утеху вођа ни то нема.
7. Због пропалих политичара и народ пропада у земљу од стида.
8. После шљивовице падаш на алко- тесту, а после афричке шљиве постајеш
тражена политичка курва.
9. Навукли су нас на танак лед, а сад се чуде што смо пропали.
10. Пао сам на испиту и то преко учитељице живота.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Васил Толевски – Шифра: ''Буздованџија'' - Скопље
Нормално је да политичари имају веће плате од попова. Више људи сахрањују.
То што је теле преко ноћи постало во, није заслуга науке – већ бирача.
Откако су дипломе постале мера за памет, памет имамо само на хартији!
На следећој геј паради појавиче се и неки наши државни функционери! Само да
би народу показали да и они имају дупе за нешто!
5. У мојој земљи нема трговање са органима. Ту се продаје цео човек.
6. Донета је одлука да се гради Скупштина и у рају. У паклу већ имамо једну.
7. Жена ми је политичка нимфоманка. Нити једна влада не може да је задовољи.
8. Више волим нашу владу него своју жену. Влада ме редовније секса.
9. На следећим изборима народ би требао да гласа за неког црнца. Бар би имао за
шта да се држи.
10. Бог је идеалан жирант за наше кредите. И онако ћемо их вечно отплаћивати.
1.
2.
3.
4.

Дејан Ристић – Шифра:''Милојко, репата веверица'' – Крушевац
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пустили смо да нам се таложи искуство. Сад гацамо по муљу.
Једва преживљавам. Пропао сам као предузеће пред приватизацију.
Српско село је увек било главни стожер наше државе. Слава му и хвала.
Школовање код нас је бесплатно. Ја бих више волео да није џабе.
Прво смо из опанка побегли у салонке. Сад су нам се салонке поцепале, а опанке
смо бацили. Изгледа да ћемо боси по трњу.
Наша држава је за нас измислила нову дисциплину- маратон с препонама.
Такав је наш народ - алав. Чим му даш плату, он трчи да једе.
Наше светло на крају тунела су батеријске лампе, рудара који штрајкују.
Од наше писмености и културе неће бити ништа, све док најпродаванији
сувенир у Тршићу буде бејзбол палица.

Живан Лукић – Шифра: ''Крик бесног пилета'' – Београд
1. Бојим се да оно што нас чека на крају, неће још дуго морати да чека.
2. Све ти је на дохват руке, ако имаш дугачке прсте.
3. Моћ и немоћ су у сталној равнотежи. Kако расте моћ моћних, тако расте и немоћ
немоћних.
4. Они што су лако стекли, морали би знати. Одузимање је операција са којом
морају сви рачунати.
5. Савремена је уметност ако преживиш, а култура ако то урадиш отмено.
6. Поштење је одавно изгубило трку, мада има и оних који још увек трче.
7. Некада се говорило-Јебеш земљу која Босне нема, а данас. - Јебеш Босну која
земље нема.
8. Окренули смо им леђа, а они су нас узјахали.
9. Одшкринули смо рајска врата. Милосрдни анђео нас је прихватио, за кандидата.
10. Главни одбор је издао упозорење. Да се стрпи ко воли да дрпи, нек народ заћори
бар док су избори.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Мирослав Средановић – Шифра: ''Богумил'' - Београд
1. Шеици нам изграђују земљу. Знају Арапи како се култивише нека пустиња.
2. Властодршци су решили питање своје владавине. Још су им преостали шаховски
проблеми.
3. На зачељу смо напредних земаља. Успећемо да задржимо тај тренд развоја.
4. Унапређена су нам људска права. Сада и ми можемо да робијамо у својој земљи.
5. Имамо добре односе са суседним земљама. Боље него пре њиховог настанка.
6. Били су несрећно заљубљени у Југославију и социјализам. А онда су их те
љубави напустиле.
7. Напредна смо земља. Код нас би и геније Тесла био технолошки вишак.
8. Балканске земље се неће извући. Све ће бити примљене у Европску Унију.
9. Балкан је био брдовит. А онда су му посејали минска поља.
10. Сиромашни се буне због ситница. Због неисплаћене минималне зараде.
Милен Миливојевић – Шифра: Сатир 178'' – Бор
У оваквој земљи брзо се пропада у земљу.
Наши криминалци су успешнији од туђих јер не владају само подземљем.
Откад смо на дну, све нам је кренуло низбрдо.
Тек кад смо устали, видело се да смо насели.
Не можемо да нађемо сламку спаса. Све је у рукама оних који млате празну
сламу.
6. Не можемо да ухватимо корак са светом. Хватамо зјала.
7. На улазу није писало да је ово лавиринт.
8. Не седимо скрштених руку. Дижемо кредите.
9. Копали смо и рукама и ногама. Отуд оволика провалија.
10. Волео бих да сам у вашој кожи. У мојој су само кости.
1.
2.
3.
4.
5.

Живко Гавриловић – Шифра: ''Сусрет 2011'' – Метлић
1. Понижавајући положај нас је толико уздигао, да смо стално у фокусу свјетске
пажње.
2. Ми смо једини народ под небеском капом, који због – великих глава, држи
шешир у руци.
3. Стране донације су нам условљене и дозиране. Представљају право мрцварење.
4. Народ нам умире од глади. Уместо обећане помоћи, од Међународне заједнице
добили смо цркавицу.
5. Због прљавих радњи – испод жита, народ не може да дође до хљеба.
6. Добитницима у транзицији могу се сматрати само они који преживе.
7. Сиротињи ни Бог душу неће. Није грешна.
8. Да се криминал и корупцијаа не крију иза институција система, не бисмо ни
примећивали да те институције постоје.
9. Данас од свог рада поштено живе само лопови, криминалци и проститутке.
10. Гледајући како су повезани, мафијашки и политички кругови изгледају – као
олимпијски!

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Динко Османчевић – Шифра: '' ban Krot fon Bosnia'' - Бајна Лука
Пале су све маске, пропали смо!
Није проблем што смо пали, већ што и даље газе по нама.
Пропадамо! Да ли постоји падобран?
Држава пропада, очекујем да се дигне народ.
Титовим стазама водио је Јосип Броз, а са овима сада пропадамо у материну
скроз.
6. Пали смо на ниске гране, ако наставимо тако, постаћемо хомосапиенси, јадају се
мајмуни.
7. На свјетско првенство у умјетничком клизању послали смо наше такмичаре. Да
пробију лед!
8. Након пет личних (карата) испадаш из игре!
9. Довели су нас на ивицу пропасти, па сада поручују, храбро напријед!
10. Нећемо се сагињати, пали смо на леђа.
1.
2.
3.
4.
5.

Владимир Петровић – Шифра: '' Homo ironicus marginalis est'' – Голубовци,
Горичани ( кад је код куће)
1. Нисмо упали у рупу без врха и дна. Упали смо у рупу без почетка и краја.
2. Толико сам пропали да смо почели да сакупљамо мрвице хљеба које голубови
бацају са дрвећа.
3. Ухватио сам се у коштац са свим својим проблемима. Био сам оборен још у
првој рунди.
4. Лажу људи када говоре да ова држава пропада. Не пропада она већ само нема
мердевине да се спусти.
5. Срећа ми је окренула леђа и зато ћу ја, када се сљедећи пут сретнемо, да се
окренем за 180 степени!
6. Kада бих давао млијеко готово сам сигуран да бих давао магареће млијеко.
7. Сваки дан сједим на клупи и гађам каменом пролазнике јер сам чуо да ће ми они
вратити хљебом.
8. Добра вијест: упала ми је сјекира у мед. Лоша вијест: мед је подлегао ранама!
9. Од два зла увијек треба изабрати треће.
10. Није живот ако не боли. Зато сам се ја запослио у болници.
Весна Лаудановић – Шифра: ''Жуто пашче'' - Крагујевац
1. Било је лако голоруком народу да устане. А како ћемо ми - гологузи ?
2. С.О.С. Европа је стигла до наших граница.
3. Стари добри лопови морали су да се крију под велом мрака. Данас им више не
треба помрчина. Раде у сарадњи с природом власти.
4. Џаба нас убеђују да ће нам сванути. Изгубили смо се из вида.
5. Није мени што смо изгубили рат, већ што смо изгубили мир.
6. Ми Срби би требали да свој мозак ставимо науци на располагање. Толико пута
смо током избора доживели мождану смрт и остали живи.
7. Њега све ране мога рода боле. Нарочито оне доле.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Борисав Трајковић – Шифра: ''Дух равнице'' - Сомбор
1. Kонтејнери преузимају улогу супермаркета. Тамо се све више људи и храни и
одева.
2. Тек кад смо срушили комунизам постигли смо потпуну социјалну једнакост. И
запослени и незапослени немају од чега да живе.
3. Kоначно је дошло до националног помирења. Партизани и четници су се нашли
у истом строју. Испред казана народних кухиња.
4. Стекли су се сви услови за промену Устава. Имамо двотрећинску већину сиромашних.
5. Стопа смртности се повећава, али охрабрује чињеница да се упоредо смањује
број сиромашних.
6. Не живимо пасјим животом. Такав луксуз себи не можемо дозволити.
7. Ситуација је постала неподношљива. Сиротиња је одлучила да окрене другу
страну - WC папира.
8. Режим је решио проблем радничких штрајкова. Ликвидирао је предузећа као
места њиховог окупљања.
9. Народу се не може угодити. Утрпаш му демократију, а он би још и хлеба.
10. Пас је човеку најбољи пријатељ. Уступио му је своју коску. Он ће се лакше
снаћи.
Ђура Шефер Сремац – Шифра: ''Срећко Падавичар'' - Рума
1. Од надања до (про)падања само је један корак – до дна амбиса српске привреде.
2. Од свих падова најдражи ми је онај међу перјане јастуке. Жена ми ублажи сваки
пад.
3. Најгори падови човека мере се не количином него моралном величином.
4. Није се померио са мртве тачке. Све док пандури нису детаљно обележили
трагове пада под точкове.
5. Посртања и падања су лековита. Од мекушца искују снажнијег човека.
6. Пропао му план. Пао је на испиту части и поштења.
7. Пензионеру који последњи стигне у народну куњињу нема спаса. Пада поред
казана – да га риба!?
8. Спао је с коња на магарца. Како ли ће предводити стадо оваца кад нема
квалификацију за предводника странке!
9. Правда у Страдији увек побеђује. Правници никада не падају – иза решетака.
10. Народ је стока грдна, од које су рођене (про)пале вође.

Раде Ђерговић – Шифра: ''Провалија''– Чивијашки Шабац
ПРОПАЛИЗМИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пропали смо. Ни мајка Србија не може да нас препозна!
Пропали смо начисто. Више се не радујемо ни туђој несрећи!
Пропали смо до дна, али се ту нећемо зауставити.
Ништа нас не сме изненадити. Пропаст је на нашој страни.
Лако је је овде пропасти. Довољно је да останеш у Србији.
Пали смо на ниске гране. Сад смо ближи коренима.
Kод нас је све јавно, па чак и наша пропаст.
У пропасти су кратке ноге.
Нема те пропасти коју ми не можемо надмашити!

Зоран Симић Зокс – Шифра: ''Клацкалица'' - Фоча
1. Ако ме служи меморија, наша привреда је – in memoriam.
2. На граници смо издржљивости. Само да границе издрже.
3. Некада се по гардеробу ишло у Трст. А данас у црвени крст.
4. Од главе смрди. Срећа наша па смо на репу Европе.
5. Поред ове Владе, нема потребе да држите дијету.
6. На снази је демократија на кашичицу. Узима се три пута- прије и послије избора.
7. Прво је пао Прозор, онда је пала Југа. Затим нам је Европа залупила врата.
8. Све смо више биједни, а све мање безбједни.
9. Уздао бих се ја у се и у своје кљусе- да ми није "цркла" држава.
10. Данашњи људи се дијеле на добре, лоше и задужене.
Абдурахман Халиловић – Шифра: ''Буђење'' – Ријека
Није сам крао, једино је сам с парама побјегао..
Напредујемо у назадовању, као што назадујемо у напредовању.
О плати нико ништа не говори, само се прича да је нема.
Све је пропало, пропали смо у свему.
Новаца немам ни за лијека, а баш ових дана морам на операцију.
Доведенима до ничега... све фали!
Kоме се ми правимо скупи, кад су нас јефтино продали.
Од како пропадамо сви скупа, постало нам је јасно колко нам је ова
подјела скупа.
9. Овдје свему добром брзо дође крај... почетак ничему.
10. Kако нам је кренуло, отићи ће све низбрдо.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Милан Живановић – Шифра: ''Глава у чорби'' - Бајина башта
1. Још нисмо одрасли. Најпопуларнија је игра жмурке.
2. Да је међународни суд за ратне злочине у Ротердаму, имали бисмо нову
„Похвалу лудости“.
3. Највећи српски „издајник“ је Тесла.
4. Нисам престао да копам. Не може да стане све што не смем да кажем.
5. Ми имамо најсавршенију Службу државне безбедности. Изгубили смо три
државе али ДБ одолева.
6. Референдум је имао рефрен дум.
7. Етар није ветар. Пишки слободно...
8. Ова земља би била много срећнија да је плаћала оне који су шпијунирани уместо
оних који су шпијунирали.
9. Епске песме кваре децу вином. А увезли смо толико хероина.
10. У време мрака види се много звезда. Србија је пуна астролога, али нико не види
Северњачу.
Аврам Симић – Шифра: ''Закон пада'' - Крушевац
1. Више зарадим кад паднем у шахту него кад устанем за посао!
2. Не знам зашто отворене шахте увек налете на мене!
3. Јури ме бесни пас кога сам ујео у шахти пре пар дана јер он није хтео мене, а
ништа нисам поломио.
4. Бавим се спортом, скачем у шахте!
5. Нове Олимпијске дисциплине у Србији: Уједање паса луталица без корпе и
скакање у отворене шахте слободним стилом!
6. Боље пад у рај канализације, него скок у пакао на послу.
7. Радим по шахтама, падам по позиву!
8. На бироу је екипа, у шахти је пензија!
9. Ускоро у Србији: Улица отворених шахти! Скачите док се не поломите!
10. Закон пада, кад устане Влада.
Дражен Јерговић – Шифра: ''Пародијаш'' - Загреб
1. Тражимо одговоре, а не изговоре.
2. Све поскупљује, само људи губе на цијени.
3. За бензин се има, а за крух није важно.
4. Вријеме је за крух. Игре долазе на ред мало касније.
5. Све више радимо у корист своје штете.
6. Црна кроника је толико црна да се не види ни прочитати.
7. Најскупља је алиментација за ванбрачну дјецу.
8. Режије за воду све скупље, а око кућа поплава.
9. Напојница је једини новац на црно који је легално зарађен.
10. Срећа је када смак свијета дочекујеш према јулијанском календару.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Зоран М. Јовановић – Шифра: ''Куре дедино'' – Лесковац
1. Пробили смо лед. Сад брже тонемо.
2. Бирани с коца и конопца довели су нас до штапа и канапа.
3. Дошао Ђаво по своје па се вратио необављеног посла. Рекли су му да мора да
буде члан партије.
4. Кад је чуо да му нису све овце на броју тражио је увид у бирачки списак.
5. Кад смо га бирали рекао је да је то прст судбине. После нам је показао који.
6. "У Кини једу псе", нама поједоше џигерицу!
7. Ко лаже тај и краде а и избори су пред вратима.
8. У лажи су кратке ноге али су зато прсти дугачки.
9. Поручили су нам да имају опипљиву политику. Можемо да их ухватимо.
10. Иде Миле, Лајковачком пругом. И њему су, изгледа, отишли сви возови.
Живко Продановић – Шифра: ''Слободан у паду'' – Загреб
1. Тко каже да смо пропали? Па ми већ сада штедимо за џепарац будућег унука.
2. Колико смо (про)пали? Довољно дубоко да нам је све црно пред очима. И у
подне.
3. Колико смо (про)пали? Толико дубоко да смо стигли до врха кризе.
4. Колико смо (про)пали? Све овиси о томе да ли се мјери с врха или од дна.
5. Сада је добро – толико смо већ ниско пали да нас ништа више не може још више
упропастити.
6. Када слушамо политичаре онда постаје јасно да њима уопће на пада тако тешко
што смо ми тако пали.
7. Толико смо дубоко пали да више не видимо ни потпетице оних због којих смо
пропали, али да су им стопе прљаве то се не заборавља.
8. Хвала им! – захваљујући политичарима пут у пропаст је брз, сигуран и прецизан.
9. Пуна је пропаст досегнута када сиротињи држава више не може ништа узети.
10. Колико смо (про)пали? Тешко је прецизно рећи – мада у боље сутра замагљује
поглед на лоше данас.
Катарина Ђокић – Шифра: ''Без маске''- Оџаци
1. Џабе нас уверавају да смо кренули у светлу будућност. Боле нас ноге од тапкања
у месту.
2. Обећали су нам светлу будућност, само да још упале фитиљ.
3. Не дам да ми други кроје капу, увек идем гологлава.
4. Сада лажи уместо кратких ногу добијају крила.
5. Наши преци су за свирање користили гусле и гајде, ми свирамо у прсте.
6. Пружили би нам сламку спаса, али да не тражимо неко зрно.
7. Успели су да нас обрлате, па сад никако са дна да нас врате.
8. Није нама што смо пали, сада никако да устанемо.
9. Пост више није само верског карактера.
10. Заронили смо до дна, ал' зрно бисера не нађосмо.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Миле Ѓорѓијоски – Шифра: - ‘’Пет до дванајс’’ – Делчево
Не плаши нас судњи дан. Ми смо таман виљајет.
И у полицији нуде алтернативна решења. Пендрак са два краја.
Има леба без мотике. Ставите чарапу на глави.
Време је за промену визног режима. Увек нас шаљу у материну.
Ми нећемо умрети од глади. Код нас то је природна ствар.
Жртва је увек на месту злочина. На пример, гласач испред гласачке кутије.
Могло би нешто ново и оргинално да нам се деси. На пример, да се врате
стара добра времена.
8. Демократија је мртва, а о мртвима све најбоље.
9. Имамо музикалну владу. Труба до трубу.
10. Радимо ко во за сламу. Па где су та друштва за заштиту животиња?!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Душан Михајловић Адски - Шифра: ''И скочи зец на јежа – лелеее бате!'' – Ниш
1. РАЗМИШЉАМ : Зашто се римују баш те две речи: чамотиња и сиротиња? И ко
ће пре, пропасти?
2. РАЗМИШЉАМ : Одавно смо чули последњу истину. Амин! Пропадамооооо....
3. РАЗМИШЉАМ : Између голе истине, и Ње голе, бирам њу, мада ми у оба
случаја следује дупло голо. Пропао сам к’о го кроз трње.
4. Моного смо (про)пали. Политичари се курвају, а проститутке поштено раде.
5. Српска посла : Несрећан сам као појединац али сам срећан кад видим да смо сви
пропали.
6. Каква бре чуда – пропада онај ко нема муда.
7. ПРИЧА СЕ : Само тиквани без мозга могу тако далеко да догурају. Колико им
аплаудирамо, још нисмо пропали како треба.
8. ПРИЧА СЕ : Свака држава, у којој најгорима припадне оно најбоље, кад тад,
(про)падне.
9. ПРИЧА СЕ : На време је пао морално и духовно. Биће од њега угледан
грађанин. А ми, ми ћемо пропасти!
10. РАЗМИШЉАМ : Напустиће нас и вашке, пропадамо. Ни вашка не воли кад је
свака вашка обашка.
Јован М. Бајц – Шифра: ''Појео вук магарца'' - Аранђеловац
Нисмо ми заостали за светом него је временска разлика међу нама 100 година.
Не посматрам свет кроз ружичасте наочаре. Ја носим контактна сочива.
Ставили смо живот на коцку. Ништа страшно, ми се увек кладимо на ситно.
Неко је слеп, а неко ћорав. Све зависи како ко гледа на то.
Сагледавам ствари из мртвог угла. То је мој угао посматрања.
Ово је њихово масло. Само они имају толико путера на глави.
Отпловили бисмо сви одавде, али су наше лађе одавно потонуле.
Истина би нас много болела. Зато нам сервирају искључиво лажи.
Наша земља обилује природним ресурсима. На челу сваке привредне гране
налази се нека сировина.
10. Нисам ја баш толико наиван да верујем увек у све оно што видим.
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
8.
9.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Бранко Мићић – Шифра: ''Српска банана'' – Нови Сад
1. Стегох каиш до последње рупе, шта ће бити ако каиш пукне?
2. Размишљајући о дубљем значењу речи „демократија“, сетих се једног, на жалост
не тако давно умрлог песника, који својевремено рече да све постаје јасније када
се растави на слогове, као на пример: ''ДЕ МОKРА ТИ ЈА !''.
3. Сада многи жале за Југославијом, али после јебања нема кајања.
4. Преко трња до звезда. Па, ајде да садимо трње.
5. Све зависи од имовног стања. Што је за једног „заједница“ за другог је
''зајебница''.
6. У свету има врло много довитљивих лажова. Најопаснији су они који лажу у
колору.
7. Добио је брух од напора при подизању пензионерског стандарда.
8. Kуд год кренемо, увек нас чекају гаће без учкура.
9. Оглас: Kупујемо већу количину смоквиног листа за покривање изборних
обећања. Шифра: Уједињени фараони
10. И најгорем писцу се деси да некад напише нешто паметно.
Никола ЧД Пешић – Шифра: ''Хеј. Боже'' – Ниш
1. И кад пропадамо ми то чинимо усправно, па штедимо на гробном месту!
2. Ми не можемо да пропаднемо као муда кроз поцепане гаће јер их немамо!
3. Од пропадања нас може спасити само Бог ако нас прихвати као небески народ!
4. Песма нас је одржала, зато и певамо ''Боже правде'' од пропасти спаси нас...!
5. Ако и пробадамо, бар не стојим у месту!
6. Афричка шљива је као наша влада – не пада!
7. Већина кука да је дотакла дно живота, као да дупло не постоји!
8. Власт нас води у дужничко ропство, да не паднемо богати у руке непријатељу!
9. Од кад су ме критичари нахвалили, одлучио сам да не падам ниже!
10. Дотак'о сам дно, уже се отегло!
Витомир Ћурчин – Шифра: ''Биће скоро пропаст света'' - Зрењанин
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Пропали смо чим смо добили шансу да сами бирамо.
Није битно колико смо про(пали), већ како ћемо се по(дићи)!
Kао небеском народу пад нам не би тако тешко пао да смо ходали земљом!
Док смо падали на главу, други су се дочекали на ноге!
Имамо стрпљење да сачекамо крај пропадања-само нам године недостају...
Пропадање нам је прешло у навику, само нам са радним навикама иде
најтеже!
Kолико смо тачно пропали јавићемо чим будемо коначно пали!
Трасирали смо пут у пропаст, све мислећи да трасирамо пут у светлу
будућност!
Пропаст нам је апсурдна- у погребној поворци наших бољих живота
доминирају затамњени џипови и лимузине!
Није нам криво што смо про(пали) због свог погрешног избора, већ што су се
изабрани попели!

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Зоран Додеровић – Шифра: ''Перце у мени'' – Нови Сад
Све док постоје дупло дно нисмо скроз пропали.
Пропали смо толико да лелек више не допире до њих.
Захваљујући балванима нисмо скроз пропали. Они све држе.
Догод власт купује социјални мир преко грбаче сељака нисмо скроз пропали.
Пропали смо морално и материјално. Идеолошки још нисмо.
По гардероби се види колико смо пропали. Немамо ни за смоквин лист.
Све док састављамо крај с крајем нисмо скроз пропали.
Политичари никако да пропадну. Ухватили су се за фотеље.
Данас свака шуша види колико смо пропали. Само су они на врху власти
слабовиди.
10. Враг најбоље зна колико смо пропали. Заједно смо садили тикве.
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Екрем Мацић – Шифра: ''Пропали пленум'' – Kоњиц
1. Банкари су нам изашли у сусрет. Хљеб купујемо на рате.
2. Заставу смо спустили на глогов колац. Пола копља нам је кратко.
3. Нули је најлакше напредовати, а да увијек остане своја.
4. Сакупили смо довољно секундарних сировина тако да можемо изаћи на изборе.
5. Организованије идемо на казан него на пленум грађана.
6. Ви ме упорно бирате, али ја немам више шта да украдем.
7. Предувјет да постанемо људи је да паднемо на ниске гране.
8. Не можете нас понизити колико се ми можемо сагети.
9. Став високог судског и тужилачког вијећа: Kупујмо домаће!
10. Бијели хљеб је доказ нашег пада. Црни је здравији.
Мирослав В. Чавић – Шифра: ''Њакање сељака'' – Мркоњић Град
1. Нисмо ни пропали колико су нас оћопали.
2. Политички нас варакали, социјално њакали, магарчили, прескакали.
Сад смо као класа угрожена раса.
3. Свако би волео да је неко и нешто посебно. Они који нису НИКО и НИШТА.
4. На политичкој топ листи, магарци исти.
5. Довољно смо пропали. Нека нам вире макар уши.
6. Ми смо Срби симпатична теле-диригована нација. Телад нам диригују, а волови
намигују.
7. Да смо пропали знамо, али се из ината копрцамо.
8. Живимо ноншалантно, поштујемо интригантно, пропадамо галантно.
Све се може кад се хоће.
9. Је ли радничка класа угрожена раса или само кад треба да гласа?!

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Александар Милета Детлак – Шифра: ''Kлинац и Траминац'' - Врбас
ЖИВИ БИЛИ, ПА ПРЕЖИВЕЛИ - РИМОФОРИЗМИ
Само се једном живи! Деценијама се преживљава.
Све фабрике и предузећа су приватизована, а радничка класа национализована.
Доприносимо белосветској глобализацији. Пропадамо локално.
Многе фабрике и предузећа продали смо џабе, а бавимо се и другим услужним
делатностима.
5. Са радом на црно, нико није дошао до белог хлеба.
6. Масовно смо се запослили ! Уз помоћ просијачког штапа.
7. Привели смо фабричке радове крају. Kупили смо локот.
8. Наши радници изгубили меру, поред ручка прескачу и вечеру.
9. Дуговечни смо народ. Вековима пропадамо.
10. Пропали смо у ћорсокаку ! Ту нас нико неће пронаћи.
1.
2.
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4.

Ристо Филчевски – Шифра: ''Теори'' – Струмица
1. Пропао je у земљу. Дао je живот за државу.
2. Толико смо ниско пали да нам не могу ни да га сп усте.
3. Толико смо пали да нам ни "вијагра" не може да нам номогне.
4. Изравнали смо рачуне. Сви једнако пропадамо.
5. Ja падам, ти падаш - сви пропадамо.
6. Доказ да смо пропали. Вуку нас за нос.
7. Ми увек котирамо на висока места. Ha листи пропадања.
8. И пропадање има лепу страну. Ако пропаднете у рупи закона.
9. Држимо се један са другим за руке. Тако смо сигурни да сви пропадамо.
10. Многи су политичари пропали. Пали су са леђа народа.
Бранко Јечменица – Шифра: ''Морски зецојелен'' - Уб
1. Завршио сам два факултета. Сад ћу на бироу рада чекати дупло дуже на посао.
2. Парадоксално,о стезању каиша говоре они којима су очигледно потребне
трудничке панталоне.
3. Колико је политичара потребно да се заврне сијалица? Три. Један да води
кампању, други да учествује у дебати и трећи да призна пораз.
4. Кад би сваки политичар засадио дрво кад слаже и донирао динар у буџет
Републике имали бисмо финансијски и природни рај на земљи.
5. Нико од нас не може себи да приушти пут око света. Ето доказа да је Земља
равна плоча.
6. Упецали нас на кредит па сад живимо као сардине у гарсоњери.
7. Ко хоће већу пензију прво мора да освоји седмицу на лотоу. У потпису Државна
лутрија Србије.
8. Удавише нас предизборним причама о Утопији. Сад нам треба Нојева барка.
9. Данас је све на продају. Зато ништа и немамо.
10. Кад подвучеш црту и сабереш све рачуне, остаје ти једино да одузмеш себи
живот.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Весељко Гајдашевић Шљарков – Шифра: ''Време дремократије'' - Фекетић
1. Тотално смо пропали -сва срећа што нам то није први пут.
2. Истина je да смо пропали али зато се лепо носимо.
3. Па шта ако смо пропали - кад ми и даље тако не мислимо.
4. Пропали смо али можда ће баш на том месту избити нафта.
5. И даље пропадамо - само радимо то на све мањој површини.
6. Толико немамо ништа - да нам се и не исплати пропасти.
7. Са пропадањем смо завршили - сад поткопавамо клизиште.
8. Доста смо пропадали колективно - сад то радимо пo кућама.
9. Нисмо ми пропали - то нам се откотрљао динар.
10. Ако још нисмо пропали - онда нам тако и треба.
Војислав Трумпић – Шифра: ''Воја 36'' – Јагодина
1. Сви наши политичари троше ове паре као да су их одвајали – од туђих уста.
2. Када су Америка и Њемачка забринути – тешко нама!
3. Припремом спискова за Скупштину, странке решавају незапосленост у земљи.
4. Обезбедићемо посао за све радне људе – мало сутра.
5. Овим афоризмом ја од вас из жирија браним своје интересе.
6. Пропали смо. Бауљамо по светлој будућности.
7. Некада су нас прогањали мрски комунисти. Данас су то драге демократе.
8. Моји афоризми могли би да буду у духу теме – да пропадну.
9. Свима нама је јасно. Једино њима није јасно.
10. Одахнули смо – сад нас више не газе комунисти, већ демократе!
Тања Ђурђевић – Шифра: '',,Сви мисле да сам мајмун а ја сам само го“ – Велико
Градиште
АФОРИЗТРАЧАРНИЦА
Политичарима и певцима, минули рад је – промуклост.
Већ живим у мраку, помрачење ми је само додатна мера обезбеђења.
Кад паднеш с коња на магарца, ћути. Још увек неког јашеш.
Кад ти се помрачи горе, то је зато што ти је прегорело нешто доле.
Инвестирао сам у будућност дриблингом – богато су ме напеналили.
Где год је примећена појава тврде столице, неминовно се завршило затвором.
Преноси скупштинских седница, на крају добише духовну димензију: седнеш,
гледаш, слушаш и крстиш се... крстиш... крстиш...
8. Србин без запослења је Слободан Уметник. Србин са запослењем је Последњи
Мохиканац.
9. У предизборној трци, сви имају шампионске џокеје али само једног коња –
народну рагу.
10. Србин без запослења је Слободан Уметник. Србин са запослењем је Последњи
Мохиканац.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Марија Рожић – Шифра: ''Пјесмодарка'' - Мркоњић Град
Основно гесло гладних. Мање једи, па ће ти нешто и остати.
Узели су нам ресурсе, пропаст је неминовна. Само још да (не)узму душу?
Пропали смо сто посто!!! А испод стола нема ништа.
Пропали смо (на)чисто! О прљавштини да и не говорим.
Пензионери од пензије могу купити само карту. За онај свијет.
Спашавамо од пропасти све што се спасити може, да нам не одеру и ово мало
коже.
7. Толико смо пропали да смо избуљили очи...Од чекања!
8. Наша садашња стварност је обојена свим спектрима боја. Доминира сива
економија и шарена гејгономија.
9. Зашто смо (про)пали? Памет нас напустила, ћорави смо код очију.
10. Пропали смо брале, нема више шале. Шалу на страну, требамо храну.
1.
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Драгана Тодоровић – Шифра: ''(Про)пали студент'' – Мркоњић Град
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kо другоме јаму копа, сам у њу пада. Ми смо, изгледа, ископали бездан.
Сви из владе возе добра кола. Штета само што иду низбрдо.
На списку развијених земаља налазимо се у фусноти.
Што се стандарда становништва тиче, оно је стандардно незапослено.
Млади немају искуства за посао, стари немају снаге за посао, а они који имају
ово двоје обично немају посао.
Из Југославије сам дошао југом, из Босне ћу отићи бос.
Завршио сам Технолошки факултет. Радим у струци, као технолошки вишак.
Kолико смо пропали, и топли оброк нам се охладио.
Стање у држави је "средња жалост". Више жалост, него средња.

Душко Радовановић - Шифра: "1948" – Нови Сад
1.
2.
3.
4.
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6.
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Е то не знам. Чак смо и попушили. Лулу мира.
Довољно да се код купања у кади и муда заглаве у сливник.
Упознали ме са њом. А после сам "пропао" као у бунар без дна.
Пропао сам у рупу! На срећу до грла...у септичку јаму.
Пропали смо ко муда (и тако) кроз пробушене гаће.
Пропали смо к'о ... кроз сито. Чак и мало смрдимо.
Пропали смо гледајући у сусједство, а догађаји поред нас мирно прошли.
У секси заносу пропале јој ноге кроз кров... мога аута.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Живојка Жујкић – Шифра: ''Ватреница из Хомоља'' – Ракова бара, Кучево
Састали се на високом нивоу, а ипак су ниско пали.
Имамо толико трговаца да нам просто распродаше државу.
Уста пуна земље отаџбинске, џепови пуни пара државних.
Срби нису прости: разлажу се на народности, регионе, општине, странке,
комшилук, веру.
5. Гинули смо с разлогом, да нам ледине не зврје празне.
6. Ако је истина да паметнији попушта, онда се чудите што смо пропали. Наши
политичари су све паметнији.
7. Не верујте влади да ће нам ове године бити горе. Та увек је лагала.
8. Братољубље се намножило, зато су геј параде све успешније.
9. Све нам покрадоше, чак и живце!
10. Пресекао врпцу за нови мост и удавио државу у дуговима.
1.
2.
3.
4.

Милорад Илић – Шифра: ''Млатило пискарало – Шипово
1. Многи кукају на власт како не раде, а занемарују чињеницу да је врста рада
отићи до бироа и вратити се.
2. Дивим се људима који редовно иду на посао, не знам како могу, а ја једном у
три мјесеца не могу редовно отићи на биро.
3. Људи више вјерују телевизору на којем виде да се добро живи него свом
празном новчанику, чак и онда када требају да продају тај телевизор да напуне
новчаник.
4. Најбржи и најједноставнији начин да постанете преварени жирант за кредит је
да будете мени жирант.
5. Власт нас је довела до просјачког штапа, ништа нам не преостаје него да узмемо
тај штап и растјерамо власт.
6. Рекао ми послодавац да дођем на посао у прву смјену, али ми није рекао да ли
ујутро почиње да ради прва смјена.
7. Афоризми на рачун власти нису јаки, ако ти диплому за писање тих афоризама
не уручи лично неко од представника власти.
8. Гладна лапрдава уста народа, која критикују, никаква власт не може зачепити
храном на краткорочно вријеме.
9. Лако је онима што раде, јер они примају плату и имају посао.
10. Мало пиво је скупље од великог пива зато што у малом пиву има више
безалкохола.
Петроније Перо Шимшић – Шифра: ''Мали, а пали'' – Вишеград
1. Због наше пропасти, Европа нас кредитима „части“.
2. У времену страначких страсти, неки се радују туђој пропасти.
3. Како не пропасти, питање је сад, од тога нас може спасити рад.
4. Ваљда нам је у вјери и части, не смијемо на кољена пасти.
5. Страначка је туга преголема, како не пропасти, сад је табу тема.
6. Жена му је била болесница, од љубавне пропасти, спасила га комшиница.
7. Треба имати; памети, поштења и части, онда нећемо пропасти.
8. О нашој катаклизми, пишу се афоризми. Што их је брига за туђа „кола“, то је
западњачка школа.

НАЈИЗАЗОВНИЈИ АФОРИЗМИ
Љубисав Грујић – Шифра: ''ГРУ-014'' – Пожаревац
1. Били смо на добром путу да успемо ало смо негде зас(р)тали!
2. Да је мој деда мање волео Тита, сада бих ја живео као Тито, а не као мој деда!
3. Мајко Србијо, што ме не остави у контејнер кад сам био мали. Сад би ме било
мање срамота кад претурам по њему!
4. Срећа из лото-бубња ме није хтела али зато бубањ мешалице ме није заобишао.
5. Прднули смо у чабар, а нисмо се опасуљили!
6. Ми лојални продајемо бубрег да би живели, а они живе као бубрег у лоју.
7. Пси на улици нису пси луталице. То су уједињени пси који су остали без газде
када је њихов газда остао без посла код свог газде.
8. У мојој кући сви смо зависници! Ја зависим од газде када ћу да примим плату, а
остали укућани од мене када ћу да примим плату!
9. Мој деда је с муком зарађивао плату, мој отац са муком зарађује плату, а ја
немам тих мука уопште.
10. Мој деда је ишао на радне акције, ја идем да купујем на акцијама, а мој син чека
да прими бесплатне акције!
Александар Павић – Шифра: ''Пропалологија'' – Нови Сад
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ми као да имамо урођени таленат за пропадање, a плус и радимо на томе.
Кривци за пропаст често праве маскенбале - како би сакрили право лице.
Пропадање je као болест и постаје хронично - уколико се не лечи на време.
Клице пропасти не гурајте под тепих јер оне тамо и даље расту.
Сиромаштво идеја ствара плодно тло запроцес пропадања.
Када мислиш споро, можеш брзо да пропаднеш.

Момчило Ћусо – Шифра: ''Мањача'' – Мркоњић Град
1. Приватизација поштена, а радници на улици.
2. У лоповској држави, лоповски се мора живјети.
3. Поштени људи су различити. Они без поштења сви су исти, они само себи
узимају.
4. Стадо без чобана или народ без владара исто ти дође. И једно и друго по
простору лута.
5. У мом граду кажу: двије врсте лопова, једни краду, а други ништа раднику не
даду.
6. Увијек су сити по страни били, а гладни бој били.
7. Све узеше, па и празну кашику из руке.
8. Ови на власти прописали таблицу. Док њихово подмиримо, народу остаје ОНО
ВЕЛИКО НИШТА.
9. Све и једна власт попусти пред налетом гладног народа. А ови то не схватају.
10. Кад дођу на власт, толико брзо напредују да их ни једна вага не може стићи
извагати.

САТИРИЧНА ПРИЧА
НАЈБОЉА САТИРИЧНА ПРИЧА
Дарко Самарџић Кодар – Шифра: ''Петар Пан'' – Бања Лука
АМЕРИЧКА МУВА
Изненада се појавила, долетјевши из непознатог правца, без икаквог реда вожње,
ма као мува без главе. Шепурила се надмено као да је плаве крви. Мувала се наоколо,
правила пируете, нападајући све што јој се нашло на путу. Тражила је нешто од
животне важности. Очигледно да је издалека намирисала мету док је толико била
сигурна у себе. На први поглед се није много истицала. Утопила се у масу разних
муватора, лажова, криминалаца и политичара који су мували све живо. Није нас
зачудило што се и она мувала кад се мувало на све стране, од ћошка до ћошка и
обрнуто. Чак ни курве нису имале мира од толиког мувања. Мув лијево па мув десно,
мув горе па мув доле, мув испод жита па мув у око. Да ти се заврти у глави. А њој
ништа. Мувира се по цијели дан и прави будалу од нас.
Па шта! Сами смо криви што нисмо донијели Закон о забрани мувања на јавним
мјестима. По том Закону требало би да ако неко хоће да се мува морао би то чинити у
посебним просторијама одређеним за мување. Али, Закон по старој навици није прошао
у скупштини јер муватори нису могли скочити себи у стомак. Зујали су на говорници
три дана и најзад кад је требало да се изгласа Закон, сво остадоше суздржани. Послије
се посланици мало промували по граду, покупили дневнице и збрисали бестрага.
Вријеме је било баш стисло, пред кишу, неда дисати. Спарина је истјерала зној испод
пазуха пролазника, па су се неугодни мириси ширили наоколо. Међутим, овој муви то
није сметало, јер је навикла на свакакве смрадове.
- ''На екстазију је!'' – повика неко преко улице.
Лако је њему да виче кад се скривао у маси и налази се на пристојној удаљености. И
поред упадица, мува се није дала омести, него је вјештим муваторским маневром
наставила своју потрагу, као да јој је живот висио о концу. Тешко ју је било пратити
јер бијаше лагана, окретна , али уједно снажна и издржљива. Боксерским жаргоном
речено, била је мува категорија. Такво зујање је било свима разумљиво. Шаптало се да
је дошла из иностранства. А они су увијек праве најпаметнијима, најбржима, најјачима,
најбољима, ма све нај, нај, а богами и најдосаднији, досаднији од сваке наше мухе.
Није им доста што имају пара, него дођу код нас да покраду ову нашу сиротињу.
Намирисали су странци да између себе правимо срања, па су дошли да нам соле памет.
Савјетују нас чак да можемо и у говнима пливати ако га еколошки рециклирамо. Као да
ми не знамо у каквим смо говнима па нам шаљу свакакве мувовјетре и мувојебце.
Послије неколико прелета мува је подигла прашину, коју су неки вјешто сакрили
испод тепиха. А свима је било познато да чим се неки странац појави у граду увијек се
деси неко срање. И богами се десило. На тротоару. Ко га је ту направио и зашто, никад
се није сазнало. Али, њеном мувском оку то није промакло. Одједном се срућила на
наш нуспроизвод као мува на говно, наравно, без дозволе контроле летења, јер она је
била већа и од божјег закона. Јесте, да ми знамо направити таква срања да то ни мува с
маслом не може смазати, али ово није била обична мува, већ велика Америчка мува
зунзара, премазана свим бојама. Чим је уочила срање мислила је да ће лако доћи до
доброг залогаја, али убрзо је схватила да се прерачунала. Наставила је да кружи около
као амерички лешинар и пријети демократијом. Међутим, ми смо чудна нација па не
дамо другима олако да гутају наша говна. Држимо се крилатице: Туђе нећемо, своје

недамо! Запад има своју Свету столицу и нека макне прсте с наше. Наша столица је
изнад свега тврда и тешко сварљива. А како да не буде тврда кад ћемо све прогутати
небили се дочепали боље столице, односно фотеље.
Мува је ипак свим средствима наваљивала да смо морали изабрати представнике
за преговоре. Ми смо имали робу, а мува доларе. Преговори су зашли дубоко у ноћ, али
се не нађе заједнички језик. Једини излаз из зачараног круга је био да свако смањи своје
захтјеве како би пронашао компромис. И кад се очекивало да ће доћи до договора,
америчкој муви нагло попустише живци и од глади јој проради чир на желудцу.
Свјесна своје снаге и моћи, у стилу камиказе заби нос у наше срање. Иако је била
обучена од најбољих антитерористичких рониоца није јој било лако ронити кроз наша
говна. Очајнички се борила за сваки залогај. До гуше је била у говнима. На жалост
прецијенила је своје могућности, а потцијенила наше велико срање, преждерала се и
скончала свој амерички муваторски живот.
Први зраци јутарњег сунца обасјали су новонастали споменик америчкој муви
палој у борби за демократска срања. Поносан и сјајан стајао је споменик у коме су
почивале кости америчке муве. Пркосио је врелом сунцу, вјетру и киши. Дању и ноћу је
писао херојску америчку историју на нашој земљи. Све док га једног дана вријеме није
прогутало. Поновио се неписани природни закон. Велике рибе једу мале! А ништа није
било веће од времена...

НАЈБОЉА САТИРИЧНА ПРИЧА
Зорица Јошић – Шифра: ''Трепавица'' - Београд
МИ ГЛАДНИ НАРОД БАКАХВЕ
Престоницом мртвих оснивача доколице, непоколебљивих љубитеља шале и
смеха, отварача и затварача свих безциљних престижних манифестација лелуја се
мисао да ће се у скорије време појавити Мек ди Шејн са концентрованим прахом за
сузбијање дивљачи која у њима већ годинама прождире храну коју они више нису у
стању да плаћају. Авај, Мек ди Шејн иначе широм света познати као млади иновативни
проналазач, одиста је ситом народу Бакахве обећао да ће патентирати производ широке
намене у колико се званично од стране стручњака потврди да звер у њима заиста
постоји.
Такође у старту је одбацио као неоснована противљења мале групе досељеника
која је тврдила да су то празноверја којима су и раније грађани Бакахве били склони.
Најожтрије осудивши њихове апеле грађанима да се из своје апстракционе сфере врате
у реалну и крену путем напретка прихватајући своју глад као физиолошки нормалну
појаву покупио је додатне симпатије староседеоца који су се као и он нашли у чуду
због банализовања више него озбиљне ситуације у којој се налазе.
Но, на најпрестижнијем универзитету у Бакахви група еминентних стручњака је
пре два дана након петогодишње студије утврдила се у одређеном боју случајева, како
наводе у осамдесет пет одсто, повремено или стално јавља један облик неутрализованог
суксесивно дезорјентисаног демона. Доказ за потврђивање хипотезе о постојању
фантастично-епског створења заправо и јесу била вишевековна подударања
симптоматологије. Kао медицински феномен у стручној литератури означен је под
скраћеним називом НСДД синдром. Елем, одмах по званичном објављивању, ова
информација прослеђена је лично Мек ди Шејну са назнаком " Великом стручњаку, а
још већем човеку". Након тога дани, грађанима, као и иначе пролазе у исчекивању, сада
до душе -званичном ишчекивању оног ко је у могућности да обезбеди услове за
егзистенцију људи који у тим ван свемирским условима нису у стању да сами учине.
Милостиви Мек ди Шејн, свестан тога да и он у Бакахви врло лако може оболети
од НСДД синдрома, мудро је себе закључао у малу подрумску лабораторију где од јуче
ради на проналажењу чаробне супстанце. Успешност његовог поступка се не доводи у
питање али не и чињеница да ће се, ако се у скорије време пред народом не појави са
решењем у рукама, над њим извршити прописани линч, како то овде у Бакахви обично
и бива, по закону и статуту града.

НАЈТАЧНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Марија Рожић – Шифра: ''Пјесмодарка'' - Мркоњић Град
ДОМ КУЛТУРЕ И БУЏЕТ
Како улажемо у културу, тако нам се и враћа. Испред Дома културе на Тргу
српске војске дјеца се клижу на грбу града. Грб су већ обрисали. Дјеца к'о дјеца. Треба
им рећи да могу и у Дому културе да се клижу и брчкају до миле воље у кантама и
бањицама у просторији гардеробе, послије сваке кише. Успут могу погледати у кишагалерији, кишну изложбу слика. Послије сваке кише слике се мијењају. Следећа кишна
изложба изгледа сивља и туробнија као да су је вампири изложили са својих ноћних
балова. Број слика се повећава. Кров прокишњава и пропада. Нико га не поправља.
Кривац је буџет за културу.

НАЈТАЧНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Оливера Дуњић - Шифра: - ''Директива 475'' - Београд
ПРВА ПОТРОШАЧКА ПРИЧА
Коначно запослене у јавном сектору, Ива и Јоја су дубоко одахнуле тек кад су
добиле надокнаду за превоз. Иако то још увек није значило да је све легло и да се
слегло, ипак им је било много лакше него кад су задужиле униформу: тада се није било
сигурно да је рок за жалбу заиста истекао, па им се дала, на реверс, само по једна
преобука, а за обућу рекоше да немају њихов број.
Новинари су их коначно оставили на миру, чему су и саме допринеле потпуно се
стопивши са окружењем: пустиле су браду. Испунивши жељу давну да пред зградом
седе, у облаке чкиље и зачмуре по једну, од чуда нису стигле ни да цугну пивце, за
којим су чезнуле годинама. Санак пусти постаде сан о новинама посутим Вегетом,
одоше уз ветар раскомадани месни доручак и раскомбесани хлеб са седам кора, све им
се у трену смрачи:
- Зар не знате који је датум?
Ива је, као да је нечем крива, стрпала упаљач у џеп, а Јоја се само промешкољила и
рекла:
- Ви комунални полицајци баш немате друга посла, а?
- Лако је вама да се чварите и протежете. – снуждио се колега јавни радник.
- А ја од јутрос идем од улаза до улаза и вадим људима цигарете из уста.
- А онда их заплениш, конфискујеш на лицу места? – зевнула је Јоја.
- Немам налог. – признао је јавни полицајац .
- Прекорачио бих овлашћења.
- Е, мој брате, није теби лако. – уздахнула је Јоја пружајући конзерву пива
јавном колеги.
- Да си ми жив и здрав и нек нам је сретан први дан од ступања на снагу
забране пушења на отвореном простору!
- И винчански гаврани знају да смо се ускладили са директивом 788475.
огласила се тужна Ива.
- Ми нисмо ни хтеле да запалимо, него само онако, да држимо упаљач и
цигару, да симулирамо пушење.
- А што се вâс две тиче јавно чмурење! – гуцнуо је пивце колега.
- Нисам вам због тога пришао.
- Него? – узела је Јоја натраг своју конзерву.
- Него?! Јао, колегинице, колегинице. Шта раде ти ваши отправници послова
и те ваше сменовође по радним јединицама! Проверавају вам рајсфершлусе
на комбинезонима и пертле на патикама, прегледају вам уши и нокте и
завирују у ноздрве, а мени остављају да проверавам усклађеност са
директивом 879475.
- Ако знам о чему говориш, нек ме стрефи гром! – зачудила се Јоја, ослонила
лактовима о степеник и испружила ноге.
- Ако се шалиш, шали се; а ако имаш нешто стварно да нам кажеш, гукни!''
- Немам ја шта да гукнем! Ја само радим свој посао! – љутнуо се јавни колега
на Јоју.
- Аха! Видим како га радиш! – обрецнула се Јоја.

-

-

-

-

Иза леђа ти, бре, крше закон, а ти нас смараш директивом! Критишеш ми
сменовођу, а ја да радим твој посао! Док си нас замајавао, види шта се
накупило: четири су пса са власницима прошла, сва четири...
Није моје да трчим за кинопазитељима и учим их како се користи кесица за
измет псећи! – прекинуо је колега Јоју.
Јао, Јојо, молим те, ућути! А Ви, колега, реците шта смо то згрешиле, па да
идемо да покупимо онај органски отпад и прописно га одложимо у врећицу
за рециклажу док се неко није оклизнуо. – замолила је тужна Ива.
Не знам како и не знам зашто су вас тако пустили на улицу. Да сам на вашем
месту, озбиљно бих се причувао. Можда неко само вреба да направите
нешто, па да вас отпусти. – упитомио се комунални полицајац.
Стварно, Јојо, можда смо нешто пропустиле. – стрепела је тужна Ива.
Та, не узрујавај се, колегинице драга, прогледаћу кроз прсте овај пут јер
видим да намере су ваше часне, само дела нису: радите забрањеним
средством. Ноћас је ступила на снагу уредба! – шапнуо је јавни полицајац и
из зелене канте на точкиће извадио ђубретарску метлу.

Много је воде протекло Савом док се није изборило за родну равноправност у редовима
Градске чистоће. Ива и Јоја су и онај аргумент о основној заштити на раду у затвореном
простору лако побиле не позивајући се на неумесност позитивне дискриминације
будући да су обе коначно репродуктивно изанђане. Доспеле су биле на форуме, на чак
четири блога се о њима писало, формирана је и група За Јоју и Иву, неколико
телевизија с националном фреквенцијом угостило их је у студију у централном
термину, појавиле су се на десетак насловних страна, биле истрајне, упорне и искрене.
Када су их питали зашто желе да буду чистачи улице, рекле су:
- Зато што имамо снове.
А сада им овај комунални полицајац одузима метлу.
- Како ћемо да летимо?– питала је тужна Ива.
- А не питаш се чиме ћеш да чистиш! – зачудио је комунални полицајац.
Јоја га је само погледала:
- Имам језик.

НАЈТАЧНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Славица Јовановић – Шифра: ''Kривудаве новинаре, враћам на прави пут'' –
Прњавор Мачвански
ПРОПАДАЊЕ У РАKИЈСKО БУРЕ
Витезу од Ракијског Бурета и остале брље
Шта би тек написао овај мученик из Сус-сус новина , да су га частили са још
неком брљом! Он најбоље пише кад је у делиријуму, као и сваки други алкос.
Вероватно сања исти сан.. А то је буре ракије из које би поштено натегао. Овај
пропалитет од човека, често сања да пропада у ракијско буре. А и добро би му дошло
да се мало окупа ради дезинфекције што језика, што тела. Али сви знамо, ко пије зло не
мисли. У преводу из овог несрећника говори ракија. Тако да тог кривудавог новинара
Сус-сус новина не треба дирати. Греота је на пијанца.
А ако се некад нађете у могућности, частите га ракијом, да не узима више на
вересију код својих политичких газда. Јер да га истресете из гаћа ни жута банка не би
испала. Банкрот због ракије! А то што не би испала банка, ни по јада , него што не би
имало ни друго шта да испадне. Он има муда само на језику, у гаћама их овај несрећник
нема и своје полне недостатке и друге комплексе овај несрећник и безмудић лечи у
алкохолу. Њему је грех упутити било какву псовку у стилу јеб.... своју матер! Нема
потребе , у алкохолисаном стању он ионако замишља да је сам себе направио.
Ал' опет некако ми тешко да кажем пијана будала.! Греота је ! На такве
неизлечиве случајеве гледам са сажаљењем.

ПРОРОЧКА САТИРИЧНА ПРИЧА
Миодраг Тасић – Шифра: ''Николај Рајевски'' - Доње Сухотно, Житковац Србија
СПАС
Нису у праву они што кажу да нам нема спаса. Само злобници могу тако нешто
да говоре. Верујем да ни сами не верују у истинитост својих тврдњи, али једноставно
желе да ставе клипове у точкове развоја нашег друштва! И ко треба да се спасава? Ми
заиста тонемо. Дебело смо пропали. Али само до гуше. До гуше пливамо у нечему што
није пристојно јавно помињати. Ипак, понављам, још увек нисмо потпуно заронили.
Увек постоји шанса да се извучемо. Ја сам на страни оних којима смо дали поверење да
нас воде у бољу будућност. Делим њихов оптимизам; хватајмо се, као и увек до сада, за
сламку. Сламка је наша извесност.
Неки други радије би се прихватили мотке. Ваљда стога што је дебља и улива
више поверења? Не знам шта да кажем. Мотка је из раја изашла. Има своје предности.
Невоља је у томе што мотка има два краја!
Свако је ковач своје среће. Сам мора да се пробија и да се бори. Ништа не пада с
неба. Осим снега, кише и понеког црепа са трошних градских кровова, за све остало
сами се морате изборити. Исто важи и за спас, односно спасење. Можда вас на оном
свету и чека спасење од неког другог, на овоме свету, ако немате родитеље пензионере,
бабу и деду, брата у иностранству, добру ташту – под условом да таква уопште постоји,
нема вам помоћи. У се, и у своје кљусе! Фигуративно речено. То кљусе, данас је,
углавном, жена. Брачна, ванбрачна, законита, млада, стара, лепа, ружна, она је та која
глави породице рађа децу, кува јело, пере и чисти, само себи знаним чаролијама с
пијаце донесе цегер с намирницама, и на крају, не и последње, поправи којим динаром
кућни буџет. Да не заборавимо да с времена на време домаћину одглуми љубавницу у
кревету или му у тренуцима беса послужи као боксерска врећа!
Србија је земља у којој ниједан грађанин није задовољан својим животом. Неки
се одиста труде да живот учине лепшим. Предузимљиви су. Не седе скрштених руку.
Напротив. Удубљени су у системе и квоте, крвавих очију од дима и јевтиних
бућкуриша покушавају у кладионицама да пронађу спас. Има и таквих што од зеленаша
позајмљују новац да би покренули властити бизнис. Такви, по правилу, упропасте себе
и своју породицу, али зато усреће повериоца! На једној страни се даје, на другој узима.
Принцип је исти, опет свако је прича за себе. Нико не учи на туђим грешкама. Увек
изнова мора се опећи сопствена кожа. Док је ћурана биће и подварка!
Добри ђаци своју срећу, по њиховом некритичком мишљењу спас, налазе у
наплаћивању мукотрпно стечених диплома у Америци и Европи. Чим дипломирају,
емигрирају! Они мање вредни и способни такође спас траже у иностранству.
Подношењем захтева за азил у Шведској, Немачкој или Белгији! Има и другачијих
предузетника. Из Латинске Америке или Турске увозе (уносе) егзотичне материје, па их
мање или више обогаћене пласирају на српско тржиште. За њих је сигурно да су у том
послу пронашли спас из сиромаштва. Макар док их неки конкурент у послу не укока у
сачекуши!
Део народа спас од глади пронашао је у ''Народним кухињама''. Добију пола
кила хлеба и тањир чорбе дневно. Да су то стварно народне кухиње, пола становништва
би се тамо хранило. И јели би нешто што је достојно човека. Овако, није им добро, но
опет је боље него многим сиромашним, из групације од званично осам процената
популације, који живе испод мимимума. Ма шта то значило! Пуно њих испод тог
минимума нема ни толико!

Једино је сигурно да је спас од анонимности, просечности и балканске
учмалости остварило десетак скоројевића. Из милоште их зову тајкунима. Како су то
постигли, ђаво ће га знати! Ваљда једино ђаво може то и да одгонетне. Важно је да се
људи возе приватним авионима и јахтама, имају рачуне у више страних држава, виле на
егзотичним острвима, повијају се под теретом златних ланаца, а мерцедеси су им
пространији од већине станова њихових суграђана. Тајкуни су филантропи. Помажу
министре, заменике министара, посланике, поједине судије, тужиоце, царинике,
инспекторе, полицајце, рекеташе... С правом се може рећи да на грбачи тајкуна живи
још десетак хиљада грађана. Не рачунам љубавнице и љубавнике, сестре, браћу,
свастике, кумове и сличне!
Нит' је добро, нити му се надај! Погрешно. Није добро, али биће боље. Кад дођу
страни инвеститори, запослимо радну снагу, повећамо пензије и плате, изградимо
школе и вртиће, завршимо коридор 10 и све остале, када појуре возови мало брже
пругама него што сада иду! И, разуме се, када уђемо у Европу. А кад ћемо ући, не
знамо! Међутим, ради се озбиљно. Страни инвеститори долазе. Похрлили. Скупило се с
коца и конопца. Отварају фабрике а ми, Срби, частимо их са по десет хиљада евра по
запосленом раднику! Не дамо својима, али странце великодушно награђујемо. После ће
ти запослени Срби добијати две стотине евра месечно. Две-три године, док газда не
одлепрша. Затим радници нека следећих тридесет година враћају кредите које су
мудраци подигли управо њих да запосле. Пресипа се из шупљег у празно. Непрестано
се врти. Мења се да остане исто.

ПРОРОЧКА САТИРИЧНА ПРИЧА
Драган Вујасиновић – Шифра: ''Пилипенда'' – Нови Сланкамен
ЈА ТО ТАКО, ОД МУКЕ
Kо набије тај добије...
"Набићу ти га ја у уши, па ћеш мало боље чути кад ти говорим шта треба да
радиш", звонила ми је у ушима претња мог шефа док сам излазио на врата фирме. Још
ми га и ти наби ионако ми је живот у дугиним бојама, могу на параду, мислим се
ходајући кроз гомилу на улици. А на улици мало. Мало наиђе клинац са слушалицама у
ушима, и набија главом у ритму музике. Дођем на станицу, и тамо клинци са
слушалицама набијају, нико с ниским не прича, само набијање. Уђем у трамвај и тамо
омладина са слушалицама набија, само пензионери не набијају, они су већ одавно
набијени, доста им је свега, и ја газим њиховим стопама, према коначном набијању.
Дођем кући, ова моја одма' с врата виче:
- ''Знаш ли колики смо рачун за струју и телефон овај месец набили? Не знам
жено. сигурно је велим, мислим тај што нам је набијен, а и шеф ми га на послу наби на
уши, могу до миле воље да причам телефоном, јер сад одлично чујем.
Седох да ручам, а жена одма' поче да ми прича како је Милошевићу са другог
спрата Милошевићка набила рогове, набијач је неки Ристић из зграде преко пута, трећи
улаз десно, четврти спрат, стан број седамнаест. Не познајем ни набијану, ни набијача
ни оног којем су рогови набијени. Чудан неки свет, није им доста набијања по брачној
обавези, већ по туђим кућама, женама и мужевима иду.
Меније и ово моје "један пут седмично" набијање превише, ваљда ми зато жена
каже да сам њоњо. Седо за ТВ-е, тамо неки професор историје, прича како су нас Турци
петсто година на колац набијали, ауууу стварно много брате, требало је то издржати,
народ који то издржи, вероватно је талентован за ту работу. Променим канал, пренос
предизборног скупа, неки главоња са говорнице прича и дроби, и ја лагано осетим као
да ми се нешто набија у чело. ништа не видим, ал' како овај говори, у том ритму, мени
се неки ђаво набија ли набија у чело.
Побегнем одатле, набијањем дугмета на даљинском, кад указа се фудбал. Ту је
тек лепота. на терену набијају ону јадну лопту од шеснајст до шеснајст, без икаквог
резултата, а примају дебеле паре. то је можда најпродуктивнија грана набијања код нас.
И док они набијају ону кукавну лопту, на трибинама навијачи набијају једни друге
шипкама. песницама, набијају једни другима ноге у дупе. а све заједно полиција набија
палицама и повремено их полива водом. То је добро, јер сви имају неки пос'о и нико не
дангуби, ал' није добро што само фудбалери и полиција примају плату, а навијачи, због
којих се јелте фудбал и игра. добију само модрице и затворске казне.
Идем даље, кад тамо, "онај" канал. Ухватио један цни дечко неку плавку и
набија браћо ону паћеницу, а и мени наби комплексе, набијач му шампионски. И кад је
било најлепше. ухватили људи ритам, улете ова моја.
- Перверзњачино. на то очи париш поред мене живе. набијем те знаш,
пацијенту!
- Па шта да радим... кренем синоћ на тебе, а ти, јој немој молим те није ми до тога...
- Не знам мацо до којег је теби, ал' ја другог немам - нема везе што сам после ове
опаске осто без даљинског и престо бити газда у кући, бар сам јој реко и пао јуначки.
Оте ми даљински и пребаци на "Фарму", ували се на тросед поред мене, тамо
неки људи нешто причају, плачу, туку се и уживо воде љубав...патке и кокоши шетају

по блату. У то народ блеји набијен око ТВ-а. шаље СМС-ове и набија неком цифру на
жиро рачуну.
Срећом, на моју жену хипнотички делују призори природе и сеоског живота,
брзо заспе. Узмем даљински да видим докле су стигли онај црни дечко и она напаћена
плавка у свом послу, тамо пише "тхе енд", е проклета судбино. Вртим даље канале,
станем на науци, тамо неки тип са набијеним пепељарама на носу прича како према
планети Земљи, незадрживо, већ путује комета која ће у далекој будућности, да се
набије у ово наше зрнце прашине које лебди васионом. У ово наше зрнце, на којем се
волимо, мрзимо, рађамо, умиремо...И душмански набијамо једни друге.
Ал' ја се брате умори више од тога, мислим набијања, треба то укинути или мало
равноправније расподелити. Оно. досади ти да цели живот будеш курва од двадесет
евра, ваљда треба мало и искуство да се наплати, техника. Очекујеш да пређеш у вишу
лигу. да набијаш и да те набијају за веће паре, ипак имаш доста утакмица у ногама, а
држе те цели живот у јуниорима. Закуцају те брате, набију под земљу и не дају да
мрднеш, што каже мој колега Љубиша, жалећи ми се. како се "финансијски није
остварио у животу" .
- Буразеру. мени је мало триста иљада евра у толиком сам заостатку да мене вади само
два, три милиона, и то ако дотекне. Да га утешим. ја реко:
- Нису важне паре, важно је какав си човек - незнам зашто, а и после тога месец и по
дана, није хтео са мном да иде на пиво.
Чуј мене, шатро нису важне паре, кога ти то рођо фарбаш? Провалио Љубиша да њега и
себе лажем...ја то тако, од муке, фолирам, да сакријем сузу и да ми буде лакше.
Мада, какви смо и не дочекамо да се та комета из далеке будућности набије у
нас можда раније испослујемо да се све набије у три лепе...

ПРОРОЧКА САТИРИЧНА ПРИЧА
Дејан Димитријевић Мита – Шифра: ''Од кога је много је'' – Београд
ИЗ ДНЕВНИКА ЈЕДНОГ СРПСКОГ ТРУДБЕНИКА
Јутрос око 11 часова уз доручак саставио сам фудбалску репрезентацију, а потом
отишао код кума да му помогнем да омлати празну сламу. Током млаћења частили смо
се пивом, а по завршетку засели да (уз пиво) бистримо политику и разматрамо положај
моде у нас. Вратио сам се кући и нехајући за умор измислих точак. После краћег
гледања у плафон скокнух до оближње цркве да се помолим за добитак у кладионици и
ту сретох свог пароха, па као искрени верник осетих потребу да му објасним како се
заправо слави слава и укажем на неколико грешака које је Творац начинио пишући
заповести. Исцрпљен једва дођох кући и падох у кревет без свлачења. После
вишечасовне дремке лако скочих из постеље и као од шале открих топлу воду, а
изгледа да сам на добром путу да откријем и рупу на саксији...

НАЈИСКРЕНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Весна Лаудановић – Шифра: ''Жуто пашче'' - Крагујевац
ЗОВЕМ СЕ НИKО
Зовем се Нико. Често име овде. Рођен сам у Југославији, а у којој земљи ћу
умрети не знам. Живим сам. Људи ме углавном не виде. Можда зато што неман ништа
што би ми могли узети. Мој живот је лак.
Имам више од двадесет година искуства у самоћи. Kорисно искуство. У томе
сам, без лажне скромности, супериоран. Много сам научио од ње и много јој дугујем.
Други људи, нажалост, не знају колико је усамљеност добра и беже од ње. Греше. Јер
када дође време неумитне самоће - а оно дође толико сигурно да ништа није сигурније
од ње осим смрти - пате зато што нису увежбали самоћу на време. И зато што нису све
изгубили на време.
Ево ја. Ја већ годинама овде живим сам. Одлично сам адаптиран на ситуацију. И
када буде требало да се крене на пут нез повратка, ја ћу увежбано и искусно пригрлити
своју судбину без непотребне драме јер сам се спремао за то. Они други , који пак нису
научени за практиковање апсолутне самоће као ја, биће трагично затечени и увређени.
Заправо биће неприпремљени. Њих ће заболети, мене не. Ја сам добро утрениран.
Бити зависан од људи опасна је ствар. Заводљива. Зато сам ја , ради истине и
поштења према себи и њима и ради спокојног растанка, на време увежбао самоћу и
одвојеност. Искључен сам. Није ми пало тешко јер људе овде и онако срећем само у
симболичним количинама. У својој тишини проводим време како ја хоћу. Kолико год
да ја немам приступа у ово друштво, толико ни друштво не посећује мој простор.
Суверено владам својом самоћом. Без ремећења. Не вучем људе за рукав и не трошим
се непотребно тражећи од њих одговоре за свој положај. Ја то не радим. Добро разумем
свој положај и не буним се. Немам илузије и не бавим се ћоравим пословима
анализирања овог стања. Реалан сам човек. Анализе раде други који су за то плаћени.
Они то чине далеко боље од мене и кад они кажу да тако треба, мора им се веровати.
Није им прво, а ни последње.
Оно што је било до мене ја сам одрадио. Дао сам све што сам имао и стекао. Све
по чему сам могао бити евидентиран и истакнут као посебан човек и личност. Од своје
рођене земље до свог имена. Благовремано сам схватио да ме визионари никада нису
видели у својим визијама, нити ће ме икад видети. За њих сам био и остао невидљив. За
њих не постојим.
И то је добро. Моја невидљивост ме штити и скрива. И то не само од злих очију
које, природно, не могу да ме виде. Kрије ме од свих оних који би се, да сам којим
случајем неко значајан и свима видљиво истакнут, итекако навалили на мој живот и
окупирали га. Овако, шта ћу ја било коме?! За шта бих им могао послужити? Немам
капацитета ни за ситне увреде, а камо ли за крупнија злодела. Не умем чак ни пасивно
да мрзим. Да лажем, никад. Значи, потпуно сам небитан за потребе ове државе и већине
њених људи. Никакву корист од мене не могу очекивати. Из њиховог угла гледано – с
правом. А како време пролази - и из мог такође. Непотребан сам. Неупотребљив.

Има много предности за мене од како сам изгубио идентитет. Бити Нико,
одлична је позиција у овој земљи док трају несигурна времена. А познато је да она
овде трају од памтивека и ко зна колико ће још трајати. Од мог живота сигурно дуже,
јер овакви као ја не живе дуго.
Не кажем да ми је увек полазило за руком да будем квалитетно невидљив. Није
то лако. Раније сам и ја правио грешке. Желео сам, потпуно непромишљено, да будем
виђен и цењен. Kао млад сам се шепурио попут ћурана. Школовао сам се, образовао,
улепшавао... Желео сам да се потврдим и допаднем, да напредујем на друштвеној
лествици. Било је то наивно и зелено с моје стране. Данас, пошто сам се променио и
пошто сам усавршио живот овде и постао неприметан за људе, ја јасно видим колике су
размере незнања и заблуде оних који се утркују да их други виде. И колико сви они, као
некада ја, драстично греше јер не знају да је далеко лакше, удобније и корисније бити
невидљив у друштву. Већина тих људи би требало, за своје добро, да се препусти
добрим тренерима за то. Они знају зашто. То су искусни типови, професионалци. А ако
се не препусте добровољно, они ће наћи начина да их увере да приступе обуци. И то
врло ефикасно.
Ја сам, на пример, најпре прошао кроз њихове руке док се нисам потпуно
истањио и стопио са околином као даждевњак са шумским лишћем. Више се уопште не
разликујем од подлоге по којој се крећем. Пролазим улицом потпуно сам и неприметан
јер сам сив и излокан као калдрма. Чак ни возачи не коче на пешачким прелазима кад
сам ја на њима. Толико сам олакшан од свега сувишног и непотребног. Kао да сам
провидан, више ме нико не примећује. Слободан сам човек. А ко још може тако нешто
да устврди за себе? Нико ко нешто има. Ја немам ништа. У томе је тајна мога успеха.
Међутим, нисам искључиво ја заслужан за то. Својевремено сам био веома
подобан за обраду јер сам био старомодан и уљудан, а они су знали како се са таквима
поступа. Они су одрадили лавовски део посла. Ја сам зато данас потпуно чист, празан и
одвикнут од свега. Немам више никакве потребе и на томе сам им захвалан до гроба.
Јер шта бих ја да ми нешто стварно затреба или оно још црње – да нешто пожелим? Где
бих то могао да нађем? И којим новцем бих то платио? Овако, не брукам се, ништа ми
не треба. Обучен сам за немање жеља и успешно незадовољење потреба. Трсио сам се
терора живота.
Ја зато сада могу – овако никакав и неупадљиво обучен, колико да не
прокишњава и не зебу уши - тихо да се крећем градским сокацима попут духа и при
том да не привлачим никакву пажњу људи. Уз то могу чак и да се разонодим на
бесплатан начин. Посматрам их колико хоћу без бојазни да они мене виде. Kомотно и
директно. И са свих страна. Знам, наиме, сигурно да ме не виде зато што сам ја, као што
рекох, невидљив за њих.
За њих сам нико. А заправо, можда ми нећете веровати, а и не морате, ништа вас
на то не обавезује, а можда и не инспирише - они су нико за мене. Моја једина брига
данас је да ме неко од њих, игром случаја, или још горе, намерно - за потребе каквог
хуманитарног пројекта за борбу против сиромаштва – не угледа. Јер, ако би ме неко
ипак приметио, ма и крајичком ока, сам бих себи постао сумњив. Упитао бих се са
зебњом да се нисам случајно нечим истакао међу њима стварно никима и ништима,
како год да се зову. Не дај ми Боже!

Срећом, углавном је обрнуто. Нико не показује ни најмање интересовање за
мене и мој изглед и живот, и тиме уједно, нико нема никаква очекивања од мене. Ја
такође ништа не очекујем од људи око себе. Тиме се постиже обостраност која
ослобађа. Правда.
Да додам, професионални тренери свих мојих домовина никада нису били баш
цвеће за мирисање. Не треба гајити илузије да је лако проћи кроз њихов третман. Они
су толико снажни и инвентивни да су постали респектабилни фактор чак и у
међународним размерама. Њихова слава се проширила и ван граница ове земље, која је
такође, њиховим деловањем, постала невидљива за већину других земаља. Зато друге
земље никада и не знају, јер не могу знати, из које заседе их може напасти ова земља
која не постоји. Са истока или запада. Лукави су они, не само јаки. Стога, саветујем,
своју главу треба с вером ставити у њихове руке. Једино тако свако може постати ово
што сам ја данас.
А ја сам растерећен и лак. И све сам лакши и безначајнији. Напредујем. То ме
приближава мом идеалу апсолутне небитности овде. Јер бити небитан међу битним
фацама овде, врх је коме тежим. И признајем, на том путу, ја сам се до сада лепо
окористио о невидљивост. А планирам и убудуће. Немате појма шта се све види када
сте невидљив човек. Kапиталне ствари!
Да не заборавим, такође, имам немерљиво искуство и у немаштини. Kад би људи
знали колико је корисно немати, колко је, коначно, лакше и једноставније немати него
имати, сутра би ми се листом придружили. А и хоће, осећам то. Све нас је више и више.
Ја немам шта да изгубим јер немам шта да чувам. Безбрижан сам човек. То је огромна
предност над осталима. Ја не стрепим, не губим живце, не падам у депресију
затрпавајући коске у снег као пас чију ће уштеђевину покупити други пси кад гране
пролеће и окопни снег. Овако, оно што немам дајем свима. Нема разлога да га гомилам,
лагерујем, бринем о маркетингу... О наплати потраживања! Не стрепим да ћу га
изгубити. Непотрошно и бескрајно је моје немање. Ја сам богат човек у томе. И,
последично, моја земља је богата земља у томе, толико д многи не знају где су границе
њене немаштине.
Али ми знамо. Ја знам. Свако ко се овде зове Нико то зна. Ми смо чувари тих
граница.
Kад се стигне до конца ове обуке за сигуран и безбедан губитак свега што сте икада
имали и сматрали својим, крај се, очекивано, догађа без икакве драме и стреса. О
туговању ни говора. Напротив, људи одлазе са тихом радошћу у срцу. Толико
невидљиво и нечујно се гасе да најчешће нико и не уочава промену и не запажа
тренутак када су се са овог преселили на онај свет. Ни они сами. То је зато што се
разлика између живота овде и смрти, тј. граница између овог и оног света, за људе као
сто смо ми, не примећује. Она на крају толико избледи да потпуно исчезава и чак се
извргава у своју супротност. Уместо да раздваја ове светове, она их спаја. Губи се у
магли. Захваљујући томе, ми никада не знамо да ли смо, ходајући кроз ту маглу,
закорачили тамо или су, из истог разлога, они са онога света прешли овамо. Да ствар
буде још сложенија, недвосмислено је утврђено да много личимо једни на друге. Kако
физички, тако и духовно. Ретко ко нас заиста разликује. Само стручњаци за Балкан.

Ето зашто се не зна где су границе ове земље. Њени тренери су мудро и
далековидо захватили део онога света за себе. А ми смо захваљујући таквој генијалној
стратегији успели да угледамо свога бога. Само онај ко се у овој земљи зове као ја
заслужио је ту част и завредио ту привилегију да може да се креће овим езотеријским
релацијама као у сну и противно силама земљине теже.
Свугде се умире. Али овде се умире уз драгоцену помоћ најискуснијих помагача.
И док цео свет умире од страха од смрти, ми не! Ми се смрти не плашимо јер је
проживљавамо свакодневно. Вредно и одговорно вежбамо сваки дан, тако да се
нестајање људи успешно проширује и квалитативно и квантитативно. Зато није никакво
чудо што смрт уопште не доживљавамо драматично. Ми смо срасли с њом. Све делимо
с њом. Живимо с њом.
Али не бих више о нама, о мени и мојим имењацима. Било би претерано и
неукусно. А, искрено, нисам ни навикнут на пажњу, па се осећам нелагодно ако ово
неко чита. Уједно се и плашим да ме неко не угледа и запази да сам још жив па тако
почне да размишља о мени и имењацима на потпуно неприхватљив начин. Било би
исувише ризично за нас да неко поново окрене процесе ка поштовању, човечности и
моралу у овој земљи. Kасно је за то. За мене, сигурно. Не бих још једном могао да
пролазим исти третман одвикавања од живота док сам жив. Овако сам миран и чекам
свој воз.
Има ко се мучи и брине о свему томе. Има ко прима плату за то. Тренери. Они
мењају мапе моје домовине и споља и изнутра. Они одлучују ко пропада кроз крупно
сито њене кухиње. Kо остаје горе, а ко пада на дно.
Ја, Нико, користим предности тога што сам пропао. Живим на дну. Али није то
толико црно колико се мисли. Имам ја своју малу разоноду која ме увесељава. Све могу
да посматрам одоздо. Скоро сваки дан могу, закамуфлиран апсолутном безначајношћу
за ово друштво, да подвирујем и гледам шта има испод сукње моје најновије домовине.
Забављам се да ми брже прође време. За разлику од многих људи, знам како она
изгледа кад мисли да је нико не гледа.
Нема баш свако овако добар положај. Само они који се зову као ја могу је видети
из ове перспективе и онда кад се она томе не нада. Kад је без шминке , надоградње,
силикона... Или онда кад се раскомоти далеко од радозналих очију... Па се, вредница,
на пример, бави некаквим прањем и пеглањем...
Или, гледати је док пере своје руке од свега... Врх!

НАЈИСКРЕНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Тања Ђурђевић – Шифра: '',,Сви мисле да сам мајмун а ја сам само го“ – Велико
Градиште
Т'ГА ЗА ЈУГ
Буц'о сам по контињеру, бијо сам гладан ко пцето јел' су затворили ону кујну за
слепце де сам се ранио... Јебем јим све по списку лоповску, и то ми узели – чорбуљаке
неке никаке али сам бар сркно нешта топло, ако уватим ред. Сад сам тражио некога
буђавог леба да га покиселим и појем, за друго се нисам ни надо, шта ћу, сирома.
Кад оно – влаша црног вина, цела целцијата. Мислим се, кој ли је лудак ово
бацијо, у главу га луду, али фала му, ко брату, волим ја да попијем више нег буђавог
леба. Ал ме рокну нешта по глави, окрену ми се мозак натрашке, мал падо. Вртуна ми
пред очи страшна али видим бабу, каку бабу – бабетину, држи торбу у руци већу од ње
и замањује с њом да ме опет млатне.
Јебем ли ти сунце жарко, баба да ме бије, доватим ју за рукав од капут, већ је и
бијо ицепан, оста мени рукав у рукама. Она оће јоште да се бије, има и неки штап, па се
ко мачује нешта, ко у филм о самураји. Све ти јебем! Док сам ју отимо штап, закачијо
сам ју сукњу неку ко чергарску, спала ју, ал она испод, сунце ти жарко, има јоште пет
сукњетина! Нема ју шака јада, кад сам боље видо, спала ју марама, рашчупето сам ју
оне три длаке на глави, јоште само онај један зуб да ју истерам, па ништа од ње.
- Мајмуну матори, гомно једно гомњаво, бијеш жене... пцето... курјаку!
- Бијем само маторе вештице кака си ти, вештицо права најгрднија!
- Једи ти гомна, друго и немаш, бедо. А влаша је моја, прва сам је снимила!
- А ти си, канда, нека бујерка са те сукње и ту торбекању, а!? Влаша је моја.
Опет смо се доватили, сад јоште горе. Ицепа ју ја и оно мало капута, и торбу ју
покида али изгреба и она мене са оне штрокаве канџе, крв ми прозврца. Тео сам да ју
убијем кад сам видо крв и кренуо сам на њу али сам обалио влашу у том дерту. Стајали
смо ко два смрзла гомнета и гледали како се вино лије по блату. Ако, мислијо сам, у
инат баби, нека се разбило. А баба поче плакати. Плаче баба ко да ју неко умро. Па седе
у оно блато, жалосница. Сунце ти жарко, нисам знао шта ћу, седо и ја, па и ја поче
плакати. Плакали смо вазда, за све паре које немамо, ова матора и ја.
Смирила се баба мало, узе торбекању, извади из ње леба, поломи на пола и даде
ми. Извади кобасицу неку мало смрдљиву, поломи и њу на пола и даде ми. Муљали смо
оба и ћутали. На крају баба извади и чокањче са неку брљу, гуцну она, гуцну ја, опет
она, опет ја и тако...
Прошло је, богами, времена и времена од оне битке, а баба је јоште поред мене,
ево је, греје се уз мене. И ја малкице уз њу. Није се пролепшала, пацов ју није раван,
кака је. Али право да говорим, нисам ни ја леп, истина је да смо ми баш једно спрам
другога. Тако нам је лечка и лакше, она се некако боље снађе а ја ју браним иза ћошке,
ако треба, од оваки каки сам бијо ја.
Ономад сам, поради оне разбијене влаше, променуо мал моју филозофију, мал
сам утањио са беснило. Баба је неписмена а ја као мал нисам, прочито сам на тикету од
влаше ''Т'га за Југ''. Ваљад то значи нека туга за ону стару Југославију. Кој ће ми мој да
тугујем и са вино кад ми ники не брани ни вако. Да писа да је крв од медведа или
ждребца ил пастува некога, па да се сикирам ка мушко. Овако је баба мирна доживотно
са сви њени девет сукњи.

НАЈИСКРЕНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Фрањо Франчић – Шифра: ''Аутхор'' - Сечовље
ИСТРИАНА
То је било још онда када није било границе на Драгоњи и често смо ишли у
Трибан на истарска природна добра и вино. Увече су унутра били два-три маторца који
су били расположени, па би у руке узели бас, виолине и стару хармонику. Заролали би
пар песмица, да се тресао сав бирцуз.
У зимским данима ишли смо на Савудрију да бацамо мреже, да бисмо уловили
два-три килограма рибе лист, ластавице, којег мола, шкарпину и хоботницу. Већ рано
ујутро смо вадили мреже, имали смо “пашалере”, две, три миље на отворено море.
Ајме, море, тежак је хлеб рибара. Дешавало се да је по више дана дивљала опасна бура
и није било могуће дизати мреже. Тако сам се са ортацима наливао румом и чекао на
добре временске прилике.
Затим су мреже биле пуне ђубрета, шкољки, звезда, корала, тако да смо их
чистили десет и више сати. Па су онда рибе биле труле, а појавила су се и јата
пашарина које нису имале цену.
Једном смо ухватили младог морског пса и продали смо га гостионичару. Он је
плаћао у натури и опет смо имали недељу дана за зимска путовања.
Пашарини су се продавали овако: једно кило рибе, литар вина! Током шкуробурастих и
хладних зимских ноћи с мојим рибарским шефом сам завијао по двориштима:
- Пашарини, пашарини за вино, вино за пашарине!
Обично ме је плаћао мањим делом улова и винском заменом. Тако сам некад имао
тридесет два килограма рибе у замрзивачу и сто осам литара белог стоног вина на
хранидбеној књижици.
Онда су се појавиле нове границе, нове свађе, нове деобе. Остало нам је само
нешто мора, рибе и пријатељских веза. Само још ретко се усудимо по кестење и
печурке до Kаштела, Марушича, Штерна. До Трибана више уопште не идемо.
Старих чикица који би засвирали на бајсу и виолини више нема.
Десет година већ иду свађе због границе. Но, на срећу упознао сам мог драгог амика
Пина.
- ''Ма шта ћеш да ловиш рибе, имамо их у конзерви'', добро је расположен.
- ''Само, била су то лепа времена'', пробам ја.
- ''Ма причаш као неки пензионер. Kестења имаш код нас, колико ти срце пожели, по
гљиве још нећемо да идемо, рибе ионако морају пет пута да пливају!''
- ''Kако пет пута?'', чудим се.
- ''Па у мору, у уљу и три пута у малвазији.''
Да, можда мој пријатељ Пино има право; не ваља се освртати уназад.
Уосталом, на мору нацртати границе, па и Сизиф би се замислио.
Похвала новембру. Малолетним особама не препоручујемо читање.
Новембар је време трагикомичних прича.
Свеће нису још ни добро догореле, а младо вино добија прави лик и стиже наш
велики славни празник, свети Мартин. Наравно да на истријанским брдима треба што
пре обрати маслине. Пошто је по новом вино – храна, код нас је на течној храни
одрасла већина мушкараца и жена; спремају нам се новембарске лудости.
За литар девичанског маслиновог уља мораш у прешу да донесеш и свих шест,
седам килограма маслина. А за вино је доста само неколико гроздова. У Истри је познат

и фичот или брзо, ударно стоно вино, које се прави од остатка комина и неколико
килограма шећера. Истина је, додуше, да ако пијеш фичот два или три дана, готово да
видиш пирамиде и камиле. Енцо каже да ништа није тако лепо као возити
мултикултиватор под утицајем фичота. Пино га пије на литре, Дино је се заклео на
верност рефошку. И зашто моји пријатељи прерађују маслиново уље? Јер се на пролеће
и лети, кад се залихе приближавају крају, мења за вино.
Алкохолна браћа и сестре су најбоље штедише!
Kомбинација фичота и ''руде'' зна да буде јако убитачна ствар. ''Руда'', два пута печена
комина са намоченом винском рутицом, која се припрема на сунцу, е то је скривено
оружје и лек за већину болести.
А тугу држи само двадесет четири сата.
Дакле, фичот и руда кад проврију, то је антидепресив.
Kада попијете прву комбинацију, заборавите на сиви дан.
Kада попијете другу комбинацију, заборавите на тешко детињство.
Kада попијете трећу комбинацију, човек може да вас жали и пљује са пола метра а ви
то и не приметите.
Четири комбинације су кома.
Пет комбинација још нико није испио.
Врло добро се сећам да је Енцо после друге комбинације са својим тракторчићем
направио два лупинга и салто са приколицом наслаганих багремова.
Врло добро се сећам да је Пино после треће комбинације у бирцузу целу ноћ грлио
клозетску шкољку и тек пред зору су га ватрогасци силом одвојили од вољеног
предмета.
Врло добро се сећам да је Дино већ после прве комбинације рецитовао Рилкеа,
којег уосталом никада није читао. И то на немачком с франкфуртским нагласком.
А да не спомињем своје бламаже, када сам се после друге комбинације попео на
оближњи орах и пола ноћи разговарао са веверицама.
Kажем вам, новембар је наш месец.

НАЈИСКРЕНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Јован М. Бајц – Шифра: ''Статиста сопственог живота'' - Аранђеловац
СТАТИСТА
Мене је Бог предодредио да будем статиста. Али, статиста у сопственој животној
причи. Како то? Ето, тако.
Пошто сам по професији глумац, одувек сам желео да уметношћу обликујем
живот.
Снимао се неки акциони филм у нашем граду, ја се пријавио на кастинг, међутим после
вишечасовних проба, превртања, ломњаве, свакојаких повреда, саопштише ми да нисам
ја за акционог јунака, али могу веома успешно да сакупљам чауре и пребројавам мртве.
Шта сам могао? Дај шта даш!
После неког времена, поче екранизација неке љубавне приче. Баш сам се
обрадовао! Замишљао сам себе у улози великог заводника, како до изнемоглости
понављам љубавне сцене са најлепшим дивама наше кинематографије. Ал’ не лези,
враже! Објаснили су ми да ми много више лежи улога келнера који главним актерима
сипа пиће и држи им свећу!
Не тако давно, снимана је и нека комедија. Био сам убеђен да ће овог пута сви
препознати у мени рођеног комичара, тако да ћу напокон доћи до изражаја. Али, авај!
Подела рола и овог пута није била према мојим хтењима. Добио сам улогу сеоске луде
коју сви шутирају у задњицу и притом се грохотом смеју!
Али ја никада нисам губио наду!
Чуо сам да се ових дана снима неки хорор. Страва и ужас, потпуно црнило...
Нећете веровати, обећали су ми главну улогу!

НАЈДУХОВИТИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Зоран М. Јовановић – Шифра: ''Куре дедино'' - Лесковац
ПРИЧА О МАРИ ХУАНИ
Наше мало село сакривено међу брдима живело је свој миран, идиличан живот
удаљено од токова цивилизације и свих дешавања. Путници намерници свраћали су и
одлазили из села задовољни лепотом природе која га је окруживала, љубазношћу људи,
гостопримством и, посебно, мирним начином живота. Мир нашег села први пут је
нарушен кад је у село свратила Мари Хуана са својим љубавником. Мари Хуана, по
мајци Францускиња, по оцу Шпањолка, а она сама држављанин Индије била је на
пропутовању бавећи се истраживањем рупа у законима слабо развијених средина. Дан
након што су закупили собу у једином хотелу у селу, симболичног назива Подземље,
њен љубавник је отпутовао бесан због очигледног очијукања са Опи Јумом,
рецепционером хотела.
Сама, жељна добре забаве, пометњу је унела најпре међу момцима из села,
савременијег начина размишљања. Одједном је ту, странкињу, свако од њих желео да
проба. Узимали су је један од другога у круг а она сва зажарена прелазила је из руке у
руку задовољавајући свакога од њих. Групно и појединачно. Горела је у свачијим
рукама а они су пуним плућима упијали њене мирисе. Са њом су откривали неслућена
задовољства, дизали се у висине и падали на дно поново је тражећи. Онда је једног дана
нестала из села. Момци су патили за њом а, за дивно чудо, у патњи су им се
придружиле и неке девојке. Настала је једна општа криза коју је Раџа од Стенлеја,
једини кога Мари Хуана није могла да обрлати, решио бацивши госпођицу Мари
Хуану полако у заборав. Међутим....
Једног дана у село је, током предизборне кампање свратио Мет Амфетамин,
портпарол политичке партије ДОП, и на младе гласаче оставио изузетно јак утисак.
Већина њих прихватила је програм ове партије, презетноване од стране Мет
Амфетамина, и почела да се према њему односи изузетно зависно. Једини на кога овај
програм није утицао био је најбољи атлетичар из нашег села, Хитро Ногић. Он се,
након лечења кијавице и дисајних проблема, придржавао помоћи др Ефедрина јер је
утврдио да пуно више и брже може да трчи уколико остане његов пацијент.
На једном од атлетских такмичења, које се одржавало у иностранству, случајно
му је у руке дошао примерак гламурозног часописа у коме је на насловној страни била
она. Његова прва љубав, Мари Хуана. Замолио је једног свог пријатеља да му преведе
текст из часописа који је писао о њој. Новинар који је радио интервју писао је да је
Мари Хуана постала глумица и да је, изузетно запажено од критичара, одиграла главну
улогу у филму "у Екстази" познатог режисера Нарко Kартела. Одиграла је Хероину која
се борила за права и слободе летења и лебдења, а била је изузетно активна и у друштву
за заштиту животиња које се бавило заштитом и повећањем броја белих мишева и розе
слонова. У последњем пасусу новинар је поменуо политичко ангажовање Мари Хуане,
а она је своју политичку активност појаснила реченицом да је од скора постала чланица
ЛСД-а, партије опозиције у Парламенту и да своју кампању планира да отпочне у селу
где је провела један део свог живота, рачунајући на одазив гласача који су је добро
познавали.
Kад се Хитро Ногић вратио из иностранства, са медаљом око врата, у селу је
затекао Мари Хуану која је увелико радила своју предизборну кампању, а зарад виших
политичких интереса ушла у љубавну авантуру. Њен избор била је секретарица
председника месне заједнице, госпођа Kока. Њих две направиле су прави бум у селу

разбијањем свих моралних норми које су до тада постојале, а касније и резултатом у
првом кругу избора. Резултати избора одјекнули су и ван граница нашег села тако јако
да се и господин Kокаин из одељења за обраду статистичких података са изборних
јединица изненадио.
Убрзо, након избора, за химну нашег села одабрана је популарна народна песма
"Цело село шмрче бело", а госпођица Мари Хуана постављена на место председника
месне заједнице.
Даљи редослед догађаја био је невероватан.
Резултати избора у нашем селу утицали су и на то да је Премијер Хашиш поднео
неопозиву оставку на своју функцију правдајући се тиме да Хероина Мари Хуана има
лош утицај на жуто-белу коалицију тако што је саботирала доношење Закона о забрани
пушења и да је распад коалиције који је био у најави разлог због кога он подноси
оставку и враћа се у поштен свет порнографије.
Хитро Ногић, и даље лудо заљубљен у Мари Хуану, учествује на атлетским
такмичењима али је због кривудавих стаза почео да трчи крос трке.

НАЈДУХОВИТИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Никола ЧД Пешић – Шифра: ''Хеј. Боже'' – Ниш
ЦРНО
Чекајући у реду за црни хлеб, ослушнух разговор два познаника испред мене:
- А шта мислиш сад за ове изборе?! Кога ћемо !?
- Не знам! Нисам паметан! Више ни у кога немам поверења. Сви обећавају, лажу, а
после ништа…
- Чекај, како беше на прошлим, за кога ти оно гласаше ?
- Па, као и ти, за оне што нам обећаваше паре, радна места... !
- Море, прича се да ће сада довести инвеститоре и да ће бити посла преко главе !
- Е, па, онда нека их гласају они што им треба посао, што су начисто пропали

НАЈДУХОВИТИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Витомир Ћурчин – Шифра: ''Биће скоро пропаст света'' - Зрењанин
KОЛИKО ЈЕ ПРО(ПАО) НАРОД!
У нека давна, давна, времена живео је на овим просторима срећно и задовољно
народ са својим дериватима народностима. Народ, кога су чинили радници, сељаци и
поштена интелигенција, располагао је са приличним богатством: имао је свој народни
фронт, своје народне магазине (као противтежу дипломатском магазину), своју народну
републику, народну скупштину, своје веће народа, своју народну милицију, народну
банку, народну лутрију.
Располагао је културним установама као што су народна позоришта, народни
музеји, народни универзитети, народне библиотеке.
Постојала је народна књига, читале се народне новине, слушао се народни
радио, играло се народно коло у народној ношњи.
Имао је народ свој народни лек, своје народно весеље са народном музиком,
своју народну радиност и своје народне умотворине.
Изнад свега, поседовао је народну памет, народну власт и обожавао свог
народног вођу.
Временом је народ полако пропадао и губио много тога, али власт са вођом није
губио никако. Ниједна власт се није одрицала народа.
Kада је најзад народ остао и без памети, следило је догађање народа. ..
Осиромашени народ, сада и без памети, није испуштао своју власт и свог вођу који се у
њега заклињао. Била је то љубав која је прелазиле овоземаљске оквире, са којом се није
могла поредити ни она ванвременска слика са Јулијом на балкону и Ромеом, као
народним масама, у дворишту Kапулетијових.
Уместо свега изгубљеног, власт је пропалом народу доделила народни хлеб и
народну кухињу. Пропали и осиромашени народ добио је народни хлеб наш насушни у
својој кухињи.
Из необјашњивих разлога, из неких међугалактичких дубина, изненада се
појавила опасност да овако идилична љубав народа и власти буде нарушена. Та
опасност је била такозвана ненародна власт или ненародни режим. Она је претила да
већ пропали народ остане без својих последњих узданица: народне власти, народног
хлеба и народне кухиње.
Уз ненародну власт имали би тако и неки, не дај боже, ненародни хлеб специјални, обогаћени, алпски, ражани, мешани, интегрални, манастирски, ловачки
баварски, аустријски (уплетена векница), грахам, хељдин, којекакве француске багете,
кроасане, босанске сомуне, ђевреке, лепиње, кифле, переце, земичке, плетенице...
Уз ненародну власт имали би такође и неке ненародне кухиње – домаћу,
италијанску, француску, грчку, босанску, мађарску кинеску, мексичку, индијску, па
чак, можете мислити, и индонежанску!
Та страшна пошаст која се намерила на народну власт као да све више јача
љубав вође и његовог народа. Народ постаје нешто са чим вођа леже, устаје, на чега
непрестано мисли и о коме непрестано говори. За народ би у ватру, воду, снежну
мећаву, на багеру, булдожеру, у тенку, хеликоптеру. Док народ има и народни хлеб и
народне кухиње, он има само свој народ и не да га никоме!
У религијском заносу, путем благостања, пропали народ наш насушни иде за
својим вођом, својим јединим богатством и већ види светлост на крају тунела!!
То је ипак била само вођина аура...

НАЈДУХОВИТИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Зоран Додеровић – Шифра: ''Перце у мени'' – Нови Сад
ПАДАЊЕ
Недавно ме је неко гурнуо, па сам почео да падам. Остао сам без посла, због
опште кризе. Почео сам да посматрам друге како падају. Био сам незадовољан. Колебао
сам се да поново паднем. Спремио сам дланове, да се дочекам, али сам грешком ударио
лакат. Искористио сам прву повољну прилику, приликом штрајка. Попео сам се на
канделабр на тргу, и на очиглед свих присутних, почео сам да падам. Падао сам
хладнокрвно, полако, изводећи акробације у ваздуху. Падање сам довео до
савршенства. А онда ме је неко у кафани треснуо флашом вина по глави. Пао сам и
ударио главом о сто. То, наравно, не значи да ја увек пијем вино. Од када сам добио по
глави, нешто чудно је почело са мном да се дешава. Уобразио сам да сам полицајац,
ватрогасац и судија, истовремено. Са здравим погледом на свет и капутом на којем се
примети свако зрнце прашине. Али није то оно о чему желим да вам говорим. Перце у
мени почело је да се искрада. Следећи га, стигао сам до ивице балкона.

НАЈНЕОБИЧНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Аврам Симић – Шифра: ''Закон пада'' - Крушевац
ЗАКОН ШАХТЕ
Шахт. Ствар која не делује нимало профитабилно док не схватиш како можеш да
зарадиш на њеном нестанку. Људи стално мистериозно нестају, па и шахте, а неки од
њих нестају кроз нестале шахте. Пад у рај канализације. Излазе из њих пуних џепова,
али не фекалија већ пара. Слушајући примере људи како можеш лако да зарадиш из
градске касе ако си налетео на отворену шахту или она на тебе, запутих се и ја ка једној
од централних отворених скакаоница у граду. Стигао сам рано, још око осам сати,
шахта је отворена али ред је дугачак до краја улице. Морам да стигнем на ред до 3 сата
јер кад буду почели да пристижу запослени враћајући се с посла тек ће бити кркљанац.
Сада су у реду само незапослени и пензионери али и њих има на сваком шахту
по стотину. Сви видели да нема вајде од чекања на бироу и за пензију и решили су да се
баце на посао. Улице су пуне, а шахте празне.
Ред иде споро. Први, неки Kркобабић оклева, гледа како да скочи. Kаже леви кук му је
вештачки па би хтео њега да сломи да узме већу одштету, ал' има и пејсмејкер. Испред
мене неки замагљени омладинац нерадничке класе, задимљених очију од претходне
ноћи изнервирано рече: - Аааа, нема вајде од овога, идем да нађем неку луталицу да ме
уједе!
Где има? – упита други.
Не знам, сад ћу да нађем неку код неког контејнера,...
Kренуше још пар њих за њим. На тренутак помислих и ја да пођем, ал' ја сам више
скакач него тип за уједање. Човек треба да зна своје критеријуме и предиспозиције и
према њима да се специјализује у одређеној области.
- Ајде, бре деда аман за аман, скочи више! – Рече младић иза оног Kркобабића који је
био на реду.
- Ја сам скакао шахте у које ти не би смео ни да погледаш! Скачем у шахте још од
времена Милошевића, већ двадесет година. Да се уведе дисциплина на Олимпијади
скакање у шахте, ја бих био репрезентативац! И школовао сам и отхранио троје
унучади на овим шахтама,.. А ти ме ту нешто пожурујеш да скочим!
У том тренутку, типу иза њега је прекипело па га је гурнуо у шахту. Овај
неприпремљен паде и све се поломи. Чују се јауци из дубине шахте. На то ће старија
госпођа која је стајала у реду: - Е добро што си га гурнуо сад може да тражи одштету и
од тебе и од општине! 'Ел си се добро поломио Станимире?
- Ћути не питај Радунка! Овај кретен ме замало није убио.
- Ајде бре, вади се деда из те шахте треба и други да скоче, ниси једини! – рече младић.
- А, не могу, уништио си ме.
- Морате да га извадите,.. не може сам ни из кревета да устане, а камоли из шахте. –
рече декина супруга.
- О Боже, па нисам дошо овде да глумим волонтера у старачком дому него да зарадим
неки динар! Нема леба овде овај окупирао шахту. Идем ја код болнице тамо има пар
добрих и таман одмах да тражим прву помоћ и уверење о повреди кад се извучем.
- Е идем и ја онда! – рече Радунка. Kренуше и остали за њима.
- Радунка где ћеш ти? Не остављај ме овде!
- Морам Станимире и ја да скочим кад си знао целу пензију да спискаш на кладионицу!
Ево ти листа узела сам да се занимаш док се не вратим!
- Радункаааа!

НАЈНЕОБИЧНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Бранислав Вукомановић – Шифра: ''Хумор сатире'' - Београд
ИГРАЛЕ СЕ ДЕЛИЈЕ
Недеља. Знао сам да ће ме наћи. Летњи дан. Деца праве галаму у заједничком
дворишту. Комшија само што је отишао. Свратио на кафу и да подгреје млеко за
клинца. Изгледа да сам ја још једини који има струју у комшилуку. Кад ево њих. Екипа
за заплену имовине, у пратњи органа. Бејаху ту пре месец дана да попишу. Брука.
Нисам се прославио, би ме стид. Оно што су пописали код мене рекоше да у
бољим кућама стане у предсобље. Али ипак ће доћи, и дођоше. Неко офуцано камионче
са видно нерасположеном физичком радном снагом спремало се да утовари мој минули
рад у државно возило. Широм отворих врата, изађох у двориште и заузех скрајнуту
позицију седећи на хоклици. Поче заплена. Нормално прво телевизор. Затим фрижидер,
који је толико стар да су му врата постала провидна. Није као фрижидер мог комшије,
за кога нико не зна где ради. Е тај његов је двокрилни, висок, бео ко снег. Да га оборе
изгледао би ко породична гробница. Може цела фамилија тамо да му се сакрије. Вешмашина им се просто распала у рукама, били су упорни и њу ставили на гомилу испред
камиончета. Још неке ситнице, и готово. Таман да се поздравимо, до друге прилике, кад
појави се још једно камионче са сличном екипом. Они први су били због пореза, ови
други су дошли због неплаћених комуналија.
Непријатна ситуација. Комшије су се већ окупиле и заузеле позицију за
кибицовање. Док су се утеривачи дугова договарали како да поделе плен, на опште
изненађење појави се и треће камионче. Да, они су дошли због неплаћеног гаса. Успут
су претекли камионче које долази из банке због неплаћених рата кредита и неких
картица. Одједном у дворишту омањи сајам лаких камиона. Настаде отимачина око
мојих ствари. Те ко је први стигао, те коме дугујем више пара, те која је институција
важнија... Развлачили су ону моју сиротињу ко вуци овцу по планини. Полиција више
није могла да остане равнодушна. Уместо мене да смирују, морали су утериваче да
доводе у ред. Севали су и пендреци. Овај из пореске загрлио телевизор и не пушта ко
да ће да падне низ литицу ако се пусти. Комунални службеник заузео фрижидер својим
телом и неће да изађе из њега док се ствар не реши повољно. Ови што дођоше због гаса
почеше да копају рупу у дворишту. Хоће да закопају веш-машину па да дођу кад се
свађа смири. На радост комшија ова представа их је забављала добар део дана. Галама
ко на бувљаку. Било је ту и интересантних идеја. На пример, овај из банке је хтео да
мења миксер и кварцну пећ за телевизор. Онај из пореског није хтео ни да чује,
евентуално ако би уз то добио лавабо, огледало и неке завесе. Банкари се бацише на
посао и трампа је била поштено извршена.
Мрак је полако почео да пада на ову сцену и чинило се да је свако од њих
задовољан и намирен. Уђоше у своја возила. Успут ми рекоше да ћемо се ми још
видети. Ко велим можете да дођете ал' само да ме гледате. Одједном нечувена бука на
излазу из дворишта. Огроман шлепер блокира излаз. Стигли су због тв-претплате.
Шлепер је већ допола био пун. У кабини су били и камерман и редитељ. Није ту било
много приче. Нико није хтео да затеже ствар пред камером. Добровољно су сви предали
плен и својеручно га натоварили на онолику камиончину. Нешто су само мрмљали себи
у браду, нешто као – „Имате право да узмете све”. Камерман је на захтев редитеља
мењао углове, пентрао се по крову, снимао камион испод, са стране, из кабине...
На крају упитах редитеља шта то снимају. Рече, документарац. Па, добро. Треба
ово да се види. Треба народ да зна. Погледа ме онако кисело и рече – Документарац је о

овом шлеперу, о његовим могућностима, перформансама, техници лаког и брзог
утовара. Знате, то је шлепер из донација, баш за овакве ситуације.
Хтео сам да вам све ово испричам преко телефона, ал' и њега су ми искључили, па сам
решио да пишем.

НАЈНЕОБИЧНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Милорад Илић и Душко Kовачић – Шифра: ''Шиповљани'' - Шипово
ЕВРОПА И МИ
Kада је ријеч о појму Европе и нас, направићемо поређење које ће указати на то
колико смо остали тапкати у мјесту за разлику од Европских држава и народа.
Навешћемо само неколико примјера, по којима се разликујемо од цивилизоване Европе.
Понашање просјечног становника , ЕУ/БиХ.
Наше понашање је толико познато да друге уљуђене и цивилизоване народе
остави без текста. У разговору са једним Нијемцем, који је посјетио једно наше
туристичко мјесто, осјетио сам се постиђеним са сузама у очима, колико је наш
примитивизам поквартио слику о нама. Тај углађени Европљанин и господин је на
његову жалост одлучио да свој годишњи одмор проведе у овој квази држави
''Балкански апсурдистан'' и да свој поштено зарађен новац потроши, незнајући на какве
сподобе од људи може да налети.
Пожалио ми се док је ручао у једном нашем ресторану да је доживио нешто што
не може у својој земљи да доживи.
Kултурни Нијемац је јео један од наших специјалитета, а лијево од њега за
столом су јели, пили и пјевали наши типични простаци.
Нијемац је примијетио да они читаво вријеме гледају у њега, броје му залогаје и
читаво вријеме му добацују да привуку пажњу на себе.
Јели су отворених уста ударајући шаком од сто, док им је маст цурила низ пола
године не обријану браду, при томе су пјевали неке пјесме, које су посјећале више на
урликање и галаму.
Сиротом Нијемцу се изненада смучило од свих тих призора, због чега је отишао
у тоалет да се исповраћа, али је у томе моменту један од тих простака такође отишао у
тоалет да повраћа , не због тог понашања Нијемца, већ му се смучио од алкохола
масноће и пјевања.
То је само једна од многобројних слика, која је послата у свијет и која свједочи о
нама.
Запошљавање ЕУ/БиХ
Док у Европи све иде путем конкурса и уз важеће стандарде и прописе код нас
то иде путем везе (штеле ): Де убаци онога мога добар је са мном, корупције; Убацио
сам у радну књижицу 200 KМ, партократије, рођак ми је у главном одбору, а ја сам
члан странке од самог оснивања.
Можеш да имаш све дипломе овога свијета, али ако не држиш до наших обичаја
(поближе наведени у претходној реченици ) ни Бог ти не може помоћи.
Плате ЕУ/БиХ
Док просјечан Европљанин прима плату од које може скромно да живи, читав
мјесец код нас се ради за данас, а за сутра ако остане, док за остале дане дижеш пола
пилета на кредит и отплаћујеш га у неколико рата.

Пензије ЕУ/БиХ
Пензионер са најнижом пензијом код нас може да преживи, само првих седам
дана, а касније до сљедеће пензије, пожељно је да буде замрзнут као оно пола
замрзнутог пилета, које је дигнуто на кредит.
Имовина ЕУ/БиХ
Kод нас се имовином сматра плац, стан, шпорет, шерпа, шума и слично, док у
Европи поред наведеног имовином се сматарају пензије, плате, инвалиднине, социјална
давања, чије значајније умањење представља повреду имовине, а код нас плате
инвалиднине итд. немају статус имовине, већ је то милостиња, коју морамо заслужити
добрим односом према појединцима из власти.
Понашање у саобраћају ЕУ/БиХ
Kао нигдје у свијету ми смо препознатљиви како се понашамо у саобраћају, код
нас недај Боже да се жена нађе у гужви у саобраћају. Жена крене чим се појави зелено
свјетло на семафору, а већини мушкараца је потребан печат од суда да крене.
Полицајаци умјесто да прате понашања у саобраћају, они се опуштају уз фину кафицу и
чашицу разговора са алкохолом. Kада зауставе возача без појаса, питају ''што се не
вежеш'' умјесто да каже ''немате сигуроносни појас'', а када возач поштује те прописе са
сувозачима, који су такође ''везани'' онда полицајац каже: ''Ви би се због казне од 20,00
марака сви погушили''.
Судство Еу/БиХ
Разуман рок за окончање судског поступка у Европи оцјењује се тако да
поступак буде што прије окончан без одуговлачења, а код нас је судски спор окончан у
разумном року, ако странка у поступку доживи окончање судског поступка, што
указује да је код нас судски спор дужи од животног вијека.

НАЈНЕОБИЧНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Александар Милета Детлак – Шифра: ''Kлинац и Траминац'' - Врбас
НИСУ ТУ ЧИСТА ПОСЛА
Димитријина примедба је уродила плодом. Сељаци су почели да се
диференцирају. Већина се определила за жито и кукуруз, а мањина за стоку.Међутим
постоје у нашем селу тих дана мањина била бројнија од већине, сељаци су масовно
почели да гаје стоку. А стока као свака стока, никако није хтела да се тови без жита и
кукуруза.
- Нису ту чиста посла - рече Димитрије.
- У реду то што стока неће да се тови без жита и кукуруза, али стално истицање те
појаве, води у опортунизам. Дакле, треба се окренути себи и најпре почистити коров,
испред своје куће!
- Kако да чистим испред своје куће - питах, кад сам је продао, да бих купио жито и
кукуруз за стоку ?
- Немаш ти појма, рече Димитрије. Теби је најлакше, пошто немаш кућу, не мораш ни
да чистиш!
- Те године испред кућа оних који су је имали, било је савршено чисто. Kренули
Димитрије и ја, да се дивимо тој чистоћи, па све срећемо веселе и насмејане домаћине.
- Што се смеју? - питах Димитрија.
- Нису ту чиста посла, рече он. Уреду то што су весели, што се смеју, и што им је чисто
испред куће, али требало би мало да се уозбиље и да размисле о томе које крив за то
што су дошли до просијачког штапа.
Уозбиљили се сељаци и размислили. Брзо су закључили, да су сами криви за то што их
је снашло.
Нису ту чиста посла, рече Димитрије. У реду што су се уозбиљили и што су
размислили, али закључак им је сумњив.

НАЈОРИГИНАЛНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Бранко Мићић – Шифра: ''Српска банана'' – Нови Сад
КАО ЈЕ КРЕПАО МАГАРАЦ
(Прича у три чина)
1. ЧИН
Дошао сам да те извучем из беде, рече Врач. Како да ме спасеш кад сам потпуно
пропао? Имам само једног магарца, одговори сељак. Нема проблема, рече врач, имам
чаробну формулу, и сад ћу да те поведем путем успеха. Како, упита сељак?
Једноставно, одговори Врач. Сада стварамо велико тржиште, развијамо трговину са
далеким земљама, унапређујемо извоз, а магарац је одлично транспортно срество. Али
ја немам сена, одговори сељак. Немам чиме да га храним!
И за такав случај имам решење, одговори врач. Како, упита сељак? Једноставно,
настави врач. Научи га да живи без хране. Сваког дана смањи му порцију, док га не
научиш да живи од глади. Добар савет, одговори сељак, замерајући себи што се томе
није раније сетио.
2. ЧИН
Извините што вас ометам у важним племенским пословима, рече сељак Врачу, али
дошао сам да вам кажем да је магарац крепао. Нема проблема, одговори Врач. Добро је
да си дошао мени по савет, јер ја увек имам излаз и решење за све што је за обичне
људе немогуће. Учинићу твог магарца конвертибилним. Зато га одери и донеси кожу.
Тако ћемо повећати извоз. Зарадићемо девизе, а то је чврста лова! Ни месо нећемо
бацити. Правићемо кобасице и све ћемо извести. Чак и папке. (у поверењу: то је
најуспешнији афродизијак). Бићемо пуни долара. То је оно што желимо! То је оно
право! Али ја више нећу имати магарца, одговори сељак. Шта ће ти магарац, рече Врач.
Зар ниси сам себи довољан?
3. ЧИН
Јебем ти таквог врача, рече сељак.

НАЈОРИГИНАЛНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Ђура Шефер Сремац – Шифра: ''Срећко Падавичар'' - Рума
(Д)ЕФЕKТНА ЕУРОПА
Мала провинцијска канцеларија. Уобичајени намештај. Шалтерска скаламерија
са рупом на стаклу, тек толико да збуни просечног грађанина јер му не помаже да чује
службеника иза редовно мусавог стакла.
Зазвони телефон:
− Ало, ало, је ли то Дефектна Еуропа?
− Дефектан ти ћаћа што те надефектис’о! Ово је озбиљна фирма, знате? И немојте
терати шегу са мном!
− Извините, нећу шеву, у овој земљи су шеве заштићене законом и не могу се тек тако
терати.
− Ма, шта ми наприча! Да ниси ти неки препаметни еколог!
− Не, нисам. Зато се и јављам. Само сам онако хтео…
− А шта си лако ’тео, лакомисленићу?
− Не кажем – лако, него онако…Нисам ја Лакомисленић, ја сам дипломирани
дефектолог, професор Слуђеновић, додуше без оног несрећног мастерса…
− Добро, господине Слуђеновићу, добар ти кум, ха-ха- ха, шта требаш?
− Оставите ми кума на миру. Зовем због радног места у Вашој установи Дефектна
корпорација Еуропа.
− Знате шта, ми смо ових дана стварно сви редом инфектни, а прекопута нас су
некакви дефективни или дефектни административци, само не знам које шкартове они
производе. Чујем да их масовно отпуштају ових дана.
− Kо још производи шкартове? Они се сами појаве и без некакве производње, како
кажете.
− Ти мора да си неки филозоф!
− Ама, већ сам се представио – четири године сам био на дефектологији, па сам чуо да
имате…
− Четири године си улудо стуц’о време! Шта си тако лепо о нама чуо?
− Извините, свако бира начин како ће да стуца време. А сад будите љубазни па ми
реците како стојите с послом.
− Е, тако већ можемо разговарати. Видиш како си брзо научио да и код нас има неке
културе.
− Мислите – некакве? Свака част, али мени треба посао, госпођице…
− Ха-ха-ха-ха! Kад сам ја била гђица, још пре оног бомбардовања деведесет и девете!
Зато сам овде и заглавила и завршила каријеру.
− Извините, то мене не интересује. Свршио сам школу, треба да радим, без посла сам…
− Еј, еј, чекај мало, ти са дефектолошког, ниси још мастерс свршио, сам си рек’о.
− Шта ће ми мастерс, дао сам све испите са четири године. Ваљда сам сада неки
дефектни профа. Извините на аутоиронији, али не могу тек тако да бацим у воду
четворогодишњу високу школу… А треба и живети, гладна уста не питају…
− Немој ми се стално извињавати, то ти је давно прошло време, ако си за њега чуо!
Чекај, куд си зап’о! А ко ти је рек’о да код нас има посла?
− Па, нико. Ја онако логички размишљам – Држава је у мене улагала паре, па је ред да
јој и вратим, кроз будуће запослење. Зато треба нешто да радим, зар не!?
− Е, па да, треба и мени плата. Немаш ти овде шта да очекујеш. Ако Европа каже
мастерс, онда мораш да га завршиш и квит. Таман ми само ти фалиш.

− Немам ја ништа с Вама. Једино ако нисте, овај извините, директорица у Вашој фирми.
Нисте ми се представили откад смо почели да…
− Шта би ти да почнеш!? А где ћу ја са својим радним местом? Kад сам ја учила школу,
није било тог вражијег мастерса. А ти би да ми узмеш пос’о, Слуђеновићу. А стварно,
ко ти је био тако паметан у лози кад вас тако крстише, ха-ха-ха-ха!
− Само се Ви спрдајте! Извините, нисте ми још рекли с ким имам част!?
− Он има некакву част! Је л’ га чујеш, господине управниче!? Не кидај зубима ту моју
мараму, то ми успомена од оног мог „црног бомбардера“, а-ха-ха-ха!
− Молим Вас, госпођице Лударић, одвежите ме, жуља ме ова столица…
− Хало, шта се то тамо дешава. С ким ја то разговарам?
− Чуј, Лударићу! Мало ми се управник копрца још од јутрос, тесна му столица…А
мени није тесна плата. Не могу да је растегнем ни до десетог, а камоли до краја месеца.
− Упомоооћ, ова жена је сасвим луууда!
− Ћут’ ту кад говорим! Ако ти сместа позовем оног рмпалију из тринаестице, видећеш
свог бога! Пресешће ти оно што сам ти неговала, ван радног времена, пола твоје
заражене фамилије. То ми хвала, па ми месецима цедиш маст без плате. Важно је да си
се ти омастио на време!
− Хало, госпођо са Дефектолошког, кажите шта се то збива код вас!
− Не дефектолошког! Ништа страшно, госпон Слуђеновићу. Ово је Инфектолошко
одељење Градске болнице. Управо смо везали управника што нам није дао плату већ
три месеца. Побунили смо и болеснике, па сад држимо под опсадом читав
инфектолошки блок. Ала ће да нам се лепо размножавају вируси! А тек наши врло
душевни пацијенти…
− Kакви вируси? Боже, боже, па то је болница! Тешко нама, ко све ради у …
− Само ми немој још и ти стајати на муку. ’Ајде здраво. Не тражи пос’о међу нама. Иди
код неких паметнијих фирми. Ако их само пронађеш свећом. А-ха-ха-ха-ха! Та не
отимај се, мили мој управниче, сад ће тебе твоја „Лударићка“ да преваспита на тој
столици. Имам ја одавно на тебе пик! Неће те ни рођена мати препознати!
Врапци и даље чаврљају и повремено серкају по лиму прозора. Тек толико да
помоћне раднице, популарно, од милости, зване „теткице“, имају у шта да утуцају
радно време. Ситуација је озбиљно патолошко-падавичарска. Прави пад у Ад.
Инфектолошка клиника оправдава своје постојање.

НАЈОРИГИНАЛНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Милен Миливојевић – Шифра: Сатир 178'' – Бор
ПРОПУСТИ
Имао је статус редовног ученика, а касније и редовног студента, али на наставу
није редовно долазио. У основној и средњој школи, док је то бележено, он је од свих
нас имао више и оправданих и неоправданих изостанака.
– Са оволико пропуштеног градива, шта ћеш моћи да будеш у животу? – питали
су га често наставници и професори.
Није одговарао јер то и није доживљавао као питање већ као васпитачку
забринутост, али се из његовог држања видело да га то уопште не брине и да он зна
чиме ће се у животу бавити.
Кад смо играли фудбал, увек се знало који ће тим изгубити: онај за који он игра.
Ако је био у навали, није било прилике за гол коју он не би пропустио. Ако бисмо га
ставили на гол, пропуштао је сваку лопту која би била усмерена ка мрежи, мада
најчешће, у ствари, те мреже на дечјим игралиштима није ни било.
Док смо препричавали најзанимљивије емисије које смо гледали на телевизији,
он би се редовно лупио шаком у чело:
– Ијао, како сам то могао да пропустим!
Препричавамо, тако, и шта смо радили са цурама. Он пажљиво слуша. И кад
дођемо до најзанимљивијих тренутака, он понови свој већ чувени покрет шаком по
челу и врисне:
– Ијао, види идиота! И то сам пропустио!
Једино му за куповине на распродаји нисмо веровали. То није пропуштао
случајно већ намерно. Имао је доста пара, био је из угледне и имућне породице и
стидео се да се гура по распродајама.
А наставници и професори су узалуд бринули. Ми смо то боље од њих знали,
али нико није желео гласно да каже.
Постао је инжењер. Пројектује путеве. Посебно се специјализовао за пропусте.
Највеће пропусте на свим нашим савременим правџима он је пројектовао.
Тесне пропусте на старим путевима – он је проширивао.
Постали смо у свету чувени по његовим пропустима. Свет је прво сазнавао за
наше пропусте, па тек онда за нас.
И, примитивни какви смо увек били, тек онда кад смо се у свету прочули по
грандиозним пропустима, почели смо и сами да се њима поносимо.
А конфигурација терена нам је таква да и не може бити пута без пропуста.
Путева пак толико немамо да за њега посла увек има.
Не прође дан, не прође ноћ, а да он не пројектује неки нови пут. Са потпуно
новим, модерним решењем за пропусте на њему.

НАЈОРИГИНАЛНИЈА САТИРИЧНА ПРИЧА
Војислав Трумпић – Шифра: ''Воја 36'' – Јагодина
РЕФОРМА
Иако je време годишњих одмора, јер ову причу пишем у августу, народни
представници нашег народа раде и размишљају. Шта? Како? Докле? Колико?
To су све питања која муче наше народне представнике, посебно председника
Марковића. (Да се оградим: ову причу сам написао када je председник Скупштине био
Предраг Марковић. После њега су се смењивали, да их не набрајам. Тренутно, док
причу уносим у компјутер, председница je Славица Ђукић Дејановић. Али свеједно,
оно што ћу рећи односи се на сваког од њих. Односно, актуелно je).
Постали смо самостална држава пa je потребно нешто урадити са нашом Скупштином
како би била ефикаснија и јефтинија.
Тако сам и ja позван да дам свој предлог реформе Скупштине Србије.
Спремим се, обучем своје најновије одело од пре тридест и пет година, понесем један
литар моје шљивовице, пa право у Скупштину.
За столом седи председник Скупштине дубоко замишљен.
Срдачно се поздравимо као најближи, он из Параћина a ja из Јагодине. (To исто би
важило и за Тому Николића или Славицу Ђукић Дејановић, јep су обоје из Крагујевца мислим оно најближи).
- Немамо много времена, молим вас изложите ми Ваш предлог.
- Наравно, али прво да попијемо пo једну!
- Што се тиче посланика - кажем - они уопште не треба да долазе у Скупштину на
седнице и бију онолики пут да би на седницама седели и зевали, или се не дај боже
врзмали пo скупштинском ресторану. Могу лепо да читају новине и да зевају код
својих кућа.
- Ако je потребан контакт или гласање, ту су мобилни и моја мрежа. Па то лепо
функционише и у самој Влади. Са неколико минута разговора било би решено
свако питање, јер би се посланицима журило на партије преферанса.
- Значи, не путује се, не троше се средства за гориво, возача, возило и
телохранитеље. Нема ни лажне километраж.
Застао сам. Осматрам председника, a он дубоко, дубоко замишљен и прави разне
комбинације.
- Дактилографи, стенографи, бројачи гласова (када закаже техника) и сви који раде
на припреми материјала, могли би бити позајмљени некој фабрици, уколико има
такве која ради. Остварени приходи делили би се пола-пола, што би било на
обострано задовољство.
- Чистачице и друго особље добили би на обраду запуштене њиве на којима расту
коров и амброзија ( a таквих je много). Јер, чим нема посланика, нема ни запрљаних
просторија.
- Угоститељско особље би своје обавезе извршавало на пунктовима у граду, где би
продавали производе пo стварним, a не багателним скупштинским ценама. Ha овај
начин би најмање 70% средстава ишло у буџет Републике Србије.
- Телевизијски сниматељи и сви посленици медија били би ангажовани на другим
пословима и не би џабе трошили скупштинску струју.
- Секретар и потпредседници Скупштине би свакодневно на нашим и страним
телевизијама објашњавали стратегију наше државе.
- Најзад, зграду Скупштине издати некој страној банци уз добру девизну надокнаду.

Направио сам нови предах. Натегнем поново ону моју шљивовицу, јер на вискије,
искрено, нисам навикао. Предеседник и даље дубоко замишљен гуцка шљивовицу, као
нешто рачуна окрећући оловку у рукама.
- Изванредно, господине - рече председник.
- Али, нешто ja не видим себе у овој Вашој реформи''?
- Па то je веома јасно, господине председниче! Нема посланика, нема скупштинске
службе - пa нема ни Вас!
- Па да знате да сте у праву!
Море, када би било пo мојој реформи, Србија би била испред Европе, a не негде на
запећку.

САТИРИЧНА ПЈЕСМА
НАЈБОЉА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Боран Поповић – Шифра: ''Балкански шпијун'' – Церовац, Шабац
СВЕ НАШЕ ПРОПАСТИ
Пропали смо у сваком погледу,
Пропали смо да не може више
И ако се нешто не предузем
Свима нам се сасвим лоше пише.
Због погрешно изабраних људи
Народ скупо сада грешке плаћа
Зато скупа пропали смо сада
К'о органи из дроњавих гаћа.
Са моралом пропали смо сада
Нема даље, стигли смо до зида
После Фарме и Великог брата
Код нас нема ни срама ни стида.
У култури такође је лоше
Шта нам вреди писце што имамо
Бадава су написали књиге
Кад ''жуту штампу'' ми читамо.
Од некада праве спортске силе
Више нас се ни врапци не плаше,
Сем понеког часног изузетка
Са спортске нас карте избрисаше.
Финасијски такође смо ''пукли'',
На колена већ смо давно пали
Пред вратима Европе просимо
Не би ли нам који евро дали.
Свој пропасти која нам је стигла
Нема разлог нико да се чуди,
Морало је ово да нас стигне
Јер смо прво пропали к'о људи.

НАЈБОЉА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Тања Ђурђевић – Шифра: '',,Сви мисле да сам мајмун, а ја сам само го“ – Велико
Градиште
СПАСИ МЕ, БОЖЕ
Спаси ме, Боже, од ове владе
што само ради и не зна да краде,
спаси ме, Боже, таквог поштења
и изгласаног јој новог поверења.
Спаси ме, Боже, од младог шефа
(ко кога учи – каквог ли блефа),
спаси ме, Боже, од Фирме Страха
и радног времена – до последњег даха.
Спаси ме, Боже, од кредита, бре!
Рата ми буја, а плата ми мре.
Нађи ми спаса, нек' опет на рате,
некако ме спаси и од те плате.
Спаси ме пијаце и цегера од прућа,
спаси ме руине што је моја кућа,
спаси ме метле, крпе и четке,
убуђале шминке и косе ретке,
спаси ме запршке и ротквице
и петлове супице од коцкице,
спаси ме рерне и ољуслог тигања,
рике подрига код ситог стања,
спаси ме сипања шупљег у празно,
сечења ушију за крпљење разно,
ни од чег нечег, а сваког да слаже
да није производ кућне рециклаже...
Спаси ме свекрве, родила ми мужа,
а и од њега, кад ми се већ пружа,
спаси ме од свих да ми не зврндоћу
што ја нећу ни како ја 'оћу.
Спаси ме, Боже, грешна сам лечка:
љута сам што ми мама има дечка.
Спаси ме, Боже, тинејџерке маме –
због љубавних јада одвали ми раме.
Спаси ме, Боже, из претесне коже
у којој се пундравци само множе,
не дај да у ретком тренутку мира
доживим нестанак тоалет-папира,

спаси ме од гробара и делија,
маратонаца и пантелија,
спаси ме, Боже од фудбала и пива,
само ми је Марс алтернатива,
спаси ме од дневника и прогнозе
и оне телевизије што је лихт розе,
од Суље, Мурата и Хозеа-Хозе,
од свих сапуница, клакера и бозе...
Спаси ме ријалити епидемије
због које памет не знам где ми је:
пођем у ве-це и мислим да ме гледа
са целом фамилијом Велики Деда.
Спаси ме ,,Фарме“, шта те то чуди –
у кући је стока, у штали су људи,
и понеки волина али без рогова,
спаси ме волова, тако ти богова!
Елем, спаси ме од мене стипсаћа,
од чарапастих рупа и рупичастих гаћа
(да ме неко скине, не би ме ни так'о,
само би дуго и неутешно плак'о).
И тако. Спаси ме од свега по малко.
Евентуално, да ми запева Топалко,
за моју душу вајдица би била
за мало стила. Спаси ме од стила,
мој стил је да је таквог мало:
ништа ни са чим на кежуал сало.
''Ознојаж'' парфем користим дуго,
капут ми је ''Добар дан, туго'',
спаси ми бар чизме, тако ти Тита,
ако оне рикну, носићу копита.
Спаси ме огледала и мене у мени,
ја сам заробљеник у кобајаги жени.
кад се погледам, крв ми се леди –
од мене би прецрк'о и Кругер Фреди.
А ти ћеш ми, Боже, тек бити тема!
Кад год ми требаш, нигде те нема.
Неко ти ужива, а неко и не живи,
од себе ме спаси кад ниси за криви.
Правиш се глув, а чујеш ме, гарант.
Ниси џаба Бог – стари фолирант.

НАЈБОЉА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Миодраг Лазаревић – Шифра: ''Мали, али одабрани'' - Пожаревац
ВИШЕ ПУТА СМО (ПРО)ПАЛИ
Нисмо мали, нисмо мали
три пута смо (про)падали
али ми ни ту нисмо стали
и зато нас цео свет хвали.
Наша велика земља није мала
и она је три пут (про)падала
све док није на своје ноге стала
и Богу хвала, стабилна постала.
Кад и многи велики падају
чему ли мали да се надају?
А и мали желе тим стопама
да стреме ка већим тропама.
Доле тврдо, а горе високо
колико смо пали, види око
у провалији много дубокој
потражиће свако свој спокој.
Није важно колико смо (про)пали
битно је да га и даље тупимо
како нам још увек мало фали
до дна гузицом да лупимо.
Нећемо стати, идемо даље
порука се на све стране шаље
нисмо још скроз (про)пали
код провалије смо стали.
(Про)падаћемо ми још
нисмо ми неки народ лош
кад кренемо не можемо стати
навикли смо већ (про)падати.

НАЈБОЉА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Радован Берић – Шифра: ''Гласно шапутање'' - Приједор
НАДА
Земљо моја мала, похарана,
ништа нема у теби да вр'једи.
Потпуно си земљо опљачкана,
сад живимо у највећој б'једи.
Мафија је своје одрадила,
због законских пропуста и рупа,
власт је очи сасвим затворила,
а мафија земљу очерупа.
Земља празна, а народ је гладан,
уништена фабрика је свака,
народ нам је жалостан и јадан,
јер сад живи од воде и зрака.
Мафијаши радише заједно,
са мафијом многи бизнисмени,
што је вр'једно, све је опљачкано,
част онима који су поштени.
Не знам сада шта лопови раде,
у држави која ништа нема,
можда један од другога краде
ил'се пропаст чак и њима спрема.
Није чудно што лопови знају,
ал' су чудни људи из странака,
а и неки чак на положају,
перу новац код разних банака.
Kако народ, јадан, да преживи,
кад држава не може помоћи,
политику сада народ криви,
и нада се да ће криза проћи.
Доћи ће нам вр'јеме к'о и прије,
живјет' ћемо опет од свог рада,
а то стварно немогуће није,
народ има право да се нада.

НАЈБОЉА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Љубисав Грујић – Шифра: ''ГРУ-014'' – Пожаревац
(ПРО)ПАДАЊЕ
Џепови празни, фрижидер празан...
никад времена не бјаху гора.
Спас ће ми бити народни казан
јер нешто у уста ставити се мора.
Остацима тарабе налажем ''креку'',
телефон ми искључен поодавно,
прете и струју да ће да исеку,
(про)падам полако, али славно!
Сваки дан глава боли од бриге,
да боље ће бити сваки дан чујем,
деца купују половне књиге,
на бувљаку половне гаће купујем.
Куче спава у шкољци белог ''фиће'',
добар је био, кућу ми правио,
и вода ми је постала луксузно пиће,
укус пива већ сам заборавио!
Зуби покварени, а вид се квари
у џепу пара више не видим.
По свему судећи, како стоје ствари:
- и самог себе већ се стидим!

НАЈОРИГИНАЛНИЈИ САТИРИЧНИ СОНЕТ
Миодраг Тасић – Шифра: ''Николај Рајевски'' - Доње Сухотно, Житковац Србија
МОНДИЈАЛИСТА
Зашто бити човек, зашто патриота?
То је застарело, сељачки, није ИН;
Буди ђубре, гњида, своме буди туђин,
Пљуј, сери по њему, своје је срамота.
Спусти главу, клечи, није то грехота,
Нека те зајашу, радуј се, буди фин,
Јер си изнад тога, ТИ – светског тренда син.
Љуби газди скуте, воли те ко скота.
Продао си душу, сад продајеш брата,
Милост душманина најдража ти плата;
Јуда, учитељ твој, тобом се поноси.
Али, не претреруј, цупкај кад се тражи,
Само кад пожеле оданост покажи;
Уштви место зна се, да моли и проси.

НАЈОРИГИНАЛНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Анастасија Коцић - Шифра: ''Не мењам Ниш чак ни по падежи'' - Нишбре
FACEBOOK – ЛАЖНИ ПРОФИЛ
Данас сам до закључка дошла
да су мој деда и баба свестрани,
отворили профиле на фејсбук страни...
И лажни профил деда има,
каже да се зове Сима
и мало нешто година има...
Једнога дана изненада на фејсбук
страни
затекох бабин профил тазе активирани...
Подмладила се баба, ставила и силиконе
тагују сви њене балоне...
Баба и деда прихватају пријатеље без
реда.
Разговор на фејсбуку тече
лакше се савлада зимско вече.
Гуглају и не морају да вичу,
сада могу поруке и да сричу,
доста им драња и друштвених
окупљања.
У једној соби Он, у другој Она,
нема више викања, урликања, ни глувих
телефона,
не одврће се дугме на ТВ-у до краја када
се слушају вести
на фејсбуку се лепше чита, а и играју се
до бесвести...
У екран буље нетремице у игрице,
освајају делић по делић , парче по
парче,
немилице фејсбук арче.
Деда забрањене странице бесплатно
сада гледа,
баба серије гледа без реда,
начињу се до јуче табу теме,

нема дилеме
осавременио фејсбук бабу и деду
заборавили да им здравље није у реду.
Четују уз лажни профил фино,
пијуцкају вино,
деда набацио photoshop-мишиће,
баба силиконе,
деда у ватри гори
баба га саветује да мало одмори...
Лети четују на лаптоп-у у хладу,
једу чоколаду и пијуцкају лимунаду.
Могу до миле воље да тагују
више се не досађују
Са унуцима играју ''Слагалицу''
уз топлу чоколаду и повећу пицу,
баба више пите не меси,
наручују се из пекаре брзи деликатеси,
слична је сада некој контеси,
занимају је и конгреси,
занимају је белосветски урнебеси,
а лајкује и некој поетеси.
Чита деда вести и баш се ражести
1902. настала фејсбук мрежа:
''Реко бих неистина тежа''.
Чудног ли исказа поред скенираног
доказа...
Опет се воле и једно другом су мили,
где све путем фејсбука нису били,
видели су шта су хтели,
путовали где су пожелели,
из собе се нису макли
дружили се, а годинама се нису чак ни
дотакли.
Колико смо пропали?

НАЈОРИГИНАЛНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Весна Лаудановић – Шифра: ''Жуто пашче'' - Крагујевац
СВЕ ТО ТРЕБА…
Сав тај велеградски цинизам
никао из ситости, из загушености,
из бетонске досаде и засићеног простора,
који сам себе зазиђује даноноћно.
Сво то иронијско пљуцкање по свему
и нихилистичко нагваждање
и гадљивост.
Ти креативни заглупизми,
и морбидно клаћење
и тумачење мртвих углова истине
која је оџепарена од правих мислилаца.
Тај високопарни неозамлатизам
доминантно урбаног типа
и сва та игра шупљих речи
надмених дангуба и кибицера,
којекаквих чланова конкурсних комисија,
стручних жирија,
медијатора,
саветника и ПР-ова
и осталих точилаца иж шупљег у празно,
емитера магле са националном фреквенцијом.
И сав тај стерилни сјај
и мекани, заслађени глас
атрофираних салонских образлагача стварности
и тумача будућности,
експерата опште праксе
и песимиста неидентификованог пола.
Све то треба…
И тај њихов импотентни подмладак
који учи путем имитације и простог пресликавања.
Сви са однегованим
танким, меканим,
провидним, ганц новим,
некоришћеним прстима,
створеним само за мобилни телефон
и друге социјалне протезе.
Све то треба....
И ту латентну женскост
напудраних маркетиншких манекена
обријаних прса
попут хермафродитских пужева голаћа,
затим разних консултаната,

коментатора,
владиних и невладиних повереника
за исправљање кривих ексера
и праћење утицаја мува на војно ваздухопловство НАТО пакта.
И те хуманисте комерцијалног усмерења,
тобож погођене неправдом
и сиромаштвом наших старијих суграђана.
И с њима и све новопечене целомудрене вернике первертите,
ауторе потресних молебана за спас
и осталих бденија и молепствија,
све њих што љубе скуте
укупног славјаносербского успенија,
које треба почети испочетка
још од Ћирила и Методија
а можда и раније...
Све то треба...
И још, тај лоћикави бескичмени планктон
бесловесних сателита и беспилотних летилица
у ужурбаним шиљатим ципелама
које глуме да имају посла.
И тај бледи банкарски ситнилеж,
који егзистира у мраку финансијских токова свести
као хибридна ногата пилад
запетљана у кучине рачунарских каблова.
Све то треба...
И с њима и те науљене слатке ТВ водитеље нижег стаса,
који срдачно мљацкају при крају реченице
са оним ''ммм''
и питају ''Kакво је време у Цирихуммм?''
И турбо певаљке
са клиничком сликом пацијенткиња са трећим крајником,
које трепћу као свраке и позивају муштерије на парење.
Те врле уметнице које једино још нису истакле
ценовник сексуалних услуга
на својим репродуктивним органима.
И све те њихове колеге
које овом приликом оне поздрављају, ''цмок, хууу!'',
те наше грлате помодреле мужјаке,
који подврискивањем,
затезањем и јуначким намотавањем и одмотавањем гласа
као у ваздушној опасносати,
завршним грленим украсима наричу о полно преносивим болестима
које сматрају љубављу.
Све то треба...
И заједно с њима, сав тај узрујани хор
литерарних изгуба и надри боемије
што у свом предменструалном синдрому

дречавим придевима и вратоломним кованицама
запомаже и кукуће
из васељенског понора бола и туге
попут разбуђених сени са онога света.
Све њих, измилелих из подземних катакомби,
наше земље по-о-носне,
који су се обрели у туђем времену
и који су увек у туђем времену,
и уцвељени од постања,
све њих који глуме лудило
не знајући да за тим нема никакве потребе,
овде...
Све то треба…
Све то треба...
Све то треба пустити да само себи пресуди.
Никако се не треба мешати!

НАЈОРИГИНАЛНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Милад Обреновић – Шифра: ''Раскршћавања'' – Рогатица
ВРАНА ВРАНИ ОЧИЈУ НЕ ВАДИ
Трчали смо ко муве на лијепак,
с краја на крај западне Европе,
да нас приме у европско царство,
да будемо слуге, лижемо им стопе.
А они нам послали Европу,
болештине, бомбе и топове,
прљав новац, сецесије, кризу,
дрогераше, педере, лопове.
Ми смо онда трчали на Исток,
да нам шаљу нафту, да нас хране,
спрјечавају сецесије, кризу,
да уложе вето, да нас бране.
А они нас послали Европи,
обећали гас, наоружање,
и рекли нам ''ето вам Европа'',
''јавите се кад средите стање''.
Сад трчимо ко муве без главе,
чудимо се, шта нам се то ради,
ваљда ћемо на крају схватити,
врана врани, очију не вади.

НАЈОРИГИНАЛНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Јован М. Бајц – Шифра: ''Статиста сопственог живота'' - Аранђеловац
ЗООЛОШКИ ВРТ
Живот тече на катанцу,
иза браве и на ланцу,
заробљени сви смо скупа,
по леђима свак’ нас лупа,
у кавезу није лако,
преко гране хоће свако,
није довољна банана
да се заборави грана!
Грчевито стежем шипке
иза којих пуштам пипке,
а крај мене многи седе,
свако своја говна једе,
нема хране, нема воде,
нема сунца ни слободе,
од морања ил’ од воље
слабијега јачи коље!
Около шетају зверке
уз синове и уз ћерке,
а унутра крокодили
одавно се запатили,
мајмуни ме стално трте,
проклети зоолошки врте,
зашто увек моје дупе
добро звекну, добро лупе!?

НАЈОРИГИНАЛНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Александар Милета Детлак – Шифра: ''Kлинац и Траминац'' - Врбас
ПРЕЖИВАЊЕ
Једном једем,а два пута недељно преживам,
јер ко прежива,тај ће и да преживи,
као свитак на дебелој свили.
Перспектива је свакодневна дугачка и широка,
када постанеш добровољна национална стока.
Нема теби ни породичног ослонца без Ирског и Босанског лонца,
сем да будеш говече и овца.
У времену славном ти си постао тарапаном.
Жвакањем се гладан релаксираш.
Kо жуди за већом уштедом,
преживеће више дана за редом.
Спашаваш своју живу главу,
шта више боље пасеш,
зелену ЕНГЛЕСKУ траву.

НАЈДУХОВИТИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Драгица Бека Савић - Шифра: ''Ујка Васа''- Бачка Паланка
Министар
1.

2.

Мили боже великога чуда,
наш министар баш је глава луда.
Сладак живот, свила и кадифа,
поста калиф уместо калифа.

Кућа на два спрата усред баште,
поклон су од тазбине и таште.
А брат му купио џип на рате,
није мог,о министар од плате.

Шенлук чини министар из владе,
што народне гласове покраде.
Добио је ресор без портфеља,
удобна је та кожна фотеља.

Омладино к,о из воде стасај,
па за владу и министра гласај.
Поклони му своје поверење,
да он збрине друго поколење.

Министар је занимање часно,
то је сада и народу јасно.
Каријера му је у успону,
поштено је купио диплому.

Министар је, тим се јако дичи
и сам себи на Господа личи.
Лепо ли је министарско лице,
лепо са скупштинске говорнице.

У џипу се вози ока бистра,
нико није бољи од министра.
У стопу га прати као сенка,
једна млада, лепа манекенка.

Подари му још мандата Боже,
да нас скине све до голе коже.
Оста народ без гаћа и скута,
сјаши Курта да узјаше Мурта.

А на сплаву чека сепаренце,
да одмори душу уз пићенце.
На све стране конобари лете,
а министра салећу старлете.

Баш је добар овај деспотизам,
скупо ће га коштат', непотизам.
Пропашће му сјајна каријера,
глас народа му је баријера.

Ни министру није тако лако,
притишћу га са свих страна јако.
Он је поштен, помало радуцка,
он не краде, већ само крадуцка.

Кад запрете ванредни избори,
министар се народу додвори.
Лако даје обећања празна,
без функције, живот је к'о казна.

Малена је министарска плата
и празна је имовинска карта.
Стан трособан од двеста квадрата,
од пензије купио му тата.

Кад се дигне мотика и кука,
јешће хлеба, сланине и лука.
Кад се дигне кука и мотика,
главе ће му доћи политика!

НАЈДУХОВИТИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Зоран М. Јовановић – Шифра: ''Куре дедино'' – Лесковац
БАБИНА ПРИЧА
Причала ми моја баба стара
која памти и пуно и дуго
ни раније није било пара
ал' сад фали и пуно шта друго.
Ударила, каже баба, криза
грађанина али и сељака
нема пара, нема ни девиза
а на небу све више облака.
Заиграла мечка код комшије
мечкар каже послала је СЕKА
не смеје се народ, него вије
с њима дошла криза из далека.
Светска криза, у мутном се лови
банке лажу камата је танка
хоће народ бољи живот нови
па се тако у кризи насанка.
Гувернер нам сија у јавности
каже расту резерве девиза
ја се чудим, глођем празне кости
како кад је финансијска криза?
Народу је вода до ушију
камате га једу, хипотеке
од готовог прави вересију
гладан и гол у сред кризне секе.
Ударила криза и старо и младо
ударимо зато мало ми по њој
разумни смо, а ко да смо стадо
добићемо ваљда ми са кризом бој.

НАЈДУХОВИТИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Ђура Шефер Сремац – Шифра: ''Срећко Падавичар'' - Рума
ОНА ПАДЕ НА КРАЈУ БАЛАДЕ
Бивша ми се звала Југослава
шаролика – да те боли глава!
Романтичне ноћи су нам биле
душе сродне јавом маштариле.
Волесмо се и средом и петком
бавили се потомства зачетком.
Накотисмо читав чопор деце
некрштене – не слависмо свеце (!?).
Букет цвао малих Југовића
богаташка била ића, пића.
Летовасмо дуж цела Јадрана
памет нам је била – несврстана.
Свако знао где му беше место
у држави био један престо.
Сад би рекли: то је једноумље!
А какво је данашње безумље!?
Наша сунца сјала и у хладу
још слутили тад нисмо баладу.
Онда стиже свет преслава, слава
домаја ми поста – Црнослава!
Већ имамо за крштење кума
штета што је остô – без разума!
Не треба нам ни крста ни попа
jер Страдију покрсти – Европа.
Југослава братски лепо паде
срећне наде постале – баладе!

НАЈДУХОВИТИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Дејан Димитријевић Мита – Шифра: ''Од кога је много је'' - Београд
ТАТИН СИН
Свршио сам преко везе
високе и јаке школе.
Купио докторате и тезе,
тако отац свога сина воле.
Положај ћу добар наћи
да подређене мучим редом.
С кичме се нећу маћи
ни болесном ни с косом седом.
Вишкове ћу себи да делим
и наравно тринаесту плату
а кад се у вилу уселим
управни одбор оставићу брату.
Секретарице ћу имат' две
(да би фирма лепша била)
рођаке своје, запослићу све
нек' село види кака сам сила.
Супарнике своје љуте,
почастићу ту и тамо.
Платити им дуге путе
да на миру оставе ме само.
Ако л' рекну да не вредим,
да моји послови народ краду,
оставком ћу то да средим
и у свету водити амбасаду.

НАЈДУХОВИТИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Милен Миливојевић – Шифра: Сатир 178'' – Бор
БОЖЈИ ЉУДИ
Богу и цару – њихово,
а царев нам закон нуди
да и ми цареви или
божји постанемо људи.
Мада цар није тражио,
прогласили смо га богом
још пре него што смо себи,
а и свему, рекли збогом.
После нам није остала
никаква ваљана нада
због тога што нисмо знали
ни сами шта нам припада.
Данас, након свега што смо
морали неком да дамо,
ми више чак ни о себи
потпуног појма немамо.
Показујемо још само
како је нама све равно
што смо баш сви без ичега
остали некада давно.
Мало по мало и, ево,
то је све што је остало
од нас кад се богу дало
божје и цару царево.
Док нам сада око срца
чак и усред лета студи,
знамо: нисмо ми цареви,
постали смо божји људи.

НАЈОПТИМИСТИЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Војислав Трумпић – Шифра: ''Воја 36'' – Јагодина
ПОМРАЧИ СЕ НЕБО НАД СРВИЈОМ
Помрачи се небо над Србијом
И завлада тајанствена тама
Тајкуни се сад свуда шетају
Не бије их баш никаква фама.
Оснажени подигоше главе
Припремише „камеру скривену"
Намамише врлог премијера
Пред девојку и храбру и бену.
Она своје међуножје пружи
Да се поглед премијера следи
Потом осмех, ех лепе ли среће
Премијерско место овде меди.
Пуче брука диљем целог света
Сви су жељни афера и слично
Али следи као гром из ведра неба
''Скривену" забрани поглавар лично.
Оста народ ускраћен за нешто
Што je сваком доступно и видно
Али када то пред јавност оде
Е, онда се каже да je то бестидно.
Биће добро, сви то сада виде
Јер се кува у кухињи власти
Какве ће сад бити ту поделе
Коме казне, a коме почасти.

НАЈОПТИМИСТИЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Весна Михајловић – Шифра: ''Бубамара'' – Шанац код Крушевца
РОВ
Месна заједница Ров,
дом културе проп’о кров,
свуд’ около слично стање,
све пропада више-мање.
И школа у центру села,
на Морави стара скела,
амбуланта, мали дом,
неред свуд’ у селу том.
Уређена чесма Пчела,
а и црква изван села
и три мање продавнице
да се купе намирнице.
Ту се пије хладно пиво
и расправља врло живо
да у селу нема ништа
сем фудбалског игралишта.
Ни забаве, ни игранке
за сељаке и сељанке,
па ти људи вредни, радни,
културно су баш назадни.
Доживеће село Ров
преображај некад нов.
Наде за њих, ваљда, има
у наредним вековима.

НАЈОПТИМИСТИЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Душко Kовачић – Шифра: ''Бјежимо'' - Шипово
НАША ПРОПАСТ
Држава је наша у великом проблему,
и зато сам узео пропаст као тему.
Увјек је прича да сутра биће боље,
али на врху нема политичке воље.
Млади студирају и тиме вријеме губе,
најтежи послови тада се нуде.
Са факултетом ради на пилани,
за тај посао 300 марки дали.
Још се питамо зашто смо пропали
и овако јадни смо се некоме допали,
економија није на листи приоритета
зато чекајмо сједећи нека боља љета.

НАЈОПТИМИСТИЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Славица Јовановић – Шифра: ''Заштитиница'' – Прњавор Мачвански
ПРОПАЛИТЕТИ
На власти су сви уредни и лепи,
пропали студенти и пропалитети,
пали на полиграфу и на алко - тесту,
опљачкали касу, подмитили пореску,
народе слепи, народе проклети,
сад замисли како ти ћеш се провести.
Неко чудно време народу се свети,
на избору победили пропалитети.
Ено га и вођа у "дугином дресу";
потурио леђа, странац дреши кесу.
Сад народу оста да пропада од стида,
сатеран у ћошак истојијског зида.
За народ потпис показа проклетим,
јер нам земљу воде пропалитети.
И шта да вам кажем
да већ нисте знали,
живом су народу и кожу одрали,
због пропалитета и ми смо пропали,
Челичи се народ и гладан се кали,
тек кад падне вођа, народ се усправи.
Из птичје перпективе,
можда јесмо мали,
или смо у очима пропалитета пали.
Они за слободу главу нису дали,
ни за отаџбину они нису пали,
у Атомском склоништу
су главу сачували.
Гладни , голи боси, заклетву смо дали,
пред народним казаном се често заклињали,
кад би ови с власти у живо блато пали,
дигли би се народи, не би пропадали.
На самртном часу,
како време лети,
на изборима победили - пропалитети.
И ведре и облаче и зими и лети
под ноге се сами туђину бацили,
чудна историја народу се свети,
земљу опет поведоше пропалитети,
на испиту пали, али су се дали,
за шаку долара земљу нам продали...

НАЈТАЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Драгица Охаши – Шифра: ''Слобода није прах'' – Кијосу ( Јапан )
САН ПОД ПРОПАЛИМ KРОВОВИМА
Сањала сам Јадран плави
Да сам као некад на обали
У родноме своме крају
Гдје на бури врапци пјесмом поздрављају
Сањала тврди камен сиви
Усамљен стоји на риви
И празни двори без свјетла у тами
Ту повратник не слави
Ни другова нема на пустим друмовима
Нити ласте вију гњезда под пропалим крововима
Само хладна измаглица
Около запаљених домова избјеглица
И нема пјесме и радних бригада
Сви су сада заузети око форумских парада.

НАЈТАЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Петроније Перо Шимшић – Шифра: ''Мали, а пали'' – Вишеград
ОПРЕЗ
Чувај се;
од ласкавих пријатеља,
дебила и лажних профила,
дрогераша и варалица,
злих баба, пропалих бараба,
лоше власти,
ако не успијеш,
ето пропасти.
***
Пропали су многи преговори,
Па Европу због тог' брига мори.
спашавају БХ од пропасти,
како кога скинути са власти.

НАЈТАЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Мирјана Ђапо – Шифра: ''Шупље изнутра'' - Брчко
НЕKИМА ТО ИДЕ ОД РУKЕ
Не воле се они што су пајташи,
тајкуни, нафташи, људи моћи...
И њих се, стварно, намножило,
не можеш проћи Њујорком, Мадридом,
Римом, Паризом, Београдом,
да те не опогане смрадом
прескупих лосиона.
Воле се јер су везани ланцем,
не могу једни без других да живе,
а ти катанци, кључеви, шифре, лозинке
криви су што су недодирљиви
и што им тако добро иде.

НАЈТАЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Слађана Обрадовић – Шифра: ''Спас'' - Ниш
ИЗМЕЂУ ПАМЋЕЊА И ЗАБОРАВА
Живимо загледани
У остатке ћутања.
Речено
И недоречено
Време које пролази
Разумевајући
Залутали
Раздирући бес
Између памћења
И заборава.

НАЈТАЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Мирослав В. Чавић – Шифра: ''Њакање сељака'' – Мркоњић Град
ВИШЕ-МАЊЕ ПРАВО СТАЊЕ, ЗА ОЧИГЛЕДНО ПРОПАДАЊЕ
Шепа пољопривреда
приноси све мањи
посрнула привреда
приходи све тањи.
Индустрија грца
производња пала
птандард се копрца
стење социјала.
Здравство je у кризи
у несвести култура
понешто и клизи
Корупција кад погура.
Курта, Мурта привредници
куку леле предузећа
у корову и у жици
привреда нам постојећа.
Званичници рангирани
заврзлама тате-мате,
саветници клонирани
трта-мрта бирократе.
Трла- баба ревизије
ђиђи-миђи стратегије
ходи-диди провизије
правосуђа комендије.
Акциони планови
ћора-бака странке
опструкције кланови
изборне игранке.
Негативни трендови
нa узбуну не звоне
познати нам брендови
глупости на тоне.
Трудимо се трудимо
да схватимо некако
да није све што видимо
зло и наопако.

НАЈИСКРЕНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Дражен Јерговић – Шифра: ''Пародијаш'' - Загреб
ОТКАЗ
Посао ми је стресан,
али нисам зато бијесан.
Баш напротив, јако сам сретан
јер и овако блесав имам став.
И пркосим својему шефу
тјерајући га у кут,
боље него да ме стално
усмјерава на криви пут.
Доста ми је више свега
плаћа је премала.
Бит ће још и мања,
а то више није шала.
Зато, драга фирмо,
одох ја у живот!
Остајте ми здраво,
а ја ћу како ми право.

НАЈИСКРЕНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Лука Вељковић – Шифра: 'ТАП 018'' – Ниш
РАДУЈ СЕ РУЉО
Давите све око себе
истичући своје проблеме
и неостварене жеље,
а поготово остварене!
А кад се сусретнете,
ви, што је чак и неретко,
онда ратујете,
а пушке вам завист.
Убијате све оно добро,
ширите пандемију фрустација
својих неоставрених циљева
и не планирате
да се ту зауставите.
Три минута не можете
да издржите
начуљених ушију
а затворених уста.
А за три минута
бих штошта рекао,
толико тога
да ће вам требати три живота
да то схватите,
али ћете зато три сата
да се надмудрујете
са мном.
Искаљујете свој бес
над свим људима
и стварима око себе
јер сте тако научени,
јер сте обогаљени,
јер немате
сопствени делић себе
који није изложен другима.
И баш зато сте досадни
баш зато се нико неће
потрудити да зађе

у вашу суштину,
у вашу поенту,
смисао.
Па онда скрнавите
моју искреност,
називајте је простачком
и небитном,
али та истина – то сте ви,
и то ћете увек бити,
а самим тим
нисте примљени
за кастинг еволуције
и ту ви губите,
нестајете.
И ма ко ово прочитао,
сложиће се са мном,
а да притом нико себе
неће сврстати у „ВИ“ појам,
већ ће се солидарисати
са мојим.
А то је тужно,
баш зато што нико неће
створити неки свој,
себи својствен смисао.
И ја вам завидим
јер, и поред свих ваших
епохалних проблема,
ВИ сте себи створили утопију,
место о коме су
најпаметнији
од кад је света
полемисали,
ни не слутећи
да нису били у стању
да дођу до ње.
ПА РАДУЈ СЕ РУЉО РЂАВА,
АМОВИ СУ ТО!

НАЈИСКРЕНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Бранко Мићић – Шифра: ''Српска банана'' – Нови Сад
СПАСИ НАС БОЖЕ!
Спаси Боже овај свет,
и заштити народ свој,
од тврдих глава и лудих крава,
од атомске бомбе и посне чорбе,
танког млека и мртвих река,
епидемија, пандемије и накарадемија,
од пијаних скретничара,
и привредних биоенергетичара,
од увозних међеда,
и општинских мравоједа,
од курваризма и урбанизма,
разних такса и таксиста,
и неписмених марксиста.
Адвоката, бирократа,
и новокомпонованих демократа
и од сваког зла,
што нас наћи може.
Спаси нас Боже!
Спаси нас Боже!

НАЈИСКРЕНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Душан Михајловић Адски - Шифра: ''И скочи зец на јежа – лелеее бате!'' - Ниш
СКРОЗ СМО ПРОПАЛИ – А МОТКУ ЈОШ НИСМО УСРАЛИ
1.
Кад те нико
Од глади
Не може да спаси
Драги мој сапатниче
Нос одсеци
Траву паси!
Не питај се
колико смо пропали
Увек је рупа већа
Од нас који смо мали
Десиће се
Да ни траве нема
Да нико не чује
Твој очаја глас
И тада буди оптимиста У сочном лишћу
Потражи спас!
Све су наше
Као своје распродали
Али и даље краду
Не марећи за нас
Који смо скроз пропали
Траве и лишћа кад нестане
Сети се времена иза нас
И коријења скритог у земљи И ето теби спас
Веруј ми
Они су од себе све дали
Не би ли ми
Тотално пропали
И кад набројаног нестане
Не очајавај
Јер њих бије страшан глас Они су већ направила план
Како од живота
Да спашавају нас!

Одавно смо ти брате у чабар прднули
Да смо камен па би се мрднули
2.
/ а хорско лелекање /
Срце ми се слама
Кад само помислим
Шта ће бити с нама
Пропадосмо
К’о муда кроз гаће
Боже мили
С нама бити – шта ће ?!
Искористише нас
К’о дупе хартију
Брате у пропадању
Изем ти’ ваку
демократију
Шта ће бити с нама
У три речи стаће Слободно почните
Да скидате гаће
Како који изам
Увек тешка драма
Зато се и питам Шта ће бити с нама ?!
Пропадамо мушки
К’о фине вагине
Нико говњиву мотку
Да подигне сине
Политичари би казали
Да ту нешто не штима Њих једино занима
Шта ће бити с њима
Све смо им
Па и образ дали
Ал' они не виде
Да смо сто посто пропали
Одавно смо ти брате у чабар прднули
Да смо камен па би се мрднули

3.
Кажи брате има ли нам спаса
Ко нас то веже и притеже
Ко воду мути, а ко је таласа
Па нам бива све теже и теже
Да смо гологузи на јежа пали
Не би брате овако пропали
Кажи брате зашто смо пропали
Како нама бездно да припадне
Јел’ смо одавно душе продали
Па нам следују године гладне
Да смо тикве с ђаволом садили
Не би нас овако ојадили
Кажи брате како наћи прави пут
Како са образа да оде суза слана
Узалуд ти се савијамо к’о врбов прут
Из часа у час - ето неком судњег дана
Да смо с Марком друмове орали
Не би ти оволико јадни пропали
Пропали смо брате мој мили
Дрхтимо к’о у пољу травка
У малој бари велики су крокодили
Мито, мито, мито њихова је јавка
Одавно смо ти брате у чабар прднули
Да смо камен па би се мрднули

НАЈИСКРЕНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Ани Стајкова Иванова – Шифра: ''Зелени кратуни'' - Пловдив
ПЕСНИКИЊА И ЗЛОЋА
Добри људи донели су испред блока
дрво са пуфнастим цветићима, умилних грана.
Цветало је од јулских свитања, од тог рока
до осамљених песникових јесењих дана.
Поред дрвета неки официр дрски
аутогаражу је сазидао надувенко.
Попут дива био је моћан тај човек мрски,
возикао се са женом уображенко.
Цветало је дрво. Зелене младе гране,
клонасту су крошњу над гаражом шириле.
Песникињи су из тужних очију сузе вириле.
Духом својим упијала цветове, фатаморгане.
Али злоћа је био тај човек. Зором једном
посекао је раширене гране.
Плакало је дрво тугом чедном.
Ронило сузе, зар без цвета да остане.
Узрујали се људи. Дрво је посадио
човек са нежном душом светом.
Знала је песникиња зашто је то урадио
скрушеног погледа. Душом клетом.
Пустош над гаражом вапи. Смеће.
Нестало је пуфнасто нежно цвеће.
А злоћко се у својој злоби слади.
Злим погледом завесу глади.
Песникиња је схватила у трену,
да саучествују, да деле тугу њену.
Злоћи никада не каза ни речи,
али злобу његову пером овековечи

ПРОРОЧКА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Живан Лукић – Шифра: ''Крик бесног пилета'' – Београд
ПОНОЋ
Поноћни ветар јауче
Тако је било и јуче
А сутра - ко зна?
Брег се на брег наслања
Пас стари топлину сања
И цвили тихо, најтише
Готово да и не дише
Јави се душе предобри
Да зору једном угледам
Мрак је притиск'о језиви
И траје као да нехаје.
Сабласно зјапе понори,
Зар то довољно не говори
Посвуда миле сатане
Мемлом заразном одишу
Гутају јеку свакакву.
Ни гавран да се огласи.
Поноћ је, ал' докле?
Престани, ћути, не диши
Од тишине да си још тиши
Умиру мртви, слава им
Предај се крају срцем свим
О, дај ми снаге изворе
Да ти се макар насмешим,
Недај ми Боже да грешим.
Сваните дани недани,
Опело нек је немани
Узмичу песме с' усана
Нису за борбу сурову
Траг им љубављу мирише
Ал' звер им крвава кидише
Стена понека сурова
Једино кад-кад се огласи
Само су груди мајчине
Топле увек, заувек
Све остало је студен и камен
Амен!

ПРОРОЧКА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Брано Нешковић – Шифра: ''Ћоркало, прогледао данас'' - Роквил
ПОСЛАНИK
Збрда здола изабрани,
па у клупе натерани
у згради је збрка права
нек’ комшији цркне крава
годинама празну сламу млате
да би дошли до велике плате
обучени у сива одела
ко да их је поплава донела
сви се смеју, а понеки дрема
погодите шта председник спрема
половина појма нема ни зашто се гласа
али знају да то плаћа свенародна каса
скупштина је чудо света, посланици јадни
када дођу избори опет су сви важни
мед и млеко обећају, благостање нуде
кад се изаберу, биће које куде
много кола око зграде, лепотани сами
мерцедес је чудо једно, сваком око мами
натукли се ђозлуке, у екране буље
обећали народу да ће бити боље
ал’ од тога нема ништа, сваки од њих знаде
док је овог мандата мора да се краде
шта ће бити са народом, посланици знају
ошишане овце бољу вуну дају

ПРОРОЧКА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Ђуро Стипановић – Шифра: ''Нема шифре'' – Мркоњић Град
КОЛИКО СМО (ПРО)ПАЛИ
И сами не знами докле смо пали,
само што нас нису затрпали.
Батргамо се, тражимо помоћ,
Чекамо, да ли ће, уопште доћ'.
И ако зебемо, и ако нам се дршће
тражимо тло плиће и чвршће.
Гледамо себе у каквом смо стању
видимо да смо у опадању.
Притишћу нас кредити лажи
свако од нас одушка тражи
док на снажније не опауче
да се из тих срега извуче.
Идемо, падамо, пузимо, бауљамо,
куда и докле и сами не знамо.
Од силних неистина и обећања
љепша се будућност само просања.
Неко је згурен, посрне и падне
и не испуни обавезе радне.
Па од тих незгодних падања
дошли смо до оваквог незавидног стања.

ПРОРОЧКА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Здравко Дувњак – Шифра: ''Проезија'' - Отава
БРИГА ЗА НАРОД
Нестало је оне временске ере
Kад је човјек у Југославији радио
И могао ипак, за оне прилике,
Пристојну плату за свој рад да бере,
Да доприноси себи и својој породици
И сигуран био да неће завршити на улици.
Kад се је код тих истих људи,
Под утицајем њихових вођа,
''Свијест'' почела да буди,
И кад су се изборили за самосталност,
Са закашњењем су почели да размишљају
Kаква ће им бити старост,
Јер сада многи немају рада,
А због тога им не долази ни зарада,
А и они који успију да нешто раде
Сумњају да могу од те плате ишта да одваде
И оставе за дане старе
Kад својим изнемоглим рукама
Неће више моћи никаква примања да остваре.
Чуде се шта их је то снашло
И питају зашто њихово вођство
Није са корисним идејама изашло,
Те да привреду доведу у стање
Kоје би народима тих нових држава
Осигурало обећано благостање.
Чуђење је једно,
Стварност је друга,
Животни стандард већине људи
Је изван иоле пристојног круга
У којем су некад били,
А сада, кад се пријашња еуфорија
На њиховим лицима више не огледа,
Ходају замагљеног погледа
Kао да су се жестоким пићем опили.
Не могу да схвате
Kако су многи њихови политичари
Постали успјешни бизнисмени и стекли милионе,
А за напредак привреде и бољи живот свог народа
Нису у стању да икакву добру формулу из главе изроне,
Него им стално причају да треба да се стрпе

И да покушају да крај с крајем крпе,
А на себе неће то да примјене,
Него се обогаћују и не хају
Што цијене дивљају.
Политичарима и свјетске кризе служе као оправдање
За њихово на државном нивоу ''успјешно'' пословање,
И оне добро дођу,
Те уз погодно објашњење
Kод народа могу да прођу.
Обични грађани су чули
Да у њиховим новим демократским системима
Постоје сфере
У којима се неки новац ''пере'',
И вјероватно су ''сретни'',
Јер у том процесу и њихово ново друштво
Добива своје милионере.
То је ''хигијенски'' процес,
Јер је новац пролазио кроз руке људи нације цијеле,
А након његовог ''прања''
Он постаје ''чист'' и од народа се склања,
И доступан је само малој групи људи,
Kоја га користи, и стање у бившој Југославији
На свемогуће начине куди.

ПРОРОЧКА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Миомир Лакићевић – Шифра: ''Муке Историје'' – Јагодина
ИСТОРИЈА HA ОБУЦИ
Ево Историје, долази на часу
Поретку новом у школе с улица,
Сва je раздрндана, висе joj о пасу
Принципи слободе изгребаних лица.
Неми учитељи зинули од среће,
Што су je привели реду и култури
Поретку новом, што сужње покреће
У њихове среће и када се жмури.
Све je весело у важећој тами,
Затињу се узде ноћне о дуваре,
Нико више не сме у себи да чами,
Јер су Историје дојахане старе.
И народ je спутан у мрачне обуке,
Гурнут je из себе у жабокречине,
Нема Историје да му пружи руке,
Јер су joj лажима сатрте истине.
Зато je и она у шкилским клупама
Доведена да се дозове памети:
Да се не уздиже народним главама
И тиме Поретку белосветском штети!

ПРОРОЧКА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Александар Павић – Шифра: ''Пропалологија'' – Нови Сад
КОЛИКО СМО ПРОПАЛИ
Нисмо ни знали
колико смо пропали,
a звездано небо
ми смо сањали.
Ковачи наших судбина
и њихова свита
били су друштво
које се за све пита.
Осећамо у устима
укус горког плода,
док тражимо излаз
из овог живог блата.
Нисмо ни знали
колико смо пропали,
али после битке
сви смо генерали.

НАЈНЕОБИЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Марија Рожић – Шифра: ''Мркоњић Град
ЗЛАТНИК ЗА КЊИГУ
Али Баба зове мене
Због љепоте невиђене
Каже много воли жене
Из државе (не)чувене
Гдје се краде све и свашта
Што замисли људска машта
Украо би и он мени
Љубав што се краде жени
Обећава силна блага
Каже да сам њему драга
Ја се лако не предајем
Љубав своју не продајем
Остави ми златник један
каже да је књиге вриједан
Златник за књигу дајем
Због тога се сад (не)кајем

НАЈНЕОБИЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Ирена Христова – Шифрата: ''Убаво девојче'' – Велес
ДЕН НА ШЕГАТА
Оваа е хумористича песна.
Таа те развеселува,
те прави ведар и расположен.
Во едно село Прачка,
ферари возеше
едма црна мачка.
Сретна страчка
ја покани на
забава луда,
да види како
животните прават чуда.
Забава од ноќ до зори
животните
сонце не ги гори.
Мачка сретна деца,
дојдете деца на журка,
ќе видите како штурец,
свири шупелка.
На забавата,
на една голема бина
се избира лисица за мисица.
Оваа е хумористича песна.
Таа те развеселува,
те прави ведар и расположен.

НАЈНЕОБИЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Јаков Гаћина – Шифра: ''Моја сатира у срце дира'' - Задар
РАСУЛО НА БАЛКАНУ
Сада смо сви из еx Југе мали и сиромашни
И дужни велике новце
Постали смо изгубљене овце
Ми смо везани робовласничким ланцима
Све што вриједи смо продали странцима.
Мафија нам у држави влада
Једино је важно
Скупљати бодове у Бриселу
Те да се одржава геј парада.
У медијима се пропагира:
Само свој глас ти за Еуропу дај
И нашој муци ће доћи заувијек крај.
Наша држава добит ће златни сјај.

НАЈНЕОБИЧНИЈА САТИРИЧНА ПЈЕСМА
Љиљана Поповић – Шифра: ''Муве и рибе у аману'' - Књажевац
МУВЕ
Муве пред кишу уистину гризу
У сада увремењене прстохват живота у живот усржују
Из некада узгојене минуло сужањство изгревом подмлачују
Своједобно уљуђене узбрдне мисли кроз потрчне изгледно изнуђују
Док се кроз смешу огољених издисаја освртљиво уозбиљују
наде им ољуштене кроз малпигијеве цеви полегнуто истрчавају
Муве пред кишу уобичајено досађују
У црносмеђе површи одшкринуте ходом се клизећим наткожују
Из јуче излежене одомаћено гамижу у удворице се уживљавају
Приправне увек са сметилишта рашћушканог полећу - на мост слећу
Док лепљивим ногицама млатарају да изграбуљано ишчишћују
поштење и невиност погнуте главе пo плафонима исцртавају
Досадне муве увек досаду раздосађују
Муве пред кишу страхоплето зазиру
У зеленило позлаћене зуј суграшњице у одмах упуштају
Из облака измрштене тишину слутње громовима избуђују
Свегласно наименоване моћ своју у јек зунзаре главичају
Док се крилима прогледним нештедице зближавају
одасвуд мозаичним сличицама до слободе замашују
Муве пред кишу до бола гризу
У мед огрезле слашћу се благоречном пред потонуће заваравају
Из преткишја изјуначене муве пецape наоколишно боду и крв сисају
Надигнуте главе у кривочас немир ислужен одовечки ућуткавају
Док и њих паук у мрежу гладожедну са стрампутице не уведе
пo сили закона природе с ногу апетитно не поједе
3ато:
Не мувај никада никако николико
ни са ким ни због кога ни за кога
ни са чим ни због чега ни око чега
ни - за - бога - милога ни - до - века
да се и ти судњег дана у муву не преобратиш
да и ти у паукову мрежу недоплетену не улетиш

ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ
НАЈБОЉА ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ
Ђура Шефер Сремац – Шифра: ''Срећко Падавичар'' - Рума
КОЛИКО СМО (ПРО)ПАЛИ?!
Критика је сабља што речју удара
Она болно место треба да убоде
Лоше су нам слуге горих господара
Имамо језике, немамо слободе.
Колико смо ниско, беднички пропали
О, Господе, реци, још нисмо сазнали!
Слепац народ води ка још дубљој води
Мајка дете чува док у кал пропада
Однео враг шалу – Живот жртве тражи!
Падам, падаш, пада... – пропада нам влада
Родољубља нема за које се страда
Отишла ван Земље ''срећна'' омладина
Песмом грехе слави дрчна Домовина.
А клика на власти ставља со на рану
Лопови нам граде будућност незнану...
Истина од лажи коло патње снажи!

НАЈБОЉА ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ
Војислав Трумпић – Шифра: ''Воја 36'' – Јагодина
ОД ПРОПАСТИ ДО ПОЧАСТИ
Извори људског су постојања
Знају то добро сви људи света
Биће у заједништву и слози
Елементима за општи останак
Генерација које долазе иза нас
Нисмо безгрешни, живот je такав
Имамо много могућности да опстанемо
Прихватимо се рада који доноси корист
Радом je кажу и мајмун постао човеком
О томе говоре све могуће науке
Пa што да ми томе не верујемо
A стваран опстанак je загарантован
Само онима који су способни да истрају
Тако да тиме заокруже тај процес.
Зато што си жив и трајеш
А волиш људе, богами и власт
Опамети се и ослони на пријатеља
Па ће све бити онако како треба
С таквим поступцима се не пропада
Траје се дуго, веома дуго
A непријатељи би да те сруше
Ниште све оно што си ти створио
Алабучу на све тоје кораке
Крај би да ти сагледају што пре.
Знамо ли како се постаје човек
Ако не, онда погледајмо природу
Добро размотримо све њене законе
Одвојимо оно што je добро
Верујмо да се само добрим може напред
Остало све je оно што треба одбацити
Људи треба да буду људи свим људима
Слобода нека буде њихово гесло
Тековинама ћемо уздизати нараштаје
Волимо се људи јер љубав je срећа
Основа сваког опстанка на земљи.

НАЈОРИГИНАЛНИЈА ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ
Ђуро Стипановић – Шифра: ''Нема шифре'' – Мркоњић Град
КОЛИКО СМО ПАЛИ
Колико смо пали,
Очигледно се види,
Лично се за нас нико
И не извињава и не стиди,
Колико смо и зашто смо
Оволико настрадали.
Само нас може божија
Милост да спаси
Од голе пропасти.
Последње свјетло
Ако се угаси
Лако ћемо се изгубити
И овако смо мали.

НАЈОРИГИНАЛНИЈА ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ
Радован Берић – Шифра: ''Гласно шапутање'' - Приједор
СТАНДАРД ПАДА СВЕ НИЖЕ И НИЖЕ
Стање тешко у граду и селу,
Тресе криза државу нам ц'јелу.
Ако кризу народ нам преживи,
Народу ће и свјет да се диви.
Дошло вр'јеме најтеже до сада,
А стандард нам свакодневно пада.
Рекли су нам, да нам нема спаса,
Државна је сасвим празна каса.
Пара нема, то морамо знати,
А криза нас непрекидно прати.
До сада смо кредите дизали,
Ал' их нисмо у привреду дали.
Сад не знамо шта ће с' нама бити,
Враћати се морају кредити.
Европа нас стално игнорише,
На нас она и не мисли више.
И док стандард нама стално пада,
Жалосно је, ал' нас држи нада.
Европа ће ипак шансу дати
И Балкан ће ц'јели да прихвати.
На Балкан ће Европа нам стићи
И стандард ће Балкану подићи.
Жеља ће се наша испунити,
Европски ће члан и Балкан бити.

НАЈОРИГИНАЛНИЈА ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ
Мирослав В. Чавић – Шифра: ''Њакање сељака'' – Мркоњић Град
КОЛИКО СМО (ПРО)ПАЛИ
Колико смо пропали
О томе мало знамо
Лажима нас шопали
И још се копрцамо.
Само као мане
Мито и корупција
Окарактерисане.
Привреда у колапсу
Радницима шљаге
Одговорни у балансу
Прегрупишу снаге
A народ je у трансу
Лопови и битанге
Искористише шансу.

ЕПИГРАМИ
НАЈБОЉИ ЕПИГРАМИ
Ђура Шефер Сремац – Шифра: ''Срећко Падавичар'' - Рума
(Р)ЕПИГРАМИ
СКУП ГЛАС
Скупо странци продадох
свој незапослен глас –
у гробну рупу тад (пр)опадох
и тако пронађох спас!
КОМЕТА
Ни Земља није што некад беше
откако мамути изумреше.
Кврцнула их у главу комета...
Што није човека – велика штета!?
ВЛАДА – ЈАЛОВА НАДА
Кад год падне влада, само раја страда,
кад сам каси ближе, сам’ се влади диже!
И кад влада спава, народ боли глава –
јалова нам нада од владина рада!
МАГАРЕЋИ ИЗБОРИ
На изборима политичари
имаће властита пада глас.
За мене, магарца, нико не мари,
уши ми кваре леп изборни стас!
И-ја-и-ја-и-ја-ија!
МИР САТИРИЧАРА
Дочепао се
душевног мира
дође му главе –
рођена сатира.

НАЈБОЉИ ЕПИГРАМИ
Живко Гавриловић – Шифра: ''Сусрет 2011'' – Метлић
ОЧИ
Човеку се често очи затварају
слушајући бајке, лако се сну преда,
тек када му се отворе очи
- много штошта не може да гледа.
МОРАЛ
У времену свеопште кризе
сви се питамо - с моралом шта je?
Очигледно, морал je пао
у борби - за високе положаје.
ВРЕДНОВАЊЕ
Знање и морал нису на цени,
мада то нису вредности лажне,
откако je бизнис на сцени,
само су пape постале важне!
МОЋНИЦИ
Моћници су палили и жарили,
о њима je стварана фама,
пa није чудно што нам сад
- гори под ногама.
ЕГЗИСТЕНЦИЈА
Живимо на ивици егзистенције,
негативне појаве за то су криве,
што нам je друштво сиромашније,
лопови све боље живе.
НАРОД
Имамо вредан и поштен народ,
радно ангажован - максимално,
није могао да се поквари
- соле му памет стално.
ЧУДО
У ретроспективи смо веровали лудо
да ћемо направити привредно чудо,
на перспективу имамо друге погледе,
јер смо направили - чудо од привреде.

НАЈБОЉИ ЕПИГРАМИ
Милад Обреновић – Шифра: ''Раскршћавања'' – Рогатица
ПРИЈЕТЊА
НЕ ОСТАЈТЕ ОВДЈЕ
Пријетили смо празном
без метка у пушци,
кад се они наљутише,
добисмо по њушци.
ЏАБА
Џаба смо дизали три прста
нисмо имали карактер чврст
сад понизно дижемо палац
по неко средњи ил' кажипрст.

Не остајте овдје,
бјежите што прије
сунце нашег неба
не грије ко прије
што даље киднете
све је сигурније.
ГУД БАЈ

Падамо полако
Европи у загрљај
за нас успаванка
за њу залогај.

Мислимo да је
избор лијеп,
а то нам је
уствари крај,
идемо к Европи
''степ бај степ'',
а у ствари то нам је
''гуд бај, гуд бај''.

НАША БОРБА

ИСПАРИЛЕ ПАРЕ

Наша борба нам је дала
сто проблема и скандала,
наша борба нам подари
да мањина господари,
наша борба захтијева
власт се смије, народ зијева
(а мафија не оклијева).

Код нас може
што не може нигдје
чак и паре мијењају
агрегатно стање,
негдје су испариле
и све их је мање.

ЗАГРЉАЈ

НАЈДУХОВИТИЈИ ЕПИГРАМИ
Раде Ђерговић – Шифра: ''Амбис''– Чивијашки Шабац
НИСKЕ ГРАНЕ
Чим смо пали на ниске гране,
у руке су нам стрпали - банане!
ЛЕKЦИЈЕ
Они што су на испиту пали,
опет би нам лекције држали!
ПАТОС
Не може се од народа крити,
пропали смо, да горе не мож' бити.
ПРОПАСТ
Пропали смо и ту нема збора,
из пропасти, вадити се мора.
KОЛО
Да смо знали, кол'ко смо пропали,
у том колу, не бисмо играли!

НАЈДУХОВИТИЈИ ЕПИГРАМИ
Мидхат Хрнчић – Шифра: ''Не желим из пакла, цијели живот сам се мрзнуо'' Коњиц
НЕKАД И САД
Велики смо били скупа
На испиту сви смо пали
Одлука нам бјеше глупа
Засебни смо тако мали
БОЉИ ЖИВОТ
То су само празне приче
Оних што Е – унију славе
Нама бољег живота нема
Док не засучемо рукаве
БЈЕЖАНИЈА
Стање је данас такво
Млади нам из земље бјеже
А наша плодна поља
Под коровом пуста леже

НАЈДУХОВИТИЈИ ЕПИГРАМИ
Војислав Трумпић – Шифра: ''Воја 36'' - Јагодина
ТАЈКУН
Ево гледа са висине
на нас људе обичне,
пa само клима главом
да нам ломе кичме.
ВЕЗА
Имаш руке, имаш ноге
али шта ти све то вреди,
без нечијег само мига
неће ништа да ти меди.
ПРАВА РЕЧ
Из уста ти час излети
пa улети међу друге,
a вредеће само ако на
себи нема ни "чворуге".
ЛОВА
Врти тамо где бургија
ништа не би урадила,
a човек je као да га
"мокра крпа" ударила!
ДРУГ
Од младости ране
ви сте нераздвојни,
сви то знамо, али кадa на власт дође:
Извините, ми се знамо?
КОНКУРС
Стално нешто расписују
траже ово, траже оно
a ти вољан да докажеш
да je чак и вино стоно.

НАЈДИСКРЕТНИЈИ ЕПИГРАМИ
Дражен Јерговић – Шифра: ''Пародијаш'' - Загреб
ИЗБОРНА
Избори дођу и прођу,
ал` политичари народ стално глођу.
КУКАВИЧКА
Kултура народног кукања
моћнија је од крављег мукања;
Довољно нам је брукања
и без (вашег) присилног фукања.
ДРЖАВНИЦИ СТАРОГ КОВА
Нит` су људи нит` политичари,
нису дјеца, а ни поданици.
То су злобни насилници,
лопови и отмичари.

НАЈДИСКРЕТНИЈИ ЕПИГРАМИ
Марија Рожић – Шифра: Мркоњић Град
ПАРАДА
Одлазе нам стручни кадрови,
Немају шта да раде.
У земљи се поводом тога,
Приређују политичке параде.
ВОЗНИ ПАРК
Имају удобне фотеље,
Скупи возни парк.
Народ испуњава све жеље,
Ето разлога за весеље.

НАЈДИСКРЕТНИЈИ ЕПИГРАМИ
Ђуро Стипановић – Шифра: ''Нема шифре'' – Мркоњић Град
ОДЛИЧЈА
Одличја на прсима носе
Они који добро краду
Медаље им дају
Као за награду
РАНЕ
Због низбрдице
И због клизавице
Израњавани бауљам
До ЕУ заједнице
МОРАЛ
Ми смо радни народ
Жељни смо доброг рада
У тражењу таквог
Морал нам опада
СТАЊЕ
Наталитет нам је све мањи
Национални производ све тањи
И у том јадном стању
Стално смо у пропадању

НАЈДИСКРЕТНИЈИ ЕПИГРАМИ
Милорад Илић – Шифра: ''Млатило пискарало – Шипово
KAПA
Тачно је да је капа
старија од главе,
али је у неким
случајевима и паметнија.
СКИДАЊЕ ГЛАВЕ
Они који су Вам
скидали капу,
пожелеће једнога дана
да Вам скину главу.
ПОЗИВНИЦА
Не признај позивницу
за свадбу рођендан .
уколико она не садржи
упутство о праву на жалбу.

НАЈОРИГИНАЛНИЈИ ЕПИГРАМИ
Никола ЧД Пешић – Шифра: ''Хеј. Боже'' – Ниш
(ПРО)ПАДАЊЕ
Србија се неће сагињати,
усправно ће, храбро - пропадати!
ДИЛЕМА
Куда ми то идемо,
је ли то пут прави!?
Зар баш никог нема
да нас - заустави !
ПУТОВАЊЕ
У пропаст нас води
ова влада немо,
а нама је важно
да некуд - идемо!
ПАРОЛА
Идемо даље!
- слоган је власти,
а то нас води
ближе – пропасти!
ГОЛОГУЗАН
Пале му гаће,
и он раструбио свима!
А ја се мислим:
благо њему - кад их има!
ТОЧАК
Точак историје,
добро се припази,
не зауставља се
и кад те - прегази!

НАЈОРИГИНАЛНИЈИ ЕПИГРАМИ
Радован Берић – Шифра: ''Гласно шапутање'' - Приједор
ГУШЕЊЕ

ДИПЛОМА

ДОK је тешко политичко стање,
НАС је стално све мање и мање,
ЧЕСТО ово стање нас уплаши,
ГУШЕ народ разни мафијаши.
РАЗНЕ банде земљу подкрадају,

Kада му је неко рек'о,
да се свака школа плаћа,
он је знање брзо стек'о,
диплому му купи ћаћа.

ПОЛИТИЧKЕ вође за то знају.
САМОВОЉЕ кад спроводи банда,
ЧЕKАЈУ нас хаос и неправда.
НАС ће можда Европа спасити,
САМО ако бједнике прихвати.
KАЗНЕ ми смо већ платили тешке,
А због власти, која прави грешке.
НЕ видимо да ће бити боље,
ЧЕKА народ криза и невоље.
НИШТА код нас није као прије,
БОЉЕ би нам било да нас није.

ПОЛИТИЧKЕ ГРЕШKЕ
Kад држава није к'о државе,
политичке вође к'о без ума,
стално грешке политичке праве,
код њих често нема споразума.
СKУПОВИ
Предизборни скупови су јавни,
страначке се ту износе тезе,
за неке су то скупови бајни,
још кад има уз пиће и мезе.
ЛУТРИЈА
Играм лото, бинго, а и гребе,
а послије критикујем себе,
зашто нисам мало размислио,
узалуд сам новац потрошио.

НАЈОРИГИНАЛНИЈИ ЕПИГРАМИ
Мирослав В. Чавић – Шифра: ''Њакање сељака'' – Мркоњић Град
ПРОПАЛО
Мало, мало, помало,
Скоро све je пропало.
Оно што je остало
Ko гувно je постало.
ВЛАДА РАДИ
Прошетај! Несметај!
У влади се ради.
Све што влада ради
Разум изненади.
НАДЛЕЖНОСТ
Боље бити ненадлежан
Него бити надлежан.
Одговорности нема
A примања голема.
ШУМЕ СРПСКЕ
Ђепето je крив
За пљачку шума српске
Зашто није Пинокија
Правио од трске.
ПРОПАДАЊЕ
Да ли смо то пропали
Ил' још пропадамо?
Шта све да нас опали
A да не сазнамо.

ШАЛЕ
НАЈБОЉЕ ШАЛЕ
Ђура Шефер Сремац – Шифра: ''Срећко Падавичар'' - Рума
НЕСАНИЦА
(Морални пад)
– Хало, хало, имате ли нешто за несаницу?
– Имамо, зависи за коју врсту желите.
– Па, мислим, против оне љубавне...
– А, то! Може се, има се…
– Још ми треба и чај за смањење притиска, против љубавне чежње...
– Биће мало теже то да пронађем, али могу се потрудити.
– Јесте ли слободни сутра у вечерњим сатима?
– Да. А зашто?
– Па, мислим, тада сам ја слободан да преузмем робу.
– О, баш сам наивка! Слободно дођите, после осам сам као птица на грани.
– Знате шта, ја не тражим ни птичице, ни папагаје, ни ћурке, ни патке него лек против
несанице.
– Извините, немам ништа против. О томе можемо више причати када дођете у ситне
сате код мене. Знате, има доста тога да се каже... испита... испипа...
– Добро, добро. Само, још бих желео и бар 100 грама чаја „заборавка“, лакше да
преболим последњу, моју велику бившу љубав.
– Наћи ће се, наћи ће се... Муштерија је увек у праву.
– И могу ли добити бонус, ако се Ваша терапија покаже делотворном?
– Како да не. Свега има код Мице! За љубавне проблеме, ја сам 24 сата на услузи.
– Молим, шта кажете!? Ништа не разумем... А таман сам хтео поручити и бар сто грама
чаја за дизање потенције... и тако то...
– На правом сте месту! Ми то чинимо врло радо, само без чаја!
– Како сад то!?
– Лепо, посебним методом вештачког дисања „уста на уста“.
– Ама, немојте, молим Вас... Ја се плашим жена, још немам искуства на том плану...
– Лако ћемо за то! Роба Вас чека, само дођите, као што сам Вам предложила.
– Извините, али с ким то разговарам?
– Па, рекла сам већ. Овде Мица масерка, на адреси: прва кућа – поред апотеке.

Ђура Шефер Сремац – Шифра: ''Срећко Падавичар'' - Рума
МИНИСТАРСКЕ ЛАКРДИЈЕ
***
Статистика вели да смо се стрмекнули на само дно европских степеница образовања и
(не)васпитања. Мајку им мангупску, ко то тврди такву идиотску лаж!?
***
Просветари предлажу нове, светске формулације вредности оцена за представнике
министарства просвете и владе:
– недовољно активан – одличан 1
– неодговорно лицемеран – врло добар 2
– неутрално неодлучан – добар 3
– каријеристички успешан – довољан 4
– просветарски (не)писмен – слаб 5.

***
– Испунићемо вам све жеље: велике плате, топли оброк, пуне зараде током штрајка,
много компјутера за дечицу... ‒ рече председник владе штрајкачима.
‒ Хлеба, хлеба, господару! – завапише углас просветари, медицинари, полицајци...
‒ Биће и хлеба.
‒ Али када!?
‒ Па, ако не раније, онда сигурно – првог априла.
‒ Шта рече? На Дан шале! Дај тај багер! Вози Мишко!

НАЈБОЉЕ БАСНЕ
Раде Ђерговић – Шифра: ''Чабар''– Чивијашки Шабац
НА БРВНУ
Срела се два овна на брвну, па ће први:
-Склони се да прођем.
-Не долазиш у обзир. - одговори други.
-Знаш ли да пливаш? - упита први.
-Не знам. - одговори други.
-Е, онда смо обојица пропали. - рече први и ухвати залет.
БРИГА
Разговарају две кукавице.
-Драга моја, дошла су гадна времена.
-Због чега?
-Па, више нема гнезда где бисмо могле да потуримо своја јаја...
KОНKУРЕНЦИЈА
Жали се папагај свом колеги.
-Пропао сам начисто!
-Kако то мислиш?
-Лепо, од газдарице и њених пријатељица не могу више да дођем до речи. Плашим се
да ћу начисто онемети!
РАЗЛОГ
Разговарају два мајмуна на грани.
-Видиш ли колега да смо ми начисто пропали.
-Зашто?
-Па, човек се хвали да је од нас постао, па и ми морамо да испаштамо све његове
грехе...

НАЈОРИГИНАЛНИЈА САВРЕМЕНА БАСНА
Ђура Шефер Сремац – Шифра: ''Срећко Падавичар'' - Рума
ДА САМ ЈА НЕKАK’А ВЛАС’
Животињски оркестар)
Ех, прика мој, шта би било кад би било… Да сам ја некак’а влас’, та то би била
смејуријада, прави урнебес! Мислим, за широке народне масе. Веруј ми на реч паорску,
кад ти Сремац Панта вели! Постројио би’ све домаће, и понеку подивљалу животињу –
свеједно касти, на велики зелени тепих, на највећем стадиону у држави.
Kоји Орвел ’84, как’е трице и кучине!? Још бољу животињску фарму би’ ја тамо
њима, као чаробним штапићем, запатио. Добровољци, под полицијском присмотром,
били би главом и брадом: медо брундо, лисица мудрица, магарац тврдоглавац, алав лав,
тајкун мајмун, гица лепотица, јарац живодерац и остала музичка банда. Додуше, не би
им баш одма’ дао музичко-политичке инструменте у руке, јер нису још довољно
увежбани за управљачке ствари што живот значе. Прво би’ заблиндир’о врата на свим
излазима са стадиона, тек тол’ко да се будући становници-музичари уживе у
веродостојност (без)излазне ситуације са фарме. Онда би’ наредио медведу да се
постави испред свих животиња и брунда у свом урођеном ритму, јер је главни свирач у
бас-оркестру; повремено би’ га пустио да брунда као некак’и владалац из сенке (не би
било крова на стадиону, а сунце би непрекидно пржило!). Није лоше за почетак имати
једног наочитог момка који стално нешто гунђура у браду, а нико га не разуме (зато га
се и прибојаваду).
У тој стадионској архитектури музичке власти био би главни јогунасти мага.
Именовао би’ га за вођу животињског оркестра, а мор’о би да при’вати из прве, јер
тајно гласање било би унапред обављено, са судбинским последицама у случају
отказивања послушности (обављање операције кастрирања на домаћој клиници, без
анестезије!?). Премудра лисица би морала да му се непрестано клинтоновски мота
између раширених ногу, и умиљато цвили, са великим друштвено-политичким циљем:
натерати га свим могућим женским атрибутима да је прими у луксузни кур-салун
управе стадиона. После свршеног посла око убеђивања, да не велим обрађивања –
могла би да почне магарећа парада отварања фестивала.
И још би’, прикане мој, госпођици Гици Прасић забранио да, у међувремену,
халапљиво попасе сву траву дугим језиком, због очувања личне партијске линије.
Алави лав би’ именов’о свог помоћника, тајкуна мајмуна, за шефа обезбеђења, са
циљем чувања реда и мира међу питомим и подивљалим, навијачки расположеним
животињама: вуцима, којотима, шакалима и другим дрогираним фановима. Једино би
мор’о дати уступак тим крвожедним навијачима: дозволити им да именују вођу
урлатора стадиона, тек тол’ко да се очува равнотежа између супротстављених страна.
Није то далеко од памети, чита и паор Панта историју, да не велим учитељицу живота,
која лепо к’о ђачићима свакодневно понавља: завади па владај! Госпон-мајмуну би
највише одговарало да повремено лупа породичног пријатеља магу по подебелом
стомаку јер би то добро ођекивало у јавности. Дао би’ му још неке дужности у
управљању раштимованим оркестром јер мајмусање никад није на одмет у кризним
ситуацијама, тек толико да се одвуче пажња од тајне посете НН-лица у супер-мини
сукњици, чувеној клинтоновско-магарећој соби.

Претпоставке су претећи уверљиве да би током вишедневног, скупштинскостадионског (за)седања удвоје, иза затворених сеxy-врата, под строгим обезбеђењем –
остали (не)верни, тобоже слепи поданици морали сталнопасти дивно одгојену траву, у
циљу спречавања неконтролисаног раста исте, као и успешног придруживања
еколошкој акцији „Здрава трава – дијета права“, јер тако тата, алави лав каже.
Наш’о би се негде у ’однику, иза врата, и шпијунски брадати јарац, тек тол’ко да
запрети роговима, мада народ вели: „Не боде све што је шиљато“, да не ланем – ’урато!
За све то време ситуацију би мирно глед’о, заваљен у фотељи крај шанка, онај
страшни, а лењи лав, алав на бесплатни народни роштиљ. (Не треба сметнути с ума да
су и фараони спасавали и украшавали своје царство уз помоћ лавова, а у знак
захвалности хранили их робовима у арени колосеума.) Њему иза леђа, скривено иза
платна паравана, будно би било, на сваки сумњиви шум, његово лично обезбеђење, злу
не требало. Па нек писне ко сме!
Пошто би магарећи вођа параде био плодоносном активношћу лисице
растерећен фрустрација биолошке природе, прогласио би’, Панта, прика мој, све уз
народну тамбурицу (које фанфаре, та нисмо још у Јевропи!?), у здраво лепој народној
ношњи – почетак такмичења, да не велим феста у млаћењу празне сламе. Победник
добија прелазни пехар да наследи магу, диригента врло перспективног оркестра, на
(не)одређено време. Сигурно би све животињке биле задовољне јер после оног пасења
и преживања сирове траве добро би им дошла промена – да засладе златножутом
сламом!
Једини проблем ће бити у реализацији ове гранд-параде. Наиме, већ су
попуњени сви термини, данас и овде. Тек у наредне две године (до 2012.), биће могуће
одржавање финалне изборне вечери за поменутог маестра са чаробном диригентском
палицом, равнатеља Животињског оркестра. А стадион тесан, а оркестар бесан! Тако се
отвара двострука шекспировска дилема: пасти ил’не пасти траву, и даље, на стадиону
(у циљу штедње) и друга: на кратке или дуге стазе (не/расипнички)!? А дотле – липши
магарче док трава не нарасте! Спаса нам нема, нове траве бити неће. А на сламу –
тешко се навикавамо.
А питаш ме, прикане мој, који сам очин онда све ово организов’о кад нико не гарантује
некак’у реализацију. Kакво глупо питање! Та ман’те их, нека се тако зверке увежбаваду
за наступ у зацртаној будућности. Треба бити спреман кад дође стани-пани. Не дај боже
да нам падне на (не)паметну главурду онај (пре)цењени шпијунски сателитић!? А
можда и треба! Ала би било гвожђурије за продају на Србоотпаду! Да оркестар извади
штету.
Немој ми само бити песимиста, како оно веле неки ненаштимовани музиканти.
Не помињи ми да нас не може спасти ни комплетно животињско царство, а камоли пар
немузикалних, полудивљих животиња из тамо неке – странске Уније-Утопије. Ипак, ја
сам за ону: уздај се у се и у своје кљусе, па било оно мало брдско-планинско или
подебело, широко-равничарско. Што је мање, оно боље вуче јер зна да нема ко да му
припомогне. Што је тање (већ му се и ребра провиде!), оно је жилавије, отпорније на
вирусе, а и навикло, срећник, на суво сено (Ставише му бећари зелене наочаре – да
мисли јадничак како једе сочну зелену траву! Ваљда му се неће дати на зло од
изненадног благостања!?).
У ова тешка (гр)ебена времена треба бити оптимиста у тим музичким стварима,
прика мој, па ти види! Не дај боже да буде по оној: кол’ко пара, тол’ко и музике. Једино
ме забрињава онај вечити календар ишчезле цивилизације Маја, што нам прогнозира ту
фаталну дванаестицу. Било како било – биће него шта ће, па ти чувај гаће!? Од свих
погодности загарантован нам је једино пут – у вечна, свемирска ловишта. Амин.

НАЈОРИГИНАЛНИЈИ САТИРИЧНИ ХОРОСКОП
Бранко Мићић – Шифра: ''Српска банана'' – Нови Сад
САРПСКИ ПОРЕСКИ ХОРО(Р)СКОП
Драги и поштовани публикуме, биће ми особита част да вам саопштим опште
порескоје предвиденије према удивитељном предсказанију наше познате
хороскопичарке Елизе или што би простејши народ каз'о Јелке, а све у општем
видјенију наше отачествене позиције. Да не идем у даљнејше продолженије, све ћу вам
изложити редом по знаковима зодијачним:
За рођене у знаку ЈАРЦА следује општерогато предвиденије, само што се не зна где ће
рогови израсти. Важно је да буду спремни за бријање на суво, рачунајући на могуће
несташице.
За оне што ВОДОЛИЈИ припадају биће све прилично разводњено као и до сада, са
тенденцијом да буде накисело. Имаће среће са новцем током целог периода, ако им
порезници не уруче мандатну казну за погрешно паркирање.
Рођени у знаку РИБЕ имаће могућности да исклизну, ако их надлежни благоврeмено
добро не стисну.
ОВНОВИ могу бити без бриге. Њих су и до сада успешно шишали, па су на све одавно
навикли . Ако искористе повољне вибрације звезда које су на њиховој страни, срећа ће
им бити наклоњена, уколико се у међувремену не уведе зимско шишање оваца.
Рођени у знаку БИКА треба да се чувају БИКА КОЈИ СЕДИ, посебно ако је задужен за
одмеравање пореске основице.
БЛИЗАНЦИ ће имати шансу да овогодишњи харач поделе по пола, и тако ће решити на
изглед несавладиве проблеме.
Без обзира на снагу њихових клешта РАКОВИМА се препоручује да са органима
пореским избегавају неспоразуме, рачунајући на моћ њихових маказа.
Рођени знаку ЛАВА биће у сјајној форми све док не сазнају колике су им укупне
дажбине на крају године. Препорука: мање рада уз више одмарања, јер зашто трчати за
пленом када вам га на крају лешинари отму?
ДЕВИЦЕ ће ове године имати много прилика да их порезом раздевиче. Важно је да се
ослободе предрасуда и смело корачају кроз живот, јер хоћеш нећеш, време ипак полако
пролази.
ШКОРПИОНИ треба да буду опуштени без обзира на сва изненађења која их очекују.
Залихе отрова нека чувају за ванредне ситуације.
СТРЕЛЦИ, посебно они млади имаће добар пословни период, уколико им нови порески
закон не пригуши добре вибрације.
Све у свему, пошто улазимо у годину немогућих могућности, у знаку лисице маскиране
у вука, уважаемому гражданству усрдно препоручујемо создержаност и стрепленија
исказаније , на општу ползу отачаства и премудрога правитељства.
Индивидуама склоним прејаком узбужденију и секирацији уместо скупих увозних
седатива, шумског кореније глоданије усрдно препоручујемо.

