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1
На челу државе би требало да је
државник.

2
Човек се може сакрити само иза свог имена.

3
Не сећам се да сам умро,
Мора да је било давно.

4
Кад поново умрем,
(Мораћете да попричекате)
Јавићу вам се,
Да не бисте бринули.

5
Само да прескрцам дваеспрви век,
После ће видимо.

6
Ошишао сам главу, 
Као Енглези траву.
Ма, ко их шиша,
Кад нису из Ниша.

7
Бог је створио човека,
Потом је човек измислио Бога.

Одзив: Е мој Боже, други пут, памет у главу.
(Ивана Пихлмаир-Милићевић)
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8
Био сам ноћас у музеју, 
Не као експонат,
Онако.

9
Он је сишао са неба,
А ја сам сишао с ума.

Одзив: У сјајан дан, као Сима Пандуровић...
(Васа Павковић)
Је л′ се то десило у скорије време?
(Јелена Поповић)
У првој половини прошлог века.
(С.Б)

10
Пустио сам човека
Да умре у прози,
Као будала.
Сад се једем.

11
Кад сте ви ту,
Ја сам на коњу.

12
Господе, 
Ако поново решиш да правиш човека, 
Стави прст на чело.

13
Пију стојећи,
А ходају четвороношке.

14
Ма, 
Пусти педере,
Шта ти сметају људи?

15
Нико ме ништа не пита,
А ја им одговарам:
Добро сам,
Још не пишам у ципеле.

Одзив: Значи на време откопчаваш шлиц.
(Милица Станисављевић)

16
Штетни холестерол имају само
Они који су га мерили.

17
Отишао је у ве-це,
Испашће нешто крупно.

18
Драги пријатељи,
Једва сам дочекао,
Да се родите. 
Љуљаћу,
Не брините.

19
Догађало:
Краљ буде мали, 
А име му охохохо.
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Реплика: Јухахахахахахаха...
(Виолета Јовић)

20
Човек не може да нађе човека,
Ни за лек.

Одзив: Лијека за човјека нема-или си човјек или ниси...
(Мирослав Б. Душанић)

21
Не секирајте се:
Биће и горе, 
Па ће вам се свиђати.

22
На време сам истраћио силно време,
Кад је било време.

Одзив: Па боље је кад је време него кад је невреме.
(Милица Станисављевић)
Боље је да будеш пет година дуже студент, него пет 
година дуже пензионер.
(Јован Опачић)
Поједини живе дуго, ако не умру као апсолвенти.
(С.Б)

23
Идем за њом,
Као куче.
Нити аје,
Нити лаје.
Ав,ав!

24
Зини нешто:
Онако,
На сав глас,
Као ја,
Кад сам био бесан пас.

25
Знам да спавам на свим  језицима,
Ал ми некад дође да зинем на сав глас,
Као онда кад сам био гладан као пас.

26
И кад пишеш о другима,
Пишеш о себи.

Одзив: Шта год да пишеш, пишеш о себи.
(Живослав Милорадовић)

27
Неједнакост је суштина слободе.
Једнакост из математичких (формалних) теорија је смрт 
за слободу.

Одзив: Неједнакост је живот, једнакост је смрт.
(Јован Ранђеловић)
Једначина слободе је једнако право на неједнакост.
(Весна Станишић)
Једнако право на неједнакост је математичка теорија. Да 
би били слободни морамо и у праву на неједнакост бити 
неједнаки.
(Иванка Бајић)
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28
Истина, по правилу, највише боли. 

29
Јевреји су одавно схватили да
народ који не мисли да је изабран мора да пропадне.А ко 
нама брани да мислимо.

30
Не открива човек мисао,
Већ она открива њега.

31
Увек има, после.
А после ... нема кајања.

32
И ја теби!

Одзив: Такође.
(Нада Петровић)

33
И теби, и фамилији,
Свима...

34
Жена да би била госпођа,
Мора да се уда.

Одзив: Што јес, јес...
(Нада Петровић)
Где је ту нова клопка? Ја сам се три пута удавала.
(Ивана Пихлмаир-Милићевић)

Госпођа на куб.
(Нада Петровић)
Мушкарац да би био господин мора да ожени госпођу.
(Ивана Пихлмаир-Милићевић)

35
Благо песницима,
Њихово је царство небеско.

Одзив: Мина небо ал не знамо да ли лево или десно?
(Милица Станисављевић)

36
Ташта је одавно покојна,
Али и даље упорно тврди, 
Дала је краљицу за коња. 
Није знала да игра шах.

Одзив: ... Али свака жена зна да са мало маште сваки 
коњ може да игра улогу краља, докле јој се игра...
(Милосава Мика Павловић) 
Та, није Панчево преко мора, него преко баре.
(С.Б.)

37
Добар коњ може добро да повуче,
Али не може коњ да вуче државу.

38
Коњ је племенита животиња, 
А човек..

Одзив: Да није човека, коњ уопште не би био третиран 
као пленеита животиња већ би се на њега гледало као на 



12 13

Стојан БогдановићОБЗНАНА

јазавца или сову ушару.
(Живослав Милорадовић)

39
Поезија је и болест и лек.

Одзив: Тешко хронично обољење... али и „драгоцени 
мелем за душу“...
(Мирослав Б. Душанић)

40
Мисао је као пас луталица,
Запишава редом.

Одзив: Тамо где треба.
(Миша Тимченко)
Мисао је камен темељац свега видљивог и невидљивог, 
ова која „запишава“ је видљива.
(Јован Ранђеловић)

41
Остајте овде,
За боље и нисте.

42
Жена ако хоће да има магарца, само се уда.

43
Жене су најлепше ствари на свету.

44
Ових дана гутам поезију,
Баш сам се лепо поправио.

Одзив: Високо калорична поезија гоји, то си требао да 
знаш а не сада да се хвалиш?
(Јован Ранђеловић) 

45
Нисам више онако цмољав,
Каквог ме је запамтила.

Одзив: Ниси реко у ком делу си ојачао.
(Милица Станисављевић) 

46
Мирославу Б. Душанићу
Мој годишњи одмор,
Искористила је моја жена. 

Одзив: И минули рад.
(Јован Ранђеловић)
Зар жена није одмор? Шта ће вам неки тамо „годишњи“?
(Ивана Пихлмаир-Милићевић)
Јел то била на девичанским острвима?
(Милица Станисављевић)

47
Иванки Бајић
Али, носим се.
Док ми не кажу, Носи се.

Одзив: Ту одлуку доноси „(при)проста“ већина.
(Јован Ранђеловић)

48
Будале не схватају,
У Народној скупштини се распреда
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О прописима,
Не о законима.

Одзив: Распредају се влашке патке.
(Милица Станисављевић)

49
Мир,
То је само једна одвратна идеја.

50
Издаваше парете на певаљке,
Па им с′г крив Ђавол.

51
Сат је гадна машина,
Отпала му казаљка, 
Али он такће.
Као мери нешто. 

52
У стадох на криву ногу,
Морам да легнем.

Одзив: Прво исправи ногу, па онда устај.
(Живослав Милорадовић)

53
Одсекли дрво,
Да би сазнали, 
Колико је старо.

54
Изгубио сам мобилни телефон. 
Сада сам ја изгубљен, 

А не он.

Одзив: У случају губљења
мобилног телефона, треба користити личну карту. Тамо 
све пише.
(Живослав Милорадовић)

55
Никога и ништа ја нисам бацио.
Напротив,
Набацио сам неко кило.

Одзив:
Па то што си набацио неко кило ти је плус, лакше ћеш 
да бациш некога.
(Милица Станисављевић)
Не бих рекао да је неко.
(Живослав Милорадовић)

56
Жене и телефони се краду,
Остало се позајмљује.

Одзив: Што се жена тиче, чиповање не даје „очекиване 
резултате“.
(Миша Тимченко)
Бадава је кад жена неће, онда ништа од „даљинског“.
(Ивана Пихлмаир-Милићевић)

57
Доктрине су ту да вас ослободе,
Сопственог Живота.

Одзив: Баш јако.
(Горан Ранчић)
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58
Уместо да устанеш, 
Одустани.

Одзив: па умри, е неће моћи!
(Иванка Бајић)
Хвала за савет, али ја сам одавно умро. Сада се мој дух 
маје и замајава.
(С. Б.)

59
Ма иди,
Сликај се.

60
Шале,
Нису за будале.

Одзив: Па зато ја и волим много да се шалим.
(Милица Станисављевић)

61
Овај живот се толико изгребао.
Нема више места,
Ни за једну огреботинку.

62
Како год се окренем,
Увек је: 
На погрешну страну.

Одзив: Не говорите, молим Вас, у моје име!
(Мирослав Б. Душанић)

63
Време је скупо,
Зато што не постоји, 
Зато што га нема.

64
Човек воли да га неко похвали,
Чак и када је мртав.
Иначе, оде доктрина.

65
Живот је добра мисао,
Која се прича,
Само пријатељима.

Одзив: Понекад се и оћути с неким.
(Милица Лилић)

66
Ишао сам на пијац,
Да купим виц.
Остало је папрено.

Одзив: Да ли је виц био масан, или си купио неслану 
шалу.
(Живослав Милорадовић)

67
Кад  год идем на пијац, 
Добијем кијац.

68
Не могу рећи, 
Најбоља је кад спава.



18 19

Стојан БогдановићОБЗНАНА

Много хрче!

Одзив: Дању прича, ноћу хрче а у сну ме за нос вуче.
(Јован Ранђеловић)

69
Тражи књигу. Уопште не разумем зашто! Али, нема везе, 
кликнем и пошаљем. Не прође неколико секунди, а он 
ми каже да није то тô. Воли, каже, да је држи у рукама, 
да осети њену тежину, да је мази. Изгледа да је поезија 
добра само на кило.

70
Ивани Пихлмаир- Милићевић
Она је одлетела,
А ја сам одлепио.

Одзив: Битно је где ћеш сад да се залепиш.
(Милица Станисављевић)
Настаје нова књига.
(Иванка Бајић)
Долетеће она опет. Донеће и лепак.
(Ивана Пихлмаир-Милићевић)
Миша је јуче одлепио, јер она његова није одлетела.
(Ивана Пихлмаир-Милићевић)
дадада...
(Ненад Петковић)

71
Теорема. Бог постоји.
Доказ. Комунисти стално говоре да Бог не постоји. А, 
они лажу. SQFD.

72
Попа је страх од владике,

А не од Бога.

73
Ако знате како је страшан владика, 
Онда је Бог ништа.

74
Не претеруј,
И не понављај ми,
Нисам глув.
Видим.

75
Е, пушко, 
Да си мушко.

Одзив :... или „знам те пушко, кад си била мушко“...
(Градимир Стојковић)

76
Од данас сам на дијети.
Жена је почела велико спремање,
За своју годишњицу матуре.

77
Зајечарци ће добити на изборима,
Само ако странке изгубе.

78
Један проверени рецепт:
Лагано јело, 
Лагано пиће, 
Лагане жене 
- Дуг живот. 
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Употребљавати по потреби и према својим 
психофизичким, финасијским и другим могућностима. 
Што се жена тиче, прецизније - ако је врућина, не преко 
сто кила, ни она, ни он. Што, нажалост, није мој случај. 

79
Мој пријатељ Мирослав Тодоровић
Отишао је грлом у малине,
У Трешњевицу.

Одзив: Увек има три разлога, малине су трећи.
(Јован Ранђеловић) 
А набрао је јагоде.
(Милица Станисављевић)
Обрао је бостан.
(С.Б.)
Важно је да га нису ухватили.
(Јован Ранђеловић)
 
80
Земља се одавно откотрљала
Низ свемир.

81
Човек је и крст и мач.

Одзив: Силом духа мењаће се свет.
(Јован Ранђеловић)
Мисао је енергија.
(С.Б.)
Одложимо мач.
(Јован Ранђеловић)
Ма крст смо одавно обесили, а мач нам виси сваки дан 
изнад главе.

(Милица Станисављевић)
Ако га клином закуцаш за крст, спасићеш свет.
(Јован Ранђеловић)
Мачем по/крстио, крстом опростио.
(Мирослав Б. Душанић)

82
Одложимо мач,
Или  човека о клин.
Свеједно је.

83
Изгледа да га је Господ
Направио у нужди.

Одзив: Ипак је била у питању велика нужда.
(Јелена Поповић)

84
Ако имаш намеру да скачеш 
Са месеца,
Прво, кажи, Хоп!

85
Не каже се, Јебо те певац,
Него, Јебо те патак.

86
Кад год не може да уједе,
Бежи и режи.

87
Ако скочи са месеца,
Онда мора поново,
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Да ла(јку)је на њега.

88
Елизабети Милошевић
Сваког славног учитеља су 
Прославили његови славни ђаци. 
И Њега, Дабоме.

89
Дарвин је постао од мајмуна, 
А мене је родила моја Надица.

90
За оне који издају свога учитеља,
Никада се не установи,
Ко је крив.
Учитељ,
Остаје учитељ.

91
Ако су прави учитељи,
Онда су и прави људи.
Важи и обрат.

92
Мирославу Тодоровићу
Видесте ли,
Каква је силна ала,
То знање?

93
Зајечарци изгубили
На изборима.

Одзив: Победници су испод цензуса.
(Јован Ранђеловић)

94
Кад сте већ голи,
Сунчајте се.
Можда поцрвените,
Од стида.

95
Држава није положила,
Ни малу матуру.

Одзив: Паде на испит и не трепну.
(Горан Ранчић)

96
Са позиције вука,
Он на овцу право има. 

97
А у петак,
Народ ће добити,
Метак.

98
Министар просвете није положио испит,
А и даље је на буџету.

Одзив. Ту се не полаже већ само рас-полаже!
(Милица Лилић)

99
Мојој жени                                                       
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Сада је најважнија кројачица 
Увек треба нешто
Да јој попусти.  
Моје је да ћутим.

Одзив: Кројачице им скроје, а ми плаћамо!
(Горан Ранчић)
Попусти су увек популарни... неко попусти око струка, 
неко изван струке, неко у мозгу...
(Горан Лаз)

100
Професорски посао је супер,
Само да нису ови студенти.

Одзив: Који слабо плаћају.
(Милица Станисављевић)

101
Сваког јутра излазим 
Из сопствене коже.
О...

Одзив: У сваком случају, врати се око подне.
(Милица Станисављевић)

102
Када бих смео,
Рекао бих овима,
Да су свиње.

103
Нису ни све овце за шишање,
Неке су за...

Одзив: Неке су за мужу.
(Милица Станисављевић)
Неке су за почетак преговора.
(Јован Ранђеловић)

104
Људи сада живе комотније,
Више им није тесна кожа.

105
Ма, пусти ЕУ,
Није то за нас.
Ми смо сиротиња.

106
Боље је без гуше,     
Него без душе.         

Одзив: Важи за оне који је имају. Осталима треба 
заврнути шију.
(Милосава Мика Павловић)

107
Криво је право,
Није реч о правди.    

Одзив: „Право има само у бунар“, рече мој покојни отац 
Вилотије.
(Виолета Јовић)
Куј није крив, кад несмо прави.
(Горан Ранчић)
Куј крив, куј прав, ми испадосмо грбави.
(Милица Станисављевић)
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108
Да Га није издао,
Да ли би васкрасо.

109
Криво ми је право.
И њему,
Рекла ми комшиница.

Одзив: Неки старац у мом завичају каже: Боли ме 
кривак.
(Обрен Ристић)

110
Министру просвете
Закључите оцену из владања,
Кец.
Нема више кец-мец,
Само кец.

111
Сада ме комшинице само
Лајкују.

112
Сунце ти твоје, Жарко!

Одзив: Пропустио си сунчање.
(Милица Станисављевић)
Вријеме је да зађеш.
(Мирослав Б. Душанић)

113
Држава нам је болесна,
Само лежи и режи.

Одзив: Србија се савијати неће, само ће се болно 
испружити.
(Мирослав Б. Душанић)

114
Јуче, за председника,
Пред камерама одраше змију,
Сада смо ми на реду.

Одзив: Одавно нам огулили кожу а сад оће да нас деру.
(Горан Ранчић)
Нас увелико деру, змије су заштићене.
(Јован Ранђеловић)

115
Докле ће ови да висе,
На државне сисе?

Одзив: Какви су, док је не исисају попуно!
(Милосава Мика Павловић)
Дошло доба да се сви одбију од сисе.
(Vinko De Banat Rukavina)
Док им Европа не да цуцлу, па ће као сав нормални 
народ да сисају на празно.
(Јован Ранђеловић)
Да има млијека, сисали би довијека. Кад извор пресуши-
што је неминовно-добиће прст.
(Мирослав Б. Душанић)
Бандера је све мање. Зато висе на сисе.
(Живослав Милорадовић)

116
Доситеј је Обрадовић,
Жарко није...
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Одзив: Још само да и он схвати то!
(Милосава Мика Павловић)

117
Пазите,
Колективни уговор
Није тоалет папир. 
Не можете њиме обрисати...

118
Гаће не  ваљају када су тесне,
А ни када су широке.
Дакле,
Поблем је у гаћама.

Одзив: Кад се неко разгаћи, да ли је у гаћама или без 
гаћа?
(Мирослав Б. Душанић)
Не носити гаће или из гаћа извадити проблем.
(Мирослав Б. Душанић)

119
Вода је одлична,
Али је много мокра.

Одзив: Како праве сува вина од воде?
(Јован Ранђеловић)

120
Када нема вина,
Добро је и пиво.

Одзив: Недостаје објект да буде проверен субјект.
(Мирослав Б. Душанић)

Жена није вино.
(С. Б.)
Није ни пиво.
(Ивана Пихлмеир-Милићевић)

121
Пас је везан,
А мечку немамо.
(Превод из Сенће)

Одзив: Ако се пас одвеже, мечку ћемо да родимо.
(Јован Ранђеловић)
Још увек је рађамо, има да траааајееее...
(Миша Тимченко)

122
Диплома ти важи,
Само, ако је поштено купљена.

123
У рај се не улази.
Отуда износе.

Одзив: Ко хоће у рај, мора да положи малу матуру.
(Јован Ранђеловић)
Продајем, урађене тестове за рај. Шифра „Жаре“.
(Јован Ранђеловић)

124
Јавите Му се 
Икада вам је добро.

Одзив: Немамо времена: Славимо.
(Мирослав Б. Душанић)
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125
Жена није само за мирисање.

Одзив: И да скува ручак.
(Милица Станисављевић)
Можеш и да се закитиш.
(Јован Ранђеловић)
Није само за вас, она је и за мене...
(Мирослав Б. Душанић)

126
Може да се деси,
И да задеси.

Одзив: Може и да се не деси, а да те задеси.
(Мирослав Б. Душанић)

127
Уживајте у одрицању
Од уживања.
Журим.
Придружићу вам се,
Када се вратим одозго.

128
Промисао се не одриче мисли.
Она се стара о њеној слободи.

129
Председник јадан,
А народ гладан.

Одзив: 
Предсједник биједан а народ жедан.

Док предсједник клати народ се пати.
Предсједник се поноси а народ му проси.
(Мирослав Б. Душанић)
Кад предсједник купује звања
И за очекивати је срања.
Кад је предсједник клада народ страда и пропада.
(Мирослав Б. Душанић)
Треба сменити гада.
(С.Б.)
Што народу споро дође, још спорије изађе.
Тешко оном кога битанге бране.
(Мирослав Б. Душанић)

130
Народ је гладан,
А он и даље,
Мртав ладан.

Одзив: Ко је ладан, није гладан.
(Миша Тимченко)
Ко летос умре, за њега нема зиме.
(Винко Де Банат Рукавина)

131
Држава почива на просвети,
А власт на понављачкој освети.

Одзив: Остадоше само понављачи.
(Милосава Мика Павловић)

132
Видесте ли шта ради војска у Египту.
Наши војници деру змије за председника.
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Одзив: Ако деру змију, могу и „фараона“.
(Јован Ранђеловић)

133
Маске су пале,
Обукао маскирну униформу.
Крије се од народа.

134
Лепота је она реч
Која ти жари врх језика,
Која васдан с тобом путује.
А када ти одеш
Тамо далеко,
Она стоји на крајпуташу,  
Кога сви познају,                                         
А нико не зна када је ту засађен,
Нити када је порастао, 
И све дочекује и испраћа   
Као мати.                          

135
Сад је време да вита постане алфа.

136
И ове године сам на годишњем одмору.

Одзив: Зову га годишњи.
(Саша Стојшин)

137
Најдужи датум који је икада пронађен
Добио је име јануар.
Фали му година.

Одзив: Време и јесте растегљива категорија.
(Милосава Мика Павловић)

138
Срби масовно мењају ЕУ за Аууу!

139
Ако Србија буде српска,
Онда ће и Косово.

Одзив: Баш сам синоћ сањала о томе.
(Милица Станисављевић)

140
Нема потребе да се правите луди,
Ви знате ко управља Србијом.

Одзиви: И које све управљао...
(Владан Пејчић)
Зар се ми само правимо лудим?
(Мирослав Б. Душанић)

141
Боље пешке,
Нема грешке.

Одзив: Колико ми је познато, брзина није врлина, и 
није ни саставни дио „лијепих манира“: ни при ићу, ни 
при пићу... а жене их такође не воле (оне знају из којих 
разлога!)...
(Мирослав Б. Душанић)

142
Муж, а нема ни сто кила.
Само једну.
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Одзив: Немојте строго-Није лако зарадити килу.
(Мирослав.Б. Душанић)

143
Почео је школски распуст.
А држава је на распусту, 
Неколико деценија.

Одзив: Држава је распуштена.
(Мирослав Б. Душанић)

144
Сом се хвата на златну рибицу, 
А не на бућку.

Одзив: На бућку се хватају само „сомине“.
(Мирослав Б. Душанић)
Боље гризе на девизе.
(Мирослав Б. Душанић)

145
Сом се не хвата на бућку,
Него на мућку.

146
Ако буде Дуде, неће буде.
Ако не буде Дуде, ће буде.

147
Лако је било Сими Сарајлији да буде учитељ,
Имао је Његоша за ђака.

148
Министар просвете је тако добро радио
Да се свима згадио.

Одзив: Баш сам повраћала.
(Милица Станисављевић)
Код тровања је пожељно изазвати повраћање. То је 
једна од првих мјера ХИТНЕ ПОМОЋИ. На овај начин 
се један дио отрова избацује, прије него што изазове 
озбиљније поремећаје... 
Ако се касно утврдило да је ријеч о тровању 
(овај случај), онда повраћање не помаже. Чак је 
контрапродуктиван, јер се на тај начин слаби организам 
(губе се за живот важне хранљиве материје...).  
Овдје треба примијенити фазу ЛИЈЕЧЕЊА, и не 
изговарати се упорно на немање пара и несташицу 
лијекова. Ако ништа друго – као привремене мјере 
– примијенити приручна средства и НАРОДНУ 
МЕДИЦИНУ... 
(Мирослав Б. Душанић)

149
Ако немате право,
За то вам није криво право.

Одзив: Крива је Дрина...
(Милорад Тимченко)
Битно је имати, па било ти криво или право.
(Мирослав Б. Душанић)
Ма право имам али ми је криво.
(Милица Станисављевић)

150
Остадосмо сами, ја и ја.

151
Кад скинем наочаре,
Морам да пипкам.
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Одзив: Па дал ће ти буде лоше кд пипкаш?
(Милица Станисављевић)
Имамо ману да пипамо и по дану.
(Мирослав Б. Душанић)

152
Бубањ је и даље тупан.

Одзив: Отишло све на добош.
(Горан Ранчић)
Ма, само да није тупаџија.
(Милица Станисављевић)

153
Закопали га живог,
Хоће мрца да мрцваре,
Да га крчме.

Одзив: Као човек не вреди пребијене паре. У деловима, 
око милион еура.
(Горан Ранчић)
Сад не могу да доручкујем.
(Милица Станисављевић)

154
Када гледаш у сунце,
Твоје или туђе,
Затвори очи.

155
Србија би била,
Да у влади нема де била.

Одзив:  У Србији све, Били до Билија: Де Били, Про 

Били, На Били, Ра Били, Гра Били...
(Мирослав Б. Душанић)

156
Може,
Али и без голе коже. 

157
Остадосмо, Боже,
И без голе коже.
Модерно,
Из владе кажу.
Лажу.

158
За век,
Не видосмо владе,
Без кладе.
И то добри балвани.

Одзив: Све буковина.
(Горан Ранчић)

159
Министар (пр)освете,
Био је врло успешан.
Осветио се нашој деци.

Одзив: И унуцима.
(Владан Пејчић)
Историја се понавља. Све освете су извршене над 
немоћнима.
(Мирослав Б. Душанић)
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160
Рај, 
То је само један крај.
Питам се,
Зашто тамо,
Кад је само.

Одзив: Зато што је на крају, ноги га се одричу већ на 
почетку.
(Мирослав Б. Душанић)
Батина је с два краја.
(Јелена Поповић)
Тачно. Али... Постало је неписано правило да ми преко 
леђа осјетимо оба.
(Мирослав Б. Душанић)

161
Писци за децу
Илити дечји писци,
Треба прво да праве децу.
Ако прво пишу,
Онда је касно,
За оно прво.

Одзив: Добар савет, и за учитеље.
(Горан Ранчић)
Свиђа ми се та мудрост: Направи, да имаш коме да 
пишеш.
(Мирослав Б. Душанић)

162
Само ви спавајте,
А ја морам сву ноћ,
Да кувам ручак,
За сутра.

163
Све што морам,
Све радим ноћу.
Уби ме јевтина струја.

164
Неки имају дилему,
Жена или музика.
Ја не,
Привржен сам обома.

165
Жена је најлепша
Када је срећна.
А срећна је,
Само када је несрећна.

166
Срби су на Балкан дошли,
А сада је време да иду.

167
Ако за Србе нема места на земљи,
Ставите их испод.

Одзив: За небески народ, сви су испод.
(Саша Стојшин)

168
Живот је кратак,
Треба га живети што дуже.

169
Све на брзака,
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А крсте се натенане.

170
Хтедох да му кажем, Деда,
Па се сетих да је баба.

Одзив: И не рекох му ништа. А он срећан.
(Мирослав Б. Душанић)

171
Жена ми узела све паре,
И платила летовање. 
Тако сам летовао џабе.

172
Он не зна о чему је реч,
Не знам ни ја,
И тако се допуњујемо.

173
Господ је одговорио на изазов,
Ред је на тебе.

174
За учитеља не постоје глупа питања.
А родитељи,
О, да!

175
Поп, није наша реч.
А што се попадије тиче,
Она је наша.

176
На крају, 

Свако добије свој датум.
А наши политичари журе.

177
Ако „живот и смрт су једно“,
Остаје нам да се бавимо само њиме.

178
Ако се са неба види,
Човек је.

179
Врло је једноставно бити човек,
Али је много тешко.

Одзив: Није ми тешко што ми је тешко...него ми је тешко 
што ми није лако.
(Јован Опачић)

180
Мани се Динкића,
Треба купус да садимо.

181
Кад човек преврне очи,
Црно постаје бело.
И то најцрње.

182
Смејте се до суза,
А плачите до смеха.

Одзив: Живот без смех(а), био би пех!
(Милан Попов)
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183
„Све тече“,
А ништа се не мења.

184
Постали смо земља тапкароша,
Тапкамо у месту. 

185 
Увис, 
Значи нагоре.
А најгоре је, надно.  

186
Од ове владе смо вајдили  штету. 

Одзив:Криво срастање.
(Владан Пејчић)
Постоји и криво дрво.
(С.Б.)

187
Отидоше си дом, уместо у апсу.

Одзив: Ма које дом одоше у друге фотеље.
(Милица Станисављевић)

188
Министар просвете се много укиселио,
Није ни за туршију.

189
Не зна се више на шта смрде.

Одзив: Зна се само да не миришу.
(Милосава Мика Павловић)
Значи, смрадови.
(Милица Станисављевић)

190
Изгледа да ћемо се курталисати
Министра културе.

Одзив: Он је и Курта и Мурта.
(Саша Стојшин)

191
Пошто је остала без мечке,
Министарка сада може да јаше међеда.

192
Пита Пера мог Ђоку, Знаш ли Ђоко шта смо данас 
радили на клиници? А мој ти се Ђока диже и звизну 
му једну, те Пера настави причу, Псовали смо, псовали, 
псовали, И онда, скрушено ће мој Ђока, а Пера, Шта 
онда, Како шта, па, после толиког псовања, остали смо 
без речи.

193
Мој Ђока је много волео лов  и  жене.
Пуцао је на све стране. 
Сада само нишани. 
На једно око, разуме се.

Одзив: ...окини ил откини...
(Горан Лаз)

194
Није проблем што су богати сиромашни.
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Проблем је,
Како им то избити из главе.

195
Мама, где си оставила кревет?
Мама: Оставила сам га са татом.

196
Хтео сам да имам лепу жену,
А она испаде паметна.

Одзив: А она испаде (и) паметна.
(Горан Ранчић)
Double score!
(Милена Милошевић Мицић)
Неко би дупло голо доживео као бинго!
(Милена Милошевић Мицић)
Са лепом женом, можда, немаш о чему да причаш.
(Милица Станисављевић)

197
Мене и мог Ђоку
Оставите на Миру.

198
Човек се лако споразумева са људима.

199
Смрт не ослобађа,
Оставља дугове.

200
Кад већ лажете,
Потрудите се 

Да то личи на нешто.

201
Дрндам фејс.
Хладим се полако,
Али сигурно.

202
Ишао сам у Охрид,
Хтео сам да ухватим неку јегуљу.
За сваки случај,
Повео сам и жену.

203
Бог је велики!
И када је Божић.

204
Бубањ је тупан,
А онај што га удара је
Тупаџија.

205
Љубав да би расла,
Мора да се залива,
Сузама.

206
Ако све исплачете, 
Не остаје вам ништа,
Осим плакања.

207
Истина је Бог,
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А Он је истина.

208
Сведочењем о Богу,
Човек сведочи о себи.

Одзив: Не бих да изигравам поротиника по овој врућини.
(Милица Станисављевић)

209
Жена може све да смота,
Па и сарме.

Одзиви: И сарме и жандарме.
(Драган Драгићевић)
Али боље од сарме мота...приче
(Снежана Брадић)

210
Мушкарац кад је смотан, 
Зна се...

Одзив: А можда, и не...
(Миша Тимченко)
Прође ко смотана цигара... у пепео и дим
(Снежана Брадић)
Или га попуше.
(С.Б.)

211
Туђа прича, 
Туђа мука.

Одзив: Лакше су туђе приче.
(Снежана Брадић)

212
Песник није трговац.
Купује све,
И што се једе,
И што се не једе.

Одзив: Или „оно“ купује песника, па га једе, или  не 
једе!
(Горан Ранчић)
Битно је сажвакати ствар...
(Миша Тимченко)

213
Ако човек хоће да пише,
Мора за нешто да се ухвати.
Најбоље је,  за жену.
Само, да није од сувог ребра.

214
Вино је једина добра ствар,
Која расте изван памети.

215
Гледао сам Гучу,
Какве свиње.
Извињавам се свињама.

Одзив: Они што мучу, воле Гучу...
(Драган Дагићевић)

216
Данас је Биљани рођендан,
Ви не знате шта је то.
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Одзив: Битно је да има ко зна.
(Миша Тимченко)

217
Ако нешто хоћете,
Није лоше да себи поставите питање:
Шта ће ми то.

Одзив:
Чисто да се нађе.
(Миша Тимченко)

218
Ако хоћете много,
Треба да знате:
Много је много пута по мало.

219
Много је некада било мало.
А после, све оде до ђавола.

220
И у лавору  има толико капи,
Да се човеку чини као да је океан.
Због тога одустане од бројања
Или га заболи стомак,
Па опсује,
И оде,
Тамо, где је рекао .

221
Сваки вир је море.
А може да буде и океан,
Само ако хоћеш.

Одзив: Само да зажмурим.
(Милица Станисављевић)

222
Неким људима увек нешто фали.

Одзив: Буди срећан што ниси међу њима.
(Љиља Гвозденац Томић)
Завидим, моје зрнце проклијало.
(С. Б. )
Ништа ми не фали, још гајим оно зрно лудости.
(Милица Станисављевић)

223
Прво питај себе.

Одзив: Јесте, па да морам да кажем истину...
(Снежана Брадић)
...кад сам већ ту...
(Ивана Пихлмеир- Милићевић)

224
Не сећам се када је било први пут.
А последњи, такође.

Одзив: Није лоше бити у књижевној форми и написати 
по неку цртицу.
(Драган Драгићевић)

225
Праве сузе су крокодилске.

Одзив: Сањала сам крокодила, али баш тада није плакао.
(Ивана Пилмеир-Милићевић)
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226
Земља је још увек округла.
А они и даље говоре,
Доле.

Одзив: Најбоља је кафана, Код Тоше, на ћоше!
(Горан Ранчић)

227
Не зна се још,
Шта је најгоре.

228
Пре него судите,
Пробајте.

229
Баба је била глува, као деда.
Није чула ни када је 
Поред ње прошао онолики живот.

Одзив: Мора да ју је газио тихо.
(Милица Станисављевић)

230
Сћућурио се сат,
Јадан, само к(љ)уцка.
Звук његовог звона сустиже ме, 
На низбрдици.

231
Нема ми друге,
Мораћу са собом,
Да понесем и своје време.

232
Не шалим се,
Најтеже бреме је време.

233
Кад прође време,
Остане ништа.
А то је све.

234
Ако васкрснем,
Видећете свог Богдановића.

235
„Свака птица има свог копца“,
А ја имам свој свет.

Одзив: А ја свој цвет.
(Милица Станисављевић)

236
„Будућност још није дошла“.
Не секирајте се,
Неће ни доћи.

237
Народу још није јасно:
Батина је из раја изашла,
А битанге су остале.

Одзив: Батина има два краја, али се не зна који је 
почетак!
(Саша Стојшин)
Батина има два краја, да бисмо везали крај с крајем.
(Драган Драгићевић)
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238
Они који имају много, 
Кажу,
Лако је онима који имају мало,
Они могу да поклоне све.

Одзив: Они што имају много, нека то понесу за под 
главу.
(Милица Станисављевић)

239
Они који владају државом требало би да знају,
Држава није њихова својина.
Ако ли пак не знају, биће  упамћени као диктатори или 
неће бити упамћени.

240
Још се не зна,
Који део је већи,
Бесконачно мали или бесконачно велики.
Изгледа да су још мали.

Одзив: Не бих далупам у шерпу.
(Ивана Пихлмеир- Милићевић)
Другови су мали, а дугови бесконачно велики.
(Драган Драгићевић)

241
Ови наши што воле да деле туђе,
Никада неће добити цело,
Добиће....
Ништа, ништа.

Одзив: Туђе хоћемо, своје немамо.
(Саша Стојшин)

242
Покушавам да ухватим мелодију,
Али она иде лајковачком пругом.

Одзив: А ја друмом.
(Милица Станисављевић)

243
Нико вас не може ослободити размишљања.
Макар да је накриво.

Одзив: Неке ослободе са кауцијом.
(Драган Драгићевић)

244
Све ми се искривило на овој врућини,
Па и мисао.

Одзив: Буди срећан, ако је само то.
(Милица Станисављевић)

245
Нема боље куће од кафане.

Одзив: ...генијална идеја за назив кафане-Мој дом.
(Горан Лаз)

246
Ако је кафана близу,
Онда не морате да журите.
И не морате ни рано да устајете.

Одзив: Да ми можда не знамо?! Из кафане?
(Вера Рогановић)
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247
Ако је кафана близу,
Имаћете бесплатну музику.
Целе ноћи.

248
Ако вам је кафана близу,
Гужве, вика и дрека су ту.
Дакле, неће вам бити досадно,
Ни дању, ни ноћу.

249
Е, мој брајко!
Када сам ја био мали,
Кафана је била институција.

Одзив: У којој су стасавала велика имена.
(Миша Тимченко)

250
Сада ни школа није институција,
Камоли кафана.
И једна и друга су кафићи илити бирцузи.

Одзив: Па, није. Дипломе се сада купују.
(Милица Станисављевић)

251
Жудња за животом је он сам.

252
Јадни су они који се плаше љубави.

253
Баба, исти деда.

Одзив: Још да веже машну.
(Милица Станисављевић)

254
Живот је истина,
Која нема меру.

255
Лепота се мери љубављу.

256
Све је боље од та два метра земље.

257
Живот се мери лепотом.

Одзив: А смрт се мери  лопатом.
(Вера Хрћан Остојић)

258 
Ако ћемо искрено, 
Човек највише лаже себе,
Па жену.
Дакле,
Човек не лаже.

259
Ако ћемо искрено,
Жена никада не лаже другога.
А за друге,
Не знам.
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260
Прође лето,
Тридесето.

261
И  над попом поп,
Не значи да је он преко њега.
Може да буде и обратно.

Одзив: Иза сваког успешног попе, стоји попадија.
(Саша Стојшин)

262
Лажа је добра и када је шарена.
Само да не буде,
Ни тесна ни широка.

263
Тешко мени, и себи.

264
Ако оде, вратиће се.
Само да не одлети.

265
Омакне ми се понешто,
Али истрпим.

266
Важно је да не каже,
И да не лаже.

267
Увек треба гајити понеког лептира.
Гадно је када почну да излећу из главе.

268
Понекад је и љуто слатко.
А тек шарено.

269
Вода кључа на сто степени,
А угао на деведест.

Одзив: Углови који кључају на мање од деведесет 
степени су ћошкови. Мада, кључају и кокошке.
(Живослав Милорадовић)

270
Чекање од само пет минута,
Ако је на углу,
Онда је вечност.

Одзив: Ето решења, како доћи до вечности.
(Горан Ранчић)
Пробао сам више пута и сада не знам где сам. Видећу 
сутра.
(С. Б. )
Можда је чекање у углу, нек је и краће, дуже и од 
вечности.
(Ивана Пихлмеир-Милићевић)
А ја вирим иза угла и мислим се, докле ће... шала, ала
(Зорић Каја)
На ћошку је краће.
(Милица Станисављевић)

271
У току је Великогоспојински пост,
Па не могу о кокошкама.
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Одзив: Пилетина се ваљда не рачуна.
(Горан Ранчић)

272
Једино што сада,
У току Великогоспојинског поста,
Могу да изјавим је,
Гладан сам.
А државу није брига.

Одзив: Нек се крко бабић наједе.
(Милица Станисављевић)
Нек се накркају, па нек цркну. Онда ће бити Цркобабићи.
(С. Б.)

273
Лопови су у већини, 
И када су мањина.

274
Их, шта бих,
Да сам мали.

Одзив: Ја сам мала, па ништа.
(Милица Станисављевић)
„Најтеже је бити родитељ детету у себи“
(Зоћа Мирковић)

275
Да је било,
Не би било.

Одзив: Ако буде, нема да буде.
(Горан Ранчић)

Ће да буде, макар шта.
(Милица Станисављевић)

276
ГОРЕ ‒ ДОЛЕ
Према сведочењу, из прошлог века, једног Маркесовог 
Индијанца, Земља изгледа да је округла као помаранџа. 
Због чега, онда, ови и даље говоре, преврћемо земљу, 
горе, доле и сл.

277
Фејс и служи зато,
Да те сви виде,
А да те нико не види.

Одзив: Јаооо, имам и ја своју тајну. Не стављам нове 
слике на фејсу.
(Зорић Каја)

278
Што ће разорити земљу, 
Не брините, 
Биће опет, Ооооорууук.

Одзив: Већ смо констатовали да је све разорено!
(Владан Пејчић)

279
Али, ако угасе сунце,
Биће гадан мрак.
(Важи за све, па и за оне.)

Одзив: Далеко је сунце!
(Владан Пејчић)
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Страдаћемо од Сунца, е сад од мрака или од светлости...
(Горан Ранчић)

280
Не брините,
Они који чврсто стоје,
На туђој земљи,
Спремају се да легну.

Одзив: Па да прилегну мало.
(Милица Станисављевић)
Хоће ли бити буђења?
(Јелена Поповић)
...нека им је миран вечни сан...
(Горан Лаз)
Зна се где је место незваном госту.
(Зорић Каја)

281
Будући министар је изјавио,
Спреман сам за каишарење.

Одзив: Лако ће он са његовим брендираним каишем, ови 
наши са бувљака ће одмах попуцати.
(Љиља Гвозденац Томић)

282
За каишарење 
Нису потребни каишеви,
Него лепљиви прсти.

283
Моје је да отварам очи,
А ваше је да мислите,

Штогод.

Одзив: Па да те погледамо у очи.
(Милица Станисављевић)
Некада је гледање у очи опасна ствар.
(Зорић Каја) 

284
Моја Надица ми је говорила,
Отварај синке четворе очи.
Да сам ђу слушал,
Куј знаје куде би ми бил крај.

285
Супртоно од нечега није, ништа,
Већ нешто.
То нешто може да буде, 
То исто или нешто друго.
Само,
Супротно ни од чега (ништа) јесте ништа.

Одзив: Супротно од мене је огледало. Супротно од 
огледала је оно што је у огледалу. Дакле(м), ништа.
(Горан Ранчић)
Када човек гледа себе мора да зна да је то ништа. Ако не 
данас, оно сутра.
(Горан Ранчић)
Зар супротно од ништа није, свашта?
(Милан Попов)
Смрт је време пре рођења.
(Горан Ранчић)
Али, смрт је рођење, а рођење је смрт, пре је после и 
после је пре...хммм, можда смо ми у ствари део нечијег 
сна. Нестаћемо када се тај неко пробуди. Али, када 
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нестанемо, ми ћемо поново постати...
(Милан Попов)

286
Људи! 
Опет сам постао деда.
Малопре сам прочитао.

Одзив: Четитам! Боље деда, него баба.
(Јелена Поповић)

287
Људи!
Је л› сте ви луди?
Не шалим се,
Малопре сам тек,
Постао деда.
А ви,
Шта чекате?
Ајде, ајде,...

288
Ма, јебем ти године!
Докурчиле ми.
Дође ми некад,
Да их бацим,
Све редом,
И да почнем испочетка.

Одзив: Пребаци их преко рамена и терај даље.
(Милица Станисављевић)
Само промени датум у крштеници. Све остало, ићи ће 
само од себе.
(Живослав Милорадовић)

289
Ако ти ђак добацује,
Добро је.
Гадно је, када више не може.

Одзив: Ма ђак може увек.
(Милица Станисављевић)

290
Све више је апсолвената,
Који су захваљујући бризи државе,
На путу да доживе дубоку старост.

291
Извините!
Нисам на то мислио,
Мислио сам на...

Одзив: А ја сам баш мислила на то.
(Милица Станисављевић)
Ееее...
(Миша Тимченко)

292
И нечовек је човек,
Макар да је министар.

Одзив: Многи данас изигравају будале...
(Миша Тимченко)
Нечовек је настао од човека, а министар!
(Миша Тимченко)

293
Нећу да будем тачка,
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Тачка може да буде и мачка.

Одзив:..Тачка је крмачка, кад се рашчачка...
(Горан Лаз)
Никако не стављати тачку.
(Зорић Каја)
Зар је лоше бити добар мачор?
(Јелена Поповић)
Да ли уопште постоји неки мачак тамо далеко, у 
бесконачности?
(Милан Божиновић)

294
Нисам пао с крушке,
Већ сам сишао са ума.

Одзив: Ја сам некако јуче сишао са дрвета.
(Саша Стојшин)
Одлучила сам да се не пењем ни на једно дрво.
(Милица Станисављевић)
Ја берем само оне, које још не падају саме.
(Милан Божиновић)

295
Стално мислим на њу.
Не могу да спавам,
Кињи ме.
Мучи ме,
Гризе ме, 
Изједа ме,
Заједа.
Видећете и ви!

296
Само што помислиш, Оде,

Ето је опет.
Па ти види!

Одзив: Стално прелази из једног облика у други.
(Владан Пејчић)

297
Навикао сам се,
Мени увек остане, ноћ.

298
Од ње се очекује:
Да буде мајсторка,
Да изабере правог мајстора.

Одзив: Што и чине. 
(Горан Ранчић)
А изабере...
(Зорић Каја)

299
Немаш појма,
Шта бих ти радио.

Одзив: Јако сам радознала.
(Зорић Каја)
Немам појма, ал немаш ни ти.
(Љиља Гвозденац Томић)

300
Политичари виде колико су паметни, 
Тек када зглајзају.

Одзив: Ма, ни онда!
(Милосава Мика Павловић)
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301
Ма које луд да мре,
По овој врућини.

302
Не излази ми из главе!

Одзив: Једино неко да га избије...
(Драган Драгићевић)
То што није ушло.
(Јелена Поповић)
 
303
Човек сања да не би био сам.

304
Никако ми не улази у главу...

Одзив: Млого ти згуснуте, сиве ћелије...
(Јагода А Маринковић)
...треба бирати УЛАЗе...
(Горан Лаз)
Нема више места.
(Милан Божиновић)

305
Донео сам врата,
Сада можете да уђете.
А и да изађете.

Одзив: Треба ми кључ.
(Љиља Гвозденац Томић)
Кључ је испод саксије
(С. Б. )

Одавно сам ушла. Гледам около...
(Мирјана Станчевић)

306
Време не постоји,
А мери се на парче.

Одзив: Четвртина са месом, а четвртина празан...
(Горан Лаз)
А од чега је парче?
(Милосава Мика Павловић)

307
Да сат није журио
Не бисте стигли на време.

308
Да сат није каснио,
Ви бисте одавно отишли.

Одзив: Можда је тако боље.
(Милица Станисављевић)

309
Улазите, бре, брже!
Врата ће ми однети порежџије.

Одзив:...имаш у резерви КАФАНСКА врата?
(Горан Лаз)

310
Људи се мучу,
А ови горе само мучу.



68 69

Стојан БогдановићОБЗНАНА

Одзив: А неки се мучу, да све то научу.
(Јагода А Маринковић)
Мука је од оних што мучу.
(Милица Станисављевић)
А неки арлаучу!
(Горан Ранчић)
...МУЧНО све...
(Горан Лаз)
А неки и ричу.
(Љиља Гвозденац Томић)

311
Ако не устану,
Неће моћи да легну.
Ако устану,
Моћи ће...

Одзив: ... да си иду!
(Горан Ранчић)
А ако не легну од устајања нема ништа.
(Живослав Милорадовић)
Моћи ће да „легну на руду“.
(Мирослав Б. Душанић)
Да прилегну.
(Милица Станисављевић)
Да залегну...
(Миша Тимченко)

312
Има ли кога!

Одзив: Сви смо ту негдје на окупу.
(Мирослав Б. Душанић)
Ту смо, само погледајте испод стола.

(Зорић Каја)
Трагови још стоје...
(Миша Тимченко)

313
Паре су наше
Оне које смо потрошили.
Оне друге,
Потрошиће други.

Одзив: Можемо и да се паримо, али пара нема...
(Драган Драгићевић)
Без пара остајемо и када се „опаримо“...
(Мирослав Б. Душанић)

314
Човеку је измакла риба,
Остаје му је да носи крст.

Одзив: Или она друга риба.
(Горан Ранчић)
Боље кост него крст...
(Миша Тимченко)

315
Основно својство сваке мисли је:
Њена тежња за ширењем.

316
Ако сав тзв. цивилизовани свет слави своје разбојнике,
То не значи да треба да им се придружимо.
Имамо ми своје.

Одзив: Па ако славимо своје разбојнике, онда смо исти 
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као и они, односно као сав остали тзв. цивилизован свет. 
Мислим да је решење у томе да се не славе нити наши 
нити њихови разбојници, већ само часни и поштени 
људи. Србија би у том смислу могла прва да да прави 
пример.
(Живослав Милорадовић)

317
Библија се не мења,
А њена тумачења се умножавају.

318
Порасле му руке и ноге,
А...

Одзив: Има нешто и у глави.
(Горан Ранчић)
Биће да си пио рибљи зејтин...
(Јагода А Маринковић)
Глава још размишља шта ће.
(Милица Станисављевић)
А њега нема, па нема.
(Јелена Поповић)

319
Ако сте порасли,
Онда можете...

Одзив: Да престанете да сањате.
(Јагода А. Маринковић)
... не значи да смо одрасли.
(Горан Ранчић)
Да станете у ред за посао.
(Милица Станисављевић)

...ако имате с ким...
(Горан Лаз)
Да почнете да се суочавате са оним што не можете.
(Милосава Мика Павловић)
Сваког дана да жалите за дјетињством.
(Мирослав Б. Душанић)

320
А чичак,
Није лепљив.

Одзив: Кажу да га воле магарци.
(Горан Ранчић)
Паре су лепљиве.
(Милица Станисављевић)

321
Изгледа да се од поезије најбоље живи,
На оном свету.

Одзив: Поезија је за вечност.
(Владан Пејчић)
Тако је то. Прво у гробље, па тек онда по заслуге.
(Мирослав Б. Душанић)
Не бих да тамо пишем поезију.
(Милица Станисављевић)
Ваше време, дакле, ускоро долази.
(Јелена Поповић)
Поезија духа...
(Драган Драгићевић)
Са поезијом духа нема пара ни за круха...
(Мирослав Б. Душанић)
Ја сам чула да тамо и није тако лоше, видећемо.
(Зорић Каја)



72 73

Стојан БогдановићОБЗНАНА

322
Питам се, 
А питам и вас,
Како прегурати још једну светлосну годину?

Одзив: А како да прегурам календарску годину?
(Владан Пејчић)
На сунцу. Мало је теже прегурати светлосну годину у 
мраку.
(Горан Ранчић)
Чекајући пензију.
(Милица Станисављевић)
Одагнати мрак са очију.
(Мирослав Б. Душанић)
Само сањајте отворених очију.
(Каја Зорић)
Чекајући следећу, светлију.
(Љиља Гвозденац Томић)

323
Сањам,
А шта бих друго...

Одзив: Будан?
(Мирјана Станчевић)
У боји...
(Јагода А Маринковић)
И гладан...
(Мирјана Станчевић)

324
Жена треба да научи да јаше.
Неће ваљда целог живота,
Да води коња.

Одзив: Негде воде и волове.
(Саша Стојшин)

325
Ако сте мислили...
Преварили сте се.

Одзив: Мислио или не, увек си (пре)варен.
(Мирјана Балтезаревић)

326
Ако нисте мислили на...
Опет сте се...

327
Паркирајте на неком другом месту.
Ја сам први дошао.

328
Живот се не прича,
Живот се живи.
А пут се путује.

329
Не могу одавде да видим живот,
Морам да се померим...

330
Не знам шта бих дао,
Да могу за тренутак да се вратим,
У свој живот.

331
Најбоље ми је било када сам био го,
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Личио сам на себе.

332
Нисам се преварио,
Када сам мислио...

333
Сабајле идем горе,
У Велико Боњинце.
Немојте после рећи,
Нас нико не гледа.
Одозго се види цео свет.

334
Ниси као раније,
Нешто си ми блед,
Каже.
А шта мисли...

Одзив: То само он зна.
(Миша Тимченко)
 Бити блед, убледео, боље је од избледео.
(Мирјана Мишић)

335
Џабе сам учио школу!
Сада за обичну диплому,
Требају велики новци.

Одзив: „Идем у школу бесплатно, али џаба“.
(Саша Стојшин)

336
Опрез!

Изговорена реч се не враћа...

Одзив: ...али њен одјек ДА!!!
(Милосава Мика Павловић)

337
Они што хоће, не могу,
Они што не могу, хоће,
Они што могу, не могу.
Шта им могу....

Одзиви: Постави их на блогу!
(Горан Ранчић)
Хоћу-нећу, помоћи не могу.
(Саша Стојшин)

338
Питај њега,
Он зна све.
Ако не зна, 
Знасе...

Одзив: Биће министар опште праксе.
(Милица Станисављевић)
А где да га нађем?
(Зорић Каја)

339
Ко год се одрекао власти,
Био је на правом путу.
Само за њега нисам сигуран!

Одзив: А да ли му се касније пут не би искривио?
(Милица Станисављевић)
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Морамо се сложити да прав пут не постоји.
(Горан Ранчић)

340
Један мој пријатељ пише:
Брачна веза тежа од пореза.
Значи, ови му јо нису скидали гаће.

Одзив: Боме,нисмо далеко, панталоне већ откопчане, а 
трегера нема...
(Миша Тимченко)
Ако је до скидања, важи ли то и за жене?
(Зорић Каја)
Да ли ће имати шта да виде?
(Милица Станисављевић)

341
Децо, не брините,
Европа ће нас помагати до пропасти.

Одзив: Вежи коња где ти газда каже, па нек цркне коњ 
или газда.
(Јован Опачић)
Може ли пропасти онај ко је пропао? Пропадање на 
квадрат? Као нула на квадрат.
(Живослав Милорадовић)
А бре, зашто стално нама да помаже?
(Зорић Каја)
Потребан нам је ваздух.
(Милица Станисављевић)

342
Изделио сам људима своје богатство,
Сада уживам у њему.

343
Нико не силази.
Киша.
Само киша.

Одзив: Ма, неће ни да зна да је сишао док не прочита 
„Курир“
(Милица Станисављевић)

344
Ако би требало да кренете са нашима,
Прво се распитајте,
Куда су кренули.

Одзив: ...а који су наши...
(Горан Лаз)
Ко зна чији су наш!?
(Горан Ранчић)
Многи наши су били наши, али више не знамо чији су.
(Милица Станисављевић)
Ни у туђини не успијевам да препознам наше...
(Мирослав Б. Душанић)
У, наши, а који су њихови?
(Мирјана Балтезаревић)
Никуда више ја не дидем, док....
(Зорић Каја)

345
Наши и ваши!

Одзив: Нашке и вашке.
(Саша Стојшин)
Заборавио си , и њихови.
(Милица Станисављевић)
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Наши и Ваши закрвише. А Њихови овладаше.
(Мирослав Б. Душанић)
Ми имамо нашке, а ви вашке? И тако се ми вековима...
(Душан Путник)

346
Главу горе,
А дупе зна где му је место!

Одзив: Поглед право, гузе уза зид...
(Јагода А Маринковић)

347
Књига све дебља,
А песме му и даље мршаве.

Одзив: Писао је када је био на дијети.
(Милица Станисављевић)
„Моча уз ветар.“
(Владан Пејчић)
Дангуба!
(Горан Ранчић)

348
Људи зараџују паре,
А он некво писује.

349
Једни пишу приче,
А други само причају.

Одзив: Причање је старије и аутентичније.
(Мирослав. Б. Душанић)

Баке су закон.
(Иванка Бајић)

350
Када сам одлучио
Да исправљам криву Дрину,
Нисам знао шта ме чека.
Не знам ни сада,
Али и даље то радим.

Одзив: Баба за деду, унук за бабу, унука за унука,... 
исправити се не да!
(Саша Стојшин)
Српска посла...
(Миша Тимченко)
Док ви исправљате, други мирно плове.
(Мирослав Б. Душанић)
Они што ћуте исправљају кривак на магаре.
(С.Б.)
А вода протиче, не каже ништа.
(Мирјана Балтезаревић)

351
Разни су исправљали криву Дрину,
А мени западе ово парче.

Одзив: Онда на орук!
(Саша Стојшин)
Док исправљамо реку, искриве се притоке.
(Горан Ранчић)
Па како иде исправљање тог парчета?
(Зорић Каја)
Свако има своју Дрину и своје парче. Срећа је да тече...
(Милосава Мика Павловић)
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352
А само сам ја грбав...

Одзив: Добро дошли у клуб!
(Саша Стојшин)
А камиле?
(Милан Попов)
А село Грбавче...
(Драган Драгићевић)
Онај ко није грбав, признаје да је грбав, а остали...
(Иванка Бајић)

353
Да ли човек да пљуне,
Или да отпљуне!?

Одзив: Пљуни и запевај...
(Јагода А. Маринковић)
Ал да пази да се не упљује.
(Милица Станисављевић)
Психолози (а и љекари) су у сваком случају против 
гутања.
(Мирослав Б. Душанић)
Да запљуне...
(Миша Тимченко)
Има их који су запљувани да (за)жмуре.
(Мирјана Мишић)
Зависи с ким играш жмурке.
(Горан Ранчић)
А кад смо већ код једнакости (мушко-женске) данас сам 
је итекако осетила кречећи пола куће... Додуше, мени 
су запали зидови, а плафон је „каваљески“ преузела јача 
половина... Ето.
(Тодора Шкоро)

Ето зашто се он попео горе, да кречи. Човек се 
раскречио.
(С.Б.)
Воли човек горе, па то ти је... И где је ту равноправност, 
молићу лепо?!
(Тодора Шкоро)
Можда је и свеједно, али не би ваљало да послије лиже.
(Мирослав Б. Душанић)

354
Ако то већ радиш,
Ради људски.

355
Кад мораш, 
Не снебивај се.

Одзив: И не фемкај се ко млада...
(Јагода А Маринковић)
Не гужвај капу.
(Милица Станисављевић)
Не стискај кад мораш...
(Миша Тимченко)

356
Пожури полако!

Одзив : Полако одмарај, а брзо ради.
(Јагода А Маринковић)
Док одмараш, окопај градину.
(Горан Ранчић)

357
Чим устанем почнем да тражим себе,
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Оволики човек а тешко иде.

Одзив:...ЈБГ...
(Славко Изворски Голубовић)

358
Човек је склон да оптужи другога,
Чак и ако се сам саплете.

Одзив: Дође му лакше.
(Милица Станисављевић)

359
Видећемо,
Значи:
Нећу.

Одзив: Одма му га кажи!
(Милица Станисављевић)

360
Сутра или мало сутра!

Одзив: Па према бившем и покојном, мало сутра!
(Милица Станисављевић)
 
361
Значи, дође он по своје!

Одзив: Како је дошл, тека че си отиде.
(Горан Ранчић)
Док он стигне, за њега нема ништа да остане...
(Тодора Шкоро)
Он и када не дође, зна се шта је његово.
(Живослав Милорадовић)

362
Сад би свака шуша да буде Диоген,
Да тражи човека који не постоји.

Одзив: Сад би свака шуш(п)а да буде паприка.
(Мирјана Мишић)
Бране ми да будем луда, а ја само хоћу да се уклопим у 
средину.
(Јагода А Маринковић)
Не бих био Диоген да нисам порески обвезник!
(Владан Пејчић)
Недостају буре и свећа.
(Милан Божиновић)

363
Целе ноћи сам хватао зјаке,
И ништа.

Одзив: Већина то чини дању, са истим резултатом.
(Јован Бајић)

364
Кад загусти,
Они људи из мојих снова,
Нигде их нема.

Одзив: Ма нема ни оних са јаве.
(Зорић Каја)
Не ваља се будити.
(Јован Бајић)
Кад загусти, сви видици пусти.
(Мирослав Б. Душанић)

365
Када сам се пробудио,
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Људи су нестали.
Шта фали...

Одзив: Људи су преко дана чист баласт.
(Јован Бајић)
Ма јеси ли сигуран да су били.
(Милица Станисављевић)
Не фали ништа. Проблеми могу настати ако се врате.
(Мирослав Б. Душанић)
Ништа, остаје ти да тражиш Еву.
(Милан Божиновић)

366
Човек види колико су му важни рођаци,
Тек...

Одзив: Када могу да га запосле.
(Владан Пејчић)
Када им нешто затреба.
(Данка Вујновић)
Кад немаш мужа, нема ни досадне родбине.
(Зорић Каја)

367
О женином рођаку,
Као о покојнику.
Све најбоље.

Одзив: Једва си чекао прилику да о њему кажеш све 
најбоље.
(Милица Станисављевић)
Пу, пу, далеко било.
(Тодора Шкоро)
Мислиш, далеко били.
(Мирослав Б. Душанић)

368
Човек може да почне озбиљно да се игра,
Тек када подетињи.

Одзив: Ко то не савлада не вреди да живи.
(Јован Бајић)
Боље да подетињи, него да престари.
(Милица Станисављевић)
Зависи да ли су играчке за децу или за одрасле.
(Милан Божиновић)

369
Такве су све,
Само моја је иста.

Одзив: И моја је „пљунута“ Ваша.
(Мирослав Б. Душанић)

370
Наше је да исправимо Дрину,
А они како хоће.

Одзив: Они, како хоће, то се нас не сматра. Наше је 
наше.
(Александар Ђорђевић)
Што је наше, на нама је и да исправимо...
(Мирослав Б. Душанић)
Они нека исправе магарцу...
(Владан Пејчић)
Ако треба има да је попијемо.
(Мирослав Б. Душанић)

371
Могао је да буде Бог,
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А испаде Ђаво.

372
Овде свако игра своју игру,
Зато је игра заједничка.

373
Најбољи студенти медицинског факултета у Нишу
Нису положили тест за улазак у нишки КЦ.

374
Мисле да живе,
А живе као стока.

Одзив: О стоци се увек неко брине.
(Весна Станишић)
Као прво, да не вређамо стоку...
(Миша Тимченко)
Стока зна меру. Узима само колико јој треба.
(Зорић Каја)
Неки мисле да живе, а други живе не мислећи.
(Јагода А Маринковић)

375
То што се питање поставља сто година,
Не значи да га не треба постављати.

Одзив: И не значи да постоји одговор.
(Милосава Мика Павловић)
Не значи да треба да се покријемо ушима.
(Мирослав Б. Душанић)

376
Постоје питања која ће тек доћи на ред.

Одзив: Питање је: Које је питање на реду?
(Вера Чабаркапа)
Постоје и питања која ће остати без одговора.
(Мирослав Б. Душанић)

377
Ко каже да на сва питања треба да одговоре људи!?

Одзив: Било би пожељно да не одговоре. Људи су 
брљиви.
(Јован Бајић)
Може ли мала помоћ, нисам спремила ову лекцију.
(Снежана Брадић)
Време увек даје одговоре...
(Миша Тимченко)

378
А што не упитасте себе?

Одзив: Није паметно питати лоше саветнике.
(Мирослав Б. Душанић)

379
Стално ме крсте,
Морам да се прекрстим.

Одзив: И левом и десном, или...
(Тодора Шкоро)
Ако се већ одлучите. Са три прста, молим.
(Мирослав Б. Душанић)

380
Постоје питања на која се одговара 
Ћутањем.
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Одзив: Не бих да ћутим, ал ко ме пита.
(Милица Станисављевић)
Ко ћути, тај мути.
(Мирослав Б. Душанић)
Ћутање је одговор на глупо питање.
(Мирољуб Јеленковић)
Постоје и питања која се постављају ћутањем.
(Живослав Милорадовић)

381
Не ваља ни када те нико не лаје.

Одзив: Пас је раније лајао на мене, сада и он више није 
гладан.
(Јагода А Маринковић)
Потруди се да бар мало вредиш...
(Јован Бајић)
Многи наручују олајавања.
(Мирослав Б. Душанић)
Боље је и када те (о)лај(авај)у јер си тада жив.
(Снежана Брадић)

382
Ако је питање глупо,
Шта очекујете.

Одзив: Да се питање сторнира.
(Јован Бајић)
И оно би паметнијег власника.
(Мирослав Б. Душанић)
Следеће питање.
(Ивана Пихлмеир-Милићевић)
Шприцер!
(Горан Ранчић)

383
Дрина је питање над питањима.

Одзив: Иако је крива.
(Миша Тимченко)

384
Слепци једни!
Зар не видите шта се дешава!?

Одзив: Слеп човек је увек боље видео од окатог.
(Александар Ђорђевић)
Слијеп човек. Тачно... Али не „наши слепци“. А новац... 
Не само да нањуше, њега и виде и опипају...
(Мирослав Б. Душанић)

385
А шта да кажемо кроз сто година!

Одзив: Кажи сада биће ти лакше следећих сто година.
(Љиља Гвозденац Томић)

386
Да су ваши родитељи били такви,
Ви бисте јели троскот.

Одзив: Куде се па сети за троскот...
(Љубинка Доукали)

387
Не воле да раде,
А воле да једу џигерице.

Одзив: Је л’ се мисли на стрвинаре?
(Јован Бајић)
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388
Пасли би траву,
Али и тамо је гужва.

Одзив: Није битно да ли је енглеска.
(Милица Станисављевић)
Кад су многи пустили мозак на отаву.
(Мирјана Мишић)

389
Песници и постоје
Да људима отварају душу,
Кад већ не могу очи.

390
Када си на правом месту, 
Онда се зна шта је испод.

Одзив: Раја.
(Владан Пејчић)
али и изнад.
(Мирослав Б. Душанић)
Зна се шта је испод, ал треба наћи „средину“.
(Данијела Бачевић)
Важно је да не жуља.
(Тодорра Шкоро)
Боље је изнад.
(Милица Станисављевић)

391
Човечанство је одувек у трансу.
А код толико речи,
Ми узесмо ту ружну реч,
Транзиција.

Одзив: Ал да смрди брате, смрди.
(Зорић Каја)
Да су јели троскот, скочили би троскок и прескочили 
транзицију.
(Мирјана Мишић)

392
Све знате, 
Куде чу се денем од вас.

Одзив: При нас!
(Горан Ранчић)

393
Мењај, жену или стратегију.
Tertium non datur.

Одзив: Мењај жену за телевизор.
(Јелена Поповић)

394
Жена може и оно
Што човек не може да замисли.

Одзив: Зато нам се, скоро свакодневно, тикве о главу 
разбијају...
(Мирослав Б. Душанић)
Ако је жена човек, а јесте, онда је она превазишла себе.
(Јован Бајић)
Па, мушкарац нема довољно маште.
(Зорић Каја)

395
Ех! Да се ја питам...
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Одзив: Све бих послао натраг у материну. На поправни.
(Мирослав Б. Душанић)
Да се ја питам, испитао бих све...
(Горан Ранчић)

396
Кад човек боље размисли...

Одзив: ...и не мисли му се.
(Мирослав Б. Душанић)
А што да се дангуби да размишља?
(Милица Станисављевић)

397
По правилу,
Када откријете истину,
Касно је.

Одзив: Заблуда више пружа.
(Горан Ранчић)
Сакрила се од мене, па ми се руга.
(Зорић Каја)
Као по правилу, кад год откријем, у црно се завијем.
(Мирослав Б. Душанић)

398
Ако сви знају да ће бити боље,
Како да нико не зна, Када.

Одзив: Че буде њекња.
(Горан Ранчић)
ЗНАЈУ: НИ - КАДА!
(Милица Лилић)
Они који су задужени да свима буде боље, добро су, па 

не знају када ће нама бити боље.
(Милан Јованов)
Ономад!
(Данка Вујновић)
Ирационална функција ми је била тешкаа и на испиту.
(Владан Пејчић)
Мислим да им је сада добро.
(Снежана Брадић)
Онда: Остајте овђе, ви за боље и нијесте.
(С. Б.)
Знатижеља убија.
(Миша Тимченко)
Моја баба је говорила: Кад ћу думрем, да ми буде боље! 
Не знам како јој је.
(Тодора Шкоро)
Што би се рекло, на онај дан.
(Милица Станисављевић)
Незнање је гадна мука.
(Јован Бајић)
Колективна амнезија.
(Саша Стојшин)
Биће добро, на крају света. Добро је што још није баш 
тако добро.
(Мирко Станимировић)

399
Ако му не дозвољавају да говори,
Онда мора да пише.

Одзив: А кад пише, уздише!
(Саша Стојшин)
Ко пише, тај и брише...(ко буде бржи, чуће се.)
(Мирјана Станчевић)
Да зна да пева, не би ни говорио.
(Мирко Станимировић)
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400
Писац се постаје од муке.

Одзив: А ја мислим од љубави.
(Милица Станисављевић)
Љубав је слатка мука.
(Јован Бајић)
Што се писања тиче, од љубави слаба вајда.
(Мирјана Станчевић)
Оће мука и од лука.
(Миша Тимченко)
Како би математичари рекли – Мука је неопхода, али не 
и довољан услов да постанеш писац.
(Вера Хрћан Остојић)

401
Гледао сам јутрос у шољицу.
Нема ни кафе.

Одзив: Можда ниси заслужио.
(Милица Станисављевић)
У соц жељу убоди.
(Јагода А Маринковић)
Можда би ти био затворен пут, а можда се празно 
проводиш.
(Милица Станисављевић)
...једном сам гледао у шољу... после пустили воду...
(Горан Лаз)
Попијеш кафицу и убодеш жељицу.
(Миша Тимчемко)
Куку леле! У шта сад да убодеш.
(Мирослав Б. Душанић)
Имамо гледача.
(Родољуб Станојевић)

402
Док човек прогледа,
Прође век.

Одзив: Ко и прогледа одмах склопи очи од гађења.
(Јован Бајић)
Ма, дај да дођемо до века.
(Милица Станисављевић)
Баш када је требало да прогледам, издаде ме вид.
(Горан Ранчић)
И ослијепех а нисам сигуран, да ли прогледах.
(Мирослав Б. Душанић)
Дајте ми лијек! Хоћу да прогледам још у овај вијек.
(Мирослав Б. Душанић)
Ђаво и Ђаво је, Ђаво и по.
(С.Б.)

403
Ако се осврнеш,
Видећеш да није тако,
Као што пишу.

404
Погледај понекд и на горе.

Одзив: Али не само када ти крене нагоре.
(Тодора Шкоро)
А не само у туђи тањир.
(Мирослав Б. Душанић)
Шта ћеш горе од овога.
(Милан Божиновић)

405
Види са људима,
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Можда им нешто треба.

Одзив: ...време је да и ми подетињимо...
(Горан Лаз)
Овако то има да трајесве док не кренемо другом 
странпутицом.
(Мирослав Тодоровић)

406
Јутрос пијем кафу,
Горка.

407
Изгледа да је за поезију потребно
Нешто горко.

Одзив: То горко најбоље пише.
(Ивана Пихлмеир-Милићевић)
Уметност је мелем на рану. Што веча рана, то јачи 
мелем.
(Живослав Милорадовић)
Не бива песма без чемера.
(Тодора Шкоро)

408
Ако слушате о томе где извире поезија,
Остаћете жедни.

Одзив: Зато песници не излазе из кафане.
(Живослав Милорадовић)
Тешко је кад је суво.
(Мирко Станимировић)

409
Поезија је густа чорба.

410
Једва чекам да дођу,
Мојих пет минута.

Одзив: Мислим да је ред подугачак...
(Миша Тимченко)
Зато ја годинама, сваког јутра, навијем будилник у 6, 
надајући се да не пропустим мојих пет минута.
(Душан Путник)
Како бих промијенио свијет.
(Мирослав Б. Душанић)
Није ли кратко време?
(Милица Станисављевић)
Прође ми цео дан и никако да се одлучим шта бих пре 
урадио за тих пет минута.
(Мирослав Тодоровић)
Пет минута?! Ма, нема шансе!
(Данијела Бачевић)

411
Ооопа! Кафица.

Одзив: Ко заслужи тај и добије.
(Ивана Пихлмеир-Милићевић)

412
Било би грехота пустити жену,
Да спава до подне.

Одзив: А да видим тог јунака који сме да је пробуди.
(Зорић Каја)
Што да не ако ноћу ради добро.
(Милан Божиновић)
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413
Муж оде на утакмицу,
А жена...

Одзив: Мора неко и поштара да сачека.
(Горан Ранчић)
...освоји два бода у гостима.
(Тодора Шкоро)

414
Приметио сам да неким људима жена служи,
Само за спавање.

Одзив: Јефтиније од бенседина.
(Снежана Брадић)

415
Прво ово, па оно.

Одзив: И ово и оно после оноог...
(Нада Петровић)
Ја бих прво оно, за ово увек има времена.
(Милан Божиновић)

416
Пишем им,
А они ми не верују.

Одзив: Све виде, само неки-наопако.
(Тодора Шкоро)

417
Почео сам да се слажем са собом.
Понекад сам задовољан.
Забрињавајуће.

Рећи ћу Стојану,
Мењај!
Мењај бре,
Док је време.

Одзив: Мењај... Слажем се  с тобом.. Реци Стојану...
(Нада Петровић)
А је л му персирате?
(Миша Тимченко)
Не мењам ништа, па нек цркнем.
(Милица Станисављевић)
Не реците Стојану ништа. Непредвидљив је, може да се 
заинати и „оде маст у пропаст“.
(Мирослав Б. Душанић)
Ма реци Стојану, да ништа не мења, него све из почетка.
(Вера Хрћан Остојић)

418
Ако човек има пријатеље 
Који му све послове посвршавају, 
Онда му непријатељи и не требају.

Одзив : Пријатељство пре употребе треба промућкати.
(Јагода А Маринковић)

419
Шта да им радим...

Одзив: Ово и оно... И немој случајно да заборавиш 
онооо...
(Нада Петровић)
Та, мани их.
(Данка Вујновић)
По(х)валите их.
(Снежана Брадић)
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Не прљати руке.
(Зорић Каја)

420
Бестрага ми глава!

Одзив: Боље, њима!
(Горан Ранчић)

421
Ко зна, зашто је то добро!

Одзив: Ни за шта!
(Милосава Мика Павловић)
За утеху.
(Јелена Поповић)

422
Морам некако да се саставим.

Одзив: Ако успеш, јави како си то успео.
(Горан Ранчић)

423
Незгодно је да тумарам около,
Овако располућен.

Одзив: Располућен на три половине...
(Горан Ранчић)

424
Помислиће људи свашта!

Одзив: Чиме?
(Саша Стојшин)

425
Крив ти онај ђаво!

Одзив: Хвала! Нисам знао да је онај ђаво.
(Мирослав Б. Душанић)
И ја се држим моје тарабе...
(Вера Хрћан Остојић)
...ОХО лепак...
(Нада Петровић)
Они који своје тарабе придржавају, не примећују да им 
се туђе на главу обрушавају...
(Мирослав Б. Душанић)
 
426
Алкохол је средство за испирање рана.

Одзив: Ко држи органе у алкохолу, дуже му трају!
(Саша Стојшин)

427
Дошло ми је да штукнем негде.

428
Ако нема ништа за јело,
Једу ти душу.

Одзив: Или џигерицу.
(Милица Станисављевић)
Душа се једе после ручка, никада на празан стомак.
(Живослав Милорадовић)
Једоше, једоше и све ми изедоше.
(Стеван Видановић Кмет)

429
Живот је ослобађање,
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До ослобођења од живота.

Одзив: Ослобађање од терета...
(Јован Опачић)
Не бих да се ослободим.
(Милица Станисављевић)

430
Ниједан човек није дошао на овај свет својом вољом.

431
Глођу ме!

Одзив: Јадни! Поломиће зубе.
(Снежана Брадић)
Срећни сте. Мене појели.
(Мирослав Б. Душанић)

432
Лако је њима...

Одзив: Биће и вама лакше када им окренете леђа.
(Снежана Брадић)
Замени се са њима.
(Милица Станисављевић)

433
Ал› моја душичка си знаје.

434
Добро је,
Неће да се преда.
Нема коме.

435
Уместо да пева,
Кад је већ песник,
Он се извињава.

436
Измотава се,
Мани га тамо.

Одзив: ...може му се кад је намотан...
(Горан Лаз)

437
Није то за свакога...

Одзив: Шта, шта?
(Снежана Брадић)

438
Има ту нешто...

Одзив: Где да тражимо?
(Милан Божиновић)
Између.
(Драган Драгићевић)

439
Пази изгорећеш се...

Одзив: Пази загорећеш!
(Миша Тимченко)

440
Хајде срце,
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Кафица...

Одзив: Ти Кајо стани у ред, још мени није скувао.
(Ивана Пихлмаир-Милићевић)

441
Знам за јадац...

442
Што се сабајле правите мутави?

Одзив: А када ћемо? Све за времена.
(Живослав Милорадовић)

443
Онолика жена, а све ситно лаже.

444
Ја о њој,
А она о њему.

Одзив: Боље о њему, него на њему...
(Милан Јованов)

445
Каква је то жена била,
Људи моји!

Одзив: Досадно ми је. Хоће ли неко да се свађа?
(Зорић Каја)
Ееее... Што бих ја волео да ми је досадно...
(Миша Тимченко)

446
Красна жена беше.

На кво се овој направи,
Да Бог сачува!

Одзив: Маче прогледа после четрдесет дана, а човек, 
доцкан.
(Мирослав Тодоровић)

447
Најпрво ми беше све мало,
Потом ми беше велико,
Сада ми је таман.
Докле ће,
Не зна се!

448
Узео ми име, 
Није ме питао.
А ови његови хоће и душу.

449
Нисам знао да имамо оволико пријатеља.
До данас се нису ни указали ни приказали.

450
Толике Голготе прођосмо,
Нисам знао да имамо оволико пријатељ.
До данас се нису показали,
А ни указали,
Али су се наказали.

451
Треба се молити,
Да њима буде добро.
А ми како си знамо.
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452
Задригли,
Какве дивне мешине,
Какве дивне, меснате гуше.
Па ови су Бога појели.

453
Пао с крушке,
А личи на јабуку.

Одзив: Која се разбила ко лубеница.
(Мирослав Б. Душанић)

454
Нико није успео себе да надмудри.

455
„Тешко је бити краљ,
Али није лако бити ни министар.“
А најтеже је бити човек.

Одзив: Тако мала титула, човек, а тако тешко достижна.
(Стеван Видановић Кмет)

456
Свуд је суша,
У Панчеву киша.

457
Не помаже ми ни киша,
Морам да поквасим гушу.

Одзив: Зар сабајле?
(Горан Ранчић)

Покваси душу!
(Милица Станисављевић)

458
Киша кваси само споља.

Одзив: а унутра громови и олуја
(Зорић Каја)
Како угасити унутрашње пожаре?
(Мирослав Б. Душанић)

459
Најлепше су секе, Панчевке.

Одзив: Купили сте ме за сва времена.
(Зорић Каја)

460
А Нишлије мераклије.

461
Раније је важило:
За свађу је потребно двоје.
Сада је свако довољан себи.

462
У Нишу је данас топлије,
А сви су се смрзли,
Од немуштих владиних мера.

463
Једно прастаро питање:
До када, ова влада?
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464
Неки људи никада нису ишли на пијац,
А отишли су...

465
Неки су отишли,
Не знају шта су пропустили.

466
Боље је да су отишли,
Неће се секирати...

Одзив: Боље да умрем, него да ми се нешто деси.
(Весна Станишић)

467
Доћи ће и тај дан,
Будите стрпљиви.

468
Зашто да мени буде боље!

469
Не сме човек да их остави ни тренутак,
Одмах се усампасе.

470
Ко у клин,
Ко у п...

471
Не дрндај више...

472
Хајде прошетај...

473
Смета им све,
Па и оно.

474
Како сте ноћас спавали,
Значи и: Шта сте ноћас радили.

475
Немамо ништа,
Заломило се.

476
Обећавају!
Дакле, опет лажу.

477
Ако вам се не свиђа поезија,
На сајму књига имате глупости,
Какве год волите.

478
Ако нећете да читате,
Певајте!

479
Власт не стоји иза мене,
А није ни на видику.

Одзив: Они су увек изнад.
(Горан Ранчић)
Кад буде на видику, онда је касно
(Мирослав Б. Душанић)
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480
Боља му је лака ноћ,
Него лака земља.

481
Не може свако да баци осиромашени уранијум,
За то је потребна тотално осиромашена глава.

Одзив: То не може свака будала.
(Зорић Каја)

482
Сиромах није...
Него...

483
Знате шта једу наши политичари,
Нема потребе да то кажем.

484
Ако је народу доста свега,
Значи, није гладан.

485
Нешто је било у босанском лонцу,
Па је прокључало.

486
Потом је прекипело

487
У уставу нигде не пише реч сељаци,
Мора да су и они грађани.

488
Реч треба да је из главе.

489
На уста улази,
Из уста излази.

490
Када сви могу,
Онда то није за мене.

491
Честитам свима дан Милоша Црњанског!

492
Данас сам главни,
Замењујем самог себе.

Одзив:
Јуначка одлука. Да ли ћеш се с-наћи у том издању?
(Мирослав Тодоровић)
Дакле, незаменљив!
(Јованка Стојчиновић Николић)

493
Успорили су да публика не испадне на кривини.

494
Папагај није орао,
(Није ни копао)
А ни соко.

495
Отаџбина се тешко прави,
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А лако расправља.

496
Отишли су климоглавци,
Допузали су гмизавци.

Одзив: Промијенила се клима.
(Мирослав Б. Душанић)

497
Неће да чувају овце,
Само би да терају кера.

498
Није исто када те уједе куче и
Када те уједе твоје дете.

499
Законом је забрањена трговина људима,
Па зашто ови тргују Косовом!

500
Ако не верујете неком попу,
Не значи да не верујете у Бога.

501
Ако верујете попу,
То не значи да поп верује у Бога.

502
Ће ни изеду пцета!

503
Није...

Него...

504
Трулу грану треба одсећи.

505
Поједини људи се каче,
И тамо где им није место.
На туђе зидове.

506
Време тече и када сат не ради.

Одзив: Осим када истекне.
(Миша Тимченко)

507
Користећи коња нећете стићи ни на милков дел.
За све је потребна мисао.

508
Ко оде на онај свет,
Не враћа се.
Укинули су воз.

509
Ови доктори продали душу ђаволу,
Па сад хоће вашу.

510
Све је страшно скупо,
Не сме човек ни да умре као човек.

Одзив: Дошло време, боље жив, него мртав.
(Мирослав Роквић)
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511
Најбоље је када уметник или мислилац
Преписује од свог народа.
Не од туђег.

512
Јуче су биле задушнице, 
А они ме питају, 
Што си натмурен!

513
Управо је постојање човека
Доказ постојања Бога.
Сарамаго не мисли тако!

514
Сви служе отаџбини,
А она служи само некима.

Одзив: Некима замењује пикадо.
(Тодора Шкоро)
Јесте да они и нису НЕКИ, али, јеби га...
(Боцко Првуловић)

515
Кажу, За свађу је потрено двоје,
А мени не треба нико.

516
И стрип има филозофију,
Али филозофија није стрип.

517
Човек може изабрати државу,

Али не и отаџбину.

518
Кукавица кука,
И подмеће.

519
Време је новац,
А човек (ни)је ништа.

Одзив: Тек трептај...
(Горан Ранчић)

520
Е ти ћеш да ми кажеш.

521
Кажи и ти нешто,
Ниси ваљда мутав.
Кажи и ако јеси!

522 
Коњ никада није био магарац.

523
Рођаци су ту када треба да те испрате.

524
Немате појма шта све има тамо...

525
Пошто немамо будућност,
Траже и прошлости да се одрекнемо.
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Одзив: Како кад ми у њој још живимо.
(Боцко Првуловић)

526
Неки људи издају се да су му били пријатељи.

Одзив: Неки се тискају, а неки искају!
(Саша Стојшин)
Сад је веле - издаја у моди.
(Горан Ранчић)

527
Пријатељство је слатка храна,
Али мора дуго да се меси.

Одзив: И да нарасте...
(Миша Тимченко)

528
Пријатељство не подразумева неразумне жртве.

529
Пријатељство се само роди.

Одзив: Безгрешно зачеће.
(Мирослав Б. Душанић) 

530
Пријатељство је заједничка ствар.

Одзив: Заједничка а неопипљива.
(Мирослав Б. Душанић)
Како код кога!
(Љиљана Томин)

531
Пријатељство је љубав.

532
Човек лови мисао као дивљач. Када је улови, следи 
период припитомљавања, па дресура да би та мисао 
могла да лови за човека.

Одзив: А уме и мисао да улови човека.
(Тодора Шкоро)
...човјек увјек и свагда за човјека...
(Јованка Стојчиновић Николић)

533
Хришћанство мора променити боју, а јерарси би требало 
да престану са замрачивањем, да код људи не би 
долазило до помрачења свести.

Одзив: Чувајте фарбе за ускршња јаја.
(Љиљана Томин)

534
Време се преврће као у клепсидри,
Али не постоји горње и доње време.

535
Шта год им напишете,
Они нађу ману.
Напишите им нешто друго!

Одзив: Покушавам!
(Винко де Банат Рукавина)
Нећу!
(Невена Симендић)
Ко ти нађе ману, љ ти њему нану!
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(Мирослав Роквић)
Ако им се не свиђа, нек си пишу сами!
(Милан Божиновић)
Драги пријатељи, пишем само вама и мислим да ми ви 
не налазите ману, а и ако ми налазите ману, ја ћу то да 
прихватим.
(Милица Станисављевић)

536
Ако зна како му је име...

Одзив: Онда зна доста.
(Љиљана Томин)

537
Само би да једу некога.

Одзив: И јебу...
(Боцко Првуловић)
Ја сам данас на дијети. Не једем и не уједам.
(Тодора Шкоро)

538
Време је да кренемо!

539
Ни сељаци нису што су били,
Неки од њих су сада сељачине.

Одзив: Сељачина јесте ментално стање.
(Данка Вујновић)

540
Стар вол се не препреза,
Ово важи и за Гинтера.

541
Ноћу пишем домаће задатке,
А они спавају.

Одзив: И још вас ујутру пропитују и зановетају...
(Тодора Шкоро)
Поалил си ји!
(Горан Ранчић)

542
Ишао сам на пијац,
Брзо сам се вратио,
Разлог знате.

Одзив: Зато ја и не идем.
(Иванка Бајић)
А ја помислио бог зна шта, а оно све нормално.
(Милан Тирнанић)

543
Ћути бре,
Гледам!

Одзив: Добро бре, не љутите се. Постајем риба.
(Мирослав  Б. Душанић)
Наставниче, наставниче, Мирослав прича...
(Тодора Шкоро)

544
Извините!

Одзив: Прихваћено!
(Мирослав Б. Душанић)
Ако сам на сметњи!
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(Саша Стојшин)
Извињавам се и ја.
(Иванка Бајић)

545
Вратио сам се у отаџбину,
А када ћу доћи себи,
Е, то не знам.

546
Сваки човек треба да заслужи
Спокој својој души.

Одзив: Не заслужује свако.
(Невена Симендић)

547
Не морам да идем тамо
Да бих се дивио.

Одзив: Можда је боље: Да бих се давио.
(Боцко Првуловић)

548
Нема другог раја.

Одзив:Ма да л има и првог?
(Милица Станисављевић)
А ни другог пакла.
(Мирослав Б. Душанић)

549
Извињење није покајање.

Одзив: гласно се извиниш, а у себи ко... (бизнис)
(Милан Тирнанић)

550
Ма немој...

Одзив: Ми рећи!
(Љиљана Томин)
...рано да ме будиш, лепше ми је кад сањам.
(Зорић Каја)

551
Молим те...

Одзив: Боже!
(Јагода А Маринковић)
Звучи као, волим те.
(Љиљана Томин)
Тако и ја кад ‹оћу да добијем ону ствар...
(Боцко Првуловић)

552
Пишите и пустите и други да живе.

553
Кајање није лајање.

554
Не разгрћи много!

Одзив: Пазим ја , али изгледа не вреди...
(Предраг Томовић)
Понекад, ако не рзгрнеш, не угледаш.
(Горан Ранчић)
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Зато што не разгрћемо, зато тако пролазимо.
(Милица Станисављевић)
Разгрћемо, али увек останемо сувог ...
(Милан Тирнанић)

555
Ако смо људи,
И непријатељи су наша браћа.

Одзив: А ја се чудим, што код нас удара брат на брата...
(Боцко Првуловић)
Братство-јединство пре употребе треба промућкати...
(Јагода А Маринковић)
Ма није лош фазон да се сунце окреће око тебе, еј!
(Боцко Првуловић)

556
Јуче је био дан мушкараца,
Цео дан сам чекао да је уверим...

Одзив: iiiii шта би, јесте ли је уверили????!!!!!
(Зорић Каја)

557
Данас није дан мушкараца
Па могу да спавам,
Као и јуче.

558
Једва чекам да дође 8.март,
Тада не морам да славим дан мушкараца.

Одзив: Тада љубавнице добијају изабране атрактивне 
поклоне, а остале жене морају да се задовоље обичном 

китом.
(Мирослав Б. Душанић)

559
Велики писац не сличи другоме.

560
Стигла ме јесен патријарха.

Одзив: Ја сам још у сто година самоће!
(Мирослав Б. Душанић)
После сто треба мислити на женидбу.
(Милан Тирнанић)

561
Данас је мој дан, 
Скроз сам подетињио.

562
Турци имају свилен гајтан,
А Срби, свилен конац.

563
Ако клупко не може да се склупча,
Треба га намотати.

564
Кад год хоћу нешто да напишем увек ми фале почетак, 
средина и крај, некима фали ово, некима оно, мени фали 
све! Зато се тешко и долучујем да почнем.

565
Безгрешан, али је дипломирао.
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566
М.М.Павловић:
Ко о чему, они о слону.

567
Остало ми је само још
Да проваљујем.

568
И данас је субота,
Као и прошле суботе.
Морам на пијац,
Иако знам шта ме тамо чека.

569
Идем мечки на рупу,
Идем бре, у...

Одзив: Не чачкај мечку под плечку!
(Горан Ранчић)

570
Јој, бре,... досађујем се као Зоћа,
А Зоћа се досађује ко острига.

571
Од јутра се очекује дан.
А од њега свашта.

572
Воле све да испитају,
И да испипају.

573
Видећу шта ми фали,

Можда то нађем у самоуслузи!

574
Идите бре, у Мајчину!

575
Чудно ми чудо!

576
Чудо невиђено!

577
Ови бре, све отеше!

578
Тамо где прође глава,
Прође и све остало, 
До негде!

579
Неки људи не могу више да остаре,
А неки не могу да се дозову памети.

580
Понекад и Хрвате боли Ујка за Србе,
Само кад загусти.

581
Читајте,
Можда ће вам нешто ући...

582
Заблуда је велика да читање не изазива бол.
А ако не изазива, узмите другу књигу.



126 127

Стојан БогдановићОБЗНАНА

583
За зиму се треба снабдети дебелим књигама.
Обично су испразне, али могу да послуже,
За ложење.

584
Већи део живота човек размишља о неправди.
Дакле, правда није занимљива.

Одзив: Ми смо за већи комад, а правда је минимална.
(Милица Станисављевић)
(Ништа велико није настало из размишљања о правди...
(Милуника Митровић)
Правда не боли...
(Миша Тимшенко)
Правда нас чини лењима.
(Невена Симендић)

585
Једном сам однео једну своју песмицу код учитељице, 
замолио сам је да ми погледа папирче, она погледа и 
рече ми, Добро дете, поправи то мало, па дођи сутра, 
сада морам на седницу  већа. Шта се десило после тога? 
Ево шта: поправљам та писанија већ шестдесет година, 
још није онако како би требало да буде. 

586
ДАНАС САМ БРИСНУО НЕКОЛИКО “ПРИЈАТЕЉА” 
СА ФЕЈСА, САМО ОНЕ КОЈИ МИСЛЕ ДА ЈА ТРЕБА 
ДА ИМ СЕ ЈАВЉАМ РЕДОВНО, А ОНИ МЕНИ 
НИКАДА. БИЋЕ ИХ ЈОШ. ПОГЛЕДАЈТЕ ЗА СВАКИ 
СЛУЧАЈ ДА ЛИ СТЕ МЕЂУ ОВИМА КОЈЕ САМ 
БРИСНУО И АКО ЈЕСТЕ, НЕ ЈАВЉАЈТЕ МИ СЕ. 
ХВАЛА! 

587
Време се мери од бербе до бербе.
Дакле, мери се животом.

588
Бивши украјински боксер Кличко истакао је 
кандидатуру за шефа државе. Па ко каже да није ударен?

589
Бесмртност је константа, која значи смрт.

Одзив: За неке је смрт прелазни рок.
(Милан Тирнанић)

590
Смрт: Да!
Станите у ред,
Где журите?

Одзив: Умрећу онда, када ми лопуже врате црно испод 
нокта.
(Нада Петровић)
Стојим у реду, али на каси.
(Милица Станисављевић)

591
Гуглао сам,
ОГУГЛАО сам.
Ооооо!

592
Човек се понекад може спасти смрти,
Може одложити њен долазак.
Али од лопова нема спаса.



128 129

Стојан БогдановићОБЗНАНА

593
Ја посадих једну шљиву ранку,
Да имају Срби око чега да се окупљају.

Одзив: А ја крушку караманку.
(Саша Стојшин)

594
Кад могу да идем на пијацу,
Кад могу да једем,
Могу и...

Одзив: И шта даље...
(Славко Изворски Голубовић)

595
Шљива расте у кафани,
А они чекају да на врби роди грожђе!

Одзив: Увек нешто мора да се чека, али ко чека не 
дочека, него губи време.
(Зорић Каја)

596
Сад треба цепати шушеничке и грејану ракију,
А они цепају дрва.

Одзив: Већина њих цијепа државу...
(Мирослав Б. Душанић)
Шушеничке и ракија, па те башбрига за коју је страну 
китка.
(Данијела Бачевић)

597
Цепај!

598
За часно никад није касно, иако није ласно.

599
У Бабушници затворили банку,
Сада немају и кинту,
А нису имали ни пре.

600
Један познати афористичар рече,
Власт је поделила истину са народом...
А не рече ко лаже.

Одзив: Лажу душмани.
(Тодора Шкоро)

601
Власт дели судбину народа,
На равне части:
Узела је све.

Одзив: ...јер нема ближег од себе!
(Боцко Првуловић)
Неком част, а неком маст.
(Саша Стојшин)

602
Што већи писац, то га више јуре.
Али паре нису код Ћире.

603
Магични не зна да згази ни муву, ни буву,
Зна само да пише.
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604
Онај афористичар још тражи правду,
А његова жена мора да се сналази.

605
Онај други афористичар размишља о сексу,
А његова жена га упражњава.

606
Постоје афористичари који мисле на правду
И они који мисле на секс,
Друкчије будале не постоје.

607
Код онако красних мушкараца,
Она нашла афористичара.

Одзив: Благо њој!
(Саша Стојшин)
Бар је увек весела.
(Зорић Каја)
Успио је да је заголица.
(Мирослав Б. Душанић)
Досадили јој красни и предвидљиви.
(Душанка Наранчић)

608
Ако на фејсу не напишу датум рођења,
Жене мисле да су млађе.
А и мушкарци мисле,
Такође.

609
Човек се једанпут роди.

Зашто онда мене терају
Да то чиним сваког дана.

Одзив: Човек на n-ти.
(Невена Симендић)

610
Она није овде,
А нисам ни ја.
Важно је да смо заједно. 

Одзив: “Elle n’est pas ici, 
moi non plus. 
L’important... on est esemble.” 
(Превод: Љубинка Доукали)

611
Легао сам да бих је сањао.
Немате појма,
Шта је после било.

Одзив: Ниси могао да спаваш док ниси заспао.
(Стеван Савић)

612
За разлику од женетина,
Мушкарци се не би љутили
Када би их називали: Мужетине.
Али то се ретко догађа.
Чак, врло ретко!

613
Ни жене нису оно што су биле,
Сада су лепше.
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614
Ако је то све,
Нисам задовољан.

Одзив: Седи, 5.
(Владан Пејчић)

615
Раније је било овако, 
Прво кукају, 
Па им онда суну нешто, 
За јело, мислим. 
Сада је све тумбе, 
Прво се наједу, 
А онда неће да кукају.

616
Долази овамо,
Немој да ти дођем!

617
Ух, што бих волео.

618
Није проблем што морам да је чекам,
Проблем је што ја то волим да радим.

619
Да сам при здравој памети,
Ја бих то и урадио.

Одзив: Онда немој...
(Стеван Савић)

Онда нећеш никад урадити.
(Милан Јованов)

620
Није ни то проблем,
Што ја мислим да и она чека.
Проблем је што само ја чекам.
Моје је да чекам и мислим.

621
Идем!

622
За крај ове године урадићу овако,
А догодине, знам шта ћу.
Сејаћу мисао о њој,
О љубави.
Тако вам је то
Кад човек не зна ништа друго да ради.

623
И следећу годину ћу дочекати сам,
Проблем је перје.
Не могу без њега да летим.

624
Човек и жена могу да лете,
Ако су заљубљени,
Ако су блесави,
Или ако су нашминкани.

625
Средио сам Мали Лондон,
Остао ми је још Велики.
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626
У Лондон се некада ишло преко Малог Лондона,
Сада никако.

627
Ових дана се лузери
Из Великог Лондона
Враћају на Дедиње.
Значи: У Великом се не живи.

628
Свету је неопходно звоцање,
Тешко да ће у блиској будућности
Било шта утувити.

629
Није јасно,
Зашто упорно покушавају да оперу злочине,
Као да се то пере.

630
Неке животиње чим се наједу,
Подвију реп,
Или промене стран(к)у.

Одзив: Промени свиња корито, ал си је пак свиња.
(Горан Ранчић)

631
Председник каже: Влада Србије треба хитно да се врати 
на пољопривреду.

632
Време је да поделе кривицу,

А није мала.

Одзив: Поделиће је народу.
(Горан Ранчић)

633
За онолике паре и ја бих певао џабе.

634
Да сам нормалан сад бих полудео.

Одзив: Ко је у Србији сада нормалан, тај није под 
либелу...
(Јагода А Маринковић)
Немој сада, видиш да улазимо у ЕУ
(Милица Станисављевић)

635
Где су кокошке ту су и кокошињци.

Одзив: И само је питање времена када ће се појавити 
лисице.
(Мирослав Б. Душанић)
...и петлови!
(Милосава Мика Павловић)

636
Прошао је 1. јануар,
Али то није све.

Одзив: Кад прође први...остало је ствар рутине
(Зорић Каја)
Тачно, долази Бадње вече, Божић и Нова година!
(Снежана Петрин)
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637
Кокошка не носи јаја,
Она их сноси.

Одзив: Јаја су код пијевца...
(Мирослав Б. Душанић)

638
Не разумем толике интелектуалце
Који се баве туђим пословима,
Протурају лажи,
Док жене мудро ћуте.

639
Јао мени,
Тешко теби!

640
Држава утрла нам пут,
До гробља се лакше стиже,
Све је ближе и ближе.

Одзив: Тешко је пронаћи место.
(Снежана Петрин)
Гужва на гробљима, а сви смо вишак.
(Саша Стојшин)
...И брже се стиже...
(Вера Чабаркапа) 

641
Данас је Туцин дан,
Пазите шта...
И с ким...

642
И овако болестан и луд,
Волим те до неба,
Немам куд!

Одзив: Тако треба!
(Вики Блага)
И ја тебе.
(Вера Рогановић)

643
Морам сада да вас много волим,
Сутра је празник,
Не ради се,
Све је затворено,
А можда и нећу имати чиме!
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Mирослав Тодоровић

КЊИГА КОЈА КУПУЈЕ ЧИТАОЦЕ

ОБЗНАНА је особена књига. И њен творитељ је 
особен човек. Више(ст)руки стваралац. Про-мислитељ. 
Шта је написао зна се*, чиме ће нас изненадити видећемо. 
Јер ево стигавши у златно доба живота досадашње 
животно и стваралачко искуство  дало му је елан да пером 
бодро сумира, да отвара сопствене ризнице сећања, 
васкрсава прошло и предочава властито виђење ствари 
и времена. И као код Пруста „неумитно пролажење  и 
нестајање света као да намах бива осујећено: оно што је 
у времену прохујало бива на свој начин враћено. Реч је, 
дакако, о субјективном доживљају васкрсавања минулог 
света.“ ** Такви су, углавном, Стојанови радови: песме, 
приче, мисли, роман...

Сада када улазимо у дигиталну галаксију, и дигитално 
стање духа,  када све/т/ тражи нову свест и друкчији 
вид ствари овај полифони стваралац се без оклевања  
укључио у њене токове.  Свет је постао „глобално село“ а 
нови начин комуникације  је умрежио људе диљем света. 
Благодарећи томе „налазе се“ заборављени, рађа нови 
вид пријатељства, „путује светом“ а да се притом нигде 
не иде. Али, нада овим лебди сумња и упит да ли смо то 
ми умрежени или нас је у ову мрежу  виша сила заточила   
и сада нас свевидеће око мотри и слуша.

И списатељ Стојан мотри, крепко  варницама  духа  
пали ватру речи која обасјава и наше приче. Гномским 
исказима, својевсрсним духовним жаокама и  куршумима, 
предочава особеност властитог виђења, доживљаја,  

света. Пише из живота – из дубинског Ја. У томе Ја се 
препознаје и читаоц, отуда одзиви.

Његова поетика има жичку мисаоног дискурса са 
разуђеним садржајима прожетим иронијско-сатиричним 
струјањима. Да би обзнанио ову несвакидашњу књигу 
било је потребно да објави песничке књиге*** , 
математичке као и књигу сентенци „Трунке“. Стигао је до 
ове књиге. До своје Обзнане.

У његовој поезији има дистих који опомиње:
будале мисле да је то лако
али видите шта је стојан богдановић
написао...

Створио је личну књигу за коју су му елан дале до сада 
труковане књиге у Гутенберговом руху, док су ову и својим 
умом пријатељи ↔ читаоци, на свој начин – одзивима, 
подстицали. Фејсбук и дигитална  техника је омогућила 
групни стваралачки портрет. Књига је стигла до 
читаоца, читаоци су ушли у књигу и постали коаутори. 
Њихове одзиве на његове максиме је прихватио као 
своје. „Посвојио“ и постојанио.  Схватио је да су му 
читаоци иницирани његовим теКстом проширили причу. 
Удахнули у њ  и свој дух. Њему је преостало да све што 
пасује  угради у своју грађевину уз помоћ свеколике своје 
интелигенције.
      Неке границе, као писац, Стојан Богдановић  је померио, 
много тога гурнуо у страну, а опет овде  све почива на 
математичкој правилности и строгости, небеском 
принципу будуће једности, на Речи која нас, око своје 
ватре, окупља.  Бродски каже: „На крају крајева, то што 
се улаже у књигу – био то роман, филозофски трактат, 
збирка песама, биографија или трилер – јесте, најзад, 
једини човеков живот, добар лош, али увек коначан. Онај 
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ко је изјавио да је филозофирање вежбање за умирање, 
био је у праву, јер док пише нико не постаје млађи...“ 

Али Стојан негира Бродског, он пишући постаје све 
млађи. Таква је његова мисао, песма, прича коју из бунара 
сећања износи пред читаоца. 

И писац ових редова је инициран сликом 
четворогодишњег Стојана  на фејсбуку написао причу. 

(Професор Стојан Богдановић већ у зрелом 
животном добу поставља на фејсбук фотографију. На 
црнобелој фотографији је четворогодишњи дечачић, 
гледа у фотоапарат. Стојан исписује легенду: У порти 
цркве Св. Николај, Велико Боњинце, 1948. 

Мирослав из Трешњевице у Ариљу види да дечачић 
није у порти,  иза је тараба порте, види се звоник. Јесен, 
сивило, а можда је и зима на измаку. 

На другој фотографији дечачић, удешен за 
сликање, стоји на столици. Мотри крупним очима у око 
фотоапарата. 

Хоће ли птичица излетети?  
Зна ли дечачић шта га чека, види ли будућност?
Професор Стојан Богдановић, већ у зрелом 

животном добу, мотри  на екрану компјутера, себе 
дечачића како стоји на столици. Он чује прошлост, 
гласове... фотографија је разгрнула завесу и све оживела. 

Изгубљено време је нађено време. Као код Пруста, 
помисли професор и писац. 

С тим мислима утону у сан седећи у фотељи.
У сну професор  писац Стојан Богдановић се врати 

у прошлост. Мотри осмехнута лица, празник је, хоће да 
га сликају.

Чује се нека  ларма, и  он се буди као онај дечачић  

што стоји на столици.  Бунован још не поима  шта се 
дешава. Помисли да сања, али убрзо схвата да то није 
сан. )*

*
Моју сумњу у истинитост ове приче препуштам читаоцима. Да 

ли се догодила или ће се догодити? Којим ће путем после овог збитија 
поћи  Стојан?... Лично мислим да ће се  посветити писању. 

Данас када се физика све више утапа у метафизику када је 
контемплација сна и психијатрија све више мистика  случај је чудан. 
То потврђује, још увек,  мистерија случаја  шездесетогодишњег Руса 
Глигорија који се пробудио као петнаестогодишњак.  Ничег се није 
сећао. Пустињак и мистик са Кавказа Фјодор Булгаков је овај случај  
описао. Данас је Глигорије познати психијатар и хипнотизер. Случај  
младог Ирца Ирвина који се  пробудио као старац је  описан у часопису 
Бритиш медикал журнал... )

Дописивали су ову књигу читаоци и вољом писца 
остали у књизи. Опасна је ова књига  јер у свом лавиринту 
задржава читаоца. А у књизи ниђе знака за Излаз. Све 
је као у оној бајци о пећини у коју воде сви трагови, а 
ниједан не води из ње. Онај што је то видео, мислио је да 
се спасао...

2.
Обзнана је тематски разуђена. Она обзнањује 

особеност Богдановићевог виђења света. Свега. Слика 
је и прилика  ауторова. Књига= Стојан, и све више Стојан, 
пријатељи и читаоци. Необична књига. Вашар духа. Чега 
све на њему нема? Од духовних поскочица, доскочица, 
којекаквих зезанција, да разгале и насмеју,  до суморних 
мисли о  овом и оном свету. Оне су зачињене хуморно 
иронијом, подстичу да и сам нешто кажеш, да се огласиш, 
замислиш. И размислиш док још можеш и смеш.

 А „ Он може да уђе у сваку главу, / У паметну, луду, 
веселу.../ А ја, ето, ни у своју не могу!“
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Овој књизи не треба рецензент, критичар поготову, да 
у мноштву књига  читаоцу укаже на ову. Да му да компас 
и шифру: Сезаме, отвори се! Ова је књига  је оно што 
тражимо и без компаса. Бродски каже, а њему се, као и 
писцу Стојану може веровати:

„Критичарима се не може веровати јер, њихова казаљка 
произвољно шета. Оно што је за једне север, за друге је југ (тачније 
Јужна Америка); исто се догађа, са још већом произвољношћу, са 
истоком и западом. Са рецензентима постоје (минимум) три врсте 
проблема: 

а) он може бити занатлија и исти игнорант као што смо ми

б) може бити изузетно пристрасан према одређеној врсти писања  
или може радити за одређене издаваче

ц) ако је даровит, претвориће своју рецензију у посебну уметничку 
форму – за то је потврда Хорхе Луис Борхес – и ви можете завршити 
тако што ћете радије читати приказе него саме књиге...“ 

То ова књига зна, она је кормилар, ветар и једра, она  
води читаоца кроз „тамни вилајет“ с компасом  животних  
мисли са којима живот  има виши смисао.

Из Обзнане сам за своју књигу „Листове на ветру“ 
узимао понеку максиму. Онако како су у ранијим 
временима у селима домаћице узимале из суседних 
кућа жар да би заложиле ватру. Тако сам и ја, Мирослав 
из Трешњевице, писца Обзнане „заточио“ у своју 
књигу - сваштару. Обзнана – Сваштара. Ваља је читати 
прелиставати све док  не постане купусара. Онда је књига 
срећна... 

3.
  Објављују се у Богдановићу знани и незнани. Од 

Сократа, Ремизова, Хармса...Булкагова, Чују сее у 
његовом гласу читаоци, слуте у душевном одзиву гласови 
сећања отвара и ствара животна и духовна биографија о 
чијем настајању и трајању казује ова књига. Она гледа на 

Стојанов начин. Мотри искоса, види право. У центар...
И зато, читаоче, уозбиљи се, а затим унеозбиљи. И 

слушај, читај, обзнану.
Казује она и о политици и политичарима. И ту врсту 

искуства овај  писац има.На путу до Обзнане  у прошлом 
веку је  свратио и у биртију звану Политика (4).  Видео 
је да су српски политичари људи посебног соја. Да 
лажу мислећи да говоре истину то је дијагностиковано 
као синдром поремећеног мишљења. Има међу њима 
оних  из којих зине нека ала која би до ожмикура ( а то 
је 13 предак) све пропуштено узела и прогутала. Отуда 
толике лопине, отуда и по томе памтим Тихомира Јовића 
и његову „максиму“ влас мас. Али када је Стојан видео 
каква политика  то каљуга,  како...., Пандорина кутија,  
вратио се себи, математици, поезији.  О колико су и када 
политичари паметни записао Тек када зглајзају.

У његовом песничком опусу, поред низа антологијских 
песма,  се издваја песма с именом „Браво Никола“, а ја 
могу да после свега речем Браво Стојане! Јер стојанио 
си пером како доликује на ползу речи, књизи, читаоцима. 
И зато  не стој, Стојане, пиши све док не постанеш човек 
песма*...

4.
Овај се текст може насловити  и као Књига испод 

црте. Јер  је збир, синтеза. Све је сабрано у мисао,  пуцањ. 
Песма треба да има (с)мисао, каже стихом Стојан. У 
овој се роје мисли.  Афоризми. Хуморни. Сатирични. 
Духовити, али испод те духовите маске налазе се и други 
слојеви.  („И „Маска има своје лице“). Треба је читати. 
„Читати се може на много начина,  и зато човек треба да има 
много памети да би могао добро да чита“ Гистав Флобер (1812 
-1880). Свако ко прочита ову књигу имаће осећање те памети.  
Ова не држи само читочеву пажњу она читаоца не пушта из 
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својих  одаја. Волео бих да сам  је написао, али како нисам, 
ништа ми другo не  преостаје  него да будем њен издавач. 

Уз текст о њој иде и арапска пословица:

Рај на земљи налази се на грудима жене, на леђима 
коња и на страницама књига.

Ја сам свој рај нашао на страницама ове књиге.
Е, тека, и довека...                                                                                                                                 

Трешњевица, септембар 2013.                                                                  
**

И. Тартаља: Циклус романа о роману још ненаписаном, ЛМс, мај, 
2010. стр. 861.

***

Биг Бен (Београд, 1977)

одлазим а остаје нејасно (Крушевац- Књажевац, 1990)

зна се  (Ниш, 1991)

црна рупа (Зајечар, 2003; Ниш, 2004)

господар (Ниш, 2004)

човек песма* (Врање, 2007)

Бдења и буђења (Коауторска, Сврљиг –Књажевац, 2010)

Трунке (Панчево, 2011/2012; Књажевац, 2011)

О ДА (Апостроф, Београд/ КК „Бранко Миљковић“, Књажевац,

 2013)

(4)

1990. Г  Стјан Богдановић тада председник општине Књажевац је 
био на Изборној листи за Народног посланика (Демократска странка 
?).  Сада мислим да су и тада Избори намештани. Шта власт све није 
чинила да Стојан не буде изабран ? Ангажован је и месни свештеник 
да са активисттима иде по селима, да агитује. Ширен је глас како 

Стојан напуста Књажевац и да нема сврхе да он буде изабран. СПС је 
свог кандидата представио на плакатима поред Председника Србије 
Слободана Милошевића. Код житеља, у то време, када је пропаганда 
воздигла  Милошевића до неба, као спаситеља ово је имало и те како 
великог значаја за ток и резултат избора. И поред тога су стрепели да 
њихов кандидата лекар (? ) неће проћи. Из Беле Паланке где сам тада 
радио интересовао сам се за изборе. Питао. 

Пропали избори - каже ми пријатељ.  
Како? - питам.  
Стојан није изабран. Шушка се, да су избори организовани. 
Покрадени.

Пропала Србија, народ - помислио сам и убрзо  и сам напустио 
Књажевац.  

 *

         У Књажевцу на промоцији Стојанове књиге човек песма 7. 
дец 2007. у Дому културе имао сам утисак да се  скупила цела варош. 
Дошли су да виде, поздраве  и чују свог Стојана. Препуна сала, стајало  
се  у ходнику, на степеништу. Не знам да ли сам тада рекао Стојану, 
или сам помислио, да би га и сада изабрали за свог председника када 
би се кандидовао.  

         О његовој поезји, о њему као човеку тада су говорили: Ректор 
нишког универзитета поф. др Радослав Бубањ, деканица учитељског 
факултета проф. др Стана Смиљковић, проф.др  Зоран Момчиловић,  
Радомир Виденовић Равид, књижевник, Мирослав Тодоровић, 
песник, Обрен Ристић, песник, Небојша Ђорђевић, песник, Милијан 
Срејић, песник и ини. Остала су ми у сећању радосна лица публике, 
то њихово осећање да су у другој стварности, у стварности поезије 
Стојана Богдановића, као и мени драги суграђани ( И сам сâм био 
житељ Књажевца...)  а поготову проф. филозоф Вита чији је ђак Стојан 
био. Поносио се својим ђаком премда у годинама, младићки  радовао 
сусрету и књижевној вечери...
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Белешка о писцу

Стојан Богдановић је рођен 1944. Године у Великом 
Боњинцу, Бабушница. Основну школу и гимназију 
завшио је у Књажевцу. Студирао је у Београду, Паризу и 
Новом Саду. Доктор је математичких наука. Песме су му 
превођене на енглески, француски, румунски, италијански 
и грчки језик. Почасни је грађанин Књажевца. Добитник 
је награде „11. јануар“, највећег признања града Ниша.

Објавио је следеће књиге:
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зна се (Ниш, 1991)
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