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Размишљања и афоризми 

МАРКО ПАЈИЋ 

 

 Време и простор су константе, ми смо промен-

љиве. 

 

 Да би ти снови постали јава прво мораш  

да престанеш да спаваш. 

 

 Интелигентан је онај човек који има висок кое-

фицијент интелигенције, а паметан онај који зна 

да га искористи ма колики он био. 

 

 Исплативост ризика зависи од могућности за до-

битак и његове величине. 

 

 Када сабереш све минусе, на крају не можеш до-

бити плус. 

 

 Не постоји савршена жена, нити савршен 

мушкарац али заједно могу чинити савршену 

целину. 

 

 Отупела чула буди само сирова забава. 

 

 Превише слободног времена зна да буде штетно. 

 

 Свако је глуп на свој начин. 
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 Све у животу је ризик па и само живљење. Жив-

љењем ризикујемо да нам се нешто догоди. 

⸎ 
ДИНКО ОСМАНЧЕВИЋ 

 

 Бог је створио човјека,  

а човјек се прави мајмуном. 

 

 Поштујте своје претке, мајмуни једни! 

 

 Некултурно је пљувати по улици,  

зато пљујемо једни по другима. 

 

 Људи су много већи од дјеце,  

али дјеца су много већи људи. 

 

 Наше мајмуне чувају гориле. 

 

 Ниједан рат није почео из чиста мира. 

 

 Крива Дрина се једино може исправити  

на свом извору. 

 

 Сатиричар је увијек на ивици  

да се нађе у марици. 

 

 И сунце се роди на истоку,  

али онда емигрира на запад. 
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 Заврше право, а суде криво! 

 

 Потрошачку корпу попуњава нам контејнер. 

 

 Изађите на изборе и узмите ствар у своје руке. 

Та ствар је једино што ћете након избора и добити. 

 

 Инфлација је кад си пун пара као брод,  

а тонеш као Титаник! 

 

 Да ли је у јавној кући забрањено пушење? 

 

 Из поштовања, жена ми никад не пуши  

пред родитељима. 

 

 Са љубавницом је љетовао на острву,  

а онда му се појавила жена и направила му оток! 

 

 Кад стекнемо имунитет крда,  

бићемо мирни до клања. 

 

 Млади су наше златне резерве.  

Депоновали смо их у иностранство! 

 

 Потрошачку корпу попуњава нам контејнер. 

 

 Сваку рђу мораш подмазивати. 

 

 Риболовац је мачо, китоловац је геј! 

⸎.  
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ЖИВКО ПРОДАНОВИЋ 

 

 Ако ћемо озбиљно права је срећа бити  

неозбиљан. 

 

 Батина је из раја изашла.  

То кажу они који не могу заспати. 

 

 Дође ми да полудим.  

Па да се мало одморим од овог лудог живота. 

 

 И међу поштенима има много оних који то нису. 

 

 И након пластичне операције глупост остаје  

глупост. 

 

 И зидови имају уши. А прозори очи. 

 

 Када политичар проговори јасно и паметно  

онда је сигурно у питању нека клопка. 

 

 Конац дјело краси. Рече стечајни управитељ. 

. 

 Мисли на друге. Да те други не изненаде. 

 

 Надам се да се не надам узалудно. 

 

 Најшира пространства слободе простиру се  

у глави. 

 

 Не кити се туђим јубиларним перјем. 
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 Отац непознат. Углавном. 

 

 С књижевним наградама треба бити опрезан.  

Да се не опечеш. 

 

 Тко тебе каменом ти њега Сизифом. 

 

 Ухватили су га на граници. Ума и безумља. 

 

 Затворио је врата сиромаштву.  

Па је оно ушло кроз прозор. 

 

 

 

 

 

 

 

 


