
„АVA 2014“
AFORIZAM – VIC - ANEGDOTA

 

Sr. Karlovci 30.05.2014.

Gimnazija 13.30h: Školski čas savremene srpske satire
Amfiteatar na vidikovcu 16.30h : Koktel za učesnike AVA 2014

Magistrat u 18.00h: književno veče AVA 2014

Skupština opštine Sr. Karlovaca u saradnji sa 
Internacionalnom akademijom za duhovnu i telesnu lepotu.

Drugi pa već tradicionalni i jubilarni džepni



Идеја за фестивал афористике припада Сањи Панфилов, професорки 
књижевности, мојој вишеструкој музи и једином разлогу мог 
постојања. Овај “џепни фестивал” је покушај да се брачни пар 

Панфилов бар мало одужи дивној варошици Сремских Карловаца, која 
нас је тако свесредно прихватила у своје наручје.

Афоризми сатиру!
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НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Фестивал афоризама, вицева и анегдота – „АВА 
2013“ (оснивачи: проф. Сања Панфилов и академик проф. др Димитрије 
Е. Панфилов) 

ОРГАНИЗАТОРИ: Скупштина општине Сремски Карловци и брачни пар 
Панфилов, уз подршку Београдског афористичарског круга и Секције 
сатиричара Удружења књижевника Србије, Интернационална Акаде-
мија за Спиритуално (значи вантелесну) и Телесну Естетику.

ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА: Петак, 30. мај 2014. 
У 13.30 (у Гимназији) „Час савремене српске сатире“
У 16.30 (Видиковац - „Душков вис“) - коктел и резгледање пејзажа.
У 18.00 Свечана сала Магистрата - ватромет афоризама, вицева, анегдота.

МЕСТО ОДРЖАВАЊА: Сремски Карловци, Гимназија, Амфитеатар на 
Видиковцу  испод Златног крста (код Душка Трифуновића), Магист-
рат Општине Сремски Карловци.

ПОЗДРАВНО СЛОВО:  Градоначелник г-дин Миленко ФИЛИПОВИЋ 
                                         Председник Матице српске Проф.  др Драган Станић  
              (Иван Негришорац)

УЧЕСНИЦИ: На Фестивалу ће учествовати: 
- Матија Бећковић - академик, песник, књижевник, геније;
- Зоран Станојевић - афористичар, писац, сценариста, легенда;
- Дејан Патаковић - новинар, хумориста, карикатуриста, ТВ сценариста;
- Александар Баљак - председник Београдског афористичарског круга;
- Александар Чотрић, секретар Секције сатиричара УКС и председник 

Скупштине Фонда „Радоје Домановић“;
- Драгутин Минић Карло, уредник рубрике „Сатирикон“ у „Политици“ 

и председник Секције сатиричара УКС;
- Милан Тодоров - произвођач доброг вина и доброг расположења, 

виц-мајстор и награђени афористичар;
- Деана Саиловић - афористичарка и „принцеза“;
- Енес Кишевић - песник, миљеник Талије, интернационални геније;
- Милан Михаиловић - Цаци, глумац и анегдотичар;
- Мр Дивна Бијелић - теоретичар и практичар афористике;
- Академик проф. др Хаџи-Димитрије Е. Панфилов, пластични хирург 

и естета опште праксе;
-  „Innuendo“  чини музичку кулису за „веселе мисли од којих навиру 

сузе“.
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САДРЖАЈ И САТНИЦА ФЕСТИВАЛА: 

1) Пријем за учеснике
- Окупљање учесника Фестивала на Тргу у Сремским Карловцима од 

12 до 13 часова и 30 минута;

2) Школски час савремене српске сатире
Од 13.30 - 14,15 часова (оквирно) биће одржан „Час савремене српске 

сатире“ у Карловачкој Гимназији, на којем ће писци говорити ученицима 
о сатири као књижевном роду, афористици за младе, хуморном ствара-
лаштву за ученике, савременој српској сатири, својем раду и поклонити 
школској библиотеци примерке књига. Српска сатира припада по квали-
тету самом светском врху, о чему сведочи и велики број антологија срп-
ске сатире, објављених последњих година у иностранству – Русија, Ита-
лија, Аустрија, Немачка, Бугарска, Македонија, Румунија, Пољска...

3) Коктел на Видиковцу („Душков вис“)
Дружење уз погачице са чварцима пекаре „Лепа и Мића“ и розе ви-

нарије „Веритас“. Ћаскање учесника у амфитеатру испод Златног крста и 
уживање у најлепшој панорами са обронка Свете Фрушке горе, ако Св. 
Илија допусти.

4) Фестивал афоризама, вицева и анегдота
Од 18.00 до 20.00 часова, у Магистрату Сремско Карловачке општине - 

свечана дворана биће одржан централни догађај Фестивала афоризама, 
вицева и анегдота „АВА 2014“ – књижевно вече на којем ће аутори гово-
рити ове хумористичко-сатиричне форме. 

Барду наше поезије, ноторном интелектуалцу, академику Матији 
Бећковићу припада прво слово. Академски вајар проф. др Драган Раде-
новић кити песника одговарајућим одличјем. 

У двокружном излагању учесници изговарају афоризме, вицеве и ане-
гдоте док сами себи не досаде. У делиријуму, публика напушта салу.

Медији су присутни извештавају о овом догађају.  У интермецима 
квартет „Innuendo“ свира инструменталну музику. 

МЕДИЈСКИ ПОКРОВИТЕЉИ:
- Радио-телевизија Војводине  - Дневник
- ТV Sky +  - Политика
- ТВ Канал 9  - Вечерње новости
- ТВ Нови Сад  - Карловачке новине

ЗА СЕКЦИЈУ САТИРИЧАРА УДРУЖЕЊА КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ
СЕКРЕТАР Александар Чотрић
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МАТИЈА БЕЋКОВИЋ

BIOGRAFIJA
Матија Бећковић рођен је 29. новембра (на дан Св. Апостола Матеја) 

1939. године у Сенти, где је крштен у Храму Светог Архангела Михаила. 
Отац Вук Бећковић, официр Југословенске краљевске војске и мајка Зорка 
рођена Таушан из Кањиже, живели су најпре у Сенти, у улици Краљевића 
Марка бр.10. Рат их је затекао у Новом Саду, где је отац службовао у 
Петроварадинској касарни. По капитулацији Југословенске краљевске 
војске (1941), да би избегао заробљеништво, са женом и сином отишао је 
на очевину у село Веље Дубоко, у Ровцима, у Црној Гори.

После избијања грађанског рата, веран заклетви, постао је командант 
Југословенске војске у отаџбини у родном крају, готово не напуштајући 
своја Ровца. На крају рата, у којем је изгубио четири брата, „одступио“ је 
и „нестао“ у 35-ој години живота.

У време рата рођен је брат Љубомир (1943) и сестра Љубица (1945).

Матија Бећковић је од своје друге до десете године живео у Вељу 
Дубоком, где је завршио основну школу. Ниже разреде гимназије учио је 
у Колашину и Славонском Броду, а вишу гимназију с матуром у Ваљеву, 
где је становао код тетке, мајчине сестре. На Филолошки факултет, групу 

Pesniku je na kapu sleteo minijaturni pernati Pegaz
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за југословенску и општу књижевност, уписао се школске 1959/60. 
године и од тада живи у Београду.

Из брака са Вером Павладољском родиле су се близнакиње Људмила 
и Оља (1964).

Бавио се новинарством радећи највише у Јежу и Јежевим издањима 
(Чик, Зум, Чик погоди – где је био и запослен). Сарађивао је на Телевизији 
Београд, у време када је уредник дечијег програма био Душан Радовић. 
Најпознатији од псеудонима којима се служио је др Јанез Паћука.

За дописног члана САНУ изабран је 1983. године, а за редовног 1991. 
У годишњацима САНУ (за 1984. и 1992) објављене су библиографије 
Матије Бећковића.

Био је члан Одбора за слободу мисли и изражавања (1984-1990) 
и председник УКС (1988-1992). Члан је Крунског савета од његовог 
оснивања (1992).

У шестом разреду гимназије у Ваљеву добио је прву награду за 
најбољи писмени задатак из српског језика у Републици Србији. Прву 
песму штампао је као гимназијалац 1957. године у Младој култури.

До сада је објавио следеће књиге: Вера Павладољска (библиофилско 
издање Р. Стевића Раса), Метак луталица, Тако је говорио Матија, О 
међувремену, Че – трагедија која траје (са Душаном Радовићем), Рече 
ми један чоек, Међа Вука Манитога, Леле и куку, Поеме, Служба Светом 
Сави, Кажа, Чији си ти мали?, Двадесет и једна песма (рукописна 
збирка), Надкокот (библиофилско издање – цртежи Моме Капора), 
Богојављење, Изабране песме и поеме, Мој претпостављени је Гете 
(разговори, избор и предговор Миодрага Перишића), Сабране у шест 
књига:Метак луталица, Рече ми један чоек, Међа Вука Манитога, 
Леле и куку, Кажа, Чији си ти мали?; Ово и оно, Потпис (библиофилско 
издање Јовице Вељовића, Хамбург), Ћераћемо се још, Покајница, 
Хлеба и језика, Вера Павладољска, Послушања, Саслушања, Кукавица 
(библиофилско издање – цртежи Моме Капора), Трећа рука, Небош, 
(илустрације Југослава Влаховића), Ниси ти више мали, Вера 
Павладољска (библиофилско издање сликара Драгана Стојкова на три 
језика: српском, руском и италијанском), Сабране песме у девет књига 
(Вера Павладољска, Метак луталица, Рече ми један човек, Међа Вука 
Манитога, Леле и куку, Кажа, Чији си ти мали?, Ћераћемо се још, Хлеба 
и језика; одштампано у штампарији Кристијанс у Хамбургу, повезано 
у књиговезници Лахенмајер у Ројтлингену, сложено писмо Аминтас 
Јовице Вељовића који је ово издање типографски обликовао), 
изабране песме Тако је говорио Матија у три тома, Кад будем млађи 
( Матица Српска), Вера Павладољска ( Граматик), Кад дођеш у било 
који град (на руском, енглеском, италијанском и српском језику, 
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Колубара, Ваљево),Кад будем још млађи (СКЗ),Сабрана дела у 12 књига 
(Октоих,Штампар макарије,Андрићев институт).

Бећковићеви прозни и поетски текстови приређивани су за 
позориште и извођени на домаћим и страним сценама. Написао је 
и трећи чин комедије Београд, некад и сад (изведена у Савременом 
позоришту у Београду, заједно са истоименим комедијама Стерије 
и Нушића), као и две телевизијске драме и две једночинке за децу, 
емитоване на Телевизији Београд.

У Народном позоришту изведена је Међа Вука Манитога у 
драматизацији Борислава Михаиловића Михиза, потом монодраме 
Петра Божовића Рече ми један чоек и Соње Јауковић Не знаш ти њиг. 
Видео касете Рече ми један чоек и Ћераћемо се још снимио је Петар 
Божовић, а радиофонско издање Бећковићевих беседа објавио је 
Драгослав Симић, песниково усмено издање ЦД-а Ћераћемо се још 
режирао је Емир Кустурица.

Драмска поема Че – трагедија која траје (са Душаном Радовићем) 
преведена је на немачки и енглески језик и извођена је као радио 
драма и позоришна представа у Немачкој и САД. Заједно са записима 
из књиге О међувремену, објављена је у Њујорку под насловом Random 
Targets. Тројезично издање ове књиге (Че – трагедија која траје, Che – A 
Permanent Tragedy, Ce – Tragodie, die andauert) објављено је у Београду. 
A stone Between Two Worlds (Торонто), Поема Богојављење (Epiphany) 
објављена је двојезично у Торонту, When I`m younger (Orpheus, Фондација 
Матијевић, Нови Сад), Vera Pavladoljska (на румунском, Lumina, Панчево).

Драматизовао је Горски Вијенац (са Бориславом Михаиловићем 
Михизом). Приредио је избор из целокупног песништва Петра II 
Петровића Његоша Пустињак Цетињски и избор из дела Симе 
Милутиновића Сарајлије Играљке ума. Приредио је (са Мирославом 
Максимовићем) и књиге Душана Радовића На острву писаћег стола и 
Кратке приче. Изабрао је и написао предговор за Најлепше приповетке 
Милована Ђиласа. 

О Бећковићевом делу објављен је зборник Поетика Матије 
Бећковића (са научног скупа на Филозофском факултету у Никшићу) и 
књиге Стевана Кордића Његош и Матија, Драгана Лакићевића Рече ми 
један песник, Матија Бећковић песник (зборник са скупа поводом Жичке 
Хрисовуље) и Поезија Матије Бећковића (зборник поводом Десанкине 
награде), књиге Милоша Јевтића Овако говори Матија и Матија (стари 
и нови разговори), Библиографија Матије Бећковића – Дејана Вукићевића.

Већ једанаест година, крајем децембра, у Звездара театру одржава 
се песничко вече Матије Бећковића, чији приход се прилаже у 
хуманитарне сврхе.
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НАГРАДЕ
Матија Бећковић је за своје песништво добио награде: Милан Ракић, 

Октобарску, Седмојулску, Просветину, Нолитову, Бигзову, Плакету 
Народног позоришта, Змајеву, Дисово пролеће, Беловодску розету, 
Златни крст Кнеза Лазара, Равногорску, Стефан Митров Љубиша, Велику 
Базјашку повељу, Одзиви Филипу Вишњићу, Библиос, Romana Serbica, 
Типар, Милица Стојадиновић Српкиња, Златни бестселер, Јован Дучић, 
Лаза Костић, Раде Драинац, Вукове задужбине, Десанке Максимовић, 
Његошеву, Богородица Тројеручица, Ленкин прстен, Печат вароши 
сремскокарловачке, Награда Матијевић, Петровдански вијенац, АВА - 
венац песничке патње и славе.

Матија Бећковић је почасни грађанин Сенте, Крушевца и Приједора.
Поводом 70 година живота и 50 година књижевног рада, издавачке 

куће Orpheus и Православна реч, објавиле су 2009. године књиге: 
Антологија Бећковић и монографију Матија – Радована Поповића.

Истим поводом Бећковић је одликован орденом Светог Саве.
О десетогодишњици Крунског савета, престолонаследник Александар 

одликовао га је орденом Витез Великог Крста ордена Белог орла.
Матија Бећковић је председник Фонда Слободан Јовановић.

АУТОБИОГРАФИЈА

Имао сам бабу

Нисам имо деду

Имао сам мајку

Нисам имо оца

Имао сам ћерке

Нисам имо сина

Имао сам жену

Нисам имо  мужа

Матија БЕЋКОВИЋ
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Neukrotivi jezički žongler i manipulator pojmova, naš poetski gorostas 
Matija Bećković ubija nas otpacima svog uma, na način koji svima nama biva 
jasan, ali koji niko od nas ne bi umeo da produkuje, a jedva i da reprodukuje. 
Ako je Branko Miljković bio „Princ“, onda je Matija vala „Kralj“! Potura nam 
on tu svoje satirično ogledalo da se vidimo kakvi smo postali, u šta smo se 
izmetnuli (da, baš - izmetnuli), a da to nismo ni primetili. On piše knjige koje 
se “nama podsvemvaju”.

Piše on tako „O skraćivanju jezika“ kako nam sve te biblioteke, knjige, 
sve gramatike, semantike, semiotike i sintakse više nisu potrebne, otkako 
ih mogu zameniti samo dve reči, a to su „super“ i „jebote“. Orkestrira on tu 
svoju parodiju na nekoliko strana, pa onda predlaže za primer pesmu Branka 
Radičevića “DEVOJKA NA STUDENCU”

„Pročitajte je sa ovim refrenom, i bez njega – piše Matija, pa odlučite koja 
je bolja:

Kad sam sinoć ovde bila
Jebote!
I vodice zaitila,
Super!
Dođe momče crna oka,
Jebote!
Na konjiću laka skoka,
Super!
Pozdravi me, zborit ode:
Jebote!
„Daj mi sele malo vode!“
Super, jebote!

Moj predlog će, vremenom, usvojiti čitav svet. Ja ne razumem kako bi se, 
na nekom drugom jeziku, to isto moglo drukčije reći. Ko ne razume čoveka 
koji kaže „super“ i „jebote“! Dolazi dan kada će čitav svet ukloniti jezičke ba-
rijere i sporazumevati se samo sa „super“ i „jebote“. To će biti, jebote, super!“ 
Kraj Matijinog citata. 
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 ZORAN STANOJEVIĆ

BIOGRAFIJA
Sticajem okolnosti ovog autora smatraju za nekoliko osoba koje se isto 

zovu. Autor izjavljuje da nije nekoliko osoba nego je samo jedna jedina oso-
ba (koja se isto zove), ali priznaje da je za ovu zabunu i sam kriv. Zaista, kako 
čitaoci da povežu coveka koji je objavio knjigu hladne kratke proze «Lice 
namenjeno drugima» sa tim istim covekom koji je objavio satirične knjige 
«Poznavanje pisca», «Poznavanje svega», «Beograd iz sve snage», i knjigu 
pod posebno inventivnim naslovom «Knjiga»?

«Ko ti ono prevodi?» pitali su autora u vezi sa njegovim pričama u listu 
«Politika, the international weekly», a te priče su i mišljene i pisane na engle-
skom; nije ih prevodio niko.

«Lepo je kod vas u KLUBU DVA», govorili su autoru neki gosti dok je, za 
Drugi program Radio Beograda, vodio tu emisiju. «A znate li da je jedan Zo-
ran Stanojević nekada vodio VREME RADOZNALOSTI na Prvom programu?»

Autor, koji je vodio i VREME RADOZNALOSTI (a i emisije LOVAC NA BISERE 
i HOBISKOP), mogao je tu samo da uzdahne.

Stotine i stotine priča objavio je po raznim listovima i časopisima, kao i 
četrdesetak drama, ali to je samo pomoglo da ga smatraju za još više ljudi. 
Preveo je nekoliko knjiga, među kojima je i Tolkinov «Gospodar prstenova» 
(na koga je utrošio tri godine života) i šta je imao od toga? Imao je to da mu 
jedan prijatelj, koji je upravo bio kupio jednu od knjiga za decu ovog autora 
(«Kapetana Snipa»? «Rođaka Gloa»? «Najvećeg detektiva na svetu»? Ko bi 
znao; ima toga još, uostalom) kaže: «Čuj, fino ti je ovo... A, je li, jesi li neki 
ti rod onom Zoranu Stanojeviću koji je preveo GOSPODARA PRSTENOVA?»
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Ovakvi doživljaji čine da čovek očvrsne. Dakle: autor (Beograd 1942 -?) 
ima sve šanse da živi do «-?» jer je naučio da sleže ramenima. Samo zato je 
i mogao, i pored do ovog časa rečenog, da pristane da napiše ovu belešku, 
i time pruži priliku čitaocima da ga smatraju za još nekog ko se isto zove...

DAKLE
Zoran Stanojević je književnik, prevodilac, i dugogodišnji voditelj pro-

grama Radio Beograda (´Vreme radoznalosti`, ́ Lovac na bisere`, ́ Klub dva`,´-
Hobiskop´) radio je i kao dopisnik Beograda Dva iz Nemačke, a  sada se po-
novo pojavljuje kao voditelj radijskih programa (u vreme kada ovo pišem to 
je “Omniologija/Poznavanje svega” u programu Beograda 202)

Objavljivao satire u mnogim listovima: ´Jež`, ´Zum reporter`, ´Novosti 
osam`, ‘Oko’, ´Politika ekspres`, ´Nin`, ´Borba`, ´Politika - The international 
weekly’, itd. itd. 

Objavio je i više od četrdeset radio-drama, od kojih je skoro polovina 
nagradjena na anonimnim konkursima, a petnaestak ih je prevedeno, uglav-
nom na nemački, i emitovano u Nemackoj, Austriji, Belgiji... Pozorišni koma-
di: „Rođak Glo/Kapetan Snip“ i „Pablo, čovek kome su se dogodile cipele“.

Prevodi: Gospodar prstenova, DŽ. R. R. Tolkin, i nekoliko knjiga SF. 

KNJIGE
Лице намењено другима кратке приче (Mатица српска, Нови Сад, 

1968.), Рођак Гло (“Радивој Ћирпанов”, Нови Сад, 1971.), Kапетан Снип 
(Нолит, Београд,1973.), Познавање писца (БИГЗ, Београд, 1974.), Највећи 
детектив на свету (БИГЗ, Београд, 1974), Пси (песме за децу; БИГЗ, 
Београд,1972.), Mачке (песме за децу; БИГЗ, Београд,1972.), Животиње 
из дивљине (песме за децу; БИГЗ, Београд,1972.), Поспани Mартин (Дечје 
Новине, Горњи Mилановац, 1973.), Kућа која је пустила корен ( “Радивој 
Ћирпанов”, Нови Сад, 1981.), Зеци, пеци, пец (JEЖ, Београд, 1982.); 
Познавање свега (Нолит, Београд, 1982.), Горанов дневник (“Дневник”, 
Нови Сад, 1989.) Kњига, сатиричне приче (“Визија 011”, Београд, 1994.), 
Београд из све снаге (Сага T.С.T. Београд, 1995.). Брзи водич, Београд 
(“Mала велика књига”, Нови Сад, 1999). Пиво (Моно-Мањана прес, 
Београд, 2000), Црта испод света, сатиричне приче (“Конрас”, Београд. 
2004.) Говори Ф. Громки-Тмурни, (Драслар партнер, Београд 2004.) Нама 
није ни како нам јесте, књига афоризама, (Алма, Београд, 2009). Мислим 
по кућама, сатиричне приче (Биндер, Београд, 2013).

НАГРАДЕ
“Невен”, за најбоље остварење за децу на српскохрватском језику 

у години 1971. (за књигу “Рођак Гло”); “Змајева награда” (“за изузетан 
стваралачки допринос савременом изразу у књижевности за децу”, 
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2002); Змајеве дечје игре, награда “Сигридруг”, 1997, за најбољи текст 
монодраме (за “Горанов дневник”), Златна значка Културно-просветне 
заједнице (1991); Златни микрофон Радио Београда (2008. године).

Колеге по перу му тврде да је својевремено добио и награду 
Радоје Домановић за кратку сатиричну причу. Будући да је скоро 
двадесет година провео у Немачкој, где контакт са њим није било лако 
успоставити, услед чега у вези са том наградом нема никакво званично 
обавештење, аутор то не може ни да порекне ни да потврди.

У неким изворницима (на пример “Ко је ко у Србији 1991” и “Ко је ко 
у нашем хумору, сатири и карикатури”) стоји да је и сликар, али то није 
тачно; његова ´Изложба ничега` (1985. године у “Клубу међународног 
пријатељства” у Београду) била је перформанс, без икаквих експоната 
осим публике и аутора, чија присутност, како је и сам рекао том приликом, 
ничим није нарушавала основну идеју тог мултимедијалногДела. 

АФОРИЗМИ 
- (избор из књиге „Нама није ни како нам јесте“, „Алма“, Београд, 2009.)
- И раније је живот знао да се завери против нас, али тада смо бар ми 

били на нашој страни.
- Oпет нам је наша пословична проницљивост помогла да уочимо 

проблем, и да га не решимо.
- Eх, да нам је некада била ова памет... све те глупости смо могли да 

починимо још раније.
- Таман нам крене набоље а ми приметимо да ни тако не ваља.
- Kакве смо среће, нама се ни бумеранг не би враћао да то нешто вре-

ди.
- Зашто смо баш стварност морали да реализујемо, поред толиких 

удобнијих могућности?
- Jављају се неумерени предлози да се од сада као храна продају и на-

мирнице, као да нам није довољно да једемо шта смо навикли.
- Зашто само у авионима кесе за повраћање кад грађанство те пот-

ребе има и на многим другим местима?
- Да нам се није стално одмах рушила, наша кула би била још кривља 

од оне у Пизи, али ни то нам нико не признаје!
- Oткривен дан када ништа не славимо. Тим поводом одржана је прос-

лава која ће постати традиционална.
- Зашто сви нешто стално против Телевизије? Kад се гледа кроз про-

зор, програм је још јаднији.
- Постоје тако развијени сточарски крајеви да тамо нема скоро ни-

ког ко и сам није говедо.
- Новости из Здравства: има наговештаја да ће се ускоро набавити 

два топломера и други најсавременији медицински апарати.
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- Уз све муке које Здравство има – још и болесници навалили да се лече 
као нездрави!

-  „Цена квадратног метра могла би бити и нижа“, рекао нам је пред-
ставник извођача радова, „ако се одобри да он буде мањи.“

- Лагано сазрева идеја да свакидашњице не би смело бити више него 
што човек може да издржи.

- Заиста има нескромних људи. Живе окружени луксузом, а кукају само 
зато што ништа од тога не припада њима.

- Ви бисте више струје, а суша је таква да не можемо да обезбедимо 
довољно воде чак ни за потребе утопљеника.

- Ништа се не дешава, али ми добро знамо да је то организовано, и да 
се и тиме управља из једног центра.

- Шта је било било је, тим пре што се то није догодило ни на тај 
начин.

- Mораћу да променим очи. На овима је програм неподношљив.
- Дигао сам руке од реализма. Писао сам тачно како видим, а испадале 

су све саме будалаштине и бесмислице.
- Било би ми много лакше да подржим стремљења кад бих знао куда 

стремимо...
- Увек сам веровао да напредујемо, али никад нисам успео да схватим 

куда смо ког ђавола кренули.
- Док сам се освртао да ми подлаци не забију нож у леђа, наишао један 

честит човек па ме искрено убио спреда.
- Мoлим да ми се изда пotврда да немам слoна. Већ трећи пут ми сти-

же рачун за oбjедињену слoнарину! 
- „На жалбу именованог Сизифа због тога што гура камен, овим се до-

носи одлука да му се изађе у сусрет и да му се омогући да камен од 
сада носи.“

- Из властитог базена за купање несташица воде изгледа много 
теже, али има их који ни за то немају разумевања.

- Утопљеници, стрпљења! Спасиоци управо крећу на курс пливања.
- Испитивањем је утврђено да је поштен. Сад само још да откријемо 

шта он тиме прикрива!
-  Слoн без сурле – нoв приступ савременoм слoнарству!
- Логичар увек може да нам објасни зашто неке ствари не разумемо, 

па их ми после не разумемо много јасније.
- Mа има тренутака... тачно човек у кокошињцу да их проведе – и 

тамо би били историјски!
- Утисак да ће се ваљда некуд стићи кад се већ крећемо некада се до-

живљавао као прогрес...
- Верујем да се мисли на све, али до сада је највише учињено за мазо-

хисте.
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- Jош већа улагања у развој пустиња – једини сигуран начин за борбу 
против поплава!

- Живот је страшно замршен. Kаже вам човек ДOБAР ДAН а ви појма 
немате да ли је то иронија, сарказам, цинизам, или је просто лупио 
не мислећи шта говори. 

- „Зашто, кад се краде, краду баш људи од поверења?“ Чудно питање. A 
коме би другом дали да послује са новцем?

- Наравно да на глас вапијућег у пустињи нико не обраћа пажњу. Шта 
му је било да оде чак тамо да вапи?

- Oткако је схваћено да се на крик УПOMOЋ више нико не одазива, бука 
у граду битно је смањена.

- Укидање кромпира – најенергичнији корак у борби против кромпиро-
ве златице.

- Свега вам је доста? Но, најзад једном да и вама ништа не фали!
- Kако је да је – бар мазохистима предстоји још веће побољшање жи-

вотних услова.  
- Хепиенд? Mа не. То само значи да је прича лукаво заустављена док је 

још све било у реду.
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DEJAN PATAKOVIĆ

Dejan pataković, novinar, humorista, karikaturista, TV scenarista
Rođen 1941. u Beogradu. Humorom počeo da se bavi kao gimnazijalac, 

1958, kad je objavio prve radove u „Ježu“

KARIKATURE
Objavio više od 15000 karikatura u najvećim domaćim i svetskim listo-

vima. Imao pet samostalnih i više od 100 grupnih izložbi. Nagrađen u Beču, 
Budvi, Šapcu, Novom Sadu, Beogradu... Zastupljen u svetskim antologijama 
karikature.

PISANI HUMOR
Objavio veliki broj priča, aforizama, epigrama... Pune 23 godine pisao sa-

tiričnu rubriku „Kaktus“ u Politici ekspres. Zastupljen u svetskim i domaćim 
antologijama.

TELEVIZIJA
Autor scenarija za izuzetno gledane serije „7 plus 7“, „Budite uz nas“, „Ko-

libri šou“. Dobio „Srebrnu ružu Portoroža“ za scenario, učestvovao na festiva-
lima „Zlatna ruža Montrea“ i „Bratislavska lira“

RADIO
 Krug 202, Jovanovići, Vreme sporta i razonode...

NAGRADE
Godišnja nagrada Politike ekspres, godišnja nagrada Politike, Estradne 

nagrade Srbije i Jugoslavije, Zlatni beočug 2007, za trajan doprinos kulturi 
Beograda
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RADNI VEK
Radio kao urednik u Politici ekspres, osnivač i glavni urednik visokotiraž-

nog HUPERA, Enigmatike i Razbibrige i magazina Super koš. 

DANAS
Član scenarističke ekipe za „Veče s Ivanom Ivanovićem“, autor TV emisije 

„Dupli pas“ na SOS Kanalu, crta i piše za Jež, Politiku, ETNU, Enigmatiku, Raz-
bibrigu, Glas osiguranika.

Posebno ponosan na svog dedu Jovana Dotlića, učenika čuvene gimna-
zije u Sremskim Karlovcima.. Kao najstariji maturant na jubilarni skup poslao 
pozdravni govor na latinskom jeziku, u znak poštovanja prema profesoru 
latinskog Baruskoviću.

AFORIZMI
- Gospodo, hvala što ste nas dovde doveli. Nije trebalo.
- Srbija nije medju sedam svetskih čuda. Mi smo čudo van konkurencije.
- Policajci su uspešno obezbedjivali gej paradu. Tačno su znali koga treba da 

štite spreda, a koga otpozadi.
- Niko nas ne može toliko da bombarduje koliko mi možemo da se izvinjavamo.
- Vučić, Dačić, Vučić, Dačić, Vučić, Dačić. . . Poštovani gledaoci, bio je to Dnev-

nik.
- Ministar je operisan od odgovornosti.Operacija je uspela.
- Dinar je sve stabilniji. Svakog dana je na istorijskom minimumu.
- Srpsko crnogorski brakovi su u krizi. Muž i žena se više ne ljube, jer imaju 

problema sa jezikom.
- Kako se snalaziš kao ministar?

 Pa, kako se uzme.
- Novi vladin uspeh: standard nam je bolji u odnosu na isti period iduće godine.
- Školujem glas, ali još ne znam za koju stranku.
- Prodajem kuću, 200 kvadrata, tri terase, centralno grejanje  internet, kablov-

ska... Pogodna za kućni pritvor.
- Junaci turskih serija dolaze u Srbiju, ali se izvinjavaju što zbog mnogo oba-

veza ne mogu da ostanu 500 godina.
- Uvodi se bosanski jezik u škole. Da li će Mujo i Haso biti predmet ili preda-

vači?
- Slogan sa Parade ponosa: Brat je mio koje vere bio, samo nek je sestra.
- Političari slobodno mogu da se izlažu suncu. Oni nikad ne mogu da pocr-

vene.
- Od pomračenja sunca učinilo nam se svetlo na kraju tunela.
- Država nikako da legalizuje prostituciju. Plaši se konkurencije.
- Naša labudova pesma je od crnog labuda.
- Jednog dana svi Srbi će živeti u istoj državi. Samo, ne zna se u kojoj.
- Naši političari  nisu cinkaroši. Ni svoju imovinu neće da prijave.
- Operacija nije hitna. Može da sačeka da pacijent skupi 3000 evra.
- Mi smo nebeski narod mada nam je podzemlje jača strana.
- Narod još nije spreman za promene. I dalje bi da jede.
- Kriza je naš strateški partner.
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АЛЕКСАНДАР БАЉАК

BIOGRAFIJA
Rođen je 1954. godine u Crvenki.
Smatra se rodonačelnikom Beogradskog aforističkog kruga i njegovim 

najznačajnijim predstavnikom.
Objavio je  pet  zbirki  aforizama:  Ubedili ste boga u meni  (1982);  U 

granicama demokratije (1988); Krvavi provod (1995); Sumnjivo okupljanje reči 
(2000); Aforizmi (2007); Rat je prvi počeo (2007).
Autor je dve antologije srpskog satiričnog aforizma:
Istorija afokalipse (1987)

Vek aforizma (2000) (na engleskom jeziku)

Zastupljen je u više domaćih i stranih antologija satire:

Prevođen na više stranih jezika (  poljski, arapski, nemački, engleski, 
francuski, italijanski, češki, slovački, bugarski, rumunski, beloruski, mađarski, 
makedonski, slovenački).

Za svoj književni i antologičarski rad dobio je više nagrada i priznanja:
Smeli cvet (1982), Branko Ćopić (1986), Miloš Crnjanski (1987), Radoje 

Domanović (1993, 1995, 2000 i 2008), Dragiša Kašiković (2008),Ravnogorska 
nagrada (1995), Jovan Hadži Kostić (2002), Tipar (2009).

Baljak je glavni i odgovorni urednik satiričnika “Danga”.

Predsednik je Beogradskog aforističarskog kruga. Član je Srpskog 
književnog društva. Bio je narodni poslanik. Živi i radi u Beogradu.
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АФОРИЗМИ
- Афористичар је весели скептик.
- Наша најбоља сатира је настала у ружним временима, а за савреме-

ну долазе бољи дани.
- Ко о чему, Домановић о нашим тренутним тешкоћама.
- Вече српске сатире претворило се у митинг јер су сви афористичари 

дошли.
- Американци бране своју отаџбину где год се она појави.
- Србија је много лепа земља. Који год део да узмете, нећете се покајати.
- Када окупатору будемо пружили отпор, све пазећи да му се не заме-

римо, тај неће знати шта га је снашло.
- Под Турцима смо робовали пет векова. То је опомена свим будућим 

освајачима.
- Руси нас никад нису бомбардовали. Какви су нам то пријатељи?
- Спремни смо да умремо за оно у шта верујемо. Срећом, ми ни у шта 

више не верујемо.
- Ако вам ми дођемо тамо, опет ћемо живети заједно!
- Тотално сам се изопачио. Сваки пут кад деци читам причу о три 

прасета, пође ми вода на уста.
- Зашто пекари фарбају хлеб? Зато што је црни хлеб много здравији 

од белог.
- Сањао сам те ноћас. Срам те било!
- Моја жена је заборавила колико сам ја добар у кревету, а ја немам на-

меру да је сваке године на то подсећам.
- Тражио је жену без обавеза, а сада се жали што сам кува, пере и чисти.
-  Ако до сада ниси имао проблема са потенцијом, глупо је да под старе 

дане с тим почињеш.
- Секс је могућ и у стотој, али ко би се тога сетио?
- Може ли се живети од писања?  / – Може, али не сваки дан!
- Тешко је писати без талента, али на муци се познају јунаци.
- Зашто ти не мислиш као ја кад си толико паметан?
- Човек користи само десет посто могућности свог мозга, а наше 

уштеде су знатно веће.
- У животињском свету више се не зна ко је ко. Бели медведи су свете 

краве, а беле вране су црне овце.
- Наши фудбалери су физички изузетно добро припремљени. Могли би 

до сутра овако да се вуку по терену.
- Што се роди, мора да се љуља – рече пијанац.
- Ја сам велики патриота. Не знам ниједан страни језик.
- Уписао сам књижевност. Сада је лепа као уписана.
- Кад сам прошли пут најавио смак света, нисте ми веровали. Зато 

вас следећи пут нећу ни упозоравати на опасност. 
- Ја јесам мало онако, али могу још дуго овако.
- Сутра нас чека напоран дан. Е тај ће се, вала, начекати.
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ALEKSANDAR ČOTRIĆ

Aleksandar Čotrić rođen je 1966. godine u Loznici.

Objavio je knjige aforizama:
Daćemo mi vama demokratiju (1993 i 1995); 
Peta kolona (1997);
Nedozvoljene misli (2000); 
Kratki rezovi (2004); 
Gola istina (2008); 
Dečja posla – za decu (2010);  
Svojeglava knjiga – za decu (2010);
Pomeranje pameti (2012).

Objavio je knjige satiričnih priča:
Obeležene priče (2006);
Priče pred buđenje (2007);
Pričinjavanje (2011).
 
Priredio je antologije i zbornike:
Razdeljak, antologija srpskog aforizma za decu (2012);
Dribling duha, zbornik aforizama o sportu (2012).
Autorske knjige su mu objavljene u Poljskoj, Rumuniji, Makedoniji i Sloveniji.

Zastupljen je u više domaćih i stranih zbornika i antologija satire, 
objavljenim u SAD, Rusiji, Nemačkoj, Italiji, Austriji, Poljskoj, Rumuniji, 
Sloveniji, Makedoniji, BiH i drugim državama.

Prevođen je na strane jezike: engleski, poljski, nemački, francuski, 
slovenački, mađarski, rumunski, španski, makedonski, ruski, albanski, 
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slovački, češki, švedski, bugarski, rusinski, italijanski, beloruski, portugalski, 
katalonski i arapski jezik.

Dobitnik je domaćih i stranih nagrada i priznanja, među kojima: Radoje 
Domanović (1993 i 2004);  Dragiša Kašiković (1995); Vibova nagrada (2003); 
Jovan Hadži-Kostić (2006); Stevan Sremac (2007); Excellence Award u 
Rumuniji (2007); Zlatna plaketa u Makedoniji (2009); Zlatna značka (2008); 
Zlatna kaciga (2009); Zlatni beočug (2009); Đorđe Fišer (2009); Nadži Naman 
u Libanu (2011); Dositejevo pero (2011) i Aleko u Bugarskoj (2012).
Živi i radi u Beogradu.

АФОРИЗМИ
- О каквој дикатури говорите, кад политички противници власти

 могу да бирају која ће оптужба против њих да буде покренута?!
- Сви музеји су затворени. Да народ не види како се некад добро живело.
- У овој земљи је гарантована слобода говора. Толико о томе!
- О нама брине држава. То нас и брине.
- Не враћамо се у деведесете! За нас је и то време недостижно.
- Откако зна за себе, не зна ни за кога другог!
- Психијатар ми је преписао писање као део терапије. А моји прија-

тељи су се већ забринули да сам здрав почео да пишем.
- Пред законом су сви једнаки. Али нису пред судијом.
- У Србији не може да се живи од писања. Али од причања може одлично.
- Разбијене су криминалне банде. Криминалци сада морају да делују 

кроз политичке странке.
- Бирачи неће да нам дају своје гласове, па морамо да их купујемо.
- Дође ми да полудим, када видим како у животу пролазе будале.
- Шта ће нам слобода, кад за њу мора да се гине?!
- Откад ћутим, сналазим се као риба у води.
- Живот је долина плача, а они на врху нам се смеју.
- Ми у пољопривреди гајимо једино оптимизам.
- Ко не чита између редова, гледа бело.
- Кад се власт уљуљка, више није стабилна.
- Нису они социјални случајеви, већ правило.
- Не треба да будеш много паметан, да схватиш да будале боље про-

лазе у животу.
- Кад се човек усправи, постаје мета.
- Несрећа никад не долази сама. Ми је призивамо.
- Срби су веома религиозни. Да не верују у Бога, не би га толико псова-

ли.
- Фластер преко уста, најбоље је средство да се заштити глава.
- Према корупцији власт има нулту толеранцију. Изражену с много 

нула.
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DRAGUTIN MINIĆ KARLO

BIOGRAFIJA
Dragutin Minić Karlo rođen je u Kruševcu 1943. godine, gde je učio 

gimnaziju, a arheologiju studirao u Beogradu, gde i sada živi. Iza sebe ima 
bogatu novinarsku i književničku karijeru; bio je glavni urednik „Politikinih“ 
izdanja „TV Revije i „Magazina plus“. Posle izbacivanja iz „Politikine“ kuće 
devedesetih godina prošlog veka, našao je azil u „Ošišanom ježu“, gde je 
bio urednik četiri godine. Po povratku u „Politiku“ bio je pomoćnik glavnog 
urednika „Bazara“.

I dok je bio u novinama, pisao je i uređivao satiru. Imao je kolumnu u 
„TV Reviji“ „Manje više minus“, tri godine je imao satiričnu kolumnu u „Blicu“, 
„Jugoistočno od raja“, a sada uređuje u „Politici“ rubriku „Satirikon“ i na 
temi nedelje ima svoje mesto „Karlov ugao“. Trenutno je predsednik Sekcije 
satiričara u Udruženju književnika Srbije.

Autor je dvanaest satiričnih knjiga, od priča, aforizama, do satiričnog 
putopisa. Dobio je gotovo sve prestižne nagrade za književnu i novinsku 
satiru: Zlatni jež, Vibovu nagradu, Zlatnu kacigu u Kruševcu, Dragiša 
Kašiković, Jovan Hadži-Kostić, pančevački Zeleni aforizam i, kao kruna svega, 
Radoje Domanović, jednom za knjigu godine, drugi put za ukupan doprinos 
srpskoj satiri, zajedno sa Vitezovićem, Bećkovićem, Duškom Kovačevićem, 
Kaporom...

Od stranih, dobitnik je nagrade Vuko Bezarević u Pljevljima i svetski 
značajnu Aleko u Bugarskoj, koju su dobili mnogi poznati svetski pisci, a od 
Srba Vladimir  Bulatović Vib, Radivoje Bojičić i Aleksandar Čotrić.
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Autor je i satirične monodrame za mlade „Matorci, ili ta nesnosna 
stvorenja“, koja je imala premijere u Kruševačkom pozorištu i beogradskom 
„Boško Buha“, a igrana je preko 500 puta širom zemlje.

Prevođen je na više jezika, a zastupao je srpsku satiru u Beču, Stokholmu, 
Temišvaru, Sofiji, Rijeci, Pečuju...
Ovom prilikom autor promoviše svoju knjigu „Ljudi bez glave“

АФОРИЗМИ
- Кад је Тито укинуо краља, комунисти су повикали :То, царе!
- Божић и Ускрс су за јагњиће и прасиће Сцила и Харибда.
- Ако нас свет заиста толико воли, онда је оно био злочин из страсти.
- Кажу да су нас бомбардовали за наше добро. Ех, кад бисмо могли до-

бро да узвратимо добрим.
- Да је Чарнојевић имао тракторе, стигао би још даље.
- Срби ће у Хаг да испоруче незнаног јунака.
- Црна Гора није признала Косово силом. Већ Мииилом.
- Умиљато јагње две овце сиса. Али, ми смо јагње на ражњу.
- Волим и ја Америку. Мајке ми Русије.
- Чудни су путеви господњи. А тек Вељини и Мркини...
- Село гори, а баба ужива у Москви.
- Маршал је у Кући цвећа, генерали су добили станове у Цвећари, а 

војска нам је као бела лала.
- Ја сам у сексу вицешампион. Увек сам други.

Нови
- Живот пише романе. Али, наш живот није ни за афоризам.
- Повукао сам се у себе, али тамо нисам никога затекао.
- Да ли ће слобода умети да пева? Умеће, ако се договорите са њеним 

менаџером.
- Нато једва чека Црну Гору. Фале им генерали.
- Сваки други Cрбин је пореклом Црногорац, а сваки други Црногорац 

је Србин.
- Ако зарате Aмерика и Русија, Срби и Црногорци ће бити у првим ре-

довима. Али на супротним странама.
- Истина је дубоко скривена. Иза ТВ екрана.
- Жена лаже из страха, а политичар из задовољства.
- Радника може да отпусти свако, а пензионера само свети Петар лично.
- Једном пензионеру је возачка дозвола продужена на само три године. 

А једном другом још краће – доживотно.
- Ако нас нападне нека страна сила, пустићемо навијаче на њих.
- На свадбама остане толико хране, да се поквари већ до развода.
- Не треба Косовским Србима хуманитарна помоћ, њима треба Србија.
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МИЛАН ТОДОРОВ

БИОГРАФИЈА
Rођен 1951. године у Банатском Аранђелову у Војводини, у Србији. 

Дипломирао књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду.. 
Прва објављена књига: збирка сатиричних прича „УХОМ ЗА КРУХОМ“, 
коју је издала МАТИЦА СРПСКА у чувеној едицији ПРВА КЊИГА 1976 
године. Написао још неколико књига: збирке песама „БОЦА ПОД ПРИ-
ТИСКОМ“ (1980) и „ПРЕТАКАНИ СРБИ“ (2009); књиге афоризама „ЦРВЕ-
НИ И ПЛАВИ“ (1981), „СИРОТИЊСКА ЗАБАВА“ (1990), „ОСТРВО БЕЗ БЛА-
ГА“ (2003); драму „КУНИНСКО ЛЕТО“ која је у сезони 1985/86 извођена 
у СРПСКОМ НАРОДНОМ ПОЗОРИШТУ у Новом Саду. Позоришни каба-
ре «ГДЕ ДА СЕ НОСИМО» суботичко Народно позориште, 1981. Кабаре 
ПАТКА, Нови Сад, 1983. Написане и изведене радио драме: „ПОЗДРАВ 
ИЗ АУСТРАЛИЈЕ“ 1981.; „КУНИНСКО ЛЕТО“ 1984; „ПРИНЦ ОД МОНОКЛА“ 
1982. Написана и емитована на ТВ НОВИ САД тв драма „ШПАНСКИ ВЕТАР 
СА СИРОМ“ 1979. ; коаутор ТВ кабареа на ТВ НОВИ САД „ТИКВАРИЈУМ“ 
1985.; сценариста тв филма на ТВ НОВИ САД „НА ЛЕПОМ ПЛАВОМ ДУ-
НАВУ“ (режија Бранко Милошевић) 2000. Године 2011. објавио књигу 
прича БЕЗБРОЈ НАШИХ ЖИВОТА.

Објављивао  приче и књижевне приказе у ЛЕТОПИСУ МАТИЦЕ СРП-
СКЕ, ПОЉИМА, ЗЛАТНОЈ ГРЕДИ, ПОЛИТИЦИ, ИЛУСТРОВАНОЈ ПОЛИТИ-
ЦИ, НИНу...

Аутор ће промовисати своју награђену књигу „Покори се и почни“
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 IZABRANI AFORIZMI
- Pojedini ministri za svoj rad u vladi ne primaju platu. Bog će im platiti. Kad – tad!
- U našoj politici može svako sa svakim, dok kod svingera ipak postoje neka pravila.
- Naš ministar inostranih poslova ne govori engleski nego samo srpski, jer želi 

da ga ceo svet razume!
- Nisu nama samo muda propala kroz pocepane gaće, nama je propao ceo aparat!
- Kad je čuo da je fabrika privatizovana najstariji radnik u njoj se obesio. A da 

je samo malo sačekao, mogao je da izvisi kao i svi ostali.
- Da li se mi kao država za nešto uopšte pitamo? Mnogo nas pitate!
- Dok su se ovde za nešto pitali komunisti, bilo je još Bože pomozi...
- Juče se ovde živelo bolje. I znate kad će to opet da se desi? Juče.
- Morali smo da se dignemo protiv petovekovnog ropstva pod Turcima. Nama 

više odgovara kraće, a češće!
- Turci se nikad neće vratiti na ove prostore. Neće im dati Beogradski pašaluk!
- Žao mi je mog televizora. Ja pogledam ponešto pa odem da povraćam, a on 

to jadnik sve nosi u sebi godinama.
- U parku su se pojavili seksualni manijaci. Oni su kod nas prvi vesnici proleća!
- U vreme krize se ne prodaje, neg kupuje. A naš narod baš sad našao da 

prodaje bubrege!
- Spavala je sa celim selom, pa opet nije valjala. Ne može se selu ugoditi.
- Ovog proleća poplave su došle neočekivano i po obimu i karakteristikama 

daleko prevazilaze sve što je vlada nameravala da preduzme u poljoprivredi.
- Nikola Tesla je Ličanin. On je iz istog mesta iz koga je došao i moj komšija 

koji nema struju...
- Svega će biti: mržnje, ratova, lopovluka i laži...samo nas Srba neće biti. A to 

nije u redu!
- Pobedio sam na takmičenju u besedništvu u Srbiji. Sve vreme sam  ćutao.
- Školovani i pametni ljudi i dalje odlaze iz Srbije, iako će ovde uskoro svako 

selo imati Akademiju nauka.
- Nekad se lepo živelo od poljoprivrede a sad i rukovodstvo jedva preživljava 

od prodaje zemlje.
- Nove metode vanmaterične oplodnje: direktno u mozak!
- Policajac je uzeo mito da ne bi pisao kaznu. Bolje barata s parama nego s 

olovkom!
- Piše doktorsku tezu, ali mu nešto teško ide...Ne zna sva slova!
- Izgleda da komšinica radi za CNN. Još nijedan događaj u mom životu nije 

prošao a da ga ona nije snimila.
- Kad primi penziju penzioner prvo ode u apoteku. Red je da i on nešto popije.
- Kad donosi poziv od suda, poštar zvoni tri puta. Po tome znam da nisam 

kod kuće.
- Ovako lošu godinu naš narod ne pamti još od prošle godine.
- Golub mira je ptica koja sere po Kipu slobode!
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ENES KIŠEVIĆ

BIOGRAFIJA
Enes Kišević rođen je 1. svibnja 1947. na rijeci Uni, u Bosanskoj Krupi, a odra-
stao je na rijeci Sani, u Ključu, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Posli-
je mature radi godinu dana u Banjalučkom teatru Bosanske Krajine, a potom 
upisuje Akademiju kazališne i filmske umjetnosti u Zagrebu. 1971. godine 
diplomira glumu u klasi profesora Tomislava Durbešića. 

Poezija mu je prevedena na mnoge jezike i uvrštena u mnoge izbore i an-
tologije. Od njegovih značajnijih knjiga valja izdvojiti: Mačak u trapericama, 
Majka Bajama i bura Zmijokrila, Mama Ti si moj zrak, I ništa te kao ne boli, 
Lampa u prozoru, Jutarnja molitva, Sijeda djeca, Svjetlost je Tvoja sjena, 
Samo s Tobom ja sam ja, Voda je moja Mati,  Zelene piramide, 101 vino od 
vina, Busen Bosne, Riječi vraćene kući …

Kišević je slobodni dramski umjetnik koji živi od pisanja i pjesničkih nastupa. 
Član je Društva hrvatskih književnika (DHK) i Hrvatskog društva dramskih 
umjetnika (HDDU). 

Živi i radi u Zagrebu na rijeci Savi.



24

Životopis
sebi od mene

Onaj sam,
koji je tek jedan trenutak
prisutan bio,
i koji će zbog toga trenutka
vječno odsutan biti.
Dakle, 
po odsutnosti svojoj sam vječan –
jer odsutnost moja
vječno će prisutna biti.

Susjed

Susjed mi ne uzvraća pozdrav,
no njegov pas
svaki put
maše mi repom.
Susjed ga oštro poteže uzicom.
Ne pada mu na pamet
pridržati mi vrata,
ako zajedno ulazimo
ili izlazimo iz zgrade.
A samo sam novi stanar.
Ništa drugo.
Međutim,
u našoj stambenoj kanalizaciji
stvari izgledaju
sasvim drugačije:
Navečer kasno,
kada moj susjed
(stan iznad mene)
povuče vodu –
njegovo se i moje govno
svaki put, pri susretu,
bratski poljube
te zajedno istim putem
nastave čavrljati.

Tvrdo K
-Upravo na pozivnicama ispisujem 
vaše prezime – veli mi preko 
telefona prijazan ženski glas, pa me 
da ne bih pogriješila zanima jeste li 
vi Kišević s tvrdim ili s mekim ć?
- Slobodno me pišite s tvrdim K – 
uzvratih – nećete pogriješiti.

Čitaj ga unatrag

Čuveni doktor i pjesnik Dimitrije 
Panfilov vozi me u svojoj lađi od 
kola. S lijeve nas strane prati Dunav, 
a s desne nam strane mašu žitna 
polja. 
- Kad bi ti samo znao, moj Enese, 
koliko je Dunav silna rijeka. Kad bi 
samo znao – veli mi Mitke – koliko 
je ta rijeka moćna.
- Dunav nije rijeka – uzvraćam 
doktoru.
- Kako nije! – podvikuje Panfilov.
- Čitaj ga unatrag pa ćeš čuti što će 
ti DUNAV reći. VAN UD!

Treba čovjeku vratiti knjigu

Dvojica beskućnika pronađu u 
parku knjigu.
- Prodat ćemo je – reče jedan – pa 
ćemo za nju kupiti nešto za jelo.
- Nećemo je prodati – veli mu drugi 
– ipak je to nečija muka. Moramo 
knjigu vratiti vlasniku.
- Jesi li ti lud – veli mu prijatelj – 
kako ćemo pronaći vlasnika knjige 
kad mu ne znamo ime?
- Kako ne znamo, pa vidiš da na 
knjizi lijepo piše Enes Kišević: Voda 
je moja Mati. Treba čovjeku vratiti 
knjigu.
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МИЛАН ЦАЦИ МИХАИЛОВИЋ

БИОГРАФИЈА
Милан Цаци Михаиловић - глумац позоришта «Атеље 212. За 44 

године одиграо око 120 улога у позоришту, око 130 улога на телевизији 
и филму, и око 700 улога у Драмском програму Радио Београда. Тридесет 
година води емисију «Код два бела голуба». Објавио две књиге поезије и 
две књиге везане за позориште: Успоменар 212 први и други део. Члан 
Удружења књижевника Србије.

Поштовани, шаљем неколико анегдота из својих књига УСПОМЕНАР 
212, први и други део

АНЕГДОТЕ
Т И Х И
Многи су се питали зашто је оћелавио популарни Тихи из 

«Отписаних», Војислав Воја Брајовић. «Проблем» је открио млади, 
духовити колега:

За длаку управник, 
за длаку посланик,
за длаку градоначелник...
и тако, длака по длака - оста Воја без косе!
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Н Е М А    М А Л И Х    У Л О Г А
Играла Рената Улмански у некој представи нешто сасвим безначајно, 

што се каже - играла «леву ногу од стола».

После премијере, излазећи из гледалишта, пита Ренатин син оца:
- Је ли, тата, је л ми због овога нисмо јели кувано недељу дана?

 М О Ж Д А Н И    У Д А Р
После много пића и непроспаваних ноћи, Драгомир Бојанић Гидра, 

каже непознатом за шанком:

- Осећам се ко да сам добио излив мокраће на мозак!

З Е Л Е Н О,   В О Л И М   Т Е,    З Е Л Е Н О
Једнога дана обукла Татјана Тања Бошковић све зелено: и хаљину 

зелену и чарапе и чизме зелене и зелен турбан...Гледа је син Ђорђе, гледа, 
па нежно упита:

- Је ли, мајко, за ким си у зеленом?
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ДИВНА БЈЕЛИЋ

БИОГРАФИЈА 
Педагошка академија, Нови Сад, дипломирала 1996. 
Учитељски факултет, Сомбор, дипломирала 2000. 
Теме дипломских радова:
„Идентификација талентованих“
„Развојне сметње ученика“.
  
Факултет политичких наука Београд, магистрирала на Катедри за 
социологију културе, комуникологију и новинарство,  2011. 
Област и назив магистарског рада: 
„Српски политички афоризам оd 1988. до 2008. “
 
КАРИЈЕРА
Новинарство:
Дневни лист „Дневник“, Нови Сад, ТВ Kанал 9, Нови Сад (1992, 1993, 2003, 
2004).
Професорски рад: 2002, 2006, 2007.
Уредник, аутор и водитељ: 2003, 2007, 2008. 

Објављене књиге: 
Земља без рама, записи и песме, Stylos, Нови Сад, 1995; 
Сан господина Н, проза, Прометеј, Нови Сад; Глас српски, Бања Лука, 1998; 
Љубавни хепиенд, збирка поезије, Знамење, Нови Сад, 2003; 
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Писмо за Христифора (размажена држава), роман, Вукова задужбина, 2010.
Члан је Удружења књижевника Србије, Друштва књижевника Војводине 
и почасни члан Друштва књижевника Београда.
Заступљена у антологијама:  Песникиње Војводине и  Новија српска 
поезија; и лексикону „Ко је ко у југословенском хумору и сатири“.
Председник  и идејни оснивач  Одељења за развој науке и књижевности 
у Друштву књижевника Београда.
Порекло и теорија афоризма, научна књига, Диб, Нови Сад, 2014.

АКТИВНОСТИ
Аутор песме „Прехлађени авион“, компоноване и награђене на 
фестивалу за децу, 1990.
Пише и објављује песме и приче за децу. 
Оснивач кабаретске групе „Компромис“. 
Организатор за припрему и извођење сатиричне кабаре-драме „Долази 
струја“ (поднаслов: Срам стуба). Писац сценариjа по ком и игра једну од 
јунакиња ове сатиричне, кабаретске драме (Нови Сад, 1994).
Аутор и водитељ образовно-уметничког програма „Пинокио и 
Калимерка“, 2007/2008. 
Анимирање јавности за учешће у пројекту „Новчић Светог Владимира“, 
чији је идејни творац, 2011.
Самостална изложба фотографија „Ђорђе и Миле-ва“ (посвећена 
белој голубици Милеви и голубу Ђорђу), јунацима љубавне приче с 
ауторкиног прозора. Организатори: Галерија Друштва књи-жевника 
Војводине уз техничку подршку Фото-клуба Војводине, 2012.
Члан је Фотографског друштва „Панонија“.

Своју књигу „Порекло и теорија афоризма“ Дивне Бијелић, ће овом 
приликом промовисати. 
 
НИСУ ЗА НАС ИДЕАЛИ. МИ ВИШЕ ВОЛИМО ИДОЛЕ. Ацо Доганџић
ПЕНДРЕК ЈЕ ПРОДУЖЕНА РУКА САКАТЕ ВЛАСТИ. Илија Марковић
У БОЛЕСНОЈ ДРЖАВИ ТЕШКО ЈЕ ОПСТАТИ ЗДРАВ. Вукашин Ј. Аћимовић
 САН СВАКОГ ПОЛИТИЧКОГ АПАРАТА ЈЕ ДА ПОСТАНЕ МАШИНА. Милорад 
Ранков
АФОРИЗАМ ЈЕ МАЧ ПРАВДЕ КОГА СЕ САМО НЕЧАСНИ ПЛАШЕ. Слободан 
Ничић Манго
ЛЕГАЛИЗАЦИЈОМ ХАОСА КОНАЧНО ЈЕ УВЕДЕН РЕД.  Миливоје 
Радовановић
РЕЧЕ МИ ЈЕДАН САТ: БОЉЕ ЈЕ ОТКУ-ЦАВАТИ ВРИЈЕМЕ НЕГО ЉУДЕ. Ђорђе 
Латиновић
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НАША ПОБЕДА СЕ ПРИПИСУЈЕ ЊИМА ЈЕР СУ ИМАЛИ ДВА ПРЕЖИВЕЛА 
СВЕДОКА.
 Милен Миливојевић
ИСТИНА О СРБИЈИ СЕ ПРОБИЈА У СВЕТ: ОСЛАЊАМО СЕ НА АГЕНЦИЈУ 
„РЕКЛА-КАЗАЛА“. 
Милан Илић Маја
ПОЛИЦИЈА ПАЗИ ДА НАС НЕ БИЈЕ МАЛЕР. 
Вук Глигоријевић
КАД ЦЕНЗОР ПРЕСУЂУЈЕ, У ГЛАВИ НЕМА КЊИГУ, НЕГО КЊИЖИЦУ.   
Милорад Ранков 
СЛУЖИ СЕ СВОЈОМ ГЛАВОМ. КЛИМА. Мирослав Средановић
ИЗВРШИЛИ СМО СВОЈЕ МЕЂУНАРОДНЕ ОБАВЕЗЕ. КАПИТУЛИРАЛИ СМО. 
Јово Николић
ПРОДАО БИХ ВЕРУ ЗА ВЕЧЕРУ. ШТА ДА ПРОДАМ ЗА ДОРУЧАК И РУЧАК? 
Радомир Станојковић
  
Ко зна шта би све Колумбо открио да му се Америка није испречила на 
путу! Станислав Ј. Лец
Држава вам није, синови, мајка да би вас се стидела голих. Држава је 
жена, којој сте голи најмилији.  романескни афоризам - Борислав Пекић. 
Историји смо дужни само једно, да је поново напишемо. Оскар Вајлд

АФОРИЗМИ Дивне Бјелић
- Ери виртуелног царства потребни су само воајери.
- Пре него потрчи за женом насталом од ребра, мушкарац би требало 

да провери да ли су му све кости на броју.
- Како нам је кренуло у реали, ускоро нећемо постојати ни виртуелно.
- Знала сам да после земље на ред  долази вода. Продато!
- Тако ми камена, одустајем,  рече сизиф  напуштајући балкан.
- Мизантроп и људождер су сјајан тим. Други једе све што први не 

воли.
- Није нужно писати. Улаз у антологију најсигурнији је преко странке 

на власти.
- Да је Eва знала колико је јабука здрава, сигурно је не би дала своме са-

патнику.
- Иако им је црвена симбол, они никад поцрвенели нису.
- Да слушам шта ми говоре иза, не бих била испред.
- На конгресу људождера утврђено је да је најбољи специјалитет чо-

век који редовно посећује теретану.
- Да патријархат није имао рупу, клара цеткин не би имала пролаз. 
- И тако бог створи мајмуна, а мајмун се отео контроли.
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DEANA SAILOVIĆ

BIOGRAFIJA
Deana Sailović, Sremski Karlovci, rođena u Sarajevu 1971.
Svoj talenat nisam ničim pokrila ali dugo vremena ga niko nije otkrio, niti 

prepoznao u meni.
 Posredstvom elektronskih medija moji aforizmi su našli svoj put do čitalaca.
Do sada sam publikovala u elektronskim satiričnim časopisima  Šipak, 

Žuč, MaxMinus, Nosorog i na svom blogu.
Štampani časopisi koji su mi ukazali svoje poverenje su Afirmator, Glas 

osiguranika, Žuč, Penzioner, Jež i časopis udruženja književnika Srbije UKS.
Moji aforizmi se takođe pojavljuju u Afoteci 2 i u zajedničkom zborniku 

Banatskog pera.
Moja prva samostalna knjiga « Princeza na zrnu razuma» Izašla je 19.12. 2013.

AFORIZMI
- Primarna želja naše države je da i sekundarne sirovine

nađu svoje mesto u izvršnoj vlasti!
- Opisno ocenjivanje je mnogima muškarcima došlo glave.

U startu se zna ko zadovoljava a ko ne.
- Otkako sam počela da lajem, ker nema zašta da me ujede.
- Ekološki smo svesna nacija.
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Naše đubre je organskog porekla.
- Kad neko krene da mi da besplatan savet

odmah ga pitam koliko košta njegovo ćutanje.
- Pošto je lepota prolazna ja sam rešila da se dobro držim za svoje godine.
- Ceo život živim na buretu baruta. Zato sam ovakva bomba!
- Iza uspešne žene stoji njen inat. Svi drugi su joj okrenuli leđa.
- Čoveku nije bilo dovoljno što je pronašao vatru. Đavo mu nije dao mira dok 

nije patentirao pakao!
- Nisu oni tikve bez korena. I njih je neki đavo posadio!
- Kasni mi mesečni ciklus. Tešim se da dete možda nije moje.
- Grešne će pomilovati Bog. Nevine uglavnom miluju popovi.
- Ako ne birate sredstva da bi došli do cilja bar koristite kontracepciju!
- Zahvaljujući ljudima kojima sam u životu bila žrtveno jagnje nisam nikada 

stasala u ovcu.
- Ne može pošten čovek ni da štrajkuje glađu. Stalno nam nešto kuvaju!
- Ne štedimo na zdravlju. Ulažemo u bolesnike!
- Kada živiš u govnima, jedina hartija od vrednosti je toalet papir!
- Nisu nam uskraćena baš sva ljudska prava. Niko nam ne brani da budemo 

majmuni!
- Ljudska glupost nema cenu. Zato je pola države na neplaćenom!
- Nije samo nasledni faktor presudan. Presuđuju nama i po drugim pitanjima!
- U zemlji gde je sve moj do mojega svako je svoj na svome.
- U težnji da budemo narod do koske deli nas samo koža!
- Od viška glava ne boli. Osim ako si tehnološki.
- Ko kaže da smo zapostavili stoku? Ovde svako grlo ima pravo glasa.
- Kada se prave glasački spiskovi niko ne sme da počiva u miru!
- Toliko smo anemični da je krvna osveta izgubila svaku draž.
- Između zla i goreg nema izbora. Osim ako su u pitanju politički!
- Mole se svi koji su popušili da puste i druge da dođu na red!
- U pozadinu svih političkih problema u zemlji najbolje su upućeni uvlakači!
- Moja priča ne pije vodu. Vapi za alkoholom!
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ДИМИТРИЈЕ ПАНФИЛОВ

БИОГРАФИЈА
Крајем Другог Светског рата, мој је тата силно навалио на моју маму. 

У том влажном заглушујућем метежу, пуном страсти и стењања, десило 
се да је мој сперматозоид, међу 300 милиона конкурената, ПРВИ стигао 
на циљ. Која привилегија, које чудо, која страхота. Нико ме није питао 
хоћул‘ ил‘ нећул‘ у ову долину суза. Сада сам ту, глумим да ми је лепо и 
трудим се да то делује уверљиво. Десило се то (случајно) у Жупањи, на 
Богојављење 1945. Да сам могао да бирам – родио бих се у Сремским 
Карловцима. Са годину дана сам стигао у Вуковар, који ће постати пу-
пак мог универзума. Завршио сам вуковарску Гимназију (која је тачно 
100 година млађа од карловачке) па Медицински факултет у Београду, 
па специјализације опште, пластичне и естетске хирургије, хирургије 
шаке и спортске медицине у Немачкој, основао три одељења-клинике 
за пластичну хирургију (у Вуковару, Бону и Новом саду), као пластич-
ни хирург лиценциран у Србији, Аустрији, Немачкој и Катару. Написао 
10 књига из струке (на српском, али и на хрватском, руском, енглеском, 
шпанском, немачком; уджбеник AESTHETIC SURGERY OF THE FACIAL 
MOSAIC су Американци у свом званичном часопису прогласили најком-
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петентнијим те врсте на свету) и 5 ван струке. 1999 је „Прометеј“ издао 
моју „Мисаоницу и По(л)етилиште“ са 3.500 туђих и100-тињак сопстве-
них афоризама. 2009. је „Орфеус“ објавио моју збирку поезије „Исповест 
цврчка“. Од 1972-1980. писао вицеве за немачки „Playboy“ Одстрелио 
сам два вепра,  засадио два маслинова дрвца, стекао 2 сина и троје уну-
чади, имам шансе и за праунучад. Званично сам асоцирани професор 
на четвртом најстаријем Универзитету у Вилни, оснивач, председник и 
гостујући професор ИААПС (International Academy for Aesthetic Plastic 
Surgery), oснивач и предсеник ИАСКА (International Academy for Spiritual 
and Corporal Aesthetics), оснивач ГЕСАПС-а (Global Expert Service for 
Aesthetic Plastic Surgery) и главни и одговорни уредник његовог часопи-
са „AESTHETIC NEWS“, члан ИСАПС-а и АСАПС-а (International & American 
Society for Aesthetic Plastic Surgery), почасни члан YUPRAS-a, подпре-
дседник Српске Академије Иновационих Наука САИН (због 12 инова-
тивних оперативних метода), пети у свету носилац Сусрутине медаље 
(Сусрута – први пластични хирург у древној Индији 600 г.п.н.е.) коју ми 
је 2004. уручилла председница Индије Г-ђа Пратиба ПАТИЛ. Носилац 
„Златног индекса“ Медицинског факултета у Београду, носилац „Златне 
медаље“ Универзитетске Националне Болнице у Сеулу за хуманитарну 
активност 1988. Извршио сам преко 16.000 операција, организовао 15 
интернационалних симпозијума, направиои 21 стручни филм и био ау-
тор 7 емисија у ЈРТ-мрежи. Поред тога сам:

- Дипломирани Донски Козак (од 2008.)
- Маршал, витез и први легатор Београдског легата Европског Вин-

ског Витешког Реда Св. Ђорђе, са ознаком servitium nobile.
- Члан елитног друштва „српски кривак“
-  Сертификовани „кршиломац“
-  Цигански побратим (Петар, звани Новица Николић ме је означио 

„братом Димитријем – белим Циганином“)
-  „Микеланђелом скалпела“ ме је назвала једна драга пацијенткиња
-  „Деканом Панонске Академије за Боеме и Доајене“ ме је у „Слободној 

Далмацији“ прогласио шјор Миљенко Смоје.
-  „Адмиралом од Вуке“ и „Атаманом Панфилохијем“ су ме назвали моји 

Вуковарци.

СМЕХ
Чувени београдски неуропсихијатар Петар-Пејо БОКУН написао 

је сјајну књигу „Хумористички манифест“. У њој он образлаже како је 
осећај за хумор квалитет којег поседује предњи, чеони мождаани ре-
жањ – еволутивно најмлађа мождана структура задужена за наш инте-
лект. По томе је осећај за хумор највиши, најсуптилнији експонент на-
шег интелекта.
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Наука о смеху зове се ГЕЛОТОЛОГИЈА. У основи сваког вица, кажу ге-
лотолози, лежи рафинирано прикривана агресија. Увек се смејемо оно-
ме ко је настрадао - кад неком саксија падне на главу или кад, читајући 
новине, пропадне у шахту. Ето, ташта звони код ћерке и зета на вратима 
по ужасном пљуску. Зет отвара врата: „Мама, зашто ту стојите на киши - 
идите кући!“ И сад се сви смејемо јадној жени која ће дупло да покисне. 
То је био мој први виц, којег је немачки „Playboy“ објавио, за шта сам 
добио чек на 100 ДМ. После сам им 8 година слао  вицеве. На 4 послата 
вица, један би ми објавили. Да откуцам 4 вица треба ми 20 минута. Ја не 
знам бржи начин да зарадим 100 ДМ.

Иначе, ни један виц нисам сам измислио, све сам их чуо од познани-
ка, пријатеља. Грозничаво сам трагао за тим изворним виц-мајстором, 
али генуиног креатора вицева никада нисам нашао. Постоји чак једна 
смела теорија, коју не би требало лакомислено одбацити. По њој – нама 
Марсовци ноћу, док спавамо, усађују те вицеве у мозак!?!

Када се у друштву причају вицеви, треба се држати одређеног бонтона:
Ако неко прича виц којег ми већ знамо, то ћемо ми оћутати, а не 

улетати да би виц испричали пре овог забављача, нити ћемо му рећи 
да тај виц „има браду“. С друге стране, постоје људи, који своје вицеве 
причају надугачко и нашироко. Воле да себе слушају док причају виц. 
Ни то не ваља. 

Једно време се у београдској крчми „Зора“ у Македонској улици 
окупљала група духовитих људи, чијим сам сеансама и ја имао прили-
ке да присуствујем. То су били галеристи, пилоти, архитекти, новина-
ри, разноразни узалудисти. Момо Капор и ја смо инсистирали да се у 
тако одабраном друштву не смеју причати дужи вицеви од 30 секунди, 
бољи су они од 15 секунди, а најбољи слеп-стик-гегови од 7 секунди. Но 
и онда треба после испричаног вица пустити да се друштво „изсмеје“. 
Потребно је бар 5 секунди да се серотонин у мозгу регенерише, да би 
мозак био спреман за пријем новог вица. 

Човек, када се смеје, има главу забачену уназад, искежене зубе и из-
бацује гутуралне гласове - као животиња кад режи. Уствари, режање код 
животиња има свој еквивалент у смејању код човека. Али смех је протуот-
ров за стрес, а намрштеност и мржња штете здрављу. Приликом смејања 
трбушни мишићи добро издробе храну у цревима и добро дренирају тр-
бушни крвоток у јетру, па је варење много ефикасније. Зато су смешљивци 
- дебељуце, пикници. А Лец је говорио: „Дебели живе краће, али једу дуже!“
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Осећање за хумор је животни став, животно опредељење. Оно ос-
пособљава да можемо да видимо око својих мисли, а то значи проши-
рење простора саме свести, која је много шира од разума. Ето, Чарли 
Чаплин је имао ту просторно-кинетичку интелигенцију. Имао је вели-
ки простор око ума, могао је да гледа на себе као извана. Није био 
изгубљен у својој глави.

Наполитанци кажу - када се смејеш цео свет је с тобом, а када пла-
чеш, онда си - сам. За Ирце је смех - музика душе. Откако је света и века, 
три ствари се користе у лечењу људи: травка, нож и реч. Томе теба дода-
ти и смех. Смех је мелем, који човеку, као емотивној скулптури, ублажа-
ва сваку бољку, сваки јад.

 Ако, као лекар у болесничкој соби код пацијента изазовем осмех, 
наговестио сам оптимизам, који је предуслов сваком излечењу. Када 
ми пацијент, на пример каже да има тврду столицу, упитам: „Да ли сте 
пробали са меким јастучетом?“ Наравно да му, ако треба, препишем и 
лаксатив. Или, кад пацијента шаљем на Рентген, кажем му да се насмеши 
док га сликају. „Зашто“ – чуди се пацијент? „Па да слике боље испадну“ – 
мој је одговор, који изазива осмех.

 Осмех је читаво једно уметничко дело. Ако бисмо човека упоредили 
са биљком, онда би лице било цвет на тој биљци, а осмех - његов мирис. 
Чини ми се да је осмех лепши од било ког цвета, јер је топлији.

У Риму има један Сунчани сат испод којег пише: „Бројим само ведре 
дане“. Невоља је човека у томе да он мора да преживи и своје облачне, 
тмурне дане. А шта све, сем Сунца, може човека да разведри? Лепа реч, 
лепа мелодија, лепа слика, лепа мисао... Ако је ум човеков једна башта, 
онда су искричаве мисли понајлепши цветови у том врту. Па ето, и ја 
пресујем свој хербариум таквог цвећа.

Понекад седнем, па измишљам и ја мисли великих људи. Прет-
постављам да више вреде велике мисли малих људи, него мале мисли 
великих. Лец је писао своје „неочешљане мисли“, а ја сам моје центри-
фугалне мисли (све срећне што су се ослободиле свог аутора) назвао 
АФРОИЗМИМА, јер су коврџаве, уврнуте. Као што је уврнута мода „afro-
look-a“. Ево пар примерака:

- Срећа је само за срећне; дај срећу баксузу - одмах је поквари.
- Вилин коњиц живи само један дан, али он цео свој живот лети.
- Кад си сам, пази да не боравиш у лошем друштву.
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- Једино жена може од врапца у руци да направи голуба.
- Дијаспорни Срби нису спорни, али њихове споре су спорне.
- Живим као вештачки бубрег у лоју.
- Нови Архимедов закон: мушко тело уроњено у женско-даје исто то-

лики гејзир радости.
- Шутња је злато за онога који нема шта да каже.
- ‚Ајд‘ да се напијемо док смо још трезни, после ће бити касно.
- И живот шкоди здрављу – што дуже живиш, мање здравља – па ипак  

многи живе.
- Живот је луда трка. Пази да први не стигнеш на циљ. Или да те не 

прогласе победником.
-  Ја стварно волим себе, али бар имам достојног обожаваоца.
-  Живот је кео дрога, што више живиш – више ти се живи.
-  Кад си сам, пази да не будеш у рђавом друштву.
-  Детонација секс-бомби није погибељна.
-  Бити фотогеничан само значи – на слици испасти мање ружан него 

у природи.
-  За срећу је, као и за љубав, потребан необјашњив таленат – па или 

га имаш или га немаш.
-  Не значи да добро и исправно мисли онај који много и брзо говори.
-  Много причаш. Ћути мало, да те боље разумем.
-  Новац квари карактер оним људима који га немају.
-  Усамљен, патим од колективне хистерије.
-  Кројачи имају само једну врсту непријатеља: нудисте.
-  Понеко, и кад се ухвати за главу, остане празних шака.
-  Тачност је највећа врлина оних, који немају других врлина.
-  Ко нема у глави, мора имати међу ногама.
-  Више волим да ме анимирају, него да ме реанимирају.

Одјек или одслик лепих призора, мелодија, речи, погледа, идеја - резо-
нирају, одзвоне у човеку, разгале му душу. То се на лицу очитује као осмех.

Једном сам, у Оукленду на Новом Зеланду, видео уличног свирача 
октогоналне хармонике. Поред њега је био шешир за убацивање нов-
чића, а изнад шешира натпис: „Ако немаш ситниш - довољан је осмех“. 
Дакле, осмех као платежно средство. Па то је универзално примењива 
философија. Осмехом се све може купити. И поткупити.

У једном таксију у Хонолулуу – на Хавајима, којег је возио један По-
линежанин, испред сувозача је била налепница на којој је писало: „You 
be nice to me -  I be nice to you“ (Ти бити добар према мени – ја бити 
добар према теби). Дакле, вреди научити да наше устаљено мишљење 
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није једино на свету, и још горе – није једино исправно. Треба имати и 
довољно самоироније за властиту комичност, поготово у неком ситу-
ацијама. Та још је Де Гол рекао да се „чини смешним онај ко се љути на 
своју карикатуру.“

ВИЦЕВИ
- Један дека ушао у „Кућу са црвеним фењером“, у куплерај, дакле. 

Каже њему матрона: „Деко, та шта ћете Ви овде, Ви сте своје већ оба-
вили!“
„А обавио сам, па да платим онда“ -  поштено ће дека!

- Види Едип како се Сизиф мучи, па га саветује: „Поравнај више то брдо, 
да ти се тај камен стално не котрља низбрдо, уназад!“ „Море знаш шта, 
Ти Едипе – расрди се Сизиф – јеби си матер!“ И овај га послуша.

- Дијалог у лудници: 
„Колико“ – пита један.
„100“ одговара други.
„Чега 100?“ – чуди се први.
„А чега колико?“ – узвраћа први.

- Шта каже плавуша кад затрудни? „Шта ме брига, можда и није моје!?!“

- Шта је то вештачка интелигенција? То је кад се плавуша префарба 
у црнку.

- Пита плавуша пријатељицу: „Кажи ми, леба ти, како се исправно каже: 
Ирак или Иран?“

- Сад се код нас народне песме преносе са колена на колено, и то 
заједно са певачицом.

- Шта је то мушкарац?
То је биће, које може да се одвикне од млека, али не и од сисе.

- Лепе жене су створене за мушкарце који немају маште, а паметне за 
оне који немају среће.

- Мама, шта је то удаја. Ћеро, то ти је модерна реч којом се означава ус-
вајање одраслог мушког детета, с којим родитељи не знају шта да раде.

- Иза луднице, по лепом времену, полегали лудаци на траву, а 
болничар стао пред њих и извикује бројеве, кад стиже нови, млад 
неуропсихијатар. 196, извикује болничар, а лудаци пуцају од смеха. 
76 – лудаци се ватају за трбух. 221 – виче болничар, ови се ваљају од 
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смеха. „Шта радите Ви то“-пита доктор болничара?  „Ми смо јако дуго 
заједно, па они знају све моје вицеве напамет, онда смо их нумери-
сали, те како који број викнем – они онда реагују на тај и тај виц“ – 
објасни му болничар. Стане доктор пред лудаке и извикне „18“! Тајац, 
нико се не смеје? „Знате докторе–објашњава болничар–зависи и од 
тога КАКО се виц исприча“

- Зашто у Кини нема паса и мачака луталица?
Из истог разлога из којег у Србији нема прасића и јагањаца – лута-
лица.

- Брачна свађа. Она: „Знаш, десет пута сам се могла удати пре тебе и 
сви моји момци су били паметнији од тебе.“ Он: „То су и доказали“.

-  Две бабе разговарају, пита једна: „Колико си тешка?“ 
Друга одговара: „Са наочарима 78 кг“. 
„А без наочара“ – пита прва? 
„Не знам, не видим вагу“. 

- Перица виче мами: „Мама, мама, тата је пијан!“
„Како знаш“.
„Ено га опет брије огледало.“

- Перица шета са татом и виде на ливади два пса како се паре, „Шта 
раде ове куце, пита Перица?“ „Па праве малог керића“–објашњава 
му тата. После пар дана, залети се Перица у родитељску спаваћу 
собу, кад оно – мама и тата у клинчу. „Шта то радиш с мамом“ – пита 
Перица. „Правимо ти малог брацу. “ био је невешт родитељски одго-
вор. Перица се ухвати за кваку од вратију, па преко рамена добаци: 
„Тата, окрени маму, ја бих радије куцу“.

-  Бане Перица у родитељску спаваћу собу и види како мама орално 
обрађује тату. „Срам вас било – подвикне он њима – а мене сте, само 
зато што сам цуцлао палац – слали код психолога!“

- Шта наркоману најчешће пада на памет?
Фикс идеја!

- Довела разведена жена новог дечка у свој стан. Пита га њен мали син:
„Јеси ли ти нови baby-sitter?“
„Не ја сам нови mother-fucker!“

- Јавља се човек у радио програм и каже:
„Ја сам нашао новчаник.“
„Добро, и шта сте нашли у њему?“
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„Па било је 1.200 евра и 100.000 динара и лична карта на име Зоран“
„И добро, шта желите сад?“
„Па ако може једна песма за Зорана!?!“

- Мујо се разнежио, па купио велики букет цвећа. Фата му отвара вра-
та, види цвеће, зграби Мују, увуче га у стан, скине се, легне на сећију 
рашири ноге и  каже: „Ово ти је за цвијеће!“
 Мујо је гледа бело: „Дај бона, матере ти, нађи неку вазу.“

- Стоји дебели полицајац испред вртића, прилази му васпитачица:
„Извините, Ви чекате дете?“
„Не, то ми је од пива!“

- Гата Циганка једном типу:
„Стоји ти неки пут“.
„Да, неки пут ми стоји, а неки пут и не стоји.“

- Дошла Циганка код доктора, а он јој каже:
„Скини се!“ А она се снебива:
„Чекај, докторе, немој тако нагло. Прво, ваљда, мало да се љубимо!?!“

- Долази Мујо трештен пијан кући, а Фата му не откључава, већ  урла:
„Торњај се пијандуро једна ди си био!“ Мујо шапуће нежно:
„Носим цвијеће за најљепшу жену на свијету.“ Фата, разнежена, отвара:
„А гдје је цвијеће?“ Мујо слеже раменима: 
„А гдје је најљепша жена на свијету?“

- Дошао Перица на трафику да купи цигаре и пиво. Пита га продава-
чица:
„Је ли мали, имаш ли ти 18?“ Перица одговори.
„А имаш ли ти лењир да га премериш?“

- „Докторе, симулант из собе 20 је управо умро.“ Доктор се обрецне 
бесно:
„Е, сад је стварно претерао!“

- Шта ради Јусеин Болт када закасни на аутобус?
„Па, причека га на следећој станици“.

- Како Станија отвара врата новинарима, када позвоне?
„Ево, само мало, да се свучем!“

- У аутобусу, у 5 ујутро седа поред старије жене пијанац, који страшно базди.
„Како вас није срамота, колико смрдите на алкохол“, снебива се жена.
„Па нећу, ваљда, хик,  због тебе да пијем, хик, парфем“ – узвраћа овај.
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- Мама грди ћерку: 
„Таква ти је данашња омладина. Имаш 15 година, а свако вече с дру-
гим момком у диско. А мамин 30-ти рођендан заборавила!?!“

- Како плавуша продаје кондоме:
„За овде или за понети?“

- Како се куне плавуша?
„Невина сам – деце ми!“

- Питају плавушу, која је разлика између шеве и деве‘
„Не знам, никад се нисам девила!“

- Дошао Србин у далматинску конобу, па каже:
„Конобар, ја би пиво?“
„Па пивај, ко ти брани!“

- Наљутио се командир полиције на једног свог позорника:
„Ако мислиш да си паметнији од мене, онда си стварно глуп.“

- Добио Црногорац посао чувара на гробљу. После пар дана даде он отказ.
„Шоколе, што даде отказ“, пита га отац?
Ма изем ти ја таки посо: сви леже, само ја радим!“

- „Црно дете, излази“ –вришти мајка и отвара рерну!

- Иду два клинца из забавишта, каже један другом:
„Јуче сам на тераси нашао презерватив.“
„Шта ти значи та реч „тераса“, пита други.

- Ушли пилићи у кафић и пију, пију пију...

- Како настаје млеко у праху?
Тако што се краве музу усисисвачем за прашину.

- „Господине уметниче, одакле Вам ова дивна скулптура?“
„Сам сам је исклесао, из једног блока мермера!“
„А како сте знали да је унутра?“

- „Сине устај, време је за школу!“
„Али мама, ја нећу да идем у школу...“
„А зашто не, сине?“
„Зато што ме деца мрзе, а наставници презиру.“
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„Слушај сине, постоје два разлога због којих мораш у школу. Први је 
што имаш 45 година, а други је што си директор школе!“

- „Где се, докторе, дају инекције недељом?“
„У гузицу, као и сваки дан.“

- Добио Мујо сина, па га пита Хасо:
„На кога, болан, личи?“
„На мене!“
„Што ћеш? Важно је да је здрав!“

- Пита мали Цига оца: „Тата, какве су шансе да овог лета идемо на море?“
„Па видиш сине 40% - идемо, а 100% - не идемо“.

- „Зашто Цига боји контејнер у црвано и жуто?“
„Па да му мисле деца, да једу од Мек Доналдса“

- Пита гост у кафани: „Имате ли дивљу патку?“
„Немамо, имамо домаћу, али можемо да је изнервирамо, ако хоћете!“

- Муж чекао жену испред салона лепоте. Излази она, а он је теши:
„Не мари, макар си покушала.“

- Лала ономад видео једног Хоџу како запева са врха џамије, па му дови-
кне: „А ш‘а се који очин дереш?“ Кад си ум‘о да се попнеш, сиђи се сам!“

- Гледају Лала и Соса избор за мис на ТВ, кад ће Лала: „Видиш Сосо, ова 
је ко Мерцедес, а ти си ко комбајн.“ Неко вече касније легли Лала и 
Соса у кревет, а Лала би да се воледу, тек му рече Соса: „Та нећу, ваљ-
да да палим комбајн за ту сламку.“

- „Докторе, мој муж има једну ногу краћу за 5 цм и страшно шепа. Шта 
бисте Ви радили на његовом месту?“

- „Па – почеше се доктор по глави – и ја бих шепао.“

- „Докторе, докторе, губим памћење“. „Од када“- пита доктор?“ „Шта од 
када?“

- Оде човек код пластичног хирурга и каже му: „Докторе, сузи ми око!“ 
И доктор му сузи.

- „Докторе, имам велики проблем – нико ме не схвата озбиљно.
„Ма хај‘те, мора да се шалите!“
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- Дошао човек код доктора. У носу му шаргарепа, у лево уво забоден 
краставац, а у десно банана. „Шта мени фали, докторе?“
„Па Ви се, очигледно, неправилно храните!“

- Како Земунац честита сестри положени испит на факултету:
„Сестро, брате-ћале си, кеве ми“.

- Како се познаје Сремац на плажи? Он и сладолед љушти брицом.

- „Нажалост, каже зубар старијој пацијенткињи, мораћу да Вам пова-
дим све зубе“
„Да ли бисте могли бар један да ми оставите“ – преклиње га она?
„А зашто“ – пита зубар?
„Па да будем лепа кад се насмејем!“

- „Докторе, коначно сам купио слушни апарат!“
- „Одлично, а како Вам је жена?“
- „Да, баш јефтино – само 100 евра.“

АНЕГДОТЕ
ВЛАДИКА
Посетио амерички амбасадор Ворен Цимерман Сремске Карловце. У 

Патријаршијском двору дочека га Владика Василије, па заповеди да се из 
подрума донесе флаша ракије, али она са златним крстом на дну. На то 
ће амбасадор: „Хвала, ја не пијем алкохол“. Владика му објашњава: „Ваша 
екселенцијо, ову ракију би ипак морали пробати. Она је - знате - старија 
од ваше државе!“. Кажу да амбасадор није попио само једну ракију...

ПОНОЋНИ КАУБОЈ
Стари ас, доктор Виктор Шварц је у својој апотеци у Вуковару дежурао 

уторком и ту би скупио партију за преференс. Иста се у поноћ морала отпи-
сивати да би се завршила партија, како би чика Виктор хигијенски одспавао.

То је наљутило његове саиграче, па му пошаљу једног „поноћног ка-
убоја“, који је у један сат по поноћи ишао у швалерацију. По договору 
позвони овај на дежурно прозорче апотеке, а чика Виктор са капицом 
за спавање отвори и пита шта човеку треба. 

„Идем у швалерацију, па ми хитно треба један куртон“ - каже овај.
„Срам те било - губи се“ - залупи му доктор Шварц прозорче пред 

носом.
У три сата враћа се наш швалер после обављеног посла, па опет по 

договору поново позвони на дежурном прозорчету. Бунован доктор 
Шварц га не препознаје.

„Само сам хтео да вам јавим, да је и без куртона било одлично“. Јадан, 
чика Виктор целу ноћ није могао да заспи, али је код следеће партије 
преференса дозволио да се игра и преко поноћи. Научио је лекцију.
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(NE)ZABORAVLJENI:

NOVAK NOVAK
AVA 2014 PROGLAŠAVA GA ZA

POČASNOG VITEZA SRPSKOG HUMORA

BIOGRAFIJA
Novak Novaković (1928 Kruševac-1995 Beograd), poznatiji kao NOVAK 

NOVAK, bio je jedan od najplodnijih i najpopularnijih TV scenarista u tadašnjoj 
Jugoslaviji, a slavu je stekao i kao pisac i novinar. Počeo se baviti novinarstvom 
1948, pišući za časopis Rad, a sarađivao je i u satiričnim časopisima “Kerempuh” 
i “Jež”. Kratko vreme, radio je i u Radio Beogradu. Međutim, u kolektivnom 
sećanju, ostao je upamćen kao TV scenarista omiljenih i veoma gledanih 
humorističkih serija, koje je stvarao u tandemu sa, takođe, legendarnim 
Radivojem Lolom Đukićem. Oni su bili pioniri televizijskog humora u 
pionirskim vremenima njenog stvaranja: “…Bili smo mladi, entuzijasti, blesavi: 
radili smo strahovito mnogo i intenzivno, ne vodeći računa o sebi…” I, zaista, 
sve što je napisao, meri se dužnim metrima. Počevši od legendarne “Servisne 
stanice” (1959-60), koja je uvela pojam TV serije, ređala su se fantastična 
humoristička ostvarenja:

Nema malih bogova (1961)  Crni sneg (1966)
Sreća u torbi (1961)   Leđa Ivana Groznog (1967)
Na tajnom kanalu (1961)  Dežurna ulica (1967)
Muzej voštanih figura (1962)  Spavajte mirno (1968)
Licem u naličje (1965)   Sačulatac (1968)
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Vrhunac scenarističkog rada dosegao je u kultnoj seriji “Pozorište u 
kući”: “Pisao sam “Pozorište u kući” imajući na umu dve stvari: da ne bude 
nikakve politizacije i da to bude prava porodična priča…da osnov bude 
samo humor i smeh. Urbani humor podrazumeva smeh i malo gorčine 
i samo malo ujedanja, ali, pre svega, mora da zasmeje i razgali”. Tako je i 
bilo. Kao i sve njegove prethodne serije, i ova je praznila ulice naših 
gradova nedeljom uveče. Svi smo obožavali Rođu Petrovića i do suza se 
smejali njegovim dogodovštinama sa “omiljenom” mu taštom, gospođom 
Nikolajević; prepoznavali se u porodičnim zavrzlamama Olge, Borka, Tine i 
gospodina Vase S. Tajčića. To je bio, zaista, mamutski, iscrpljujući projekat 
koji se prikazivao od 1972 do 1984 – ukupno 123 epizode! “Kad ljudi vide 
nosača koji tegli klavir, niko mu neće ponuditi da ponese korpu s pijace. 
Tako se ni od mene ne očekuju pojedinačne emisije, nego iz mesta serija od 
25 nastavaka”.

Retki su i blagosloveni ljudi koji  svoj život provedu uveseljavajući druge, 
stvarajući plemeniti svet optimizma i smeha. Njihov rad dokaz je velike 
ljubavi prema čoveku i blagonaklono praštanje njegovim sitnim porocima. 
Novak Novak je voleo ljude, a može se slobodno reći da je on bio jedan od 
najvoljenijih televizijskih stvaralaca.

Mi mu se, od srca, zahvaljujemo na svim trenucima smeha i radosti koje 
nam je pružio.   

Официјалном организатору нашег "Џепног фестивала" у.г. "ИСТЕР" из 
Ср. Карловаца, М. Стратимировића 2 и клубу културе КАРОМ, срдачно 
се захваљујемo на сарадњи.

У току фестивала АВА 2014. представници Црвеног крста ће 
поставити кутију - колектор за добровољне прилоге присутних у 
корист пострадали од катастрофалне поплаве овог маја у Србији



СПОНЗОРИ:
“CLINIC OLYMP” Нови Сад

Пекара “ЛЕПА И МИЋА” Ветерник • Винарија “VERITAS” Ср. Карловци

Магистрат  Карловачке Општине

“Четири лава” на тргу Бранка Радичевића



Лауреат АВА 2014 - Матија Бећковић

Учесници АВА 2013: “Осмерац без кормилара”


