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„Живот и сатира“
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Афоризми Витомира Теофиловића

 Ода? О да !
 Живимо као барон Минхаузен, у Потемкиновим селима једемо колаче
Марије Антоанете!!!
 Пола Срба је неписмено а још немамо усмену ћирилицу.
 Тешко вођи који је најмудрији човек у држави – не може ни од ккога
ништа да научи.
 Вредан човек је сам крив што живи у беди – кад не уме да наплати свој
рад
 У читавој нашој историји – ко друкчије каже, клевеће и лаже.
 Наш народ још у колевци заволи бајке. То нашим политичарима веома
помаже у раду.
 Ако ово не пређе у Трећи светски рат, готови смо!
 Цео свет луд, само ми нормални? То није нормално!

Афоризми Наде Караџић

 Чувајмо своју земљу да је не бисмо после правили од блата.
 Демократију нисмо вадили из уста све док нам није изашла на нос.
 Само у Србији се ланцима везује канта за ђубре. Сво остало смеће је на
слободи.
 Некада су Србијом владали Немањићи, данас Имањићи.
 Руси имају руску салату, ми имамо ситну боранију.
 Штати је муж узео за рођендан? Ништа. Ћути, добро си прошла.
 Мене је више чувао Бог него рођена мајка. Она је само кршила руке и
говорила: Боже ме сачувај!
 Као залог за бољу будућност , уложио је своју криминалну прошлодст
 Каже мени мој муж – жено, ти би потрошичпа бога оца! А ја додајем: И
Сина и Светога духа, амин!
 Зашто су мушкарци добри политичари? Зато што чим зину, слажу!
 Планету смо упокојили. Лака јој цена земља.
 Сви ви који мислите да ћете стати испод једне шљиве, мора да сте пали
с крушке.
 Све оно што сте добили на лепе очи, кад тад ће вам изаћи на нос.
 Напредовали смо. Власт нам више неије народна, него међународна.

 У топ форми сам – могла бих да пукнем.
 Родитељи плаћају да им деца тренирају. Мене моја тренирају џабе.
 Како потегнемо прошлост дође до пуцања.
 Добили смо државни апарат, сад можемо да меримо притисак.
 Жена прво мушкарцу испуни срце, а онда му испразни новчаник.
 Како је пропало Отоманско царство? Нису имали лајф кауч!
 Мушкарца је лако завести - треба га после нахранити.
 Мушкарци варају и кад су заљубљени - да се не баци.
 Није тачно да вођа лаже. Није ни зинуо.
 Да ми је један девизни деда, па да га Бог види.

Драгутин Минић Карло
 Доситеј је био видовит. „Востани Сербие“ је писао за ово време.
 Када би просветитељ устао и видео ријалити, по други пут би се вратио
у манастир.
 Доситеј је са обе ноге био у Европи. Србија је, за сада, само једном.
 Димитрије Обрадовић се залагао за праве европске вредности. Да ли је
садашња Европа вредна тих вредности?

 Основавши први српски универзитет, Доситеј није ни сањао да ће се
на српским универзитетима дипломе продавати као роба.
 Ено га Доситеј на Студентском тргу и гледа у Капетан Мишино здање.
Не тугуј, бронзана стражо!
 Вођу су изабрале широке народне масе. И шта сад хоће грађани.
 Власт је показала своје тако што је узела наше.
 У нашој Скупштини нема више Рома, али је циганчење остало.
 Косово је срце Србије. Северна Митровица је бајпас.
 Гурају нас напред да би нам радили иза леђа.
 Ја сам Србин. И шта хоћете више?!
 Етничко чишћење је кад Црногорац убије Србина у себи.
 Свет се састоји од шачице богатих и песнице сиромашних.
 Србин бије жену само у два случаја – за њено добро и у самоодбрани.
 Слобода говора ја загарантована, запечаћена и остављена за нека боља
времена.
 Док гланцамо прошлост, зарђаће нам будућност.

Александар Чотрић
Афоризми пољских аутора (превод А. Чотрић)
 Да страдање учи, онда би Пољска била једна од најмудријих земаља
света.
 Вредност Пољака мери се односом према ономе што није пољско!
 Брак је љубав од које смо очекивали нешто друго.
 Жена је добра вила само ако је њен муж финансијски чаробњак.
 Лоша је жена која зна да кува а не кува, али је гора она која не зна да
кува, а кува.
 Да, волим себе, али се не свиђам увек самој себи.
 Слепоћа лидера отвара очи нације.
 Владар са слабим умом влада силом.
 Једним се срећа смеје, а другима показује зубе.
 На двору на ком се штеди, дворска луда је сам краљ.
 Чуда путовања авионом- доручак у Варшави, ручак у Лондону, вечера
у Њујорку, а пртљаг – у Буенос Аиресу!

Афоризми бугарских аутора (превод А. Чотрић)

 У продавницама за децу налазе се само кинеске играчке. Како је
кренуло, Кинези ће почети и децу да нам праве.
 Ако ти један каже да си будала, не узбуђуј се; Ако ти то исто кажу
петорица, време је да формираш партију.
 Статистика : код нас се највећи број алкохоличара и пушача одрекао
порока. Бог да им душу прости!
 Кажу да је алкохол велики непријатељ. Ма глупост! Кад попијем две
чашице, сви су ми пријатељи.
 Нисам више за сексуалну револуцију. Издало ме оружје!
 Знате ли ви ко сам ја? Ја сам, на жалост, заборавио...
 За луде закони не важе, чак ни када их сами доносе.
 У нормалним државама ствари су ужасно просте, а код нас – просто
ужасне.

Афоризми Александра Чотрића
 Злочинац се враћа на место злочина. Долази нам у званичну и
пријатељску посету.

 Клико су украли на изградњи тог ауто-пута? Ког ауто-пута?!
 Дијалог из библиотеке – Шта ми препоручујете из жанра фантастике?
Устав Србије!
 Мртве душе! Гогољ? Не, него бирачки списак!
 Студенти треба да уче а не да се баве политиком! Политика је за оне
који нису учили.
 Кад говори у скупштини посланик стоји. Тајва су правила stand up
комедије.
 Кад сам видео ко брине о држави, почео сам да бринем и ја.
 Не питајте шта држава може да учини за вас. Не може ништа.
 У Србији је ове године највише гостију из Турске. Таква посета није
забележена још од 1389. године.
 Песимиста тврди да су све жене развратнице. Оптимиста није тог
мишљења, али се нада.
 Жена писац чини два злочина: повећава број књига и смањује број
жена.
 Глас јој је био као виолина, а фигура као виолончело.

