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Реч унапред
Чивија у Шапцу има универзалну употребу: све што у граду добро 

стоји, све је чивија учврстила, све што клима, то су привремено, у шали, 
извадили чивију. Како и када је постала шабачка чивија, као преносно 
значење казивања, шала и пошалица, до данас се не зна. Коме су Шапчани 
извадили чивију, краљу Милану Обреновићу или кнезу Михаилу 
Обреновићу, још се нису договорили. Уводничар листа за шалу, забаву 
и сатиру, који се под именом „Шабачка чивија“ појавио у Шапцу 10. 
септембра 1906. године, у издању и под уредништвом штампара Свете 
Грданичког, овако је објаснио постанак шабачке чивије:

„У стара златна времена дрвених кола и чатлова, наши Мачвани 
су волели страсно да потрче а и данас нису с раскида. Али од свију, 
најинтересантније су њихове трке када се враћају из Шапца и кад су они 
- нарочито један - у веселом стању.

Тада они, враћајући се кући, пошто су своје производе продали на 
шабачкој пијаци и пошто су дуж Камичка свратили у сваку од оних 
силних кафана и механа и попили ‚по неку онако с ногу’ - обично би 
се задржавали на крају Камичка, продужавали пијанку и зачикавали се 
ко ће с ким да потрчи и том приликом један другом извуку чивију из 
осовине. Чивије су онда биле дрвене и лако их је било извући, а како 
су обично били ‚весели’ лако им је и било један другом затварати очи.“

Припремајући се за прву Чивијаду 1968. године, организатори првог 
белосветског вашара хумора објаснили су да је чивија „дугуљасти клин 
којим се причвршћује колски точак за осовину“, а да је кнез Михаи-
ло Обреновић Шапчане назвао Чивијашима, јер су му скинули чивију 
са фијакера. Али, постоји и прича да је краљ Милан волео да свраћа у 
шабачку кафану „Европа“ и да се коцка с Мачванима. Због нерешеног 
коцкарског дуга, Мачвани су му једном приликом украли чивију с 
каруца, после чега их је он назвао Чивијашима. И нису то једине дилеме 
Чивијаша. На пример, ни данас нису сигурни да ли се камен који су 
продали у бурету пекмеза чува у Музеју несолидне трговине у Њујорку 
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или Музеју реткости у Лондону. Изгледа да је сигурно само да су камен 
продали као пекмез. 

С обзиром да чивија није стручно испитана, Одбор прве Чивијаде био 
је намерио да организује Симпозијум о чивији, а неке од предвиђених 
теза биле су: Чивија као појам и као инструмент; Комунални и 
национални значај чивије; Чивија у односу на ексер, клин, заглавицу 
и заворањ; Зашто је увек крива левча у нашој стварности; Чивија - 
ујдурма - чарлама. Симпозијум, међутим, није одржан и Чивијаши су 
остали без научног одговора на многа питања, па и питање унапређења 
чивијаштва. Било је предлога и да се, уз Симпозијум о чивији, одржи Зид 
плача, крај кога би могле да се чују жалопојке и нарицаљке културног, 
просветног, привредног, стамбеног и сваког другог смера. Слободно је 
било изношење нерешивих проблема, бубање у прса, оплакивање старих 
добрих времена, а кукање би преносиле радио станице - „нек’ се чује 
до бога“. Ни плачни симпозијум није одржан, а у Точкоњином музеју 
опипљиве досетке није изложен камен који је пао с нечијег одговорног 
срца. 

Од прве Чивијаде 1968. године, мало тога је преживело. Најбело-
светскији и најотпорнији показали су се знаци којима се Чивијаши 
потписују и данас.

Шеретска узречица - шипак бато! мотивисала је Шапчанина Ђорђа 
Јовичића да начини чивијашки симбол са шипком, а чивијашки знак са 
два насмејана шерета направио је Лозничанин Аца Томанић.
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Карикатура коју је за Чивијаду 68. урадио карикатуриста-илустратор 
листа „Глас Подриња“ Станислав Иконић Сик, и данас је на муралу 
зграде у центру Шапца, а била је видљива до изградње тржног центра 
„Тријумф“, деведесетих година прошлог века.

ПРОСЛАВА СМЕХА
Човек је једина животиња која се смеје, а у причи о смеху уврежена 

је оцена да сваки народ има свој властити хумор. Стендал је у 19. веку 
писао да му се чини како се више шала направи у Паризу за једно једино 
вече него у целој Немачкој за месец дана! По свом статусу, у Шапцу би 
требало да се за једно вече направи више шала него у целој Србији за 
месец дана. Али, наш човек је неистражена врста.
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Чивијашење као усмено стваралаштво
Да шабачка чивија није ни одређено време ни одређене личности, 

већ дух људи, Шапчани су пронашли научну констатацију у речима др 
Јована Цвијића, географа и етнолога, објављеним у једном раду 1907. 
године: „У динарској системи има једна централна област досетака, шале, 
подругачице и хумора - то је Стари Влах (у ширем смислу) с подринско-
ваљевским крајевима.“ Али, ако данас неко потражи живе носиоце 
чивијашког прилаза животу, разочараће се. Модерни Шапчани умеју да 
кресну чивијашку варницу, али више воле да се враћају класицима који 
су чивије „писали“ у некој од чувених шабачких кафана, а млађи их кроз 
време дорађивали.

Крајем 19. и почетком 20. века Шабац је био „град безимених 
трубадура и слатког севдалисања.“ Новине су писале да ниједна варош 
у Краљевини Србији нема толико кафана, чак ни сам Београд, колико их 
има Шабац, а и то да су све оне јако посећене и увек пуне гостију. Госте 
су музиком увесељавале разне капеле, банде и дружине, међу којима су 
најчувенији били Цицварићи и Васа Станковић Андолија. 

Цицварићи су потицали из шабачке Мале, а на челу њихових састава 
били су познати музичари Салко, Осман Лосо и Ибро Милић. Под 
капелником Ибром Милићем, Цицварићи су 1923. године наступали у 

Оркестар Цицварића
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Прагу и тамо снимили грамофонску плочу, а тих година свирали су и у 
Београду, у „Македонији“ и башти „Трандафиловића“. 

Друга музика, по имену и начину свирања, била је музичка капела 
Васе Станковића Андолије. Станковићи су били православни Цигани са 
Баира, свирали су гудачке инструменте и одевали се у грађанска одела. 
Када је 1937. године умро Васа Станковић, Шапчани су му одали пошту 
као последњем изданку своје и њихове славе. После опела из цркве су 
га изнели најугледнији шабачки трговци са тадашњим председником 
општине Петром Гроздићем, а опроштајни говор одржао је Љубомир 
Павловић, директор Гимназије у пензији.

Најпознатије шабачке кафане биле су: Касина, са уличном баштом и 
биоскопом; Европа, омиљена коцкарница мачванских трговаца; Кафана 
„Код лепе Кеје“, први магијски салон у Србији; Градска пивница, где 
је Толингер слушао Цицвариће; Тешмановића кафана, једна од оних у 
којима су се склапали трговачки послови; Велика гостионица, боемска 
експозитура на Савској агенцији, Бели Крст, Златни јелен, Балкан, Зла-
тибор, Српска круна, Америка, Жировни венац, Три грозда, Крива врба, 

Стеван Чалић: Кафана Девет дирека
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Девет Италијана, Русија, Лондон, Гранд, Краљевић Марко, Беле овце ... 
на сваких сто Шапчана по једна кафана. Ипак, две су биле посебне.

Најпознатије састајалиште старог боемског друштва била је кафана 
„Девет дирека“. Међу гостима често су били књижевници Јанко Весе-
линовић и Раде Драинац, београдски сликар Михаило Петров, а глумац 
Добрица Милутиновић овако се сећао кафанског живота Шапца крајем 
19. и почетком 20. века: „Кад је представа у позоришту Шабац је сав ту, 
престајало је весеље, коцка. А после се лудо веселило. Ти су људи умели 
тако фино, отмено да се веселе. Њихови лумпераји су одавали право 
господство. Новац се брзо зарађивао и лудо трошио.“

Друга кућа боема и песника био је хотел „Париз“. У њему је стихо-
ве писао Војислав Илић Млађи, певали Софка Николић и Бора Јањић, 
дочекиване делегације и министри, али и опијало уз Цицвариће. Хотел 
је имао биоскоп, а у дворишту радионицу за производњу сода-воде и 
коморе за лед. 

То шабачко златно доба, када се боемисало и чивијашило, Шапчани 
нису желели да забораве. У вунена времена направили су фестивал 
хумора и сатире - Чивијаду.

Спољна башта хотела „Париз“ око 1925. године
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Од рубрике до фестивала
„Штампа је слободна. Ко год хоће, може да купи новине“. Било тада, 

афористичари кажу, и сада. Али, ако се између редова не пише, може 
да се чита. Тако је чивију оживела баш штампа, 1966. године, солида-
ришући се са сатиричарима који мисле да „расту самонаводњавањем, 
пишајући уз ветар“.

У извештају са Вуковог сабора, шабачки „Глас Подриња“ је, у броју 
од 22. септембра, поменуо и да је „ван свих програма и изван саборског 
атара, егзистирала изложба карикатура Остоје Горданића, академског 
вајара из Лознице, који је потражио инспирацију у Вуковим збиркама 
народних пословица“. Али, већ у следећем броју, од 29. септембра, за-
клоњена новом рубриком - Чивијаде, под насловом „Отворен први 
Салон одбачених“, испричана је помало горка прича о карикатури као 
правом лицу нашег наличја.

„Ове године на Сабору, 
Вуков земљак Остоја Гор- 
данић, алијас Остоја Балкан-
ски, затражио је на ма- 
ло необичан начин моћну 
подршку великог реформа-
тора. Млади академски ва-
јар илустровао је неколико 
народних пословица из Ву-
кових збирки, изабравши нај-
агресивнију од свих ликовних 
дисциплина - карикатуру. По-
казано је да је Вук ‚знао’ да 
ће доћи до четвртог пленума. 
Пошто није добио дозволу 
да карикатуре изложи у 
оквиру саборског програма, 
вајар замоли једног сељака 
да му одобри ‚експлоатацију 
стрњике у уметничке сврхе’. 
Сељак је рекао: ‚Шта ме пи-

Остоја Балкански: 
Од једног удара дуб не пада
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таш, младићу! Окачи то, ја шта ћеш, нек гледа народ!’ Уметник је побио 
у земљу украј друма десетак букових кочева и о њих окачио ‚своју 
уметност’. Тако је отворен, можда, први југословенски, а поуздано 
први подрински Салон одбачених. Овај звездани тренутак пропраћен 
је одговарајућим манифестом: на почасном коцу било је истакнуто 
отворено писмо Вуку Стефановићу Караџићу. Извињавајући се што 
узнемирава седу старину, вајар у писму говори о томе како је по 
завршеној Академији био ‚свесрдно’ помогнут у завичају, како је имао 
толико наруџбина да је полако а сигурно, догурао до фирмописачке 
радње. Објашњено је и зашто изложба није добила азил на званичној 
саборској локацији. Надлежни су, наводно, рекли: ‚Немој се мучити и 
арчити ту уметност него даље, што даље.’

Из велике колоне радозналих једни су у књигу утисака забележили: 
‚Само напред, друже Остоја’, а други: ‚Остоја, покупи слике и иди кући’. 
То су ‚вуковци’ и ‚антивуковци’ - по схватању смелости и борбености. 
Ови други су изложбу карикатура оценили као дрскост и скрнављење 
свечаности. Заборавили су, ваљда, да је свечаност у целини посвећена 
највећем борцу и дрзнику што га је ово поднебље у свет отправило.

Због свега тога, уметник је и затражио помоћ од слављеника. Скоро 
је сигурно да ће је Вук Стефановић Караџић оберучке пружити своме 
сину. Јер, зна стари Вук шта је неразумевање и борба непрестана.“

Рубрика је постала стална, а 1967. године обогатила се и стрипом о 
Чивијашу Жоји, који је цртао и писао Јован Лукић, тада војник. 

Миц по миц, чивија по чивија, до прве Чивијаде 1968. године.

Први белосветски вашар хумора
Уз увод какав доликује слављу духа и доброг расположења, под 

фирмом „Шабачка чивија 68 - Први белосветски вашар хумора“, и гра-
ду „који је, некада, могао преко Саве да гледа иностранство и да отуда 
увезе у Србију први клавир, први билијар, прве карте, први ауто... “, 
јавност је озбиљно обавештена да су Општинско веће и Веће друштве-
них делатности Скупштине општине Шабац прихватили препоруку свог 
Савета за просвету и културу, па је одлучено да се прва манифестација 
ове врсте одржи од 15. до 22. септембра 1968. године. Програмом је 
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било предвиђено: Украшавање града ам-
блемима, транспарентима, карикатурама и 
вашарским придошлицама; Точкоњин му-
зеј, једини у свету са галеријом опипљивих 
досетки: опанци варошког посланичког 
кандидата и уже којим се он повезивао са 
народним масама, први шпил карата, којим 
су ударени темељи шабачке културе, врбов 
клин за вешање обећања, овца из народ-
них песама која нас је одржала и другим 
експонатима који стигну на конкурс; По-
кретна изложба карикатура; Јутра, обдани-
це и вечери хумора и сатире; Симпозијум 
о чивији; Лист „Чивија“; Комедиографски 
и филмски зачини; Ваншабачка сарадња и 
Књижевно-сликарски конкурс, за хумори-
стичке текстове и карикатуре. Уз програм, 
Одбор „Шабачке чивије 68“ пренео је и 
поруку врачаре Мирке из Миокуса: Ако 
дођеш - кајаћеш се, ако не дођеш - кајаћеш 
се.

Програм је детаљно разрађен и мало измењен, а започео га је добошар 
Брка, 15. септембра, обилазећи „сокаке и булеваре“ и објављујући це-
њеном грађанству да почиње хумористички турнир.

Проглас целокупном народу чивијашком Брка је почео подвалџијском 
крилатицом: Народе Снаго Моја! а у ласкавом уводу подсетио на тајно 
шеретско оружје - масну доскочицу:

„Из историје, коју смо и сами правили, добро знамо да ниједан 
душманин, сем вековне заосталости, није стигао да пусти корене у нашој 
средини: сви су летели преко Саве, преко Дрине, преко брда и долина, па 
ћемо и нашим скромним чивијашким оружјем помоћи квалификованим 
мајсторима и мегданџијама да се докрајчи устанак против јавашлука, 
фразирања и лажирања, против шићарџија, незналица, бирократа и 
мутивода.“

Позивница за Чивијаду 68.
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За прве госте Чивијаде организовано је разгледање семафора, 
а свечано отварање Првог белосветског вашара у центру града. Са 
балкона хотела „Зелени венац“ Шабац је за отворени град хумора и 
сатире прогласио председник Чивијашке Републике Миле Станковић. У 
престоној беседи рекао је:

„Чивија је шабачки синоним за врућу досетку која израсте из голог 
живота и пусти гране до неба. Чивијаши су били аматери по надахнућу и 
неплаћени професионалци по уложеном времену и труду. Није шабачка 
чивија само тренутни виц, ни лимена канта која се некоме прикачи за 
реп, већ и брижљива организација ујдурме и чарламе, која се спрема 
недељама и месецима. Док је ћурана биће и подварка, а свето право на 
људску глупост убедљиво је оспоравано сокачко-кафанским чивијама, 
које су деловале као друштвени антибиотици.“

Кад су се председник и други хумористички великодостојници 
повукли са балкона хотела, главном улицом је прошла карневалска по- 
ворка. Карневал је данима, у тајности, испод импровизоване шатре 

Добошар Брка у центру Шапца 
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у дворишту Дома омладине спремало двадесетак омладинаца, под 
руководством Игора Белохлавека, професора историје уметности, коме 
је била поверена режија карневала. Непосредно пред Чивијаду, новине 
су „провалиле“ да ће „чим падне мрак“ пред „Зелени венац“ стићи, на 
магарцу, командант карневала и помоћу ватрогасних мердевина попети 
се на балкон хотела одакле ће прочитати проглас карневала и Чивијаде.

Први је ишао огроман пуж украшен натписом „Са речи на дела“, а 
за њим мачак, на чијем је репу висила таблица са натписом „Обећања“. 
Велики број Шапчана пратио је технички недотерану, али инвентивно 
опремљену карневалску поворку, а затим су, као и свако вече током 
Чивијаде, у башти хотела „Зелени венац“ свирали потомци и ученици 
прослављених Цицварића. Бакљада на Сави настављена је игранком под 
звездама.

Други дан, 16. септембра, гром из ведра неба, лист „Чивија“ после 
пола века паузе, а онда и збирка песама Мила Станковића „Кочијашке 
баладе“, са илустрацијама Зуке Џумхура.

Центар Шапца септембра 1968. године
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Шапчани на Чивијади: Никад толико смеха на једном месту

Чивијада 1968. посетом надмашила чувени шабачки вашар
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Шапчани + Чивијада = добра забава
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Из карневалске колоне  1968.
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Моји коњи знају да држим бич у руци
и ја знам да их ошинути нећу
Мислите да проповедам
рајско порекло батине
а изражавам се округло па на ћоше
Јок брате

Ја сам рецимо кочијаш а ти си рецимо коњ
и бич је наша дипломатија и бонтон
наш барјак и наш заштитни знак
наш хлеб и наш громобран
Ал ако ти рецимо ниси коњ ни ја кочијаш
онда је потребна друга чаролија
а ја сам сувише огрезао у муку
да ти тимарим душу
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Сви ми вучемо кола на овој узбрдици
и не изврћи друшкане
да сам присталица чврсте руке и модрих леђа
јер после бичевања бичеви не вреде
чак ни у времена кад мора да се тегли

Нисам ја за бич као бич
ја сам за фијук узајамног разумевања

(Чаролија)

Мини-фестивал хумористичких филмова отворен је филмом 
„Невиност без заштите“, а настављен наредних дана филмовима: „Срећа 
у торби“, „Пут око света“, „Сирота Марија“, „Николетина Бурсаћ“, 
„Инспектор“ и „Лито виловито“. На веселој модној ревији у башти 
„Зеленог венца“ могло се видети и одело за њиву.

Трећег дана хумористи су започели гостовања по шабачким шко- 
лама. За „катедром“ су, у десетак приредби за ученике, војнике, рад-
нике и грађанство, били: Густав Крклец, Љубиша Манојловић, Миле 
Станковић, Пајо Канижај, Деса Глишић, Енвер Мехмедбашић, Иван 
Гавриловић, Мирко Тришлер, Илија Поповски, Владо Дијак, Омер 
Зорабдић, Љубиша Павић, Бора Ољачић, Миодраг Тодоровић, Љиљана 
Митић, Милован Витезовић, Слободан Станишић, Милан Рале Николић, 
Карољ Селеш, Хасан Фазлић, Предраг Тодоровић, Ранко Тодоровић и 
Милорад Узелац.

Сатирични кабаре „Јазавац“ из Загреба, колажом хумористичко-
сатиричних текстова „Боже мили куд сам зашо“, започео је, а до краја 
Чивијаде хумор су подупрле и представе: „Подвала“ шабачког Народног 
позоришта, и „Госпођа министарка“ Академије за позориште, филм, 
радио и телевизију.

Поред смешних било је и озбиљних приредби. У Дому синдиката, 
Издавачко предузеће „Младо поколење“ и редакција „Сусрети чет-
вртком“ из Београда извели су сценски приказ за децу „Ако неће Нећо, 
оно хоће Хоћо“. Поред чланова омладинске драмске групе у програму 
су учествовали и писци: Гвидо Тартаља, Марко Петровић и Драгиша 
Пењин, као и глумац Драган Лаковић и ансамбл Мирка Шоуца.
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Четврти дан, 18. септембра, отворен је у шабачком парку МузеУМ 
„Точкоња“, који је поставио Владислав Лалицки. Мала кућица обојена 
црвено-белим бојама била је галерија опипљиве досетке, а народу је на 
„посматрање и увид“ предао Љубиша Манојловић, директор „Јежа“. И 
само у једном дану 3.500 посетилаца прошло је кроз овај музеј. Тим по-
водом Илија Ђурић, председник Скупштине општине Шабац, рекао је: 
„Да је такво интересовање и за прави музеј - куд би нам био крај!“

А Точкоњин музеј био је прави хумористички колач умешен од 
савремених чивија: испод сата писало је: И без њега многи данас знају 
колико је сати; испод  црног телефона: Запослио је више него Биро 
за запошљавање; испод тегле са вилицом човека: Друг Н.Н. показао 
је зубе, вилица остаје за потомство; испод великог огледала: Ово је 
најзаслужнији радни човек; испод лавора: Оперите руке па нас после 
вуците за нос. На зиду су висиле гусле са објашњењем: Шлагер 500 
лета, а огроман православни пањ имао је речиту етикету: Из сваког пања 
може да се исклеше биста. Било је ту и мачванског блата у теглама за 
извоз, али и голишаве слике из Плеј-боја: Нечасне жене које спавају с 
часним мушкарцима.

Точкоњин музеј у градском парку
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Експонати Точкоњиног музеја

Бетонски бункер, који је годинама бесмислено зврјао у градском парку, 
оживео је за Чивијаду као простор за изложбу карикатура
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По многима, Точкоњин музеј био је највећи квалитет Чивијаде, па 
је било предлога да добије сталне просторије и постане главна институ-
ција Чивијаде. То се, на жалост, није остварило.

Пети дан Чивијаде обележила је изложба Милића од Мачве на 
шабачком вашаришту. Био је то први академски сликар у земљи који 
је своје радове изложио на народном вашару. Исто вече организован је 
караван хумориста до Радован-куле у Белотићу. У „Лајаоници“ Милића 
Хелиоцентричног свако је могао да оговара кога хоће, да виче, држи 
говоре или рецитује. Ова институција је већ дуго постојала, али сада је 
„лајање“ први пут било легално.

На завршној приредби, под називом „Ком опанци, ком обојци“, 
подељене су награде, похвале и чивије. На конкурсу је учествовало 
350 аутора, хумориста и карикатуриста из читаве Југославије, са пре-
ко хиљаду текстова и око четири стотине карикатура. Прва награда за 
текст додељена је Ранку Тодоровићу из Чачка за хумореску „Малерозни 
зец“, друга Енверу Мехмедбашићу из Сарајева за хумореску „Меко 
срце“, а трећа Антуну Мијатовићу из Загреба за афоризме „Сатиризми“. 
Више аутора за текст наградили су: Радио Београд, „Политика базар“, 
„Политика“, „Борба“, „Илустрована политика“, Туристички савез 
Шапца и „Просвета“. Прва награда за карикатуру припала је Синиши 
Аксентијевићу, друга Дејану Патаковићу, а трећа Драгану Руменчићу, 
сви из Београда. Још неколико награда за карикатуру доделили су: 
„Весели свет“, „Политика експрес“, НИП „Борба“, „Нолит“, НИП „Јеж“ 
и НИУ „Глас Подриња“.

Чивија се кује док је врућа
И би Први белосветски вашар хумора због којег, седам дана, ни 

рођени Шапчани нису могли да препознају свој град, а гости никад нису 
били сигурни да ли су добили прави одговор или чивију. Почињало је на 
уласку у град, а како је Шабац тада имао један мост, па су аутомобили 
дуго чекали да прођу железничке композиције, ту их је већ чекао конкурс 
за најбољу псовку и натпис: „Не љутите се што чекате, овде почиње 
Балкан“. У кафанама су нуђени „специјалитети“: флекице на карактеру, 
шкембићи у фотељи, дактило-уштипци... у туристичком бироу се прав-
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дали да нема слободних кревета ни за лек, јер „хотеле нисмо подизали 
да нам град не добије конфекцијски изглед туристичких места“, у музеју 
су показиване рибе „што живе у води и на конференцијама“, прави ше-
шир, јер „главу чува кад се чешће скида“, две тикве које ће нам „помоћи 
да испливамо из тешкоћа“, истински новчаник, јер је „проблем у који 
најдубље задиремо“ и много других невиђених експоната. 

Градске улице врвеле су од хумористичких парола, мисли, афоризама, 
а на фасадама кућа биле су изложене џиновске карикатуре. Програм до 
програма, чивија до чивије, смејало се без зазора и маски седам дана тог 
септембра 1968. године. А неке од парола илустровале су речи Густава 
Крклеца да хумор представља сузе над мртвим крокодилом, а сатира 
крокодилске сузе пред живим крокодилом:

• И на привредним гранама има мајмуна;
• Од свих легија најцрња је привилегија;
• Социјализам је друштвено уређење, а не друштвена игра;
• Уображени човек воли да му се отворено каже да је геније;

Разгледница Шапца у издању „Гласа Подриња“
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• Пре рата смо имали лопове и жандарме - данас, хвала богу, 
жандарма више нема;

• Не само цркву, требало је и ђавола одвојити од државе;
• Не везујмо волове за писаће столове;
• У комунизму ће сви живети у Београду;
• Кад слушам вола како држи говор, увек помислим на то како 

смо запустили орање;
• Народноослободилачка борба не би трајала четири године да 

је свако водио по четири сведока;
• Добро је имати једно мишљење, али где после добавити другу 

главу.

У неописивом кркљанцу најбоље је пролазио председник општине. 
Када је, првог дана Чивијаде, Шабац остао без осветљења, сви су се 
смејали и говорили да је то чивија. Смејали су се и другим пропустима 
фестивала, а Шапчани су, док је народ држала „смешна инфекција“ 
прогласили Чивијашку републику. Мала држава без граница одмах се 
политички одредила: Пролетери свих земаља уозбиљите се!

Једна од многих карикатура изложених на шабачким улицама 1968.
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Цео град у знаку Чивијаде
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Чивијашки класици
Ниједна шабачка, па ни подринска, манифестација није доживела 

толики публицитет као што је то био случај са Првим белосветским 
вашаром хумора и сатире 1968. године. О Чивијади су писали скоро сви 
дневни и недељни листови из Београда, Новог Сада, Загреба и Сарајева, 
као и двадесетак локалних листова у Србији. Збивања у Чивијашкој 
републици преносили су радио таласи, а гледали су се и на телевизији.

Понети атмосфером, извештачи су преносили догађаје тако да се 
понекад тешко могло разумети шта је импресија а шта цитат, а уз то 
су се и сами трудили да буду духовити. Новинар „Вјесника у сриједу“ 
почео је текст као бајку: „Био један градић и звао се Шабац... Нетко 
ће помислити да су Чивијаши посве прилагодили своје досетке. Не 
занимају их више ситне, понекад грубе шале из свакодневног живота. 
То није тачно. Већ на улазу у град посјетилац се увјерава да је шабачки 
хумор с овим Фестивалом само проширио круг интереса, повећао број 
мета и нишана. “ 

Једини текст који није говорио афирмативно о идеји Шапчана, 
објављен je у НИН-у, пре него што је Чивијада почела, 8. септембра 

Чивијашке рекламе
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1968. године, а потписао га је Чивијаш Радивоје Марковић. „Није за 
потцењивање број оних који данашњу иницијативу Шапчана примају са 
сумњом и неверицом, не налазе довољно оправдања за њено покретање...“ 
Подсећајући да је чивија, кроз деценије с краја 19. и почетком 20. века 
била појам „везан за један крај и његове људе оних припростих, често и 
грубих шала, пошалица, подругивања, изигравања и исмејавања“, углав-
ном на рачун „невичних и простодушних сељака“, аутор говори о Шап-
цу као крају оштрих династичких борби, буна и пучева, пркоса и ината, 
а закључује да су „Подриње и Шабац исувише дали нашој историји да 
би им данас као знамење остала само - шабачка чивија!“ 

Исти аутор о шабачкој чивији није писао афирмативно ни тридесетак 
година раније. У београдској „Правди“, 1939. године, објавио је текст 
о јунацима шабачке чивије под насловом „Ни хероји, ни кукавице, 
ни атеисти...“  За чивију је тврдио да је резултат „једног посебног ма- 
лограђанског живота“, јер није ни мало херојски што су шабачки 
чивијаши комедијали најчешће са сељацима, и пошто нису ни хероји, ни 
кукавице, ни светитељи ни атеисти, Марковић сматра да су доколичари 
свога типа. Занимљива је и његова теза о граду, иако је „не узима озбиљ-
но“, већ наводи као претпоставку:

 „Вековни гранични град по своме изграђивању, распореду кућа, 
ширини улица, не носи обележје ни србијанске, а ни војвођанске 
регулације. Постоји једна неприхваћена, али и непроучена теза, - у 
сваком случају занимљива, - по којој је Шабац изграђен као типичан 
шверцерски град! То се огледа по дугим широким двориштима, која 
избијају на отворено поље, преграђена низом плотова, са зградама 
увученим у дну дворишта, и тако даље.“

Без обзира на све, Радивоје Марковић је сматрао да „треба предухи-
трити заборав и забележити тај шеретлук шабачких доколичара“, а он 
сам описао је неке од њих:

„Главна личност међу шабачким чивијашима је Мика Крстић, звани 
Точкоња, који је умро у педесетој години, у Шапцу, 1906. На шабачком 
гробљу званом Топола, на Камичку, његов гроб обележава мали, мермер-
ни споменик, који‚ диже своме мужу, а и себи за живота супруга Бојка`. 
Точкоња је био занатлија, те је жени и деци оставио једну кућу, малу, у 
Забранској улици (данас Стојана Чупића, Ст.М.) у Шапцу, па и нешто 
уштеђевине... Точкоња се лепо одевао. Здрав, плећат, великих бркова, 
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крупних црних очију, остављао је утисак импозантног чаршилије, који 
није воњао на празилук. Чивијашење га је стало лепих пара, а каткад 
излагао се и опасности, извлачио дебљи крај. Када је једног сељака 
обрукао на шабачкој пијаци овај га је наоружан секиром, тражио три 
дана по Шапцу. Његове чивије расправљао је и суд, међу којима је чувено 
шабачко поравнање, чија природа не допушта да се овде саопшти.

Илија Божић био је професионалац, мађионичар, чувен широм 
Србије, редован посетилац и аниматор маса на свим вашарима. И 
Бранислав Нушић диже спомен његовом имену у ‚Општинском детету`. 
Божићеве чивије нису резултат духа, већ резултат заната. То је битна 
разлика између њега и осталих шабачких чивијаша. Веле да је једног 
пазарног дана на Камичку ‚пустио воду`, која је растерала престрашене 
сељаке. Другом приликом дошао је на пијацу и од једне сељанке купио 
јаја.  ‚Бојећи се’ да му сељанка не прода покварена јаја, разбио је, пробе 
ради, једно јаје, и из њега извадио - дукат! Када је сељанка то видела, 
није хтела јаја да прода, већ је, брже-боље, напустила пијацу и ван града 
полупала сва јаја, у којима, јасно, ништа није нашла...“

Јунаци шабачке чивије (Правда, 6. јануар 1939)
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Да није за потцењивање број оних који су чивију примали са 
сумњом, Шапчани су се уверили наредне године када је суд забранио 
лист „Чивију“, а комунисти Шапца оцењивали идејна скретања Чивијаде 
и кажњавали чланове Организационог одбора. Али, и поред свега, ста-
ри шерети: Света Луда, Миле Брица, Диша Кила, Паја Каламуња, Сту-
поња, Аца Злојутро, Мика Точкоња, мађионичар Илија и глумац Зелен-
ко, остали су до данас чивијашки класици. Ови завереници смеха имали 
су посебне животе, оригиналне смрти и чудне погребе. Причало се да је 
Света Луда својевремено прикупљао прилоге за мајку незнаног јунака, а 
глумац Михаило Николић Зеленко своје земне остатке продао „Отпаду“ 
и попио своју последњу уметничку зараду.

Старе чивије
Сељак преварио трговца

Сељаци и шабачка сиротиња нису остајали дужни богатим шабач-
ким трговцима. Тако је један сељак дуговао новац трговцу и никако није 
могао да му га врати. Скупио је нешто мало новца и замолио трговца да 
му отплаћује у ратама. Али, прво последњу, па онда редом. И трговац је 
пристао да му напише признаницу на последњу рату. То је било довољно 
да сељак на суду докаже да је исплатио сав дуг.

Док се пут оцеди

У време обавезног откупа дође у једно мачванско село један од људи 
задужених за овај посао, да види како откуп напредује. Упаде изненада 
у месни одбор, где затече само једног чичу.

- Јеси ли ти предао кукуруз?
- Јок ја - одговори старац, - а што питаш?
- Како што питам, - љутну се овај, - моја је дужност да питам, ја сам 

члан среског одбора за откуп.
- Вала, дијете - одговори шеретски чича, - не могу га дотерати док се 

пут не оцеди, па да си члан и црквеног одбора.
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Ђердапска мука

На једном збору бирача, када је посланик завршио говор о 
пољопривреди, устао је неки сељак и рекао:

Друже посланиче, а кад ће оно Ђердап да се прошири?
Посланик је зачуђено погледао сељака.
- А што те брате, баш сад то интересује?
- Е видиш - одговорио је сељак. Некако сам се за то заинтересовао. 

Мислим ја овако: ако се Дунав прошири, тад ће лакше и брже Сава да се 
улива у њега. А кад Сава брже отиче, онда ће и ова наша речица Јерес 
брже да увире у Саву. А опет, мислим ти ја, ако Јерес брже увире у Саву, 
отићи ће у Јерес и она барица испред моје куће.

Добровољци за јапанске удовице

Познати шабачки кафеџија Мика Крстић Точкоња  посебно је 
Чивијашио припросте сељаке. Тако је једном платио добошаре да обиђу 
неколико села и наглас проричу његову ујдурму: Браћо сељаци, руско-
јапански рат је завршен, али стигла је тужна вест да у Јапану није остао 
жив ниједан Јапанац. Ради севапа према јапанским женама треба на 
годину дана да оду наши добровољци, сваки човек ће имати по сто жена. 
Ко хоће нека дође у кафану „Код девет дирека“.

Неколико десетина сеоских бећара окупило се у дворишту кафане. 
Тада је Точкоња свог момка произвео у лекара (обукао белу келнерску 
блузу и дао натегу за вино), а он сам је био председник комисије. 
Сељаци су дефиловали као пред регрутском комисијом, „доктор“ их је 
ослушкивао а Точкоња испитивао: „Је л богати, Јеленко, а шта ћеш да 
радиш сам са сто жена?“ „Све што ми, газда наредите“, смерно одговара 
Јеленко, „ал’ нећу обрукати Србију“. „Де, де Јеленко, оптрчи сто пута 
око овог стола да видим јеси ли млад и жилав.“ И кад би јадни сељак 
од умора исплазио језик, Точкоња би га маказама стрижнуо по глави и 
рекао: „Јеленко иде за Јапан“. После три дана Точкоња их је све окупио 
и рекао: „Стигла је депеша из Јапана. Све јапанске жене су се удале за 
Енглезе“.

(Радивоје Марковић тврди да су „аутори“ ове чивије Тихомир Тика 
Манојловић и Цвеја Павловић, мање популарни од Точкоње и Божића, 
али  можда „најбезочнији и најдуховитији“.)
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СРЦЕ ИХ ЈЕ ОТКУЦАЛО
Чим је завршен вашар хумора и сатире „Чивија 68“, почели су разго-

вори о следећем белосветском вашару - „Чивијади 69“. „Глас Подриња“ 
је још у фебруару обзнанио да ће програм нове Чивијаде бити „заснован 
на прошлогодишњим успесима и промашајима, јер нема смисла да 
изневеримо свој менталитет и традиције“, а у Шапцу су боравили књи-
жевници Душко Радовић, Брана Црнчевић и Матија Бећковић, и филмски 
редитељ Столе Јанковић.

Душко Радовић предложио је аутентичну лутрију (рукавице 
Оливере Вучо, кравата Арсена Дедића...), а Матија Бећковић фестивал 
најгорих филмова. У том биоскопу, гледаоцима би се плаћало, по један 
нови динар. Ускоро Шапчани су објавили да ће видно место у вашару 
хумора и сатире припасти чивијашкој бескласној лутрији, са две врсте 
згодитака, озбиљним и шаљивим. Тако је срећни добитник могао да 
добије: бесплатну карту за вожњу шабачким трамвајем, 15 дана боравка 
у земљи Дембелији, кредит код банке на часну реч, мачку у џаку, један 
дан седења на столици председника општине, али и, озбиљно: радио 
апарат, пакет производа „Шапчанке“ или бицикл. 

„Чивијада 69“, за коју је плакат урадио академски сликар Милић од 
Мачве, најављена је као промоција оптимизма, о којој је требало да буде 
снимљен и филм. О томе, у септембру, „Глас Подриња“  пише:

„Познати документариста Жика Ристић, рођени Шапчанин,  аутор 
многих документарних филмова стигао је у Шабац са својом екипом ради 
снимања документарног филма о Чивијади 69 и филма Маштовњаци о 
Милићу од Мачве и сликарима сељацима из овог краја. Филмови ће 
бити снимљени у колор и црној техници. Снимање ће бити завршено 
до краја овог месеца а гледаоци ће имати прилике да на биоскопском 
платну виде филмове до краја новембра ове године.

Жика Ристић каже да ће филм о Чивијади 69 приказати Шапчанима 
23. октобра, на дан ослобођења овог града. Продуцент ових филмова је 
наша позната филмска кућа Сутјеска филм из Сарајева.“
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Програм Чивијаде почео је 11. септембра, и одмах претрпео измене. 
У рано јутро из фијакера, који су вукла три аутомобила, добошар је викао 
сатницу, а већ око  седам сати требало је да се појави лист „Чивија“, Али, 
„јавни тужилац у Београду забранио је продају због штампања песама 
Страдија, Данга и Народ, који носе називе истоимених сатира Радоја 
Домановића, а чији је аутор уредник Чивије Милован Витезовић, као и 
због објављивања неколико карикатура које необјективно и увредљиво 
говоре о полажају радних људи у Југославији.“ (Два дана касније изашао 
је нов лист „Чивија“.)

Пре подне, Вокално-инструментални састав „Чивије“ свирао је ули- 
цама „на радост пешака и жалост возача“, а поподне је познати спортски 
новинар Радивоје Марковић отворио Спортску чивијаду. Уз цупкање 
„оригиналних и потпапучених опанака“, у сали Дома синдиката 
организовано је јавно снимање емисије „Село весело“. За огромно ин-
тересовање, око хиљаду људи остало је без улазница испред врата Дома 
синдиката, заслужан је био уредник емисије Јован Алексић који је одлу-
чио да на приредби буду заступљени и домаћи извођачи - аматери.

„Чивије”  на Чивијади
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И у мраку светла тачка,
Мачванима орден - значка.                
Зна да фркне као мачка
Мрњаууууу...
Чивија шабачка

И кад пече зна да прија
У најцрњој беди сија,
Ућутка је, она кија
Апћиииииихааа!
Шабачка чивија.
 
На резанце глупост сецка
По кожуху режим пецка
У народу смехом сецка
Јоооооооооој
Чивија малецка.

Пецка сама и без мамца
Прави звечку без катанца
Рже на бич попут вранца
Ххххххххххх
Чивија из Шапца.

Рефрен:

Ој чивије, чивије
Радине без кирије
Што правите пиктије
Од глупости финије
Дунклије и лихтије
И у бушне чиније
Све у цик-цак линије
Све у цик-цак линије

У Градском парку отворена су два музеја: Точкоњин и Музеј секси 
карикатуре. Према програму, музеје је требало да отвори песник Брана 
Петровић, глумац Слободан Алигрудић да говори текстове Станислава 
Винавера, по избору песника Слободана Марковића, а Хор „66 девојака“ 
да први пут изведе Химну Чивијашке републике на текст Александра 
Поповића и у музичкој обради Војислава Костића. Све ово је изостало, 
иако је текст химне штампан на позивници за Чивијаду, па је Точкоњин 
музеј отворио први председник Чивијашке републике Миле Станковић, 
који је том приликом рекао:

„За новајлије у Шапцу и новајлије на Чивијади, желим да кажем 
да је Чивијашка република некада била краљевина, и да је њоме, као 
некрунисани краљ владао Точкоња Први и једини. Он је био једини 
краљ који је уживао опште симпатије својих поданика, јер је постојао 
само зато да би их забављао. Према фотографији једног чивијашког 
мајстора он личи на намргођеног спахију. По сећању савременика он је 
аристократски отмено седео на кафанском престолу, а према пореским 
документима бавио се унутрашњом и спољном трговином. Шабачки 
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речено - шверцом. Он је фабриковао масне шале, папрене вицеве, вруће 
ујдурме, тазе чарламе и чувене шабачке чивије. Точкоњин хумор није 
био ни писан ни цртан, па често ни говорен. То је био хумор у три 
димензије, што бисмо данас рекли. Тада није било БИТЕФ-а, а то је био 
стари шабачки БИТЕФ. У овом музеју, који је прошле Чивијаде отворен 
у славу Точкоње, изложени су опипљиви експонати. Они се могу видети 
и опипати. Јер, као у пекарама, нигде не пише да је - пипање забрањено. 
Музеј има амбициозне планове. Али до сада није успео да обухвати и 
живог јетија и живог бирократу...“

Пред око десет хиљада мештана и гостију, на балкону „Зеленог 
венца“ нешто после 20 часова обављена је ротација председника. После 
опроштајног говора старог председника Мила Станковића, командант 
инаугурације новог председника, Драгутин Добричанин, рекао је да је 
дивно говорио али да је зрео да се одмах смени и за новог предложио 
„једног финог досадног писца“ - Бранка Ћопића.

Бурно поздрављен, на балкону се појавио нови председник и рекао:
„Слушао сам бившег председника који ми је украо доста мојих 

ствари, па ја сад не знам са које ћу стране почети говор. Друго, мој говор 

Миле Станковић у Точкоњином музеју 
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је штампан у листу Чивија и ви га прочитајте, наравно они који знају 
читати, а они који не знају нека слушају. Одајем вам част и хвалу што 
сте за председника сада изабрали једно увозно лице. Мене увозите из 
Босне. Сада ћете имати председника са дрвеном главом. Јер, не каже се 
џабе: Босанац - букова глава. После ових речи ја не смем преко Дрине. 
Трудићу се да вам будем добар председник, јер добро знам шта су и ко 
су Шапчани. Још давно, један мој земљак покушао је да се убаци код вас 
за председника. То је био предак - Кулин капетан, коме сте ви срибали 
знање на Мишару. Зато ћу бити паметнији. Нећу наметати освајачке 
намере. Не знам говорити дуго и лепо као мој претходник Миле, али 
ћу се трудити да вам говорим кратко и досадно. Уосталом, такви су 
сви говори. Нису досадна само обећања. То ћу вам спремити у једној 
дебелој књизи. Само, треба ми помоћ свих фактора, нарочито милиције. 
Ако помоћ и подршку не будем имао, ја перем руке од својих обећања. 
Довиђења народе.“

Престона беседа Бранка Ћопића 
Драги мој чивијашки народе,
Најпре одајем хвалу вашој мудрости што сте за 

свога председника изабрали мене, Босанца. То има 
много предности.

Прво: Имаћете председника са буковом гла-
вом, коју је, по потреби лако заменити, јер у нас 
има буковине колико волиш.

Друго: Шабац ће имати увозног председника 
Чивијаде, који се може купити за динаре, па ћете 
тако уштедети девизе. Ако немате чак ни динаре, узмите га за јаја.

Треће: Босанци не представљају ниједну нацију, зато не постоји 
опасност да се Срби и Хрвати, хумористи, почупају и побију око пред-
седничке фотеље, дајући тако пример осталим нашим нацијама са 
краћим политичко-државним стажом.

Четврто: Овај председник је већ навикао да седне и наседне на 
чивије, дрвене, гвоздене и златне, а може, по потреби, и на какву другу 
чивију којом је мајка природа обдарила његове мужевне бираче.
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Другови хумористи и остали плачидрузи, не заборавите да ми 
припадамо једном дивном народу који своје не да, а туђе неће, ако не 
може до њега. Ми смо деца вредног народа, који се увече обува, а ујутру 
изува, који јури за послом а моли бога да га не стигне. Ми смо рађали 
хероје, али смо, бог и богме, исто тако родили и домаће издајнике који су 
тим херојима срибали знање. Јакако, бато! Не дамо ми да нам туђа рука 
свраб чеше, ако само можемо да средимо рођеног брата.

Драги друзја, ми смо, сви ко један, скочили 41. па нас има споменичара 
и са једне и са друге стране барикада, а златна резерва остала је да чучи 
и чека под барикадом па је испало на крају: што почучо, то поручо. Ми 
смо херојски пробијали Сутјеску, али смо и обруч око ње затварали. 
Умирали смо мученички у Јасеновцу, али смо тамо и клали. Наше 
партизанске бригаде и корпуси херојски су јуришали на наше четничке, 
усташке, недићевске, љотићевске и белогардејске бригаде, дивизије и 
здругове.

Па и данас наш дични чова ударнички ради и незасито краде, бори 
се за правду и слободу, а немилосрдно јаше и тлачи кад год може и 
где год може, прича о људском достојанству, а завлачи се у шефову 
стражњицу, труби о братству и оштри ону исту каму из 41.

Ето, укратко, вам кажем из какве смо баште поникли, да бисте боље 
знали како да је плевите.

А сад мало о нама, хумористима. Да видимо какво смо ми цвеће. 
Самокритика, јакако!

Наши славни хумористички преци били су лукави Ћосо, пре-
фригани Керенпух, домишљати Ера, међународни подвалџија и баксуз 
насрадин Хоџа и опјевани мегданџија Будалина Тале. Било је то славно 
доба неписаног народног хумора за који није био надлежан Закон о 
штампи и остали закони за заштиту државе. Зато су тада и створена 
бесмртна усмена дела. Иза њих дођоше наши писмени претходници који 
су често, уместо хонорара, добијали батине, допадали апса, отпуштани 
из службе, сечени цензуром и тако даље.

Дође најзад и наше доба, социјалистичко. Свашта смо у њему 
доживели и свакакви се показали. Јуначки смо јуришали на млекаџије, 
трамвајџије, оборену буржоазију, мерили реп мртвом вуку и клањали се 
живом зецу у фотељи. Да не дуљим, док је бирократија била свемоћна, 
ретко смо се ми на њу бацали ћифте, а сад...
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А сада, дедер, друже хумористо, постави се пред ново божанство, 
самоуправљача, пред радни народ! Као ваш моментални президент, 
скрећем вам пажњу на ово:

Отворите добро очи! Из редова истог радног народа регрутују 
се и незадрживо ступидни малограђани, бирократе, подмитљивци, 
корупционаши, хохштаплери, лопови, нерадници, примитивци, 
грабљивци, каријеристи, шовинисти и сви други јунаци ваше сатиричне 
литературе.

Дакле у походе на њих, а са разном наредном ситуацијом лако ћемо 
на крају.

Запамтите, друго је некад била дворска будала, а друго сам ја - ваш 
председник. Ја немам златно владарско жезло ни јабуку, јер би ми браћа 
жезло украли, а јабуку појели. Моје председничко жезло јесте општена-
родна говнава мотка и зато је сви редом пољубите и пред њом се заку-
ните да ћете свој хумористички посао обављати на ползу и увесељавање 
свих наших људи. Амин.“

Гола истина
Најпознатија другарица првог да-

на Чивијаде 1969. била је герла Десе 
Глишић, карикатуристкиње „Јежа“, 
висока четири и по метра – са по-
стољем шест метара, која је била по-
стављена у центру града.

Прва дама српске карикатуре ба-
вила се углавном женом кроз своје 
ликове: Цицу и Мицу, Перку Фармерку 
и најпознатију међу њима – Дару 
Нијагару, и преко њихових бујних де-
колтеа, мини сукњица и завијорених 
фризура, Деса се суптилно подсмевала 
„малим“ женским претеривањима. 
Али, комисија Општинског комитета 
Савеза комуниста у Шапцу, који је у 
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октобру разматрао „идејно-политичке“ аспекте Чивијаде, закључила је 
следеће:

„Неукусно и вулгарно деловала је фигура оскудно одевене жене 
у самом центру града. Њена фигура изазивала је разне коментаре, 
протесте па и огорчење грађана тим пре што се није могло да разјасни 
њено значење.“

Спортска чивијада
Другог дана, 12. септембра, хумористи су заједно са Бранком 

Ћопићем наступали у сали Дома синдиката у приредби за ученике 
шабачких основних школа. У Народном музеју карикатуриста Милорад 
Ћирић отворио је Салон карикатура, а на игралишту „Мачве“ Радивоје 
Марковић отворио је Спортску чивијаду. Одиграна је утакмица између 
навијача „Црвене звезде“ и „Партизана“, а репрезентативном голману 
Ивану Ћурковићу једанаестерце су шутирале угледне личности друштве-
но-политичког и јавног живота, бивши фудбалери и ватрени „Мачвини“ 
навијачи. Почетни пенал, неуспешно, извео је Илија Ђурић, председник 
шабачке општине.

У сали Дома ЈНА уприличено је јавно снимање емисије Радио 
Београда „Куда, када, како“, група хумориста посетила је Мишар и под 
називом „Ко зна боље, широко му поље“ приредила двочасовни програм, 
а у Дому синдиката премијерно је приказан филм Пурише Ђорђевића 
„Крос-контри“. После премијере, Љубинки Бобић уручена је златна чи-
вија.

„Три пара хознтрегера“, комедија Бране Црнчевића у извођењу На-
родног позоришта, засмејавала је Шапчане и њихове госте на крају дру-
гог дана Чивијаде, а у глуво доба у Белотићу код Радован-куле Милића 
од Мачве отворена је „прва светска лајаоница“. Лајаоницу је отворио 
Драгиша Пењин, а говорили су: Милић Станковић, Бранко Ћопић, Миле 
Станковић, Брана Црнчевић, Владо Дијак и други. Позивницу је сликар 
сам осмислио, и графички и текстуално.

„Изволите ми у госте 12. септембра увече лета господњег и 
социјалистичког 969. пред „Радован-кулу“. Али само можете пристићи 
ми иза последњих кукурикања петлова, а то значи: тачно у поноћ - у 
глуво доба ноћи.
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Део Спортске чивијаде била је и утакмица мршавих и дебелих

Љубинка Бобић са потомцима Цицварића у Шапцу 1969.
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Тада ће изићи надувен и сав модар из гроба Сава Савановић ро-
доначелник србијанских вампира крајпуташа, који ће ту пред вама да 
опроба снагу глогове логике и да се насмеје разуму.

Том разуму што тражи само бело, што тражи само црно...
Иза свечане поноћи:
сливовиц
и ждрање до зоре.
Већ сутрадан у шабачком парку у 18 часова отвориће моју изложбу 

слика лично, опет... Сава Савановић који ће поново устати из гроба и 
већ, по други пут узаманце за 24 часа пркосити математици.

Ваш Ледени Милић од Мачве, 
костур Радованов, сликар неба и земље, 
хелиоцентрични, једини самородни, 
лепобради“

Три кеца ваљевске подвале
Трећег дана Чивијаде, у башти 

„Зеленог венца“ одржан је сусрет 
табланет мајстора из Ваљева и Шапца. 
Победили су Ваљевци са 8:7.

 Ваљевска ревија „Колубара“, апри-
ла 2006. године, објавила је  признање о 
једној подвали:

„У оквиру Чивијаде Ваљевци су у 
септембру 1969. године, предвођени 
Тришом Јовановићем (капитен тима) 
убедљиво победили у таблићу изабрани 
тим Шапчана. Путујући на тај меч 
Ваљевци су се зауставили у Коцељеви, 
да предахну и кафу попију. Триша је 
на оближњем киоску купио огледалце, 
разбио га и играчима поделио по парче. 
Сви су, само за ту прилику, пушили 
„Дрину“, паковану у кутије из два дела 
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у којима су се налазила огледалца. Домаћини су пристали да Ваљевци 
седе уз хотелски зид да их публика не би „офирала“. Тиме су им омо-
гућили да приликом деобе прате које карте одлазе у руке њихових ша-
бачких противника.“

На стадиону за мале спортове састале су се две шабачке женске 
екипе у малом фудбалу и две екипе хумориста. Хумористи су затим 
били на пикнику у Петковици, док су у Прњавору дали хумористички 
програм.  Под геслом „Ништа без српскије бања“ уприличен је излет у 
Бању Ковиљачу, а у Шапцу, у Дому синдиката, премијерно је приказан 
филм Радивоја Лоле Ђукића „Бог је умро узалуд“. Премијери је прису-
ствовао и Миодраг Петровић Чкаља коме је уручена златна чивија.

Последња приредба трећег дана била је „Хумор наш насушни“, јавно 
снимање емисије Радио Београда „Весело вече“. Учествовали су Чкаља, 
Мија Алексић и шабачки глумци: Вера Зебић, Марко Мартиновић и 
Раде Михаиловић.

Хвала на одушевљењу
У оквиру Спортске чивијаде организовано је надметање у титрању 

лопте и избор „Мистер Подриња“. Победник у титрању лопте (167 
пута) био је Милан Беговић Бегуља, бивши „Мачвин“ голман, а мистер 
Подриња постао је Добривоје Јелић, хемијски техничар из Шапца.

У башти „Зеленог венца“ одржана је лицитација карикатура и модна 
ревија најновијих модела шабачке „Обнове“. У лицитацији је требало да 
посредује Милован Илић Минимакс, али није дошао па је његов посао 
преузео Бора Ољачић. Помагали су му браћа Бајић певањем пародија.

На гала представи у Дому синдиката, завршној фестивалској вечери 
када се предају награде, Шапчани су широкогрудо препустили да главну 
реч води Ваљевац Мића Орловић. 

На конкурс за хумористички текст јавило се 40 аутора, са преко 
хиљаду радова, и 150 карикатуриста са преко хиљаду карикатура. 
Златна чивија додељена је Душану Мандићу из Београда за хумореску 
„Рехабилитација“, сребрну је добио Славко Прегл из Љубљане за хумо-
реску „Задња жеља“, а бронзану Ранко Тодоровић из Чачка за хуморе-
ску „Мемоари мога деде“. Најмлађој учесници фестивала, Слободанки 
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Митрић из Београда, уручена је награда „Гласа Подриња“, „Просвета“ 
је новчано наградила Зорана Петровића за књигу „Село Сакуле а у 
Банату“, „Вечерње новине“ из Сарајева наградиле су Илију Попевског из 
Београда за хумореску „Крдомир“, а Радио Београд је наградио скеч под 
шифром „Арлекин“. Радио Загреб наградио је Предрага Тодоровића из 
Ваљева за скеч „Имам част представити вам“ и Пају Канижаја из Загреба 
за хумореску „Ратни мемоари ситне рибе“. „Илустрована политика“ 
доделила је награду Лајошу Пинтеру из Новог Сада за хумореску „Три 
коњске снаге живаца“.

Жири за карикатуру у саставу: Милорад Ћирић, Димитрије 
Живадиновић, Драган Руменчић, Ранко Гузина и Слободан Обрадовић, 
златну чивију доделили су Миодрагу Стојановићу из Лесковца, али 
је Одбор Чивијаде ускратио доделу награде, јер је допринела забрани 
„Чивије“. Сребрна чивија припала је Драгутину Милановићу из Београда 
за карикатуру „Трофеји“, а бронзана Хасану Фазлићу из Тузле за кари-
катуру „Старт“. 

Награда „Политике“ додељена је Зорану Јовановићу за карикатуру 
„Молим за реч“, „Експрес политике“ Раду Ивановићу из Београда за 
карикатуру „Бог“, а награда фестивала хумора у Будви, новчана и тро-
дневни боравак у Будви, припала је Слободану Милићу из Београда за 
карикатуру „Мегаломан“. Туристички савез општине Шабац наградио 
је Исмета Вољевицу из Загреба за карикатуру „Тајна вечера“, а „Мале 
новине“ из Сарајева Кароља Селеша из Новог Сада за карикатуру 
„Наталитет“. Комплетима дела Бранислава Нушића „Јеж“ је наградио 
Божу Коса из Љубљане и Дарка Марковића из Скопља.

Програм друге Чивијаде завршен је „Илијадом“, свечаним прије-
мом за госте и учеснике који је приредио председник шабачке општине 
Илија Ђурић. А потом: Хвала на одушевљењу, мили моји куд који, до 
виђења кроз 365 дана.

Под тежином транспарената
Током Чивијаде на Летњиковцу је била отворена „Поноћна меана“, 

у којој су госте забављали познати глумци и певачи, а у знак сећања на 
боравак у овој поетској кафани посетиоци су могли да понесу „Јествени 
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календаријус“ и стихове „Порфирије 
III, с реке“, ретко занимљиву књигу 
Слободана Марковића, коју је илу-
стровао београдски сликар Душан 
Петричић, а издао Одбор Чивије 69.

Под тежином транспарената 
повијао сам се већ толико пута.

Имитирао сам машину на оки-
ћеном камиону.

Са капом од флис папира и уб-
раним цветом, живео сам у весељу.

Једном сам у трикоу прошао са 
гимнастичарима IV РЕЈОНА.

Покојни теча, тад је од узбуђења 
масакрирао масу.

Почео је да ме љуби, мислећи да 
сам напредовао административно.

А све је било само поворка Првомајска, 
и ја сам на крају постао Порфирије III.
...
Године су прошле. Шта могу? 
И гледам сад други иду под тежином транспарената. 
И, што се тиче машина, боље стојимо.
Јер, ја сам у оно прво време имитирао зупчанике.
                                
„Јествени календаријус за просте и преступне године, закључно са 

1999г.“  чинио је други део књиге из којег преносимо по неколико идеја 
за сваки месец.

У јануару:
(9.) Јести у вагон ресторану, и, повраћати на станици!
(13.) Јести самог себе, јер је то срећан датум. Пити врућу ракију!;
(15.) Јести на радном месту, из ината Директору. Најбоље печеницу.
(30.) Прескочити ручак, јер, ионако немаш шта да ручаш. Тек,  

Првог.
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У фебруару:
(16.) Ручати ћутећи, тако да, мисле како си убица, а онда се насме-

шити да буде лакше и гостима и келнеру. Није важно шта сте ручали.

У марту:
(29.) Нисмо ни стигли да ручамо од нагомиланог посла. Вечера: чај.
(30.) Исувише смо достојанствени да би негде ишли, па правимо по-

пару.

У априлу:
(14.) Једемо свог шефа, јер сматрамо да он џабе једе.

У мају:
(6.) Јагњећу сарму у марамици. После обришемо нос.

У јуну:
(2.) Примили смо странке, па једемо као у немом филму.

У јулу:
(2.) Пада на св. Јуду, зато ручамо кришом.

У августу:
(16.) Ручамо свеже позајмице.

У септембру:
(11.) Пилав. То је довољно за данашње време.

У октобру:
(21.) Ручамо на крштењу да не знају у ПРЕДУЗЕЋУ.

У новембру:
(16.) Типичан ручак, на Општинском нивоу.

У децембру:
(31.) ВЕЛИКО ИШЧЕКИВАЊЕ са похованим мозгом. Гардероба, 

необавезна.
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Погодио их циљ
Септембра 2009. године, у свечаној сали Удружења књижевника 

Србије у Београду обележено је четрдесет година од забране књиге 
афоризама Милована Витезовића „Срце ме је откуцало“. Та, обимом не-
велика, била је прва књига едиције сатиричних књига „Чивија“ и Витезо-
вићева прва књига. Едиција се завршила на тој једној, забрањеној књизи. 
У интервјуу, који је тим поводом дао, Милован Витезовић је рекао:

„Бринуо сам се како ће судску одлуку примити Бранко Ћопић, који 
ми је за књигу написао препоручни предговор, јер то је, у неку руку, била 
и њему забрана. Рекао је: Ја сам ти увијек говорио да не треба писати за 
новине, већ само за књиге. Они књиге не читају. Сад су, бога ти, и књиге 
почели читати. Долази задње вријеме.“ 

Књига „Срце ме је откуцало“ није признавала велико слово, а у 
предговору Бранко Ћопић је написао:

„у послератној југославији, од 1945. па надаље, највише заслуга за 
окупљање и афирмацију младих стваралаца хумора и сатире има, без 
сумње, хумористички лист „јеж“. то важи како за писце, тако исто и за ка-

рикатуристе. ударну групу југосло-
венских сатиричара сачињава баш 
та плејада „јежевих“ сарадника. у 
листу „јеж“ такођер се афирмисала 
једна нова хумористичка „врста“. 
то је кратка, врло кратка прича, 
нешто између сажетог приказа и 
приче. то је нека врста „атомског“, 
концентрисаног хумора, који, на 
крају, прелази у афоризам. све је 
већи број младих писаца који се 
изражавају кроз афоризам. то је, 

Корице првог издања 
збирке афоризама 

„Срце ме је откуцало” 
(Одбор „Чивије 69”, Шабац)
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у исто време, и прастара, вековима кована и глачана народна изрека и 
савремени виц, никао у једном муњевитом тренутку, можда негде за ка-
фанским столом. један од најмлађих стваралаца који се огледа у афориз-
мима је и милован витезовић. рођен хумориста, првенствено сатиричар, 
витезовић је познат по својим кратким сатиричним песмама које, су, та-
кођер, више афоризми него епиграми. запажен је, и с велим симпатијама 
примљен и својим „песмама које расту“. то је сатира која носи призвук 
и привид дечјег погледа на свет. добар хумориста и сатиричар увек је, по 
правилу, добар и као дечји писац. уверен сам да ће се милован витезовић 
и на овом пољу огледати и  изразити у пуној својој индивидуалности. 
милован витезовић припада најмлађој генерацији наших сатиричара, по-
штеђен је многих оптерећења које носе његови старији другови по речи, 
па се надам да ће његово стваралаштво, његова сатира, још дуго задржа-
ти своју убојиту оштрину и актуелност, без бежања у езоповштину, ми-
тологију и „конструктивни“ режимски хумор. по мом мишљењу његов 
најбољи епиграм до сада, а у исто време најбоља осуда „превазиђених 
бирократских снага“ јесте његов двостих о декоративној фасади нашег 
друштва, фасади која се данас не појављује у свом старом виду:

живео конгрес мерцедеса
на тргу маркса и енгелса!“
У првом издању књиге „Срце ме је откуцало“ штампани су следећи 

афоризми:

• Следећи револуционарне путеве зауставили су се у престо-
ници!

• Пустили су стомаке за отаџбину!
• Људождери се васпитавају хранећи их учитељима!
• Опељешило ме друштво у партији!
• Пуцањ у празно није почетак револуције!
• Срце ме је откуцало!
• Погодио ме циљ!
• Народ не би смео да се меша у туђе послове своје владе!
• Хтео бих пољубити домовину, али не знам где јој је глава!
• Скинули су му главу да би је у бронзи одлили!
• Стрељање је први почасни плотун!
• Милиционери су добри саговорници, увек те до краја 

саслушају!
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• Заузели смо све непријатељске позиције!
• Застава не зна после кога је празника спуштају!
• Уплашио ме дух наше стварности!
• На погребу мрачног вође засветлеће свеће!
• Слобода је џелат на смрт осуђеном због борбе за слободу!
• Побегао сам у себе, али су ме и тамо нашли!
• Мој отац је 1941. године отишао у шуму! Да насече дрва!
• Додељујемо ордену човека!
• Милиционери изведите нас на прави пут!
• Маркс је дугим и истрајним радом створио свој капитал!
• Промашите мој живот!
• Отпевајте ми једну масовну песму на уво!
• Наш народ обрађују и у народним песмама!
• Загазе у народ, до колена, после ноге перу!
• Изрод воли кад му падају звезде!
• У рату вођа је у позадини!
• Имао сам у глави неки појам и почели су да ме убијају у њега!
• Велики револуционарни пут прави серпентине чим крене 

навише!
• Нисам за сексуалну револуцију. Ја сам за сексуални покрет 

отпора!
• Батинама нас утерују у демократију!
• Слобода сваког народа је у државним границама!
• Пребили су нам ноге и показали прави пут!
• Извукао сам напредни крај по леђима!
• Доста ми је дизања револуције. Ја сам за спуштање!
• Једни су ми руководиоци на челу, други на темену!
• Споплитање је између далековидог вође и кратковидог на- 

рода!
• Попео ми се на главу и сече грану на којој седи!
• Из перспективе џелата самоуправљање је самоубиство!
• Громобран ничему не служи кад му врх зарђа!
• Из сваког пања може се биста исклесати!
• Изгубио сам прву партију! Тражим реванш!
• Поступци владара увесељавају дворску будалу!
• Вође пут до успеха поплочавају главама!
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• Добри путокази ничему не служе поред лошег пута!
• Најстрашније буре има мртво море!
• Народ се забавља вешањем вођиних слика!
• Затупио нам се врх!
• Студентском хору би дириговали милиционерском палицом!
• Молим паметније да више не попуштају! Стање је критично!
• Пробуђеном народу се певају успаванке!
• Робови су подизали тргове слободе!
• Људи са диригентским палицама најбоље изводе из такта!
• Цврчак је пред кућом мрава заиграо козарачко коло!
• И писмени и неписмени нам упропастише историју!
• Певана више пута и добра песма је досадна!
• Доделимо му орден заслуга против народа. Да комплетира-

мо!
• Путују ли затвореници у комунизам?
• Надгробни споменик ће бити празан. Епитаф је цензу- 

рисан!

Пљување у вис
Четири месеца после Чивијаде 69. Општински комитет Са-

веза комуниста разматрао је извештај Комисије проширене сед- 
нице Општинског комитета о негативним идејно-политичким по- 
јавама у делу програма „Чивија 69.“ и заузимао ставове. Као 
објективни разлози за кашњење наводили су се: посета пред- 
седника Тита Шапцу, у октобру, позоришни сусрети у новембру, али и 
припрема и организовање избора у организацијама Савеза комуниста. 
Стенографски записник са тог састанка, одржаног 30. јануара 1970. 
године, као и извештај Комисије, сачувао је Томислав Арсеновић  и 
њима се користи ова књига.

На проширеној седници Општинског комитета Савеза комуниста 
Шапца, 13. октобра 1969. године, на којој је „вођен разговор на тему 
‚Идејно-политички аспекти Чивијаде 69’, са задатком да се ово питање 
посебно изучи“, формирана је комисија у саставу: Сретен Величковић 
(председник комисије, иначе председник Окружног суда у Шапцу), Дра-
ган Милићевић, Рака Жунић, Аксентије Лекић, Томислав Јеротић, Брана 
Мијатовић и Драган Гавриловић.
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У извештају Комисије, достављеном Општинском комитету, кон-
статују се следеће „негативности“.

„1. Лист ‚Чивија’ од 11. септембра 1969. године забрањена је 
од Окружног суда у Београду, зато што је по његовом налазу због 
техничке опремљености (доминира црна боја, црна петокрака, мото: 
што збор купиш кад зборит не смијеш!) и садржају једног броја чланака 
и карикатура оцењен као друштвено штетан. Неки написи и неке 
карикатуре по својој садржини представљале су напад на друштвено-
политички систем, на самоуправљање и на политику Савеза комуниста.

Као илустрацију забрањеног листа наводе се примери:
- У прогласу Чивијаде који је у целости штампан у забрањеном ли-

сту ‚Чивија’ од аутора Душана Радовића и Матије Бећковића, цитирамо 
делове који наносе друштвено-политичку штету и бацају љагу на град 
и грађане и то:

- Лопови, после Скопља на реду је Шабац.
- Самоуправљачи без посла, убите неколико дана у Шапцу.
- Голаћи, сељаци, песници, наивни сликари, богумили, дођите да по-

кренемо и ваше питање.
- Обезглављени типови, пропалице, аутсајдери, рогоње, мрве, крпе, 

олоши, ништавила, гоље, пензионери са једном ногом у гробу - то је раз-
лог више да дођете у Шабац.

У чланку ‚Доста нам је увозних’ од Радивоја Дангубића, поред осталог 
наводи се крупним словима следеће: И ми курве смо за самоуправљање 
у нашим органима и телима.

У напису ‚Ко се боји Радоја Домановића’, чији су аутори Милован 
Витезовић и Славко Лебедински наводи се:

У страдији свиња има
закићених орденима
често свиње буду бистри
унапреде у министри
када свиње одебљали
лично бидну генерали
свињско време неће прођу
једне оду друге дођу
радне свиње ниже лозе
напоље се све извозе.

Народ не сме да се боре
гаји народ за затворе
народ буду мирне реке
гаји народ за пендреке
народно је коло врашке
наш је народ од натрашке
доброј Влади није лако
народ иде наопако
а народу буде љуто
Влада шета обрнуто.
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Поред ових и других сличних 
написа у листу је објављено неколико 
карикатура које по својој садржини 
представљају атак на идејне творце и 
друштвено-политичке симболе.

Карикатуром Одаловића Б. пред- 
стављена је сала у којој се одржава 
конференција, а изнад главе говор-
ника стоји портрет Маркса са ро-
говима у виду српа и чекића.

Карикатуром Миодрага Стојано-
вића приказан је пролазник са фраком 
који баца срп и чекић просјаку у ше-
шир.

Ових неколико примера јасно 
говоре да је Окружни суд у Београду 
био потпуно у праву када је забранио 
растурање листа ‚Чивија’.

Сматрамо да је потребно истаћи 
да је после забрањеног листа ‚Чивија’ 
Одбор Чивијаде учинио напор и у 
најкраћем року издао нови лист који 
по својој садржини одговара намени 
и тиме је донекле ублажено штетно 
политичко дејство забрањеног листа.

2. У оквиру ове манифестације изашла је из штампе брошура ‚Срце 
ме је откуцало’ од Милована Витезовића. Издавач је Одбор ‚Чивијаде 
69’. У брошури је скуп афоризама који по свом садржају изражава напад 
на нашу историју, идеологију, друштвено-политички систем итд. Због 
оваквог садржаја представници друштвено-политичких организација, 
органа власти и једног броја чланова Одбора Чивијаде договорили су се 
да се брошура у току Чивијаде не пушта у продају.

Брошура у целини је оцењена као негативна, јер највећи број 
афоризама има за циљ омаловажавање наше друштвене стварности.

Као пример наводимо неке:

Карикатура Бошка Одаловића 
(1969) оцењена је као „атак 

на друштвено-политичке 
симболе“
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пустили су стомаке за отаџбину
опељешило ме друштво у партији
хтео бих пољубити домовину, али не знам где јој је глава
уплашио ме дух наше стварности
батинама нас утерују у демократију
изгубио сам прву партију тражим реванш
затупио нам се врх
громобран ничему не служи кад му врх зарђа, итд.

3. У главним градским улицама уочи отварања Чивијаде био је ис-
такнут велики број паноа са афоризмима различитог карактера. Највише 
их је било политичке природе, које су на заједљив начин биле уперене 
против друштвено-политичког уређења. Због оваквог садржаја, иниција-
тивом представника друштвено-политичке организације, органа власти 
и представника Одбора Чивијаде, око 30 афоризама је скинуто са паноа 
пре отварања свечаности. Но, и поред тога остао је један број који је по 
својој садржини био аполитичан и неукусан, напр.

узимају невине на пробу
не стењите - нисте у нужнику
ко нема у глави - нема ни међу ногама
било да кажеш да, било да кажеш не - зајебу те, итд.

Највећи број афоризама узет је из брошуре ‚Срце ме је откуцало’ 
Милована Витезовића, а остали су узимани из разних хумористичких и 
сатиричних листова, часописа и књига.

4. У програму Чивијаде предвиђено је и отварање музеја ‚Сек-
суалне револуције’. Овај назив није одговарао сликама и карикатурама 
које су биле изложене. Организатори су највероватније настојали да 
упадљиво атрактивним називом привуку посетиоце. Због оваквог назива 
велики број грађана је реаговао и осуђивао организаторе и друштвено-
политичке факторе који су дозволили такву манифестацију.

5. Неукусно и вулгарно деловала је фигура оскудно одевене жене у 
самом центру града. Њена фигура је изазвала разне коментаре, протесте 
па и огорчење грађана тим пре што се није могло да разјасни њено зна-
чење.
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6. Најзад истичемо ‚лајаоницу’ која је организована у оквиру 
Чивијаде у селу Белотићу код Милића Станковића и по оцени једног 
броја другова, који су присуствовали, може се закључити да је део 
програма био неукусан и неозбиљан. Комисија није била у могућности 
да изврши оцену програма.“

На основу онога што је констатовала, Комисија је сматрала: „Да је 
Одбор Чивијаде 1969. године као колективно тело друштвено-политички 
одговоран, а посебно комунисти чланови Одбора који заслужују јавну 
критику организације Савеза комуниста због штетних последица које 
су се јавиле за време Чивијаде; Да нису сви чланови Одбора у истој 
мери одговорни, већ да је посебна одговорност Верољуба Павловића 
као председника Одбора и одговорног уредника забрањеног листа; Да 
Савез комуниста треба да осуди забрањени лист и књигу Милована 
Витезовића, као и све аполитичне и неукусне паное у граду.“

Одбор Чивијаде радио је у саставу: Верољуб Павловић (пред-
седник), Милорад Жеравчић (заменик председника), Витомир Бујишић, 
Милован Ђорђевић, Драган Милићевић, Михаило Ковановић, Милан 
Јевтић, Бора Тошић, Тихомир Јанковић, Томислав Јеротић, Драгослав 
Пармаковић, Илија Ђурић, Војин Рувидић, Угљеша Ваштаковић, 
Драган Пајић, Јелена Кировска, Воја Симић, Стојадин Мрђа, Нада 
Бојић, Радивоје Марковић, Миле Станковић, Душан Лолић и Остоја 
Горданић. Одбор је формирао комисије: за програм, пропаганду, за 
пријем гостију, финансијску и техничку. Именована су и два жирија, за 
текстове и карикатуре, као и редакција листа „Чивија“. Сви они нашли 
су се „у разматрању“ Општинског комитета Савеза комуниста.

Седницом је председавао Љубиша Ристић, секретар Комитета, а 
први говорник био је Сретен Величковић (судија), председник Комисије, 
који је подужи говор завршио предлогом да се „Савез комуниста као 
организација јавно огради од листа, брошуре ‚Срце ме је откуцало’ од 
Милована Витезовића и свих аполитичких и неукусних афоризама који 
су били истакнути у граду“.

Уз предлог да се Чивијада угаси, Раденко Полић (директор „Наме“) 
је питао: „Каква је то традиција овде заступљена? Није традиција ако 
приказујемо сељака који је извадио јаја из корпе и извукао учкур да би 
тако остао непомичан. То је традиција беспосличарства. Ми практично 
изигравамо нашег сељака и Подринца... Ако немамо бољих традиција 
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онда нам не треба ни ова. Ми личимо кроз Чивијаду на онога ко је 
пропао и коме је остало да живи од прошлости на својим рушевинама...“

Саво Велимир (првоборац): „... Овде се у извештају комисије каже 
да је одговорни уредник, а то је Веца, био болестан, али ако је био бо-
лестан он није ваљда био болестан његов заменик или неко из Одбора. 
Међутим, мени се чини да се овде не ради о оној болести у том смислу 
да ли има или нема температуру, већ се ради о болести политичке приро-
де и слабој будности, тако да је јавни тужилац морао да даје дијагнозу...“

Ранђел Алексић (војно лице): „... Ја ћу говорити на основу онога што 
сам видео с тим што оно у затвореним просторијама нисам ни ишао да 
гледам. То су биле такве речи и такви изрази у паролама на паноима да 
је збиља човека било и стид да чита, а не знам како је то могло бити до-
звољено да се то истакне и да се јавно чита, да не говорим даље о нашој 
сексуалној револуцији коју смо лансирали у Шапцу итд.“

Богдан Родојчић (ветеринар, касније председник општине): „... По-
ставља се питање да ли се ради о неактивности једног броја људи или се 
ради о узурпирању овог другог броја људи. Можда у томе леже могућно-
сти и канали кроз које је ту могао да се нађе један деградирани део људи 
у овом програму, који су дошли да се пласирају ту у нашим условима и 
да нам упропасте једну, вероватно добро замишљену ствар...“

Властимир Ранисављевић (војно лице): „Пустили су стомаке за 
отаџбину. Шта то значи? Ја знам неке чланове Одбора који такође имају 
велике стомаке, али их нису пустили за отаџбину...“

Славко Муцић (окружни тужилац, касније судија): „... Лично ја ни-
сам љубитељ Чивијаде...“

Бранко Ковачевић (првоборац): „... Мислим да је ова и оваква Чи-
вијада са свим њеним последицама, резултат и овог нашег демократског 
система где људи присвајају себи свакаква права... Ја сам једног дана 
ишао из Масарикове улице и изненадио се када сам видео да је у центру 
града подигнута нека кула голотиње. Неки су ме питали шта је то, али ја 
нисам могао да објасним...“

Томислав Ђермановић (директор штампарије): „... Ова Чивијада је 
још један доказ колико је наш политички слух отупео у односу на разна 
идејна кретања...“

Милинко Лукић (сеоски активиста из Грушића) заложио се да онај ко 
је предложио да се продаје Витезовићева књига буде истеран из Савеза 
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комуниста: „... Ово испаде да смо сви увидели да код нас има прилично 
слабости и грешака, али да смо некако нејаки да их потерамо...“

Ивко Панић (руководилац у „Зорки“): „... Ја сам против даљег орга-
низовања Чивијаде, јер тиме ширимо и привредни криминал...“

Живан Михаиловић (председник ССРН): „... На прошлом састанку 
је било доста речи о сатири и социјализму, али ми, другови, изграђујемо 
југословенски социјализам, самоуправни а не сваки социјализам...“

Говорили су још: Војин Рувидић, Томислав Јеротић, Драган Пајић, 
Иван Селенић, Анто Јурин, Витомир Бујишић и Милорад Жеравчић.

На састанку се чула и тврдња да су чивија и Чивијада „компромитујуће 
речи за наше грађане“.

Лист „Глас Подриња“, у броју од 5. фебруара 1970. године, под 
насловом „Осуђена идејна скретања“, доноси извештај са седнице 
Општинског комитета и преноси један од закључака: „Одбор ‚Чивије 69’ 
друштвено-политички је одговоран као колективно тело, а посебно су 
одговорни комунисти чланови Одбора. Општинска организација Савеза 
комуниста, због штетних последица које су се јавиле за време Чивијаде 
изриче јавну критику свим комунистима - члановима Одбора из Шапца: 

Верољубу Павловићу, Милораду Жеравчићу, 
Витомиру Бујишићу, Миловану Ђорђевићу, 
Драгану Милићевићу, Михаилу Ковановићу, 
Бори Тошићу, Тихомиру Јанковићу, Томи- 
славу Јеротићу, Драгославу Пармаковићу, 
Илији Ђурићу, Војину Рувидићу, Угљеши 
Ваштаковићу, Драгану Пајићу и Воји Си-
мићу.“

Према писању штампе, Витомир Бујишић, који је у то време био 
директор и главни уредник „Гласа Подриња“, тражио је да буде разре-
шен дужности директора, а у априлу су одборници Скупштине општи-
не Шабац „прихватили захтев Илије Ђурића за разрешење од функције 
председника Скупштине општине“. 

Илија Ђурић (1933 - 2003)
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Није рупа на планети него на памети
И поред партијских казни, неки чланови Организационог одбора 

„Чивијаде 69“ наставили су да „греше“. Наиме, други број часописа 
„Провинција“, чији је главни и одговорни уредник био Верољуб Пав-
ловић, а један од уредника Томислав Арсеновић, имао је 1970. године 
тему: Сатира, човек и социјализам. У првом тексту, Фадил Хаџић је 
тврдио да је за писца-сатиричара увек био занимљив само човек, по-
нашање човека у разним климама. Човек је себичан кад је себичан и 
у социјализму, као и у капитализму. Љубав, завист, каријеризам се на 
готово исти начин пројектују у људској психи, постоје само „техничке“ 
разлике и различит „друштвени декор, али психа човека исто реагује. 
„Госпођа министарка“ Бранислава Нушића није карактеристична само 
за монархистичку Југославију: „Ја још видим сличне ликове, можда мало 
перверзније обучене, или боље камуфлиране, који се и данас шетају, 
или боље речено, који се и данас возе нашим улицама. Ако би неко 
желео доказати да ова теза није тачна, бојим се да би изгубио парницу. 
У Комунистичком манифесту нигде не пише да ће се са пролетерским 
законима укинути и човекове мане.“

Ослањајући се на карактер човека и његову реакцију у разним 
друштвеним ситуацијама, од Дон Кихота до Николетине Бурсаћа, Хаџић 
закључује да су за правог сатиричара, уз нешто смелости, у социјализму 
сва врата отворена, али, упозорава: „У социјализму се под сатиром, на 
жалост, схвата само оно што директно и буквално напада власт, или 
боље речено врхове власти, без обзира на прави литерарни, односно 
сатирични домет, ако смо, забуном, поистоветили сатиру и опозицију, 
а то никад није било, нити може бити исто подручје. Опозиција је 
политичка категорија, а књижевност ту не спада.“

Други писац, Жарко Петан, о схватању сатире у социјализму каже: 
„Намере сатиричара погрешно тумаче, лепе им разноразне етикете, јер 
сатира је, записао је Џонатан Свифт, стакло у коме видимо сва друга 
лица, осим властитог.“

Миле Станковић је био најкраћи и најконкретнији. Под насловом 
„Хајде још по једну о сатири“, поред осталог, написао је: „Две деценије 
смо чамили за округлим столовима, који никад нису били округли, и уз 
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минералну воду причали округло па на ћоше, претакали из шупљег у 
празно, захватали воду решетом, то јест давали дефиниције сатире.“

 Часопис је одмах напала борачка организација, потврђујући тако 
речи Фадила Хаџића да је увек актуелан стих Скендера Куленовића: 
„Није рупа на планети - него на памети“. 

Хумористички бајатлуци
Састанак фестивал-

ског одбора, у јулу, завр- 
шен је без чврстих до-
говора о програму, а ни-
је било предлога ни за 
новог председника. Ипак, 
Чивијада 1970. године 
одржана је од 17. до 22. 
септембра, а Чивијашка 
република добила је пред- 
седницу - Нелу Ержиш-
ник. Њу су, крај новопос-
тављеног знака „Стоп за 
Нелу“, Шапчани дочекали 
на савском мосту и при-
редили малу свечаност уз 
песму Хора „66 девојака“, 
звуке драгачевске трубе и 
речи добродошлице пред-
седника шабачке општине 
Михаила Божанића. Нела 
је обећала да ће отвори-
ти неке затворене теме и 
затворити нека отворена 
питања.

Програм ове Чивијаде 
остао је забележен у 

Смена власти: 
Нела Ержишник и Бранко Ћопић
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коментару Драгише Пењина у „Гласу Подриња“ под насловом „Чивијада 
без Чивијаша“:

„И овогодишња Чивијада почела је стереотипно, као и све раније. 
Добошар је најавио почетак свечаности, било је и фијакера, да, и 
рабаџијских кола... Новина је, ако се тако може назвати и то што су нови 
председник Чивијашке републике и стари Бранко Ћопић извршили смену 
уместо на балкону, на трибини у центру града. Дошли су у фијакеру са 
преплашеним коњима. Срећом, до  несреће није дошло. Дијалог између 
познате комичарке и још познатијег књижевника вођен је у лаком, 
лепршавом и не баш увек пристојном жаргону, на који су ставили 
своје замерке не само конзервативни пуританци, већ и обични грађани 
који су, иначе, када се налазе сами за кафанским столом, навикли и на 
слободније дијалоге.“

Од доајена југословенског хумора штампа је подвукла име Паје 
Канижаја, а Чивијада је имала и једног странца, познатог пољског 
хумористу Марека Антонија Василевског, кога је довео Бора Ољачић.

Прогнозе да ће Чивијада 1970. донети прилично новина и освежења, 
нису се оствариле. Педесетак парола исписаних на паноима, углавном су 

Нела Ержишник и Бранко Ћопић долазе у шабачко позориште
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преписане из старих бројева „Јежа“ 
а од бајатлука није било имуно ни 
„Јежево вече“, чији је домаћин 
био Мија Алексић, писао је „Глас 
Подриња“. Није било много похва-
ла ни за приказане филмове, а за 
Точкоњин музеј, Салон карикатура 
и сусрет „Чивија - Подвала“ речено 
је да нису донели ништа ново.

Према истом извештачу, ипак 
није све било осредње и стерео- 
типно. Висок ниво имала је пред-
става Српског народног позоришта 
из Новог Сада „Село Сакуле, а у 
Банату“, као и представа ваљевских 
аматера, „Два цванцика“ Милована 
Глишића, у режији Мила Гајића, а 
живу на уметничком термометру 
хумора подигао је и шоу Неле 
Ержишник и београдског глумца Павла Минчића. Највише хумора, 
изгледа, било је у текстовима и карикатурама које су стигле на конкурс.

Златна чивија за хумореску „Мемоари једног ђубретара“ припала је 
Бори Ољачићу, сребрна Томи Славковићу за „Псалме о псима а има и 
сунца“, а бронзана Влади Дијаку за хумористички текст „Ноћни чувар“. 
Специјална диплома додељена је Софеу Штеријоском, а жири је за на-
граду „Илустроване политике“ препоручио „Мој дом“ Илије Поповског, 
а за награду Радио Београда скеч Љубе Ј. Евића „Кад дара пређе меру“. 
Специјалне дипломе додељене су Мирославу Доленцу, Живку Павлову, 
Химзи Скорупану и Јожи Олију за афоризме, Милану Ристановићу за 
„баладу о Тугомиру“ и Илији Милованову за текстове.  

Прва награда за карикатуру додељена је Дарку Марковићу, друга 
Карољу Селешу, а трећа Радивоју Ивановићу. Специјална признања 
додељена су: Леу Курелцу, Дејану Милићу и Миодрагу Величковићу. 

Ваљевска подвала доделила је златни шипак председнику 
Чивијашког одбора Веселину Томашевићу, сребрни Нели Ержишник, а 
бронзани Драгиши Пењину.

Глумац Раде Михаиловић 
као добошар на Чивијади 1970.
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Тихо умирање Чивијаде
Саопштењем „из кабинета председника Чивијашке републике“, 

Шапчани су обавештени да ће Чивијада 1971. године бити одржана 11. 
и 12. јуна. 

Први дан: Добошар, лист „Чивија“, отварање Точкоњиног музеја, 
дечја чивија, чивијашки коктел у башти „Зеленог венца“ - пародије, 
козерије, песме, модна ревија.

Други дан: На мотелу „Сава“ сусрет на високом нивоу - братски 
се љубе Нела и Мија, а сат касније, на сред центра, предаја власти на 
престолу од општенародног бурета.

До краја дана било је 
још планирано: дегустација 
ракије „Чивија“, коњичке тр-
ке, песме и виолине у баш- 
ти „Зеленог венца“ и разлаз.

То је био програм коме 
је мало одузето, а додата 
„Жива чивија“. Приче, ко-
зерије и хумореске из ли-
ста „Чивија“ у шабачком 
позоришту читали су: Мија 
Алексић, Мица Милићевић, 
Вукан Јовановић и Миодраг 
Јуришић.

Нови председник, Ми- 
ја Алексић, обећао је Шап-
чанима да ће наставити да 
прокламује оно што је у 
слободној Чивијашкој ре-
публици већ остварено, 
„право да се смеју себи 
и другима, да се уздигну 
изнад чемерних брига, 

Мија Алексић 
на општенародном  бурету
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ћошкастих проблема и петљавина, да - по шабачком правопису свако 
ку-ку прочитају као ха-ха.“

Златну чивију добио је Небојша Иванштанин из Бања Луке за песму 
„Оптужба“, сребрну Милан Рале Николић из Београда за причу „Омашка“, 
а бронзану Влада Дијак из Сарајева за хумореску „Јавна чесма“. 
Награда Радио Београда припала је Ранку Ђукићу из Београда за причу 
„Аутобиографија“, а награду „Гласа Подриња“ поделила су два аутора: 
Радмило Миловановић из Београда за козерију „Мисленије господина 
Јоакима Вуича“ и Илија Марковић из Петроварадина за афоризме 
„Народна храна“. „Житоратар“ је новчано наградио Драгутина Јокића 
из Клења за текст „Лево од афоризама“.

Радивоје Грозданић из Загреба добио је златну чивију за кари-
катуру „Без речи“ (портре грађанина тврде главе), сребрну Шпиро 
Радуловић из Пуле за карикатуру „Победници“, а бронзану Дарко Мар-
ковић из Скопља за „Новорођенче“. Редакција „Веселог света“ из Новог 
Сада наградила је Миленка Косановића из Бајмока за карикатуру без 
речи (стрип о динару).

Цела манифестација у локалном „Гласу Подриња“ оцењена је као 
лакрдија, са часним изузецима. Гледаоци су напуштали чивијашки 
коктел због слабог озвучења и организације уопште, а на завршној 

Петар Станојевић, шабачки шерет познатији као Пера Галама
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вечери, од свих најављених шабачких шерета учествовао је само Пера 
Станојевић звани Галама. Драгиша Пењин пише да Чивијада није умрла, 
али се човек осећао као на сахрани:

„Нису је сахранили. Дали су јој само хлеба и воде и оставили је, у 
њеној четвртој години, саму, у најтамнијем кутку фестивалске прашуме. 
Шта ће са њом бити ако преживи?

А да су је ове године сахранили, можда би и васкрснула.“

Последња Чивијада

Следеће, 1972. године, Чивијада као да је мало живнула. У јулу је 
најављена у новом облику и старом термину, а организација је била 
поверена Народном позоришту. Сарадници, текстовима и идејама, били 
су: Душко Радовић, Љубивоје Ршумовић, Слободан Стојановић, Бане 
Ђуричић, Љубиша Манојловић и други, сценограф Владислав Лалицки, 
а редитељи Борис Ковач и Вукан Јовановић.

За председника је предложен глумац Велимир Бата Живојиновић 
због улоге Булиџе у тек завршеној хумористичкој серији ТВ Београда 
„Грађани села Луга“. Нова је била и одлука да се не расписује конкурс 

Пророчки плакат Владислава Лалицког
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већ награде доделе познатим ствараоцима из области хумора и сатире. 
Тако је договорено да се награди Бранко Ћопић за хумористичко дело, 
Иван Кушанић за збирку карикатура и Миодраг Петровић Чкаља за ко-
мичне креације. Ипак, у августу је расписан конкурс за „хумористичке 
прилоге“.

Мија Алексић предаје власт Влади Булатовићу Вибу

Шапчани на Чивијади 1972. године
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На отварању изложбе Иве Кушанића 
(лево) Михаило Бата Божанић, председник шабачке општине, 

и Радивоје Раћа Марковић, познати спортски коментатор

Владимир Булатовић Виб и Бранко Ћопић
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У петак, 15. септембра, Чивијашка република добила је новог пред-
седника, Владу Булатовића Виба, а дан су обележиле изложбе карикатура. 
У Точкоњином музеју изложбу карикатура отворио је Душко Радовић, а 
у Народном музеју изложбу карикатура Иве Кушанића отворио је Виб.

Текст за каталог написао је Душко Радовић:

„Иво Кушанић рођен је у Загребу 1924. године. Да би стигао на 
Чивијаду ’72. морао је да оде у партизане, да заврши ликовну академију, 
да нацрта и режира неколико цртаних филмова, да илуструје и опреми 
много књига и да, пре свега, близу тридесет година дежура својим пером 
и савешћу у свим нашим приликама и неприликама.

Кад је све то урадио, тако часно и талентовано, скромно и 
стидљиво, пронашли смо га на петој страни ‚Политике’ и довели на 
Чивијаду ’72. Да му честитамо и да му се захвалимо.“

У суботу је било предвиђено да у башти „Зеленог венца“ певају 
Сенка Велетанлић и Зафир Хаџиманов, а лицитацију „глупих предмета“ 
води Момо Капор. Лицитације није било па је Сенкин и Зафиров концерт 
одржан у сали Дома синдиката, а у Народном позоришту гостовало је 
Југословенско драмско позориште са представом „Буба у уху“.

Душко Радовић и Љубивије Ршумовић са младим Шапчанима
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Улице Шапца 1972.
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Спортско поподне на стадиону „Партизан“ одржано је у недељу, 
17. септембра, а у Дому синдиката снимана је емисија „Весело вече“. 
У Дому ЈНА одржан је двобој у беседништву ваљевских и шабачких 
студената, водитељ је био Милован Илић Минимакс, а у сали Народног 
позоришта свечано су уручене златне чивије Бранку Ћопићу, Иви Куша-
нићу и Миодрагу Петровићу Чкаљи.

Прву награду за хумореску „Истина и нос“ добио је Никола Дреновац 
из Београда, другу Ристо Трифковић из Тузле за текст „Бркајлија из 
Доњих Тулуза“, а трећу Драган Алексић из Београда за „Универзално 
позориште“. Две награде за козерије добили су Лав Захаров из Београда 
и Тихомир Јанковић из Шапца.

Прва награда за скеч припала је Ивану Гавриловићу из Загреба 
(„Моцартовање“), друга Бори Ољачићу из Београда („Стари вук“), а 
трећа Радивоју Јовановићу из Руме („Штуцање“). Тома Славковић из 
Обреновца добитник је прве награде за хумористичку песму („Динарски 
псалми“), другу је добио Вуко Безаровић из Пљевља („Уразумљивање“), 
а трећу Драган Шушић из Тузле („Песма једног Петронија“).

Прву награду за епиграме „Заврзламе“ добио је Иван Лађарски из 
Крагујевца, другу Владимир Чабаркапа из Сивца („Речник“), а трећу 

У хотелу „Југославија” са Чкаљом је златну чивију прослављало 
одабрано друштво на челу са председником шабачке општине
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Бошко Врховац из Сарајева („Милиграми“). Жарко Петан из Љубљане 
добио је прву награду за афоризме („Чистилиште“), друга је додељена 
Павлу Вукосављевићу из Новог Сада („Под тачком разно“), а трећа Сло-
бодану Симићу из Светозарева („Приватно-јавне мисли“).

Прва награда за карикатуру припала је Слободану Милићу из 
Београда, друга Карољу Селешу из Новог Сада, а трећа Миодрагу 
Величковићу из Лесковца.

Панои на шабачким улицама
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Антисамоуправни ексцес
Иако цензуром и самоцензуром отупеле оштрице, Чивијади 

ништа није ни опроштено ни заборављено. Општинска конференција 
Социјалистичког савеза у Шапцу покренула је крајем 1972. године 
разговоре о Чивијади, а „Глас Подриња“ уступио простор и позвао 
јавне и културне раднике и читаоце, да „узму учешће изношењем својих 
мишљења“.  Међутим, трибина се свела на четири текста и два имена 
- професора Педагошке академије у Шапцу Миливоја Лекића, у три 
наставка, и новинарке у пензији Иванке Перишић.

На почетку првог текста - О друштвеном смислу шабачке чивије 
- професор Лекић каже да „неколико момената захтева да се у Савезу 
комуниста, и не само у Савезу комуниста, отворено и без увијања 
анализира идеолошки, морални и васпитни дух и смисао шабачке 
чивије“. И анализира, надугачко и нашироко, од Чивијаде 1968. године.

„Протекло је доста времена од ницања ове манифестације коју 
није иницирала, а ни организовала друштвено-политичка организација 
у Шапцу, што је посебан изузетак у нашем крају од победе народне 
револуције, па све до данас. За то време ‚Чивијада’ се показала нашој и 
широј јавности у својој правој боји, јер су многе мисли и идеје које су 
постојале у неким главама делимично конкретизоване и великим делом 
јавно и реализоване. При томе је ‚Чивијада’ поред свих обазривости 
и маски испољила прилично одређену, и за наше време невероватно 
‚смелу’ идејно-политичку платформу која, благо речено, није увек била 
социјалистичка...

... Поред великог броја великана и догађаја из овог краја до 1941. и 
од 1941. до данас, они нам нуде једног Точкоњу као ‚највећег Чивијаша’. 
Ово, до скора мало познато име они ‚откривају’ у 1968. години, стављају 
му ‚чивијашки ореол’ око главе - почињу да клече и пузе пред њим само 
да би Точкоња био што већи. А попут Точкоње настоје да од обичних 
грађана, дела и погледа стварају нове величине, вредности и идеале.“

Пресуда Чивијади већ је била донета, али је, како је рекао Миле 
Станковић приликом обнављања Чивијаде 1990. године, страшније било 
што се неко сетио да на њеном гробу одржи ружно слово.

Професор Лекић пише:
„Стално потискивани од Савеза комуниста и самоуправне 

стварности конзервативне снаге прошлости се, разумљиво, пребацују на 
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она подручја живота и идеја у којима сматрају да се могу прилагођени 
одржати. Отуда се, најчешће, прикривају у културној традицији, а у 
нашем примеру иза ‚безидејног’ смеха и забаве, шале и ведрог духа, вруће 
досетке и шеретлука. Па, пошто је ‚чивијашки’ либерализам упалио, 
тако, зелено светло свему и свачему, то су на отворену ‚чивијашку’ сцену 
одмах ступиле, не само прошле већ и данашње антисоцијалистичке и 
антисамоуправне снаге...“

Иванка Перишић прилаже своју дискусију са састанка Општинске 
конференције СК, 10. децембра 1969. године, у којој „указује на спорну 
Чивијаду из 1969. године као на антисамоуправни ексцес“ и каже:

„Има ли Шабац снага у култури да организује нашу, шабачку 
‚Чивијаду’, која би била хумористички израз савремене самоуправљачке 
свести. Ако има - организујмо је. Ако, пак, нема, будимо реални - и 
признајмо то.“

Такозвана трибина завршена је у „Гласу Подриња“ 25. јануара 1973. 
године, а исти лист, 8. фебруара, обавештава своје читаоце да је 1. фебру-
ара, пред поноћ, окончан седмочасовни састанак основне организације 

Илустрација уз текст под насловом „О друштвеном смислу шабачке чивије“ 

(„Глас Подриња“, 28. децембар 1972. године)
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Савеза комуниста Заједнице културних установа. Сутрадан, 2. фебруа-
ра, Верољуб Павловић поднео је оставку на место генералног директора 
Заједнице културних установа у Шапцу.

О „предисторији“ састанка „Глас Подриња“ пише:
„На саветовању комуниста који раде у култури, Општински комитет 

је дао оцене и утврдио закључке према којима је било отпора већем учешћу 
произвођача у раду Заједнице културних установа, ништа се не ради 
на примени уставних амандмана, нису израђена мерила за утврђивање 
критеријума расподеле средстава на кориснике, Социјалистички савез 
није разматрао програме културних институција, није урађен друштвени 
договор нити реализован закључак у утврђивању интерне расподеле 
према резултатима рада. Поред тога, у часопису „Провинција“, броју 
посвећеном 80. рођендану друга Тита, није ништа написано о Титу, а 
истовремено је штампан дневник човека суђеног због информбироа, за 
шта сносе одговорност Верољуб Павловић и Томислав Арсеновић, од-
говорност Томислава Арсеновића и Драгана Пајића је због промашаја у 
раду жирија за доделу награде „Жика Поповић“, а Верољуба Павловића, 
Милорада Жеравчића и Ранка Тришића због одсуства са саветовања 
Општинског комитета и комуниста који раде у култури.“

Верољуб Павловић, директор Заједнице културних установа, кажњен 
је последњом опоменом пред искључење из Савеза комуниста, Милорад 
Жеравчић, управник позоришта, опоменом, Томислав Арсеновић, 
уредник завичајних издања, опоменом, и Драгољуб Пајић, архивски 
помоћник, другарском критиком.

Почетком октобра 1973. године „Глас Подриња“, под насловом 
„Зашто ове године нема Чивијаде“, преноси званичан став да је фе-
стивал хумора и сатире укинут привремено „да би убудуће био боље 
организован“ и због недостатака финансијских средстава. Праве 
разлоге, међутим, читаоци наслућују из изјава представника власти. 
Тако на пример Душко Радић, секретар општинске Заједнице културе, 
поред осталог каже: „У ранијим годинама било је веома озбиљних 
промашаја и скретања, што је оправдано подвргнуто широј критици... 
Ова манифестација мора, до краја, бити прожета здравим хумором 
и сатиром и потпуно ослобођена од свих примеса идејног скретања и 
застрањивања.“

Привремено укидање Чивијаде трајало је до 1990. године, када је 
група ентузијаста опет рескирала да буде подвргнута „широј критици“.



73 

У престоницу по казни
После укидања Чивијаде, Верољуб Павловић отишао је у Београд 

на дужност секретара Културно-просветне заједнице Србије, Милорад 
Жеравчић на дужност директора Сава центра, а Драгољуб Пајић у 
„Политику“. У Шапцу је остао само Томислав Арсеновић.

Верољуб Веца Павловић (Миличиница, 
1925 - Београд, 1988), завршио је Учитељ-
ску школу у Шапцу, а светску књижевност 
дипломирао у Београду. У 19. години постао 
је борац на Сремском фронту, где је изгубио 
ногу. По завршетку Другог светског рата 
посветио се раду у културно-просветном 
животу Шапца. Био је управник Народ-
ног позоришта, председник Културно-
уметничког друштва „Абрашевић“, осни-
вач Међурепубличке заједнице културе 
„Сава“, издавач првих послератних часописа 

„Подриње“, „Звезда“, „Уствари“ и „Провинција“. По мишљењу Томис-
лава Арсеновића „крив“ је за покретање Чивијаде, јер је био хуманиста, 
један усмени, народни покретач многих акција у шабачкој култури. 
„Зрачио је и душом, и амбицијом, и резултатима. Корачао је испред 
текућих векова, био је човек будућности и зато је морао бити жртва 
свога времена.“

Томислав Арсеновић (Штитар, 
1932 - Шабац, 2019), у Шапцу је зав-
ршио Гимназију, а у Београду Фило-
зофски факултет, група јужнословен-
ске књижевности. Био је професор у 
Пољопривредној школи, а затим ду-
гогодишњи истраживач историјске 
грађе Подриња. Одговорни уредник 
часописа „Уствари“, један од оснива-
ча, одговорни и главни уредник часо-
писа „Провинција“, учесник у пројек-
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ту „Шабац у прошлости“, затим и „Споменице Шабачке гимназије“, 
„Годишњака“ Историјског архива и књига „Мачва“ и „Народни хероји 
Подриња“.

Књиге: Комунисти Подриња у револуцији, Кораци по живом, Доба 
раних хладова и Доба позних хладова. Био је члан Удружења књижевника 
Србије. 

Септембра 2012. сећао се септембра 1969. године:
„Одјекнула је вест да је забрањен лист Чивија. Нисмо ни сањали 

да ће тај догађај бити део наше судбине, друштвене и личне судбине. 
Ми нисмо видели рукописе. Веца Павловић није се ни мешао у тај део 
послова, чланови Одбора и комисија нису ни могли знати садржаје 
текстова и значења карикатура. Сви су имали поверења у главног 
уредника Милована Витезовића.

У канцеларији тадашњег председника општине шабачке, Илије 
Ђурића, владала је тиха атмосфера. Скупили су се гости из Београда, 
шабачки Београђани, и шетали у тишини, као на сахрани. Били су то 
политички радници, људи из културе, књижевници, новинари, режисери, 
један генерал, и ми који смо радили у Одбору и комисијама Чивијаде.

Илија Ђурић одједном је иступио неочекиваном идејом, у току ноћи и 
сутрадан мора се појавити нови лист Чивија. Изненадно је предложио да 
у Београд кренемо Дача Пармаковић и ја, да нађемо Милојка Друловића 
и покушамо да сагледамо излазе из ове претешке позиције. (Милојко 
Друловић био је директор „Политике“ где је одштампана забрањена 
„Чивија“.) Дачу је предложио зато што је знао да се лично познају, а 
мене, како ми је касније рекао, зато што је знао да ћу из ината обавити 
тај посао. Још је додао да сам ја много у књигама, да се више разумем у 
књиге него у људе.

Када смо сутрадан стигли до Друловића, морали смо издржати 
његову љуту беседу: Како ви Шапчани, из једне касабе, мењате 
режиме на овој нашој планети. Ко сте ви да рушите наше судбоносне 
револуције, које је признало човечанство. Земаљска кугла признала наш 
међународни утицај, нашег маршала Тита. Чему служи ова ђаволска 
насловна страна ваше Чивије? Огромна црна застава, са те црне заставе 
испала црна петокрака, зјапи плава рупа, а први текст, говор Бранка 
Ћопића, штампан под насловом Говор председника Републике, који 
почиње: Имаћете председника са буковом главом... Зашто ту не стоји да 
је то говор председника Чивијашке републике, а не Титов говор...
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Дача је само пушио и ћутао, а ја сам био жут. Тад је Милојко упитао 
мене из какве сам породице, мислећи на политичко порекло. Рекао 
сам да су моја три брата убијена 1941, сва тројица припадници Сеоске 
партизанске чете у Штитару код Шапца. Рођени брат, опанчарски 
радник, брат од ујака, сеоски писар, и брат од тетке, земљорадник. Онда 
ме је Милојко упитао зашто сам се определио за нападе на Југославију 
коју су створили моја браћа. Зашто сам занемарио своје породично и 
своје друштвено биће. Како сам издао своје гробове. Одговорио сам да 
нисам видео садржај Чивије. То је била цела истина.

Тада су настале праве несреће. Окомили су се сви богумили, што 
рекао Бранко Ћопић, сви скоројевићи, сви градитељи личних каријера, 
нарочито они што немају своју завичајну бољку...“

Тома Арсеновић, и поред свега, није одолео да на путу за Умку, где 
је комисијски уништена забрањена „Чивија“, склони један пакет и тако 
омогући репринт издање 1990. године, када је обновљена Чивијада. У 
комисији, поред Томе Арсеновића био је и др Властимир Ерчић.

Ретке примерке забрањене „Чивије“ данас чувају Библиотека ша-
бачка и Народни музеј.

Београд не чује провинцију
За разлику од Шапца, где су се рушиле личности и каријере, неки 

кажу и животи, београдске основне организације Савеза комуниста нису 
се бавиле, или не бар на тај начин, гресима својих чланова на Чивијади 

у Шапцу и никога нису казниле. Уредник 
забрањеног листа и забрањене књиге „Срце 
ме је откуцало“, долазио је у Шабац на Чи-
вијаде и после 1969. године, као члан жирија 
за хумористичке текстове.

Милован Витезовић  (Витезовићи 
код Косјерића, 1944), дипломирао на Фи- 
лолошком факултету (одсек општа књи-
жевност) и на Факултету драмских уметности 
(одсек драматургија). Био је оперативни 
уредник у „Књижевним новинама“, уредник 
за књижевност у омладинској ревији „Сусрет 
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омладине“ до 1969, године; вршилац дужности уредника играних 
серија на РТС-у од 1977. до 1991. године, када постаје главни уредник 
уметничко-забавног програма РТС-а. На Факултету уметности, у звању 
ванредног професора, од 2001. године предаје филмски и ТВ сценарио.

Члан је Удружења књижевника Србије и српског ПЕН центра.
Објавио је више од 40 књига. Заступљен је у преко 50 антологија 

српске и светске поезије, прозе, књижевности за децу, афоризама, 
фантастике и телевизијских драма. 

Из забрањене „Чивије“ 1969. године

Хладнокрвни љубавник
Пише: Влада Булатовић Виб
Један медвед се изненада врати кући са службеног путовања и затече 

суседа медведа у кревету своје жене. Преварени мирно приђе ноћном 
сточићу, извади револвер и упери га на супарника. Али, овај је био још 
мирнији: показа на значку ЗЗ (законом заштићен), која му је висила о 
врату, и рече:

- Покушај да пуцаш! Закон ме штити!

Др Шпиро Радуловић: Југословенски кључ
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Онда преварени муж упери револвер у своје груди, али чу метални 
звук. То је оружје ударило у његову сопствену значку ЗЗ. Он се присети:

- Па ни ја не могу да се убијем! И мене закон штити!
Двојица законом заштићених падоше један другом у загрљај.
Наравоученије: Заиграће медвед и пред вашом кућом.

         Народно весеље о државном празнику
Присутан на трибини: Лазар Стојановић
Гласали смо тајно. Зашто су после објавили резултат? Срамота! 

Живео! Трст је наш! Слобода народу! Треба их пустити да зараде, па 
им онда узети. Поделити на равне делове, па поново. Пустити их да све 
одузму, па тајно гласање, па „смрт фашизму“. Правда побеђује, али на 
крају. Извлачимо дебљи крај да би победа правде на њему била што по-
тпунија! Живео! Унапредимо наше село! Доле богаташи!

Забрањено је газити траву. Забрањено скретање десно. Улице имају 
предност. Забрањено претицање. Најзад су познате највеће дозвољене 
брзине, тежине, дужине. Забрањено је ловити рибу, забрањено је хранити 
животиње. Остало је дозвољено. Живео! ... 

Може да се пуни до црте, а може и до врха. На том врху се после 
одржи конференција. Доле непријатељска пропаганда! Доле њихови 
шпијуни у нашим редовима! Доле наши шпијуни у њиховим редовима! 
Живели редови!

Сви у револуцији! Доле контрареволуција! Живели мртви 
револуционари! Смрт живим контрареволуционарима! Плави играју, 
судија свира. Они играју како он свира. Судија је подмићен да свира! 
Уа, судија! ... 

Човек је наше највеће богатство. Који човек? Нека нам врате 
богатство! Где је човек? Уа, судија! Покажите човека! Је ли мушко? 
Пошаљите га напред у нове радне победе! Живео човек! Доле богатство! 
Нека прво врати! Смрт фашизму! Око за око, злато за зуб! Тражимо 
очевину! Не материну, очевину. Уа, краљеви! Уа, даме! Уа жандари, 
мале двојке и дупле десетке! Живела слободна Африка! Живео празник! 
Живеле патарице! Нека, нека, доћи ће вама и један радни дан, па да 
видимо пред чијом кућом црно куче скамуче. Слобода народу о 
празницима! Боље рат о празницима, него пакт о празницима! Трст је 
наш о празницима!

Уа, судијаааа!
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Коста Степановић и Гојко Бановић
Фељтон: Алека Марјана
Књижевници и новинари Коста Степановић и Гојко Бановић први су 

у нашој штампи ухватили Дражу Михаиловића. Са невиђеном храбро-
шћу гонили су га по читавој Босни све до последњег наставка. Узгред су 
похватали и све његове сараднике. Читаоци су са зебњом пратили како 
ће савладати оног грмаља Николу Калабића, али су га Гојко и Коста, 
онако кршни како их је бог дао, зачас склептали.

И зато у овом тренутку, кад батаљони фељтониста за добре паре 
вијају Дражу по шуми наше штампе, имајмо у виду да је Гојково и Ко-
стино ватање Драже било премијера, а сва ова садашња ватања су само 
репризе.

Седи Дража на врх стога
Омражени и поражени четнички командант Дража издајник Михаи-

ловић седео је на врху стога и размишљао:
- Како да се сакријем и куда да побегнем кад Гојко и Коста знају не 

само где сам него чак и шта у овом тренутку мислим. Ја сам у своје вре-
ме био обавештајни официр, али тако обавештен о некоме никад нисам 
био. Чини ми се да би лакше побегао Степи Степановићу и Бановић 
Страхињи него Кости Степановићу и Гојку Бановићу.

У том тренутку сараднику окупатора Дражи запева злочиначко лево 
уво...

- Прочитао сам све досадашње наставке њиховог фељтона о мени, и 
многе ствари ме збуњују...  Потпуно су ме избезумили и ја ово више не 
могу издржати. Тражићу од Косте и Гојка да скрате фељтон и да ме што 
пре ухвате ма колико се то негативно одразило на њихове личне дохотке.

Народни непријатељ Дража Михаиловић пресамити се преко стога и 
поче немоћно да лије издајничке сузе.
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Крдомире рођени...
Пише из крда: Илија Поповски
Крдомире, рођени, шта хоће ови од нас? Каква је то индивидуалност, 

каква је то свесна јединка, какви су то лични интереси, какво је то право 
појединаца на сопствено мишљење? Одакле су то пронашли? И зашто?

Не дај, Крдомире, роде рођени, не допусти да се преконоћ растури 
наша идила, коју смо годинама стварали!

Ти се сећаш, ваљда, наших кретања у светлију будућност?! Ти ис-
пред мене, ја иза тебе - приљубио главу уз твој реп. Поред мог репа нас-
лонила се глава другог градитеља, трудбеника и путника. А свуда около: 
напред и назад, лево и десно, раширио се наш родни буљук - блејимо 
препуни среће и хрлимо напред, напред... Негде напред, одакле допире 
умилни звон клепетуше на рамену овна предводника...

Не дај ме, рођени, не испуштај ме! Ти знаш: ја нисам учио да мис-
лим. Ти знаш: ја нисам учио да одлучујем. Ти знаш: ја нисам учио да 
тражим. Мени је твој реп био све: и мисао, и одлука, и оријентација.

 И сад, док ти пишем ово писмо, дрхте ми самосталне ноге, стегло 
ме самоуправно грло... Како да завршим писмо, Крдомире, рођени, шта 
да кажем, шта да помислим? Шта? Како? На који начин? У ком степену? 
До које границе?

Где си, Крдомире?
Где си да махнеш репом?
Да ме оријентишеш...

Заборављени симбол Чивијаде
На једном од првих састанака Иницијативног одбора Шабачке 

чивије 1967. године, Шапчани се сетише свог одавно преминулог 
шерета и шаљивџије Мике Крстића, далеко познатијег по надимку 
Точкоња. Рекоше тада да је ненадмашан Чивијаш и да треба да буде 
један од симбола будућег белосветског вашара хумора и сатире, који 
се управо рађао. Међутим, како никако нису могли да пронађу његову 
фотографију, досетише се да је потраже на Камичком гробљу на коме 
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је, то се поуздано знало, Точкоња 
сахрањен, уз претпоставку да би на 
споменику могла да буде слика. Уз 
помоћ чувара гробља Раме Милића, 
који је непогрешиво знао где су његови 
„становници“, пронађена је Точкоњина 
вечна кућа са скромним малим споме-
ником на коме се налазила слика у овал-
ној порцеланској плочи. Преснимљена 
је, а новинар Радивоје Раћа Марковић 
први је објавио 1968. године, уз причу:

„Заклопио је очи пре пет деценија, 
а захвална жена Бојка ‚своме мужу и 
себи за живота’, подигла му је на гробу 
скроман белег. За трајан спомен на 

камичком гробљу у порцелану му је оставила и лик, који толико сећа 
на ону најпознатију слику Јанка Веселиновића; кицошки накривљена 
шубара, око врата крзно, а целом сликом доминирају крупне очи и 
велики, црни бркови, знак мужевности времена у коме је живео. Уз име 
и презиме - Мика Крстић - надимак Точкоња и година смрти - 1906-те - 
ништа није додато: ни занимање, ни учешће у ратовима, ни било какве 
друге заслуге, врлине и признања. Слова је тешко прочитати, споменик 
се накривио, а на гробу нема знака да га је скоро ико посетио...“

Оживљавајући успомену на једног од најпопуларнијих Чивијаша, 
Шапчани су обећавали трајан споменик - Точкоњин музеј опипљивих 
досетки, али и да ће уредити гроб. Њему у част Одбор је 1968. преуредио 
једну кафану у чивијашком стилу и наденуо јој име „Точкоња“.

Одржана прва Чивијада, добила многа признања, долази друга, 
забранише је... Почеше критике, много ружних речи рекоше и о Точкоњи, 
падоше и партијске казне, укидоше Чивијаду и све паде у заборав.

Прво је, 1990. године, обновљена Чивијада па се неко сетио и 
Точкоње. Репортер „Гласа Подриња“ отишао је 1994. године на Камичко 
гробље и обавестио Чивијаше:
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„Посетили смо Точкоњин гроб, али у њега се у међувремену уселио 
неко други, вероватно претходно добивши од надлежних бар сустанарско 
право. Точкоњин мали, скромни споменик је скинут са постамента и 
премештен неколико метара даље... Вероватно је Точкоња мислио да ће 
почивати у миру, па се сигурно пита какву му то чивију подмећу његови 
Чивијаши...“ У новинама више није писано о Точкоњи, а достојанствен 
крај дописао је живот.

Мика Крстић Точкоња почива у породичној гробници на Камичком 
гробљу, на старом малом споменику једва се види лик и читају слова, 
али на новом, већем споменику, који је „у спомен највећем шабачком 
шерету“ подигла његова унука Милица, „кћи покојне Данице“, сачувани 
су име, године рођења и смрти (1849-1906) и препознатљива одредница 
- шерет. Његова унука Милица Ђукић умрла је 2002. године и сахрањена 
у истој гробници.

Породична гробница Мике Крстића Точкоње 
на Камичком гробљу у Шапцу, октобра 2012. године
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НОВИ ЖИВОТ ЧИВИЈАДЕ
Шапчани се, и поред свега, никад нису одрекли идеје да буду престо-

ница белосветског вашара хумора и сатире. Решили су, после 18 година, 
да обнове Чивијаду и нагиздају је тако да практично траје целе године. 
Али, њој као да је било суђено и да се роди и да васкрсне у невреме.

Чивија је бесмртна као људски смех
Туристички савез општине Шабац, фебруара 1990. године, урадио 

је „Нацрт програма“ који је предвиђао сталне и манифестационе облике 
Чивијаде. Предложени стални облици били су:

„1. Чивијашка страна у листу „Глас Подриња“;
2. Недељна једночасовна емисија у програму Радио Шапца - „Звучна 

чивија“;
3. У издавачкој делатности штампати трајну едицију под називом 

„Чивијашка књига“;
4. „Крпина тезга“ - продавница сувенира Чивијашке републике, ху-

мористичко-сатиричне штампе и књига, карикатура, разгледница...
5. Амбасада Чивијашке републике са грбом, заставом, мини музејом 

итд. “
За манифестационе облике Чивијаде предложени су:
- Чивијашки дочек Нове године;
- Чивијашки пролећни бал;
- Чивијашки Први мај;
- Чивијашки крај школске године;
- Регионални сабор изворног народног стваралаштва и хумора 

(9. септембар);
- Дани Чивијашке републике (20-23. септембар);
- Такмичење за „Златну виолину Цицварића“ (новембар).
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Програм у оквиру Дана Чивијашке републике предвиђао је, уз избор 
председника Чивијашке републике, представе, изложбе карикатуре, 
чивијашку лутрију, сајам смешних играчака и трик справа, чивијашки 
маскенбал, чивијашки пасош и чивијашке поштанске марке.

Други корак био је конституисање Организационог одбора. Датум 
на позиву за конститутивну седницу је 28. мај 1990. године, а место 
састанка просторије ОК ССРН. „Предлог састава“ Одбора имао је 68 
имена, а међу њима били су и: Зоран Деспотовић (председник шабачке 
општине предложен за председника Одбора), Томислав Арсеновић, 
Милован Витезовић, Милић од Мачве, Бора Ољачић, Драгиша Пењин, 
Миле Станковић, Ранко Ђукић, Аксентије Лекић, Бранко Ђурић, 
Миленко Заблаћански и Бранислав Лечић.

У сусрет Чивијади, „Глас Подриња“ је 13. септембра 1990. године 
објавио интервју са првим председником Чивијашке републике, Милом 
Станковићем, под насловом „Чивија је бесмртна као људски смех“. На 
питање зашто је Чивијада прекидана, Миле Станковић је одговорио:

„Чивијада је прошла, једна и друга, трећа, четврта и тек онда се, 
са том великом задршком, чуло мишљење да је све то било погрешно, 
тако рећи, антидржавно, да су сви који су учествовали тамо били на 
неком ‚полигону’ за испробавање нуклеарне сатире. Лепо би било да 
смо је имали. Мислим да нисмо. Били смо прилично безазлени, па је 
то сметало некоме. Тако је она проглашена за лидеријаду, трибунијаду, 
опозицијаду и ко зна шта још... Нестала је из два разлога. Прво, није 
више било новца за ‚лудирање’, али је страшније што се неко сетио да 
на њеном гробу одржи ружно слово...

Навешћу само један пример чивије и разлог зашто је неко пожелео 
да укине Чивијаду.

Дошао посланик у своје село и шета са другом из детињства. А овај 
га стално пушта на десну страну.

- Је л’ ти то мени зато што сам власт - каже посланик.
- Ма јок, брате! Него сам научио тако поред волова!
То је чивија. Е сад се дође на нешто ново. Човек, рецимо задужен да 

чува Југославију, самоуправљање, Маркса, Енгелса, срп и чекић, овако 
ће да прокоментарише чивију: Јел’ те другови, јесмо ли ми волови зато 
што смо на власти? 
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Један афоризам у доба Чивијаде изазвао је гнев бранитеља со-
цијализма, а гласио је: Када непоштени и покварени људи дођу на власт, 
нема веће несреће за народ. Аутор је био Кинез Ксин Ц, који је живео 
три стотине година пре нове ере... Сада је све то прошлост. На жалост, 
не можемо да се извинимо ни Бранку Ћопићу, ни Густаву Крклецу, ни 
Веци Павловићу, а питање је како и живи прихватају извињење.“

Уз чивијашки позив: „Почнимо живот из почетка. Коме је право - 
може да накриви! Дођите да се смејемо и спонтано и организовано“, Ор-
ганизациони одбор „Чивијаде 90“, ИДП „Глас Подриња“ и Туристички 
савез општине Шабац, потписивали су програм прве обновљене 
Чивијаде.

Предчивијашки дани, од 21. до 27. септембра, започели су 
отварањем чивијашких царинарница, где су се продавали 
чивијашки пасоши. У Дому омладине отворена је изложба 
карикатура Александра Класа, а у Дому синдиката приказани 

су филмови: Балкански шпијун, Посебан третман, Маратонци, Сабирни 
центар и Ко то тамо пева. Затим је, 24. септембра, отворена изложба 
карикатура под називом „Мој поглед на свет“, 25. септембра промо-
висан роман Слободана Новаковића „Алиса у Вавилону“, 26. септем-
бра приређено видео вече уз пројекцију снимака „Радован Трећи“ и 
„Клаустрофобична комедија“, а 27. септембра је промовисано друго 
коло едиције „Сатирикон“ издавачке куће „Рад“.

Чивијада је свечано отворена 28. септембра, а за председника 
Чивијашке републике проглашен Душан Ковачевић. У улици Маршала 
Тита он је овако започео свој говор: „Срам нас било! ... тај Број Један 
који је са Цера први пут прошетао будућом улицом Шапца у униформи 
злочиначке солдатеске, и дан дани је симбол наше самоиздаје, јер та 
његова улица повезује Мишар и Тршић, Карађорђа и Вука Караџића; 
српску храброст и српску духовитост заменили смо именом највеће 
српске издаје...“

Према програму, то вече требало је да се одржи концерт шабачких 
рок и поп састава, али је извештач локалног листа све прескочио, 
и програм сутрадан - хуманитарну трку „За срећније детињство“ и 
монодраме: „Хумор Бранка Ћопића“ Војина Марјановића, у извођењу 
Томе Курузовића, и „Тако је говорио Броз“ Александра Мандића, 
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у извођењу Тихомира Арсића, јер „ако су нас једном забранили због 
шале, зар не би сада могли због збиље“ - и одмах прешао на обећања 
председничких кандидата за догодине. 

„Бора Ољачић, донекле Шапчанин, однекле Лозничанин, а донекле 
му је из Лешнице, ваљда из те универзалности понудио је све што су 45 
година обећавали Влада Зечевић, Војкан Лукић, Воденичар Дева, Влада 
Јовичић, Бранислав Иконић, Буда Вукашиновић, Крста Аврамовић и 
Александар Митровић. Као прво, обећао је: ‚Уместо да Зорку преселим 
у мајчину све ћу вас преселити у Амазон па дишите тамо до миле воље, 
ако вас пре тога не уједе гуја анаконда.’ То прво народу се толико свидело 
па му је усвојио све по списку, до берлинског зида према Ваљеву.

Толико је Бора лепо говорио да би га народ одмах бирао да се није 
појавио Слободан Новаковић и аргументовано убедио да ћемо, ако смо 
већ преживели комунизам, преживети и плурализам. Осим тога, човек 
је говорио и о конкретним стварима, неопходним једној републици: 
‚Мислим да наша застава треба да буде од неког отпорнијег материјала - 
тако да не могу да нам је спале... Мислим, исто тако, да на нашој застави 
не би требало да се игра ни шах, ни мице, ни човече не љути се, јер не 
треба се играти са својом заставом. Кад боље размислим изгледа да нам 
застава и не треба - довољна нам је мотка...’

С обзиром да народ зна како је моћно оружје мотка, одмах је хтео 
да мења изборни закон и предвиди два председника, али му се онда 
бираним речима препоручио Радивоје Бојичић и добио спонтани 
аплауз где год је то у свом говору предвидео: ‚Ви ћете бити Европа! 
Школовање ће бити бесплатно, то најбоље знају они који су се и до 
сада џабе школовали, цркву ћу, да не би пропала, потпуно одвојити од 
савезне државе, а химна ће бити: Боже правде је тамо далеко.’ Е ту је 
попио највећу тековину бивше власти - гутљај киселе воде. Одмах му 
је и сто посто било опроштено јер ће се у спољној политици залагати 
за добросуседске односе са Канадом, Аргентином, Новим Зеландом и 
Кенијом, али према Ваљеву неће попустити ни педаљ.

На завршној приредби „Чивијаде 90“, повеље Чивијашке републи-
ке додељене су: Милу Станковићу, Бранку Ћопићу (постхумно), Мији 
Алексићу, Нели Ержишник, Влади Булатовићу Вибу, Драгану Лакиће-
вићу, Миловану Витезовићу и Драгиши Пењину. Укази о именовању ам-
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басадора Чивијашке републике уручени су: Миловану Илићу Минимак-
су, Бори Ољачићу, Слободану Новаковићу, Радивоју Бојичићу и Данилу 
Бати Стојковићу.

Блиски сусрет са ратом и одлазак наших резервиста према 
бојиштима у Хрватској, десетковали су и чувени шабачки 
вашар и Чивијаду 1991. године. Од богато најављеног програма 
Чивијаде грађани су могли да виде само штампану новчаницу 

чивију, хумористички лист „Чивију“ и тродневни програм локалне 
телевизије. 

Централни догађај, проглашење председника и владе Чивијашке 
републике, уместо испред хотела „Слобода“, одржан је на тераси „Топ 
казина“. Малобројне госте поздравио је градоначелник Шапца Зоран 
Деспотовић, а онда се грађанству обратио председник Чивијашке репу-
блике Слободан Новаковић: „Веома сам срећан што ми је припала част 
да будем председник Чивијашке републике, али веома несрећан што мој 
мандат пада у време када није прилика ни за смех, ни за шалу, када нас 
тешки облаци туге и озбиљности притискају са свих страна...“

Он је подсетио на Шапчанина Станислава Винавера који је, 
као ратни заробљеник, 1944. у Оснабрику, у Немачкој, са српским 
интелектуалцима у логору издавао „Логорски јеж“, лист за хумор и са-
тиру. Већег протеста против насиља није било, рекао је Новаковић и го-
вор завршио библијском причом о Јову.

Народу су се потом обратили кандидати за будуће председнике 
чивијашке државе: Радивоје Бојичић („Кад ме Луксембург изабере за 
вашег председника блатићу вас на све стране...“), Милован Илић Мини-
макс („Забранићу песме о цвећу. Видите и сами, певајући ону ‚Љубичице 
плава’ догурасмо до плавих шлемова...“) и Драгиша Пењин, који је гово-
рио о повратку монархије и већ наредне постао самозвани кнез.

Чивијаду 1991. године, 20. и 21. септембра, организовали су: „Глас 
Подриња“, „Топ казино“ - Хотел „Слобода“ и Туристички савез општине 
Шабац.

Чивијада је опет почела да посустаје. Године 1992. Шапчани 
су се више сећали него што су „производили“ хумора. Тако су 
се, у штампи, сећали Точкоњиног музеја као посебне „шабачке 
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знаменитости“ и његових експоната, а у програму Чивијаде музика је 
убедљиво тукла реч.

Првог дана Чивијаде, 24. септембра, у Дому армије Миленко Павлов 
извео је монодраму „Ја резервиста“ Радивоја Бојичића. „Чивијашка 
променада“, аутора Драгише Пењина, сутрадан је започела богато вече 
испред хотела „Слобода“. У програму су учествовали глумци: Зага Иса-
ковић, Цане Фирауновић, Ана Милановић и Бора Божанић, а од хумо-
риста: Миле Станковић, Бора Ољачић, Растко Закић и Миодраг Спајић. 
Све је употпунио вокално-инструментални састав „Шабачки ренесанс“. 
На истом простору затим је одржан рок концерт, а сат пре поноћи почело 
је премијерно приказивање филма „Ми нисмо анђели“.

Трећег дана, омаж Алексију Марјановићу претходио је свечаном 
отварању Чивијаде испред хотела „Слобода“, где је председник шабачке 
општине Марко Максимовић предао кључ града кнезу Драгиши Пењину 
и изабран председник чивијашке владе, Радивоје Бојичић. Чивијашки 
народ забављали су глумци: Весна Чипчић, Павле Минчић и Мира 
Бањац; групе: „Ођила“, „Гарави сокак“, „Мачвански јарани“, „Стари 
звуци“ и „Станарице“; певачи: Предраг Дрезгић, Гордана Лазаревић, 
Александар Илић, Зоран Калезић, Биљана Јевтић и Маринко Роквић; 
оркестар Синише Туфегџића и Народни оркестар РТС под управом Бра-
нимира Ђокића.

Година 1993. била је година незапамћене инфлације. Лист „Глас 
Подриња“, у коме је објављен програм Чивијаде, лист „Чивија“ 
и извештај са ове манифестације, у септембру 1993. године, 
имао је три цене: 10.000.000, 30.000.000 и 50.000.000 динара. У 

септембру 1990. године, када је организована прва обновљена Чивијада 
коштао је 5 динара, у септембру 1991. године 20 динара, а у септембру 
1992. године 100 и 150 динара. Али, и у таквим условима, Туристички 
савез Шапца и Јавно информативно предузеће „Глас Подриња“ били су 
организатори „Чивијаде 93“, а Скупштина општине домаћин. Догађања 
на Чивијади најављивао је добошар сваког дана у 10 и 17 часова, од 16. 
до 20. септембра. 

Првог дана, тачно у подне, промовисан је нови број листа „Чивија“, 
а затим је у градској кафани хотела „Слобода“ отворена изложба „Све 
шабачке чивије“. Увече је у Народном позоришту изведена представа 
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„Луда ноћ у хотелу Југославија“, која је те године победила на Данима 
комедије у Јагодини.

Програм другог дана започела је дечја представа „Пустоловине 
змаја Огњена“, а настављен такмичењем угоститељских радника 
„Пијани шаран“, на коме је победила Марија Ранковић, куварица хоте-
ла „Слобода“. Вече је било резервисано за промоцију књиге Томислава 
Јеротића „Бела књига“ и „Ноћ хумора у Србији“. Трећег дана је на Тргу 
револуције, испред хотела „Слобода“, организовано јавно печење ракије, 
а у хотелу аудиција за „Распевану јесен“. Програм шабачких шерета и 
гостију из Крагујевца под називом „Чивијашка променада“ организован 
је у градској кафани, док се крај кафане пекао во на ражњу.

Свечаност главне чивијашке вечери, 20. септембра, на тераси 
„Слободе“ најавио је Хор „66 девојака“, са диригентом Бранком Ђурко-
вићем, а за музику у наставку побринули су се ансамбл „Стари звуци“ 
и Народни оркестар РТВ Београд. Исто вече, у градској кафани, „Ноћ 
вицева у Шапцу“ започео је хумориста Мирослав Михаиловић, који је 
имао намеру да обори Гинисов рекорд и прича седам дана. 

Нови председник чивијашке владе Бора Ољачић, као и сваки 
председник у кризи, нудио је свом народу нова одликовања: „Народе 
ево шта ћемо вам испунити у току нашег мандата. Рецимо, испунићемо 
вам тикете за лото и музичке жеље преко Радио Шапца... ми вам уместо 
бонова нудимо тачкице, запете, усклике и знак питања над нашом 
судбином... Народе, од данас уводимо још један чивијашки орден: 
Точкоњину медаљу за заслуге и то следеће: златна медаља ко ујутру 
добије млеко, сребрна ко ујутру у пет добије лебац, а бронзана ко ујутру 
у шест пронађе паре у свом новчанику...“

Промоцијом листа „Чивија“, почела је Чивијада 94. Глумац Раде 
Михаиловић, у улози добошара, првог дана, 19. септембра, наја-
вио је још само изложбу карикатура Горана Ћеличанина коју је, 
у Градској кафани, отворио Душан Николић Сима. Други дан је 

био богат догађајима и доживљајима. На менију забаве били су: Ансам-
бл „Стари звуци“, Кабаре Ивана Бекјарева и Рокенрол чивијада. Исти 
дан организовано је јавно снимање емисије „Шапца-лапца“, у оквиру 
Дечје чивијаде (Милош Новаковић - Неца, био је победник „у лапца“ - 
једењу колача), а затим и Радио чивијада - вече хумора Радио Ваљева, 
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Радио Подриња из Лознице и Радио Шапца, и Удружених радио станица 
Србије. Водитељ је био Бора Ољачић, свирао је оркестар „Снежана 
и седам патуљака“ и певао Микица Антонић, а наставили „Сићани 
славуји“ и њихова гошћа Дубравка Нешовић. Остало је записано да се 
„Ваљевцима не може опростити што су усред Шапца, у Радио чивијади, 
освојили прво место“.

Док је на периферији града тутњао госпојински вашар, 21. септембра, 
у хотелу „Слобода“ изабран је нови председник чивијашке владе чиме 
је званично окончана Чивијада 94. Како су новине известиле, Бора 
Ољачић добровољно се повукао са власти, иако је еколошки очистио 
кнежевину - „Зорка“ пушта дим јачине једне цигарете, а фаворизовани 
кандидат, глумац Цане Фирауновић је, обраћајући се чивијашком свету, 
рекао да је толико демократичан „да ни мрава не би згазио“, па је пре-
мијер постао Бата Мрав, звани и Живојин Јевтић. Он је одмах признао 
да ће Чивијаши добити правог председника и на прави начин: „Уређени 
су бирачки спискови: број бирача је 90 хиљада а од тога броја ће за мене 
гласати 92 хиљаде. Добро, увели смо нешто имена умрлих, али само 
оних који би сигурно гласали за мене - да су живи.“

Мија Алексић и Миле Станковић, гости Чивијаде 1994. године
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Стижем пред зору
Шабац спава,
свиће нови дан.
Верден на Сави
приводи крају
заслужен сан.

Стижем у Париз
додуше мали
калдрмом старом,
улицом главном
свираче тражим
бакшиш да им дам.

Само до свитања
Чивија спава
смишља нови штос

шта би да ували
Ваљевској подвали,
да јој натрља нос.

Идем из Белог
престоног града
Шапцу да јавим
ове те ноћи
Сава вара
с Дунавом плавим

Рефрен:
И чујем први клавир што свира
то старо време не да ми мира
у рок баладу стали су сви:
шабачки вашар, чувена мала,
трговци сви и Цицварићи.

Мрав је обећао да ће увести ред - за хлеб, зејтин, со и остале 
потрепштине, а спровешће и више реформи. Прва ће бити да укине 
комунално предузеће, па ће грађани моћи да бацају ђубре где ко стигне, 
а власт ће награђивати оне што бацају кесе са прозора вишеспратница, 
ноћу галаме, пуцају, држе керове који стално лају, као и родитеље чија 
деца ломе зеленило. А да буде све поштено, нови председник владе је 
поштено признао да је чивијашки кнез Драгиша Пењин његов рођени 
кум. Онда се председнику придружио кум и, на опште задовољство 
поданика, обећао је да ће доживотно владати чивијашком кнежевином.

Специјално за Чивијаду 94. Чедомир Рајачић - Чворак компоновао 
је песму „Чивија спава“.

Организатори „Чивијаде 94“ били су: Туристички савез Шапца, ЈИП 
„Глас Подриња“ и Предузеће „Слобода“. 

Чивијада није организована 1995. године. Градска власт бавила 
се пола године сменом директора и главног уредника листа 
„Глас Подриња“ и то је, у септембру, била главна чивија.
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Првог дана Чивијаде, 18. септембра 1996. године, промовисан 
је први специфично шабачки сувенир - Чиви. Туристичка 
организација шабачке општине наручила је, а радионица 
Туристичког савеза општине Крагујевац урадила. Чиви је фигура 

Шапчанина, трговца, из друге половине 19. века, пуначког и насмејаног, 
који левом руком грли главчину точка, а десном показује ишчупану 
чивију.

Чивијаду 1996. године, одржану 18. и 19. септембра, обележили 
су још: дечја и спортска Чивијада, изложба карикатура „Пјер 95“, над-
метање чивијашких шампиона хумора у кафани „Шаран“, а чивијаш-
ка фешта уместо на Тргу револуције, због лошег времена, одржана је у 
црвеној сали хотела „Слобода“.

Званични извештај о двогодишњем раду чивијашке владе поднео 
је Бора Ољачић, јер је актуелни председник Бата Мрав, оперисао срце. 
Да то није чивија, морало је бити званично потврђено, јер је неколико 
месеци раније градом прострујала вест да је умро. На дезинформацију 

Мрав је реаговао тако што је 
најближе пријатеље позвао 
на „парастос“ у радионицу 
Цола Алфировића, где су се 
пушили шкембићи.

За новог председника чи-
вијашке владе надметали су 
се: Никола Симић, Ружица 
Сокић, Жика Миленковић, 
Јова Радовановић и Миленко 
Павлов. Сви су се борили за 
наклоност поданика, али су 
кључеви града до следећих 
избора припали Јови Радо-
вановићу, а он је одмах 
изјавио: „Могу вам рећи да 
се сјајно осећам. Ово нисам 
очекивао, поготово што су ми 
пре десет дана јавили да ћу 
бити председник. Међутим, 

Јова Радовановић, 
премијер чивијашке владе ’96.
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избори су били регуларни, као и сви избори уопште. Ја сам у великој 
конкуренцији освојио назив председника и надам се да ћу бити што 
безвезнији, како бих што дуже владао.“

За други део забаве побринули су се оркестар Томице Ракића и 
певачи: Драги Домић, Недељко Бајић, Сузана Јовановић, Љуба Аличић, 
Милан Бабић, Ванеса, Снежана Савић, Шабан Шаулић и „Чворак и 
пилићи“. У оквиру Чивијаде, шабачко позориште извело је комедију 
„Молери“.

Организацију Чивијаде потписали су Туристичка организација и 
ЈИП „Глас Подриња“, под покровитељством шабачке општине.

Због правих избора у септембру 1997. године, чивијашки су 
померени за октобар. Чивијада је одржана од 9. до 11. октобра, 
а почела је промоцијом листа „Чивија“ и изложбом карикатура у 
Дому културе. У подне, 9. октобра, подизањем чивијашке заставе 

испред зграде Скупштине општине Чивијада је и званично отворена, а 
чивијашком народу обратили су се Драгиша Пењин и Бора Ољачић. 
Поподне су деца зашаренила маскенбалом, а у хотелу „Слобода“ 
приређено је вече посвећено Станиславу Винаверу. По сценарију Боре 
Ољачића и Добрила Аранитовића, Винаверову поезију прожету хумором 
и сатиром говорили су глумци: Ана Милановић, Саша Гавански, Синиша 
Максимовић и Бора Божанић. У музичком делу певали су „Споменак“, 
„Чивије“ и Никола Марковић Гиба. Водитељ је био Жика Бранковић.

Чивијашки парламент, главна свечаност, одржан је 10. октобра у 
хали спортова „Зорка“. Изборне програме представили су: Горица По-
повић, Милутин Мима Караџић, Слободан Бода Нинковић, Љубиша Ба-
ровић и Борис Бизетић, алијас Славујка. Шапчанима се највише свидео 
Борис Бизетић који је постао власник кључева чивијашке престонице у 
наредних годину дана. Чивијашке изборе увеличале су естрадне звезде: 
Драган Којић Кеба, Аца Матић, Вера Матовић и Микица Антонић. Све 
три вечери Радио Шабац је емитовао специјалну хумористичку емисију, 
а шабачко позориште се придружило добром расположењу представом 
„Живот је леп“.

На конкурсу листа „Чивија“, прву награду за хумористичку причу 
добио је Бора Ољачић, другу Живко Гавриловић за епиграме, а трећу 
Анђелко Ердељанин за афоризме. Прву награду за карикатуру добио је 
Жарко Гаћеша, другу Миленко Лукић, а трећу Зоран Јовановић.
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Нови пасош и нови динар „који је био троструко вреднији од 
немачке марке“, биле су новине 1998. године. Добошар, конфе-
ренција за штампу, промоција листа „Чивија“, изложба карикату-
ра, подизање чивијашке заставе, званично отварање и карневал 

чивијашког подмлатка, већ су се годинама преписивали у програму Чи-
вијаде, а тако је почела и нова, 16. септембра. Вечерњи програм чинило 
је „Вече шабачких хумориста“ у Клубу М хотела „Слобода“. Текстове 
Миодрага Спајића, Рада Ђерговића, Душана Николића, Милорада Јев-
тића и Томислава Јеротића говорили су глумци: Иван Томашевић, Љуби-
ша Баровић, Бора Божанић и Драгутин Марковић. А да „нема точка без 
чивије“, песмом су потврдили „Сићани славуји“.

Изложба посвећена тридесетогодишњици Чивијаде отворена је 17. 
септембра у Народној библиотеци, а увече је, у црвеној сали хотела 
„Слобода“ одржана централна приредба.

Једногодишњи мандат председника чивијашке владе добио је Синиша 
Павић, писац и сценариста популарних телевизијских серија, који је одмах 
именовао две вицепремијерке, глумице Миру Бањац и Даницу Максимо-
вић, шабачког хумористу Томислава Јеротића за министра за информи- 
сање и забављање, а глумца Павла Минчића за министра без портфеља.

Драгиша Пењин, чивијашки кнез, на отварању Чивијаде 98.
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На првог председника Чивијашке републике, Мила Станковића, 
подсетили су стихови његових „Кочијашких балада“ које је говорио 
Миша Јанкетић, а у музичком делу програма наступили су: Браћа Бајић, 

Снежана Ђуришић, Ана Бекута, 
Предраг Дрезгић, Љуба Аличић, 
Милан Бабић, Јами, Јанко Глишић, 
Ансамбл „Стари звуци“ и Оркестар 
РТБ под управом Бранимира Ђо-
кића. Приредбу је режирао Јован 
Ристић.

Прве награде за текстове и 
карикатуре нису додељене. Тако је 
одлучио жири, а две равноправне 
друге добили су Бора Ољачић за 
„Видиковац“ и Раде Ђерговић за 
афоризме. Две друге за карикатуру 

Изложба о 30 година организовања Чивијаде

Примопредаја власти: Борис Бизе-
тић и Синиша Павић
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добили су Светислав Арсић и Миленко Лукић, а трећа је додељена 
Душану Николићу Сими.

У оквиру Чивијаде шабачко позориште играло је „Дуго путовање у 
Јевропу“, а у Спортској чивијади, у малом фудбалу, конобари су победи-
ли глумце - 4:2. И наредне, 1999. године, конобари су у фудбалу испра-
шили глумце. Иначе, била је то последња година сарадње Туристичке 
организације и „Гласа Подриња“ у организовању Чивијаде. После 2000. 
Чивијаду потписује само Туристичка организација.

Чивијада 1999. одржана је 22. и 23. септембра. На конкурс листа 
„Чивија“ јавило се 105 аутора са 312 текстова и 67 карикатура. 
Прву награду за хумористичку причу добио је Раде Ђерговић, 
другу Рале Дамњановић, а трећу Анђелко Ердељанин. Слободан 

Симић био је добитник прве награде за афоризме, Драган Рајичић друге, 
а Рајко Теовановић треће награде.  Прву награду за карикатуру добио 
је Александар Димитријевић, другу Миленко Лукић, а трећу Миленко 
Косановић.

Први дан: добошар, промоција листа „Чивија“, изложба карикатура 
у Дому културе, подизање чивијашке заставе, беседа чивијашког кнеза, 

Вицепремијерке: Мира Бањац и Даница Максимовић
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карневал чивијашког подмлатка, маскенбал, а увече  - Клуб М и „Вече 
хумора и сатире“. Текстове Рада Ђерговића, Томислава Јеротића, Јована 
Рукавине, Боре Ољачића и Рада Јовановића, говорили су глумци Анета и 
Иван Томашевић и Синиша Максимовић. Свирао је оркестар „Ало-ало“, 
а певао Никола Марковић Гиба.

Други дан: чивијашки избори. У предизборној трци за премијера 
чивијашке владе учествовали су: Радослав Миленковић, Бранислав 
Лечић, Иван Бекјарев, Миленко Заблаћански и Младен Огњановић. 
Али, те године председник није биран већ извлачен из шешира. Цедуљу 
са функцијом извукао је Миленко Заблаћански.

Да све буде чивијашки весело побринули су се песмом Микица 
Антонић, Никола Марковић Гиба и Мира Тодоровић, а музиком 
оркестри „Орфеј“ и „Ало-ало“. Централна манифестација одржана је у 
хотелу „Слобода“.

У пролеће, 11. априла 2000. године умро је чивијашки кнез 
Драгиша Пењин. Он је, писале су новине, пре десет година, 
заједно са другим Чивијашима, „извршио државни удар на 
Чивијашку републику и увео монархију... може се десити да 

Извлачење председника из шешира
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опет дође Чивијашка република јер председник може бити свако, а књаз 
је могао бити само Драгиша Пењин“. И десило се.

Те године Чивијада није одржана „због познатих политичких 
догађаја“, али је изашао лист „Чивија“, 30. марта, и додељене награде. У 
категорији афоризма прва награда припала је Раду Јовановићу, друга Зо-
рану Ранковићу, а две треће добили су Раша Папеш и Живко Гавриловић. 
У категорији приче прва награда није додељена, другу је добио Бора Оља-
чић, а две треће додељене су Томиславу Јеротићу и Ралу Дамњановићу. 
Прва награда за карикатуру припала је Мићи Милорадовићу, другу је 
добио Владимир Сивцевич Волођа, а трећу Александар Димитријевић.

Година 2001. била је толико скромна да је у новинама добила 
само вест. Неки шаљивџија је мислио да и њој треба додати - 
ослобођена, а неки су после писали да је била ослобођена од ху
мора.                               

Кандидати за председника Чивијашке републике били су искључиво 
Шапчани: Зоран Гвозденовић Ренџа, Драган Миловић и Раде Алимпић 
(„разлози материјалне природе“). Изабран је Зоран Гвозденовић Ренџа.

 Живорад Опанковић, директор Туристичке организације Шапца 
предаје кључ града Зорану Гвозденовићу Ренџи
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И ослобођена Чивијада имала је изложбу карикатура, карневал под 
маскама и лист „Чивију“, која је изашла у два издања: 1. априла и 18. 
септембра. Награде, у априлу, добили су: за прозу - прву Радивоје Рале 
Дамњановић, другу Владислав Влаховић и трећу Владан Сокић. Прву 
награду за афоризме добио је Драган Рајичић, другу Нинус Несторовић, 
а трећу Иван Михаиловић. Томислав Крауна добио је прву награду за 
карикатуру, Миленко Косановић другу, а Миодраг Величковић трећу. 
Награда за најбољи завичајни хумор и сатиру, постхумно, додељена је 
Душану Николићу Сими за циклус афоризама.

На септембарском конкурсу, прва награда за афоризме припала је 
Мији Мирановићу, друга Васки Јукић Марјановић, а трећа Александру 
Матијашевићу. Прва награда за прозу додељена је Анђелку Ердељанину, 
друга Живку Гавриловићу, а трећа Јелени Кујунџић. Најбољу карикатуру 
потписао је Срђан Јовановић, друга награда припала је Горану 
Ћеличанину, а две треће добили су Миленко Лукић и Симеон Петров - 
Царибродски.

Лист „Чивија“ и изложба карикатура Југослава Влаховића обе- 
лежили су почетак Чивијаде 2002. године. Први дан, 18. сеп-
тембра, завршен је надметањем сатиричара Новог Сада и Шапца. 
За престоницу Војводине наступали су Анђелко Ердељанин 

и Нинус Несторовић, а за престоницу Чивијашке републике Рајко 
Теовановић и Раде Ђерговић. Пратила их је песма Живке Јовановић и 
гитара Цветина Гајића. 

На завршној приредби, констатује локални лист, било је једва 
стотинак Шапчана. Поред кризе публике, те године била је и криза 
председничких кандидата. Раша Попов је одустао, а није се појавио 
ни Слободан Гајић Гаја. Чивијашка република задржала је старог 
председника Зорана Гвозденовића Ренџу.

По општој оцени, најлепши део Чивијаде била су деца. У карневалу 
и маскенбалу учествовало је око 500 малишана. Додељено је десет 
награда за најлепше маске. Четири су отишле предшколцима: Миљану 
Дачевићу, Марку Јездимировићу, Виолети Савић и Вукашину Перићу 
(Викинг, дух, Мексиканац и болесник). Међу школарцима најуспешније 
маске биле су: страшило, српски војник, печурка, грана, патријарх 
Павле и Аладин, а под маскама су били: Исидора Јевтић, Алекса 
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Алексић, Катарина Пуретић, Милош Јаковљевић, Нестор Грујић и Лазар 
Јовановић.

Прву награду за хумористичку прозу добио је Мића Тумарић, другу 
Бора Ољачић, а трећу Драгомир Ђурђевић. Нинус Несторовић добио је 
прву награду за афоризме, друга је припала Миливоју Радовановићу, а 
трећа Милошу Ђурђеву. Прву награду за карикатуру добио је Југослав 
Влаховић, другу Ненад Канић, а трећу Драган Миловић Црни.

Једнодневна Чивијада први пут је одржана 19. септембра 2003. 
године. После подизања чивијашке заставе, градом су прошли 
ученици шабачких основних школа и деца из Предшколске 
установе „Наше дете“. Награде за маске добили су школарци: 

Марија Петровић, Никола Миљковић, Теа Степанов, Ивана Матић, Ани-
та Слобода, Милош Мијаиловић и Предраг Мијановић. Из вртића су 
награђени: Александар Милошевић, Нађа Милутиновић, Нађа Марковић 
и Тодор Петровић. Са наградом се у Београд вратио и четворогодишњи 
Вук Милошевић који је у Шабац дошао код бабе, а на Чивијаду као 
бедуин.

Чивијашко вече у „Точкоњи“, изложба карикатура Николе Оташа, 
песма и гитара Слободана Петрановића Шарца. Довољно за почетак 
доброг расположења, које су после још поправљали хуморескама, епи-

Промоција листа „Чивија“ 
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грамима и мини песмама: Владимир Јовићевић Јов, Мирко Лазић, Паја 
Релић и Раде Ђерговић.

Предајући дужност, стари председник Ренџа признао је да од 
Чивијашке републике није успео да направи престоницу смеха, јер „оно 
што у Београду раде је толико смешно да им се не може доакати“. Нови 
председник Чивијашке републике, Раде Ђерговић, обећао је да ништа 
неће радити, јер тако неће направити ниједну грешку.

Скромни оквири, изрази које су новинари већ користили 
за Чивијаду, преписани су и 2004. године, као и почетак 
Чивијаде: добошар, застава, карневал чивијашког подмлатка, 
избор најлепших маски. Испред „Слободе“ за маштовитост је 

награђено седам малишана из вртића и 16 основаца, а шареном програму 
придружила се и плесна група „Аурора“.

Централна манифестација, „Чивијашко вече хумора и сатире“, на 
коме је биран нови председник Чивијашке републике, одржана је у ре-
сторану „Точкоња“ првог дана Чивијаде. На функцију председника 
претендовали су: др Слободан Симић из Ужица, Драган Рајичић из 
Крагујевца и Рајко Теовановић из Шапца. Чивијаши су се определили за 
др Слободана Симића, неуропсихијатра.

Те године, промовишући лист „Чивију“, Шапчани су прославили и 
сто година од првог броја. То, наравно, није било тачно, а ко је погрешио 
није признао. Наиме, на првој страни „Чивије“ 1998. године први пут је 
написано да је први број изашао 10. септембра 1904. године. После је то 
преписивано до 2004. године, али је већ следеће „Чивији“ враћена тачна 
година изласка првог броја - 1906. 

Једногласном одлуком жирија награђени су за афоризме: Драган 
Рајичић првом наградом, Томислав Марковић и Дејан Тофчевић другом, 
а Данијела Станишић и Драгомир Ђурђевић трећом. За прозу прву 
награду добио је Слободан Симић, другу Томислав Јеротић, а трећу 
Борис Живојиновић. Прва награда за карикатуру припала је Срђану 
Јовановићу, друга Саши Димитријевић, а трећа Сави Бабићу.

У програму дводневне Чивијаде, 16. и 17. септембра, учествовали 
су још ученици шабачких основних школа, који су приредили изложбу 
„Мој град“, и ученици Музичке школе.
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Чивијада 2005. године одржана је од 18. до 20. септембра. У три 
дана распоредили су се: „Фићијада“, изложба карикатура, вече 
афористичара, промоција листа „Чивија“, карневал чивијашког 
подмлатка, избор најлепших маски, промоција чивијашке песме, 

проглашење победника на конкурсу за хумористичку причу, афоризме и 
карикатуре, утакмица глумаца и конобара у малом фудбалу  и, наравно, 
избор председника Чивијашке републике.

У шабачком позоришту, стари председник Слободан Симић, уз 
златну чивију и дрвени кључ града, власт је предао глумици Јелисавети 
Секи Саблић, која је Шапчанима потом приредила „Вече са Секом“.

На конкурс Чивијаде стигло је „6,5 килограма писаног материја-
ла“, а награде су добили: Душан Мариновић и Растко Закић за сатирич-
ну причу; Ранко Пивљанин и Миодраг Лазаревић за афоризме; Душан 
Смиљанић и Срђан Јовановић за карикатуру; Драгомир Јанковић и Бо-
рис Бизетић за сонг.

„Улице нашег града изгледале су свакидашње“, писао је извеш-
тач локалног листа са Чивијаде 2006. године. Дводневни про-
грам, 15. и 16. септембра, обухватио је: изложбу карикатура у 

Слободан Симић предаје кључ града Секи Саблић
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Културном центру, Чивијашку променаду, карневал чивијашког подм-
латка и утакмице у малом фудбалу између политичара и новинара (нере-
шено) и конобара против глумаца (коначно победа глумаца).

На конкурс Чивијаде приспело је: три хиљаде афоризама 140 аутора, 
250 прича 70 аутора и 120 карикатура 40 аутора, а изложба карикатура 
у Културном центру обухватила је 44 карикатуре у техници цртежа ту-
шем, оловком и пером, аутора из: Ужица, Варварина, Београда, Ваљева, 
Врања, Бајмока, Новог Сада, Лознице, Ниша, Земуна, Смедерева, Вла-
дичиног Хана, Сремске Митровице и Клења. Награде за најуспешније 
добили су Миленко Косановић и Хуго Немет.

Чивијашка променада била је „омнибус програм живих извођача 
својих радова“ - афористичара, приповедача и групе „Бренд“ из 
Београда. Награђени су афористичари Радивој Рале Дамјановић и Драган 
Бунарџић, а прву награду поделили су и сатиричари - Ранко Пивљанин 
и Мића Тумарић.

Чивијашка република добила је за председника глумца Богољуба 
Митића Ђошу, а он је исто вече своје поданике примио у сали Народног 
позоришта, представио им свој програм и своје колеге министре: Ивана 
Томашевића, министра за све и свашта, Љубишу Баровића, министра за 
било шта, и Драгану Радојевић, министарку за ништа.

Карневал чивијашког подмлатка, према штампи, био је најлепши 
део Чивијаде одржане 19. и 20. септембра 2007. године. Додељене 
су 32 награде за најлепше и три награде за специјалне маске. 
За најуспешнију припала је Ивану Илићу, за најоригиналнију 

Ини Павловић, а за најслађу Обраду Јанковићу, ученицима шабачких 
основних школа.

Првог чивијашког дана, у Културном центру два догађаја: Синиша 
Максимовић и Јелица Брестовац, глумци шабачке позоришне сцене 
„Маска“, извели су представу „Како постати глумац“, сценаристе и ре-
дитеља Ивана Томашевића, а затим је отворена изложба карикатура. Од 
приспелих 114, жири је за излагање одабрао 30, а награђени су: првом на-
градом Сава Бабић, другом Срђан Јовановић, а трећом Мића Милорадо-
вић. Прва награда за сатиричну причу додељена је Бојану Љубеновићу, 
а прва награда за афоризме Миљенку Жуборском.
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Други чивијашки дан почео је турниром у малом фудбалу. У сали 
Гимназије политичари су тукли новинаре (6:4), а конобари глумце (8:2). 
За најмлађе Чивијаше у Културном центру новосадска трупа „Пајац“ 
извела је представу „Све о мом телу“, а у галерији центра отворена је 
изложба музичких плаката, фотографија, старих плоча, старинских гра-
мофона и других музичких апарата под називом „Век музике у Шапцу“, 
аутора Драгана Петровића.

Нови председник, глумац Милан Лане Гутовић, требало је да после 
примопредаје дужности председника Чивијашке републике, изведе 
комад „Једно сасвим обично вече“, али је одбио да то уради на отворе-
ној бини испред хотела „Слобода“, па је причао вицеве и парафразирао 
јапанску пословицу: „Ако хоћеш да будеш срећан један дан, напи се! 
Ако хоћеш да будеш срећан седам дана, ожени се, а ако хоћеш да будеш 
срећан цео живот, имај Шапчане за пријатеље.“

Заједнички концерт две мега звезде, Жељка Јоксимовића и Хариса 
Џиновића, граду је поклонила шабачка фирма Галеб груп поводом 30 
година успешног пословања, а Чивијада 2007. завршена је концертом 
Звонка Богдана.

Историјско помирење на чивијашки начин: 
„партизанка“ и „четник“ продају чивијашке пасоше 

у центру Шапца 2007. године
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Чивијаду 2008. године, одржану 19. и 20. септембра, обележио је 
први међународни карневал са око хиљаду учесника из Србије, 
Словеније и Црне Горе.

У центру града, првог дана Чивијаде, одиграно је велико чиви-
јашко коло у коме су били чланови културно-уметничких друштава: 
„Абрашевић“, „Чивија“, „Хајдук Станко“, Прњавор, Петловача и Риба-
ри. Цупкало је око хиљаду опанчића.

Најслађи део било је такмичење у брзом једењу шампита (победник 
шабачки основац Стефан Радовановић), а озбиљно смешно такмичење у 
малом фудбалу где су новинари надиграли политичаре (5:1), а конобари 
глумце (2:1). Крај првог дана обележио је наступ групе „Фламингоси“ 
и Акија Рахимовског, а други дан започела је „Фићијада“. Вече је било 
резервисано за промоцију новог председника, глумца Радоша Бајића, и 
концерт Жељка Самарџића.

Томислав Јеротић, промоцијом књиге „Неко друго небо“, и Драган 
Петровић, изложбом „Шабачки вашар 1967 - 2007“, у збирку прича о 
правом чивијашком духу дописали су још две, а на шабачком хиподрому, 
у чивијашкој трци изненађења, организатори су последњу Дору награ-
дили са 36 хиљада, хиљаду динара више од првопласираног грла Палма 
Кан.

Поред великог карневала, програмске новине Чивијаде 2008. било 
је такмичење параплегичара у спремању гулаша и чивијашки час који 
је одржан у четири шабачке основне школе. Старо, традиционално, и 
право обележје Чивијаде, биле су награде за афоризме и карикатуре. 
Прву награду за афоризме добио је Драган Рајичић, другу Данијела 
Ђокић, а трећу су поделили Миљенко Жуборски и Раде Јовановић.  Прву 
награду за карикатуру добио је Саша Димитријевић, другу су поделили 
Александар Блатник и Југослав Влаховић, а трећу су поделили Миленко 
Косановић и Горан Ћеличанин. Прву награду за сатиричну причу 
добио је Бојан Љубеновић, другу Васил Толевски, а трећу су поделили 
Слободан Симић и Мила Старчевић.

Пред свечано устоличење председника Чивијашке републике, 
глумци Позоришта на Теразијама извели су представу „Кабаре“, а онда 
је директор шабачког позоришта Зоран Карајић предао Радошу Бајићу 
кључеве свих шабачких банака.
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Први пут од када се одржава Чивијада, Чивијашка република 
остала је без председника 2009. године. На специјалној бини за 
преузимање кључева нису се појавили ни бивши, Радош Бајић, 
ни нови - Огњен Амиџић. Али и без тога Шапчани су се добро за-

бављали. У три дана Чивијаде, од 17. до 19. септембра, организована је, 
у холу Библиотеке, изложба карикатура „Пјер 2008“, и подељене награ-
де; Удружење параплегичара је, у Народном музеју, приредило изложбу 
венецијанских маски, у Културном центру Драган Петровић приредио је 
изложбу о сто година биоскопа у Шапцу; организоване су шампитијада 
и фићијада, а на обали Саве чивијашко крчкање. Чивијашки час одржан 
је у четири основне школе, новинари су победили политичаре у малом 
фудбалу (7:3), а конобари глумце (3:1). У карневалској поворци било је 
32 трупе из Србије, Румуније, Македоније, Словеније и Црне Горе, неки 
су се забављали на концерту групе „Хари Мата Хари“, а неки у провод 
ишли у Малу „Код Лиле“, где су певали Мица, Гиба, Лола, Хасан и мла-
де наде старих ноћобдија.

На конкурс Чивијаде стигло је око 500 радова, а жири је у свакој 
категорији наградио по четири рада. Прву награду за карикатуру добио 
је Мића Милорадовић, две друге добили су Миодраг Секерезовић и 
Горан Ћеличанин, а трећу Мирослав Георгијевски. Прва награда за 
сатиричну причу припала је Милану Тодорову, две друге Владимиру 
Рушкуцу и Сави Мартиновићу, а трећа Миливоју Јозићу. Награда за 
најбоље афоризме отишла је у руке Нинуса Несторовића, две друге 
добили су Вељко Рајковић и Зоран Т. Поповић, а трећу Миодраг Тасић.

Шампитијада је имала 30 учесника и десет победника, јер су се 
ученици других разреда шабачких основних школа такмичили у групама 
по троје. Најбољи ученици петих, шестих и седмих разреда шабачких 
основних школа пуштали су, окачене на балоне, поруке пријатељства, 
љубави, мира и среће, исписане на српском и енглеском језику. И док су 
деца стварала слику за око, Тамбурашки оркестар „Бисерница“ бринуо 
се за доживљај уха, концертом у пешачкој зони Јевремове улице.

Уз толико забаве, недолазак председника Чивијашке републике није 
много потресао Шапчане, али је наљутио организаторе. Лист „Чивија“, 
уз писмо Огњена Амиџића у коме тражи да му суграђани опросте јер 
у то време мора да буде на „Фарми“ (ријалити шоу Телевизије Пинк), 
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објавио је и текст под насловом „Фарма гори, а баба очешљана“. Аутор, 
потписан са Злопамтило, написао је и оно о чему се, када је Чивијада у 
питању, до тада ћутало. Тај „узводник“ заслужује да буде пренет скоро 
у целини:

„Речено језиком таблоида: скандал! Новопостављени председник 
Чивијашке републике, Шапчанин Огњен Амиџић, није се појавио 
на инаугурацији. У писму које је послао организаторима, претходно 
отказавши долазак уочи самог почетка Чивијаде, затражио је од земљака 
да му опросте. А кад је официјелни водитељ упитао окупљене да ли ће му 
и опростити - уследила је салва звиждука. Једна (не)народна пословица 
каже: ако баш мораш да с...., не чини то по својој авлији!

Овако нешто се за четири деценије Чивијаде још није десило. 
Додуше, било је других безобразлука. Пре две године (очекивани) 
скандалчић направио је Лане Гутовић, који је одрљао непуних пола сата 
своје инаугурације и мазнуо за ту бруку хонорар од хиљаду еврића...

Прошле године на трон се попео Радош Бајић, усред успешног 
финансијског чешљања бабе. Чивијада му баш лепо послужила за 
промоцију. Обећао да ће ове године доћи за џабе да преда чивијашко 
жезло - „да одемо негде на добру вечеру и да се испричамо“, рече па по-
рече! Пред овогодишњу Чивијаду потврдио да би дошао, али уз два ус-
лова - сомче еврића и да његов наследник буде Милорад Мандић Манда 
... Таман кад се помислило да је вала доста глумаца председника и да 
би било баш лепо да се промешају карте и из њих извуче домаћи џокер 
Амиџа - цврц! Зли гласи кажу да је све тако испало јер је Огњен рекао 
да ће чивијашки престо преузети џабе. А знате како је то код Срба: што 
је џабе толико и вреди!

Шта нама Чивијашима вреди чинити? Очито је да више не расту 
громаде као што су Бранко Ћопић, Мија, Нела Ержишник... којима је била 
посебна част столовати у Чивијашкој држави... Требало би променити 
систем и то противуставно, те током целе године водити кампању за 
новог председника, наравно, уз стално анкетирање грађана. Па пред 
нове изборе сабрати две највеће жеље, обавестити двоје најпожељнијих 
и пружити им прилику да се директно наметну бирачком телу... Јер, није 
свако за ту титулу.“
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Три дана, 16, 17. и 18. септембра, трајала је Чивијада 2010. 
године: чивијашки час у основним школама, изложба ка-
рикатура у Народном музеју и проглашење најбољих на кон-
курсу, чивијашко крчкање, чивијашке вечери „Код Лиле“, излож-

ба Драгана Петровића „Шабац који нисте знали“, концерт Нине Бадрић, 
нови председник - глумац Сергеј Трифуновић и, за крај, ватромет.

У дечјем карневалу учествовало је 30 трупа, а велики чивијашки 
карневал био је подељен у два дана. Чиниле су га трупе из девет земаља. 
У малом фудбалу конобари су били бољи од глумаца, а политичари од 
новинара.

На конкурсу Чивијаде 2010. за сатиричну причу награђени су: 
Ранко Пивљанин првом наградом, Мића М. Тумарић другом, а трећу су 
поделили Душан Ђорђевић и Душан Пуача. У категорији афоризам прву 
награду добио је Зоран Т. Поповић, другу су поделили Екрем Мацић 
и Срђан Динчић, а трећу Саво Мартиновић и Бојан Љубеновић. У 
категорији карикатура најбољи је био Хуго Немет, другу награду добио 
је Саша Димитријевић, а трећу су поделили Миодраг Секерезовић и 
Недељко Убовић.

На предлог Рада Ђерговића, у програм Чивијаде враћен је (1998. 
године) чивијашки час у основним школама, јер се „чивијашки 
дух развија од малих ногу, а и како би деца кад порасту постали 
бољи Чивијаши од својих учитеља“, и њиме је започела Чивија-
да 2011. године, 15. септембра.

У Основној школи „Ната Јеличић“ гостовали су афористичари 
Александар Чотрић и Раде Ђерговић, а помагали су им глумци Бора 
Божанић и Младен Огњановић, али и карикатуриста Тоша Борковић 
и кантаутор Александар Филиповић. Међу афоризмима који су се 
посебно свидели младим Чивијашима био је и: Кафић је предшколска 
установама. Увек се пре школе налазимо у њему.

Програм првог дана Чивијаде имао је две изложбе у Народном 
музеју. На изложби документарних фотографија Александра Ке-
лића под називом „Шабац, Гуча Виа Кучево“ било је изложено 30 
документарних фотографија са вашара у Шапцу, Сабора трубача у 
Гучи и Дана хомољске културе у Кучеву, а изложба карикатура увек 
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је била право место за проглашење победника на конкурсу Чивијаде. 
Жири је најбоље бирао међу 1500 афоризама, 350 сатиричних прича и 
преко 200 карикатура. У категорији афоризама прву награду добио је 
Екрем Мацић, другу Милан Симић, а трећу Александар Добросављевић. 
Награде за сатиру припале су: прва Срђану Видаковићу, друга Милени 
Шишкан и Јелени Кујунџић, а трећа Александру Чотрићу. Прва награда 
за карикатуру додељена је Саши Димитријевићу, а три друге добили су: 

Петар Гуглета, Горан Ћелича-
нин и Никола Драгаш.

Други дан Чивијаде, 16. 
септембра, обележила су деца 
и једна изузетна изложба. У 
„Шампитијади“, једењу шам-
пита без руку, такмичила су 
се 34 малишана, а победио је 
осмогодишњи Марко Лазић 
и као награду добио торту. 
Други је био Милош Гашић, а 
трећи Стефан Ђелић. 

После слатког такмичења, 
на отворену позорницу испред 
хотела „Слобода“ ступили су 
шабачки генијалци са стотину 

хелијумских балона који су у ваздух понели поруке мира.
Дечји карневал имао је 30 група из вртића шабачке Предшколске 

установе „Наше дете“, градских и сеоских школа, али и из београдске 
општине Стари град, који су били специјални гости.

На Старом граду у Шапцу, Удружење параплегичара окупило је на 
чивијашком крчкању екипе из Смедерева, Малог Зворника, Руме, Старе 
Пазове, Новог Сада, Сремске Митровице и Шапца. Прво и друго место у 
спремању ћуфти у бећар паприкашу освојиле су екипе из Старе Пазове, 
док су Новосађани били трећи.

Несвакидашња изложба посвећена 3Д фотографији отворена је у 
Културном центру. Аутор изложбе, Драган Петровић, за ову прилику 
изложио је 300 фотографија.

Украс сваке Чивијаде: деца и маске
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Трећи дан Чивијаде, 17. септембра, започела је промоција Квар-
нера и опатијске ривијере. Чивијаши су имали прилику да уживају у 
укусима и мирисима мора, у пашти са морским плодовима и чувеном 
вину „малвазији“. Подељено је неколико награда - викенди у Ријеци и 
излети по Истри, а бенд „Црна мачка“ из Лудбрега неуморно је свирао 
познате шлагере и српска кола.

Централни догађај и ове Чивијаде био је карневал у коме је 
учествовало 39 професионалних трупа из: Словеније, Хрватске, 
Македоније, Црне Горе, Бугарске, Србије и Босне и Херцеговине. Гост 
Шапца био је Хенри ван дер Крон, председник карневалских градова 
Европе. У малом фудбалу такмичили су се стари и љути ривали, 
конобари против глумаца (3:2) и новинари против политичара (2:2), а 
посебан штимунг старог Шапца мирисао је „Код Лиле“. 

На крају вашара хумора и сатире биран је председник Чивијашке 
републике. Чивијаши су ову функцију на једногодишњи мандат 
поверили књижевнику Петру Лазићу, а он одмах истакао своје захтеве: 
„Неопходно је да ми Шабац изгради родну кућу. Довољно је што 
председник државе нема свој стан, па видите шта се дешава са државом. 
Нећете ваљда да дозволите да и Шабац има председника - бескућника. 
На сваком кораку сусрећете се са последицама, докле је таква пракса 

Изложба 3Д фотографија
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довела Србију! Дакле, нотирајте - родна кућа (комада један), за почетак. 
Уштедео сам вам на труду, па не морате ниједној улици да дајете моје 
име, пошто у Шапцу већ постоји улица Петра Лазића. Пошто сам 
уштедео на трошку за промену назива улица, могли бисте уместо тога 
да ми направите трг...“

Шапчани су све захтеве одмах заборавили уз песме Жељка 
Самарџића.

У септембру 2012. године, Шапчани су се три дана смејали 
себи и другима, играли, маскирали, дружили и забављали под 
слоганом: „Зезамо кризу у Малом Паризу“. Чивијада је, 13. сеп-
тембра, започела чивијашким часовима у четири основне школе, 

а хумористичке приче, вицеве, афоризме и карикатуре предавали су 
афористичари Раде Ђерговић и Александар Чотрић, уз асистенцију 
глумаца Боре Божанића и Младена Огњеновића, карикатуристе Тоше 
Борковића и кантаутора Александра Филиповића. Било је забавно и 
смешно, а ђаци су се највише смејали афоризму: Кад на крају године 
тата види моју ђачку књижицу, одмах тражи своју здравствену.

Слатки део Чивијаде било је такмичење у брзом једењу шампита, без 
употребе руку. Победник је био осмогодишњи Никола Ћосић, а на тргу 
испред хотела „Слобода“, потом су мали мудри Шапчани пустили 30 
хелијумских балона са порукама пријатељства и љубави. Откако овако 
пишу, балон који је најдаље однео поруку прелетео је 162 километра.

„Маске за лице и полице“ био је назив изложбе коју је у Народном 
музеју отворио Жозе Мигел Арсујага, представник карневала Европе. 
Део изложених маски настао је у радионици Удружења параплегичара 
Мачванског округа, а део су урадили основци шабачких школа.

Најбољи афористичари, сатиричари и карикатуристи проглашени 
су на отварању изложбе карикатура у Народном музеју. Награда за 
најбољи афоризам припала је Шапчанину Раду Ђерговићу, друга је 
додељена Селимиру Костићу, а трећа Екрему Мацићу. За сатиричну 
причу награђени су: првом наградом Миодраг Стошић, другом Славиша 
Радовановић, а трећом Иван Мрђен. Награду за најбољу карикатуру 
добио је Горан Ћеличанин, друго место припало је Николи Оташу, а 
треће су поделили Марина Крањски и Мића Милорадовић.         
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Чивијашки добошар сабирао је Шапчане другог дана Чивијаде још 
у преподневним часовима, јер је после подизања чивијашке заставе 
испред зграде градске управе, градом прошао дечји карневал, најлепше 
укључивање младих Шапчана у причу о духу родног града који им, 
одмах по рођењу, у колевку спушта надимак - Чивијаш.

У галерији Културног центра, поводом сто година српског ратног 
ваздухопловства, Драган Петровић приредио је изложбу „Стари шабачки 
ваздухопловци“, а дан је завршен код Лиле у Мали.

Шабац 2012.
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Трећи дан Чивијаде почео је промоцијом туристичких потенцијала 
Војводине. Док су жене из кисачког удружења нудиле Шапчане чувеном 
штрудлом, питом с маком, шварцвалд тортом, али и кисачком сармом, 
жетеоци из Мужље из Баната, који негују старе обичаје, забављали су 
Чивијаше играма са бичевима. На турниру у малом фудбалу глумци су 
после дужег времена победили конобаре (2:1), али су зато политичари 
демолирали новинаре (5:1).

Карневалска поворка пет сати је пролазила улицама града

Љубодраг Стојадиновић и Петар Лазић
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Чивијашки карневал са 43 
трупе из 11 држава сатима је 
привлачио пажњу на шабачким 
улицама, а хумористи су упозо-
рили да би се Шапцу могло до-
годити што и неким другим 
градовима у Србији, да пратећи 
садржаји избију у први план, а у 
други оду они што су окосница 
Чивијаде - хумор, сатира и 
карикатура.

На примопредаји власти, по- 
сле више година, Чивијашка ре- 
публика имала је и старог и 
новог председника, одговорне 
и духовите. Прво се пред чиви-
јашким народом, са „одјавном 
беседом“, појавио Петар Лазић:  
„Био сам убеђен да сте прошле 
године започели лепу традицију 
да сваке године бирате мене за 

председника Чивијашке републике. Та традиција некако се држала ових 
годину дана, а онда сте ме изневерили... Моје грађанство је изабрало 
другог, односно, од овог тренутка првог међу вама. Искрено се надам 
да ће бити гори председник од мене, што је заиста тешко постићи... и 
да сада имате Вођу  каквог заслужујете. Што се мене тиче, видимо се у 
неком другом филму.“

Нови председник Љубодраг Стојадиновић обећао је да ће, за разлику 
од власти у Србији, власт у Чивијашкој држави бити озбиљна ствар: 
„Разумео сам да је суштина чивијаштва у равнодушности пред сваким 
ауторитетом и здравим покушајима народа ове државе да се подсмехну 
свачему и свакоме, па и себи. Суштина ове државе је у њеној способности 
да опстане успркос својим председницима.“

Крај Чивијаде 2012. слио се у песме групе „Милиграм“ која је на 
градском тргу Шапчанима приредила концерт. И тако, до следећег 
септембра када Шапчане и госте на чивијашење опет сабере добошар.

Бора Божанић



115 

Шабачке Чивијаде имале су само три добошара. Први је био извесни 
Брка, затим је ту улогу преузео глумац Раде Михаиловић, а после његове 
смрти, 1996. године,  добошар је постао глумац Бора Божанић. 

Брка је, како сведоче фотографије, био народски обучен - рајтозне 
панталоне и српска шајкача, Раде је носио цилиндер и фрак, а Бора носи 
традиционалну народну ношњу.

Чивијада 2013. године котрљала је, 12, 13. и 14. септембра, исти 
или скоро исти програм као и претходних година: улични до-
бошар, чивијашки час у основним школама, подизање заставе, 

такмичење у једењу шампита без руку, поруке мира које носе хелијум-
ски балони, три карневала (карневал кућних љубимаца, дечји чивијашки 
карневал и међународни чивијашки карневал, у коме је учествовало 35 
трупа из 16 земаља), изложба венецијанских маски и изложба „Старе 
шабачке кафане“, аутора Драган Петровића, две утакмице у малом фуд-
балу (политичари против новинара – 3:3, и конобари против глумаца 
– 4:2), избор новог председника Чивијашке Републике и концерт Дејана 
Петровића.

Никола Шкорић и Дејан Ћирјаковић
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Уместо једног, Чивијаши су добили три, али су у Шабац дошла два: 
Никола Шкорић и Дејан Ћирјаковић, протагонисти популарне емисије 
РТВ Војводине „Државни посао“, док је Димитрије Бањац „остао у Но-
вом Саду са задатком да и тај део увуче у Чивијашку Републику“.

Најмање посећена манифестација била је изложба карикатура на 
којој су додељене награде за најбоља остварења на конкурсу Чивијаде. 
Оно што чини само срце Чивијаде, већ годинама заглушују шаренији и 
масовнији програми који би требало да буду пратећи или споредни. 

Прву награду за карикатуру добио је Зоран Михаиловић, две дру-
ге додељене су Горану Ћеличанину и Николи Оташу, а две треће Саши 
Димитријевићу и Николи Драгашу. Прва награда за афоризам припала 
је Милу Ђорђијоском, друга Милану Р. Симићу, а  две треће Екрему Ма-
цићу и Сави Мартиновићу. Огњен Шестић добио је прву награду за са-
тиричну причу, Владимир Булатовић другу, а Раде Ђерговић трећу.

Чивијаду 2014. године најавио је “Чивијашки час“ у неколико 
шабачких основних школа  17. септембра. У прављењу шала 
на људску глупост, своју и туђу, младе Чивијаше едуковала 
је екипа сатиричара, афористичара, карикатуриста и глумаца: 

Александар Чотрић, Бора Божанић, Александар Филиповић, Драгица 
Јелић, Никола Драгаш и Младен Огњановић.

Карневал кућних љубимаца
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Карневалска застава испред градске управе подигнута је  18. 
септембра и тродневни програм, који је предвиђао највише догађања на 
отвореном, даље је зависио од кише. И док су се Шапчани осмехивали 
уз карневал кућних љубимаца, Шампитијаду (победници тата и син 
Бобан и Угљеша Кузмановић) и монодраму Младена Огњановића „Е мој 
Пепито“, у Народном музеју градоначелник Шапца Небојша Зеленовић 
отворио је изложбу карикатура која је ове године била веома озбиљна у 
осврту на стварност.

За карикатуру додељена је једна прва награда (Јакша Влаховић), 
две друге (Саша Димитријевић и Слободан Срдић) и три треће (Хуго 
Немет, Зоран Михаиловић и Миленко Лукић). Једна прва награда 
додељена је и за сатиричну причу (Томислав Дрвар), две друге  (Предраг 
Рашула и Александар Чотрић) и две треће (Драгомир Ђурђевић и Бојан 
Љубеновић). За афоризме додељена је једна прва (Огњен Шестић), две 
друге (Јован Г. Стојадиновић и Предраг Рашула) и три треће (Дејан 
Ристић, Милан Р. Симић и Нинус Несторовић).

Дечји чивијашки карневал, увек изванредно маштовит, имао је 
тридесетак група младих Шапчана,  чивијашки генијалци пустили 
су хелијумске балоне са порукама пријатељства, а на стари Шабац 
подсетио је Драган Петровић изложбом у Културном центру „Точкови 
на шабачкој калдрми“.

Последњег дана Чивијаде новинари су победили политичаре, 
у фудбалској утакмици, Верона је промовисала свој туристички 
потенцијал, играло се чивијашко коло, а међународни карневал довео 
је у Шабац 34 трупе из десет земаља. На смену власти дошла су (опет) 
двојица од тројице копредседника, Никола Шкорић и Дејан Ћирјаковић, 
а нови председник Драгољуб Љубичић Мићко, обећао је чивијашком 
народу ништа, ништа и ништа.

Чивијашком журком завршено је септембарско чивијашење које су 
Шапчани 2014. године назвали 3 у 1 – Чивијада, Карневал и Вашар.

Чивијада 2015. године, која је званично трајала три дана, од 
17. до 19. септембра, а незванично неколико дана, понављала 
је исте приче са истих манифестација као и претходних 
година: чивијашки добошар, Чивијашки час у основним шко- 

лама, отварање градског трга(!), подизање карневалске заставе, кар-
невал кућних љубимаца, шампитијада, изложба карикатура у Шабач-
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ком позоришту, промоција књиге америчке илустраторке Еме Фик „Ср-
бија у исечцима“, изложба Милоша Симића под називом „Љубав мајке 
земље“, чивијашко крчкање на Старом граду, дечји карневал, изложба 
Драгана Петровића „Старе фотографије и фотографи“, чивијашко 
издање „Државног посла“, музика шабачких бендова... Није изостала 
ни утакмица у малом фудбалу између новинара и политичара (изостали 
конобари и глумци), па Чивијашко коло, Осми међународни чивијашки 
карневал, трибина „Свеж ваздух“, концерт Марчела, концерт народне 
музике и концерт капела хора Вива вокс.

Председник Чивијашке републике, који је за ову прилику пристао да 
буде премијер,  телевизијски водитељ Зоран Кесић признао је „да добра 
шала тражи жртву“. Али, сви Шапчани нису пристали на паланачку 
снисходљивост према увезеном хумору па су у башти Културно-
уметничког друштва „Абрашевић“, где је некада била чувена кафана 
„Мирамаре“, одржали изборе за старешину независне књажевине 
Чивијалук, а за књаза изабрали афористичара Рада Ђерговића. На том 
малом простору Чивијада је реанимирана шабачким хумором и правом 
кафанском песмом, а добила је и споменик - оригинални колски точак са 
великом гвозденом чивијом.

Вива вокс у Шапцу
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Част чивијаштву спасао је и лист „Чивија“ који је, под насловом 
Победници Чивијаде 2015. објавио награђене карикатуре, сатиричне 
приче и афоризме. Прву награду за карикатуру добио је Шапчанин Дра-
гослав Милутиновић; друга награда додељена је тројици карикатуриста: 
Горану Ћеличанину, Душану Смиљанићу и Шпири Радуловићу; а трећу 
награду добио је Никола Оташ. Прву награду за сатиричну причу до-
дељена је Рајку Косовићу, две друге добили су Александар Стојадино-
вић и Предраг Рашула, а две треће Александар Чотрић и Петар Риста-
новић. Прва награда за афоризам додељена је Екрему Мацићу, друге две 
добили су Зоран Ђуровић Ђурке и Момчило Михаиловић, а две треће 
додељене су Огњену Шестићу и Милану Р. Симићу.

Чивијашким часом у основним школама, 15. септембра, почела 
је Чивијада 2016. године. О хумору и сатири младим Чивијашима 
говорили су афористичари Александар Чотрић и Раде Ђерговић, 
карикатуриста Никола Драгаш и глумци Младен Огњановић и 
Бора Божанић.

Три дана Шабац је био у знаку чивија, а точак је на свој 95. рођендан 
завртео, и чивију му извадио, стари Чивијаш Љуба Марковић.

Чивијашку републику посебно је зашаренио карневал са преко 40 
трупа и хиљаду учесника из 14 земаља. Карневал трудница и беба Шап-

Шапчани на градском тргу прате програме Чивијаде
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чани су назвали „Парада поноса“, а у брзом једењу шампита победила 
је Кристина Ковачевић из Кленка. У традиционалној утакмици полити-
чара и новинара победила је седма сила на пенале, а конобари су узалуд 
чекали глумце. Да нису џабе долазили, одиграли су са политичарима и 
надиграли их. По још једној традицији, на Старом граду организовано је 
чивијашко крчкање, а крчкало се ћуфте у бећар паприкашу.

Посебан тон Чивијади су дале три озбиљно добре изложбе. У Школи 
примењених уметности отворена је постхумна изложба даровитог 
ученика ове школе Милоша Симића под насловом „Од звезда саткан“, 
у Дому културе хроничар старог Шапца Драган Петровић приредио 
је изложбу фотографија под називом „Сава и време теку заједно“, а у 
Народном музеју биле су изложене најбоље карикатуре приспеле на 
конкурс. Прву награду за карикатуру добио је Саша Димитријевић, 
другу Драгослав Милутиновић, а трећу Никола Оташ. Прва награда за 
сатиричну причу припала је Јелени Петровић, друга Милораду Ћосићу, 
а трећа Томиславу Дрвару. Прву награду за афоризам из Шапца је понео 
Милан Р. Симић, другу Екрем Мацић, а трећу Предраг Рашула.

Најважнији догађај Чивијаде била је смена власти у Чивијашкој 
републици. Зоран Кесић предао је дужност Марку Сомборцу, илу-
стратору „Блица“, а Сомборац је Чивијашима одмах поручио да неће 
моћи да објашњава шта им није јасно, већ ће им све то нацртати. 
Примопредаја власти прошла је мирно, у кафани.

За три дана, од 14. до 16. септембра 2017. године, у оквиру Чи-
вијаде одржано је двадесетак програма. Почело је чивијашким 
часом у шабачким основним школама, а настављено изложбом 
цртежа Јелене Чолић у Дирекцији за пољопривреду и изложбом 

карикатура у Позоришту, где су уручене награде за најбољи афоризам, 
сатиричну причу и карикатуру. Прва награда за афоризам додељена је 
Нинусу Несторовићу, друга Марјану Ангеловском, а трећа Братиславу 
Костадинову. Најбољу сатиричну причу на конкурс у Шабац послао је 
Томислав Дрвар, две друге награде припале су Александру Чотрићу и 
Данијели Вучевић, а трећа Милу Пушкарићу. Најбољу карикатуру, по 
оцени жирија, потписао је Зоран Михаиловић, другу награду добио је 
Шпиро Радуловић, а две треће додељене су Николи Драгашу и Сави 
Бабићу.
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На градском тргу одржани су карневал кућних љубимаца, програм 
„Нек се точак покрене“ и концерт Сање Васиљевић. Најслађи део 
Чивијаде окупио је ученике другог разреда основних школа, а победник 
такмичења у брзом једењу шампита без руку био је Лука Белић. Базар 
старих и уметничких заната, дечји чивијашки карневал и изложба 
фотографија Драгана Петровића о старом Шапцу обележили су други 
дан Чивијаде, као и чивијашко крчкање. Учешће је узело десет екипа 
са 50 такмичара из 14 градова, а најбољи бећарац укрчкала је екипа из 
Руме.

У финишу белосветског вашара хумора и сатире, глумци су били 
бољи фудбалери од конобара, а новинари од политичара. Чивијашко коло 
играло је испред Пореске управе, где је промовисан и нови председник 
Чивијашке републике, а затим је кроз пешачку зону продефиловала 
поворка трудница и беба. Крај је зашаренио велики међународни 
карневал у коме је учествовало 35 трупа из десет земаља.

Нови председник Чивијашке републике, глумац Бранислав Лечић 
обећао је да ће из чивијашке дружине избацити сваког ко не уме да се 
смеје себи, јер то значи да не уме да се смеје ни другима.

Увек маштовити: Чивијашки подмладак
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Пола века од прве Чивијаде Туристичка организација града 
Шапца обележила је изложбом карикатура и афоризама на 
отвореном, најбољих у протеклих 50 година, а програми су, већ 
по традицији, почели позивним словом чивијашког добошара, 
глумца Боре Божанића, и чивијашким часом у основним 
школама.

Првог дана, 13. септембра 2018. године, у Школи примењених 
уметности отворена је изложба радова пристиглих на конкурс „Кри-
ла“, у знак сећања на преминулог ученика Милоша Симића. Прву на-
граду равноправно су поделили Јелена Мијаиловић и Славко Јанковић, 
а специјална награда додељена је Огњену Новаковићу. У шабачком 
позоришту отворена је изложба карикатура и додељене награде, а 
програм „Нек се точак покрене“ и шампитијада на градском тргу. За 
прву награду брзински је смазао шампиту Дарко Бохнец.

Прву награду за афоризам добио је Миле Ђорђијоски, две друге 
добили су Станислав Томић и Милан Р. Симић, а две треће Јелена 
Кујунџић и Братислав Костадинов. Прву награду за сатиричну причу 
жири је доделио Мићи М. Тумарићу, две друге добили су Предраг 
Рашула и Драгутин Милић Карло, а две треће Иван Мрђен и Зоран 
Додеровић. Награду за најбољу карикатуру добио је Васо Крчмар, две 

Центар Шапца септембра 2018.
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друге награде припале су Сави Бабићу и Саши Димитријевићу, а две 
треће Николи Драгашу и Петру Гуглети.

Деца су обележила други дан карневалима, а Драган Петровић своју 
изложбу фотографија из историје Шапца насловио је „Из пламена у 
живот“. Традиционалне чивијашке утакмице у малом фудбалу одигране 
су трећег дана. Конобари  су победили глумце, а новинари политичаре. 
Извештачи кажу да је игра била узбудљива, а резултати извесни.

Новом председнику Чивијашке републике, карикатуристи Пре- 
драгу Кораксићу Кораксу, специјални кључ града предао је одлазећи 
председник Бранислав Лечић, а после примопредаје власти, чивијашки 
карневали затворили су још једну Чивијаду.

Такмичење у брзом једењу шампита

Предраг Кораксић и Бранислав Лечић
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„ШАБАЧКА ЧИВИЈА“ 
ЛИСТ ЗА ШЕРЕТЛУК И ЗАЈЕДАЊЕ

Хумористичка штампа у Србији има дугу и богату историју. Први 
лист ове врсте, под именом Шаљивац, појавио се 1850. године, отприли-
ке у исто време када су листови тог профила почели да излазе и у другим 
земљама Европе. Од тада је покренуто мноштво листова неуједначеног 
квалитета и трајања, што је зависило, највише, од деловања политичких 
фактора. По неписаном правилу, оштрицом сатире секле су се тренутно 
владајуће државне власти и због тога су скоро сви хумористичко-
сатирични листови пролазили кроз исте муке, без обзира на актуелни 
распоред политичких снага. Квалитет и уметнички домети ових листова 
зависили су првенствено од талента људи који су били њихови уредници, 
новинари и сарадници, а тим послом нису се бавили искључиво новинари 
већ и многи знаменити књижевници, публицисти и, уопште, људи од 
пера: Јован Јовановић Змај, Радоје Домановић, Бранислав Нушић, Брана 
Цветковић и низ других.

Према записаним сећањима млађег уредника Шабачке чивије 
Младена Ст. Ђуричића, једну од трију шабачких штампарија прекупио 
је 1904. године Лесковчанин Светозар Заре Грданички, дотадашњи 

дрогерист. Весељак и подругљивац, као 
власник штампе, Грданички се осетио поз- 
ваним „да прихвати узде и да ускочи у 
кола која су јездила у весели подсмех и 
заједање... Тако је једне од првих недеља у 
септембру 1906. звизнуо  први бич сатире 
изнад огромног мравуљара на сточно-жи-
тарско-шљиварској тржници у виду Чивије, 
листа за шалу и забаву... У заглављу, с леве 
стране: сељак с прутом навози препуна во-
лујска кола на калдрму, забленут у дућане с 
робом, а варошки мангупчићи извукли чи-
вију из главчине и точак спао...“ 

Светозар Грданички 
са женом
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Песмом Поздрав Чивији, Младен Ст. Ђуричић је из шегртске ке-
цеље „ускочио“ и то „тајно“ у писце, а убрзо је постао и уредник овог 
првог шабачког сатиричника. О томе како је Чивија измицала цензури, 
Младен Ст. Ђуричић је причао: „После сваке треће забране, да му не 
задаве лист законским прописима, Грданички је мењао име. Враћао је 
старо име Чивија, с врло ситним, скоро невидљивим словима изнад за-
главља: стара или нова. Потом опет Шабачка чивија, стара или нова, 
па онда прва, друга, трећа. Тако је могло у бесконачност, и полиција је 
остајала беспомоћна. И њој је ударена чивија.“

Шабачка чивија, први шабачки сатиричник, писао је Ђуричић, уга-
сила се тихо и нечујно, по једнима с јесени 1911. а по другима уочи Првог 
балканског рата - можда једним или два броја у 1912. години. Радивоје 
Марковић, међутим, пише да се тврдња Младена Ст. Ђуричића да је 
лист излазио до пред Балканске ратове не може прихватити без резерве. 
Народна библиотека у Београду располагала је пре Другог светског 
рата само са 13 примерака, који су уништени у шестоаприлском пожару 
1941. године. Лист је излазио једанпут недељно, а Народна библиотека 
имала је од првог (који је изашао 10. септембра 1906), сем трећег, све 
бројеве до четрнаестог, који је носио датум 10. децембар 1906. Младен 
Ст. Ђуричић у претпоставци да је Шабачка чивија живела најмање пет и 
по година позива се и на мишљење Драге Грданички, а сам је пронашао 
у Параћину, у Жикишоновој заоставштини, један примерак из треће 
године излажења и поклонио га Народној библиотеци у Шапцу.

Сарадници Чивије: Младен 
Ст. Ђуричић (1889-1987), та-
да шабачки шегрт, потајно је 
писао и потписивао се са Млад-
Милтијад,  и Живојин Павло- 
вић Жикишон (1885-1950), та-
да студент сликарства у Бео-
граду. Са Жикишоном у Чивији 
су се појавиле прве карикатуре 
и илустрације, па је Грданички 
испод свог имена писао: Главни 
сарадник Жикишон.
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Организујући прву Чивијаду 1968. го- 
дине, Шапчани су васкрсли и лист „Чи-
вију“. Издавач је био „Глас Подриња“, 
штампана је у новосадском „Дневнику“, 
а у заглављу је писало: 
Чивија - српски недељник за шалу и за-
баву
Светозар Грданички, оснивач, власник и 
главни уредник од 1906. до 1912.
Јоргаћ Г. Крстић, одговорни уредник од 
1906. до 1912.
Чивија - усмени дневник од 1912. до 
1968.
Чивија - југословенски лист за хумор и 
сатиру  од 16. септембра 1968.
Витомир Бујишић, директор
Драгиша Пењин, главни и одговорни 
уредник
Лист излази с мене на уштап

„Чивија“ број 85, 17. август 1908.„Чивија“ број 67, 6. април 1908.
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Друга Чивијада 1969. године 
издала је две „Чивије“, једну за 
јавност а једну за јавног тужио-
ца.

Чивија - југословенски лист 
за хумор и сатиру 

Прва „Чивија“, која је носи-
ла датум 11. септембар 1969. 
године, у издању Заједнице кул- 
турних установа Шапца, чији 
је главни уредник био Милован 
Витезовић, а одговорни Верољуб 
Павловић, забрањена је и за-
плењена још у штампарији НИП 
„Политика“. Два дана касније, 
13. септембра, у издању Одбора 
Чивијаде 69, у штампарији 
„Дневника“ у Новом Саду, иза-
шао је број на који окружни 
тужилац није имао примедбе. 
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Чивија - југословенски лист 
за хумор и сатиру 
„Чивија“ 1970. године штам- 

пана је 17. септембра у „При-
вредном прегледу“ у Београду, 
главни уредник био је Властимир 
Ерчић, а одговорни Томислав 
Арсеновић. 

Чивија - независни југосло-
венски лист за хумор - шеретлук 
- сатиру 

Редакцијски одбор уређи-
вао је „Чивију“ 1971. године ко- 
ја је, у новосадском „Дневнику“ 
штампана 11. јуна. У Одбору су 
били:  Витомир Бујишић, Бо-
ра Ољачић, Миодраг Спајић и 
Миле Станковић, који је био 
главни и одговорни уредник. 
Уредници карикатура били су 
Милић од Мачве и  Владислав 
Лалицки.
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Чивија - независни југосло-
венски лист за хумор - шеретлук 
- сатиру 

Последња „Чивија“, пред 
укидање Чивијаде, штампана 
је 15. септембра 1972. године у 
новосадском „Дневнику“. Лист 
је потписао Редакцијски одбор: 
Миле Станковић (главни и одго-
ворни уредник), Витомир Буји-
шић, Драгиша Пењин, Миодраг 
Спајић и Јован Лукић (уредник 
карикатуре и технички уредник). 

21. септембар 1990.
Чивија - независни југосло-

венски лист за хумор - шеретлук 
- сатиру 

Бошко Војиновић, директор
Новица Прстојевић, главни и 

одговорни уредник
Веселин Крстић и Зоран То-

шић, уредници
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19. септембар 1991.
Чивија - независни југосло-

венски лист за хумор - шеретлук 
- сатиру 

Бошко Војиновић, директор
Бранко Јелић, главни и од-

говорни уредник

24. септембар 1992.
Чивија - независни лист за 

хумор - шеретлук - сатиру
Велимир Милошевић, ди-

ректор
Бранко Јелић, главни и од-

говорни уредник
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16. септембар 1993.
Чивија - независни лист за 

хумор - шеретлук - сатиру 
Бранко Јелић, директор
Стана Муњић, главни и од-

говорни уредник

15. септембар 1994.
Чивија - независни лист за 

хумор - шеретлук - сатиру 
Бранко Јелић, директор
Стана Муњић, главни и од-

говорни уредник
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Године 1995. није било ни 
Чивијаде ни листа.

18. септембар 1996.
Чивија - независни југосло-

венски лист за хумор - шеретлук 
- сатиру 

Милојко Трифуновић, ди-
ректор

Раде Ђерговић, одговорни 
уредник 

Бора Ољачић и Миодраг 
Спајић, уредници



133 

 

 

          

9. октобар 1997.
Чивија - југословенски ху-

мористички лист 
Милојко Трифуновић, ди-

ректор
Томислав Јеротић, главни и 

одговорни уредник 
Никола Девура, уредник
Драган Милутиновић, уред-

ник карикатура

16. септембар 1998.
Чивија - југословенски ху-

мористички лист 
Милојко Трифуновић, ди-

ректор
Томислав Јеротић, главни и 

одговорни уредник 
Никола Девура, уредник
Драган Милутиновић, уред-

ник карикатура
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23. септембар 1999.
Чивија - југословенски ху-

мористички лист 
Уређује редакција

30. март 2000.
Чивија - југословенски ху-

мористички лист 
Раде Ђерговић, уредник 
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Чивија - југословенски  
лист за хумор и сатиру

2001. године лист „Чивија“ 
штампан је у два издања: 

1. априла и 18. септембра.
Зоран Николић, директор
Раде Ђерговић, уредник
Крстивоје Илић, специјални 

уредник

Од 1990. до 2001. године 
„Глас Подриња“ је био издавач 
листа „Чивија“, а од 2002. године 
као издавач потписује се Тури-
стичка организација Шапца.
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18. септембар 2002.
Чивија - југословенски лист 

за хумор и сатиру
Живорад Опанковић, дирек-

тор
Раде Ђерговић, уредник

19. септембар 2003.
Чивија - југословенски  лист 

за хумор и сатиру
Живорад Опанковић, дирек-

тор
Раде Ђерговић, уредник
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16. септембар 2004.
Чивија - југословенски  лист 

за хумор и сатиру
Живорад Опанковић, дирек-

тор
Раде Ђерговић, уредник
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Чивија  белосветски лист за 
шалу и забаву

2005. године лист „Чивија“ 
штампан је у три издања:  до-
датак листу „Глас Подриња“  
8. септембра; специјално издање 
15. септембра; треће издање, по 
завршетку Чивијаде, 22. септем-
бра.

Милан Бечејић, директор
Бранко Јелић, главни уред-

ник

21. септембар 2006.
Чивија  лист за шалу и за-

баву
Зоран Пурешевић, директор
Стана Муњић, главни и од-

говорни уредник
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Септембар 2007.
Чивија  лист за лаке чар-

ламе и зезалице
Чивије поставио па повадио: 

Милан Бечејић

Септембар 2008.
Чивија лист за хумор и 

сатиру
Директор који о припреми 

листа ништа није знао: Дра-
гојло Лазић

Чивије у конспирацији пос- 
тавио: Милан Бечејић уз не- 
себичну помоћ информативног 
сервиса РТВ Шабац
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Септембар 2009.
Чивија лист за хумор и са-

тиру
Без импресума.

Септембар 2010.
Чивија лист за хумор и са-

тиру
Без импресума, додатак 

„Подринским“.
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Септембар 2011.
Чивија лист за хумор и сатиру
Неодговорни уредник издања:  

М. Бечејић
Фотографије: Југа Свевидећи + 

Сања продакшн
Политика: Драгослав Михаи-

ловић Дража
Економија: Едвард Кардељ Цви-

чек
Друштво: Сава Ковачевић Шу-

мар
Хроника: Слободан Пенезић Кр-

цун
Култура: Пепца Кардељ Меди-

цинка
Спорт: Пеко Дапчевић Бели коњ
Забава: Јосип Броз Непоновљиви
Дистрибуција: по шумама и го-

рама
Огласно: папрено
Претплата: пожељна
Штампа: илегални гештетнер

Септембар 2012.
Чивија лист за хумор и 

сатиру
Неодговорни уредник из-

дања: Бечеја
Фото: Југа
Графичка обрада: Пиацун
Редакција: састав познат 

истражним органима
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Септембар 2013.
Чивија лист за хумор и са-

тиру
Неодговорни уредник изда-

ња: Бечеја
Фото: Југа
Графичка обрада: Пиацун
Редакција: састав познат ис- 

тражним органима

Септембар 2014.
Чивија лист за хумор и са-

тиру
Неодговорни уредник изда-

ња: Бечеја
Фото: Југа
Графичка обрада: Пиацун
Редакција: састав познат ис- 

тражним органима
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Септембар 2015.
Чивија лист за хумор и са-

тиру
Неодговорни уредник изда-

ња: Бечеја
Фото: Југа
Графичка обрада: Пиацун
Редакција: састав познат ис- 

тражним органима

Септембар 2016.
Чивија лист за хумор и са-

тиру
Неодговорни уредник изда-

ња: Бечеја
Фото: Југа
Графичка обрада: Пиацун
Редакција: састав познат ис- 

тражним органима
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Септембар 2017.
Чивија лист за хумор и са-

тиру
Неодговорни уредник изда-

ња: Бечеја
Фото: Југа
Графичка обрада: Пиацун
Редакција: састав познат ис- 

тражним органима

Септембар 2018.
Чивија лист за хумор и сати-

ру
Неодговорни уредник изда- 

ња: Бечеја
Фото: Југа
Графичка обрада: Пиацун
Редакција: састав познат ис- 

тражним органима



145 

ПРЕДСЕДНИЦИ ЧИВИЈАШКЕ РЕПУБЛИКЕ
Чивијашка република за 50 година постојања имала је 33 

председника, међу којима су биле само две даме. После чивијашког 
пуча, од 1992. до 2000. године Шабац је био кнежевина којом је владао 
један кнез, а смењивало се седам премијера чивијашке владе. Од 2001. 
године чивијашки народ поново живи у републици и сваке године мења 
председника.

Чивијашком републиком председавало је: седам књижевника, 
десет глумаца, три музичара, један редитељ, осам новинара-водитеља-
сатиричара-афористичара, један лекар, један конобар и двојица 
карикатуриста. Ценећи образовање, Чивијаши су за председника бирали 
једног доктора наука и два академика, али су ипак два мандата дали 
конобару. Без председника остали су 2009. године, а 2013. изгласали су 
два.

Михаило Миле Станковић (Шабац, 1911 - 
Београд, 2002), песник, прозни и хумористички 
писац, новинар и дугогодишњи уредник ху-
мористичких емисија у Радио Београду.

Гимназију је завршио у Шапцу, дипломирао 
права на Универзитету у Београду, а докторирао 
на Сорбони у Паризу. Ни дана није провео у 
струци, јер су му новинарство и књижевност били 
преокупација.

Рођен је, говорио је, без свог пристанка, 
једино се сагласио да му родно место буде Шабац. 
До краја живота „ни по једном параграфу се није 

замерио родном граду“, а о томе како је постао писац имао је типично 
чивијашку причу коју је испричао Моми Капору, а овај је објавио у јед-
ној колумни, октобра 2009. године:

„Познати хумориста Миле Станковић причао ми је како је он постао 
писац. Пошао сам из Шапца лађом за Београд на студије - причао је, а 
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када се брод одвојио од пристаништа, отац ми довикну ’Пиши сине!, и 
ја почех тако да пишем.“

Објавио је више књига песама: Дан има велике очи, Хиљаду осмеха и 
једна суза, Кочијашке баладе, Брига о нојевима, Шкољка, Химна за сваки 
дан, Куда лете крокодили; приповедака: Стожер, Путнички воз, Чо-
век у тесном капуту, Кроз иглене уши и романе: Друштвена опасност и 
Гутачи магле. Из пера Мила Станковића изашла је радио драма Кравата 
у шареном излогу, радио комедија: Опасан сведок, Ноћна посета, Два 
бела голуба, Срећа пред судом, Хамлет и крокодили, Приватно стварање 
света и Весела паучина, као и ТВ комедије Домаћи странац, ироничне 
приче Бронзани коњ маше репом и друге.

 Покретач и главни уредник хумористичког часописа „Ветрењача“ 
који је у Београду излазио 1958. и 1959. године.

Први председник Чивијашке републике 1968. 

Бранко Ћопић (Хашани, 1915 - Београд, 
1984), књижевник, члан Српске академије наука и 
уметности и Академије наука и уметности Босне и 
Херцеговине. 

На Филозофском факултету у Београду дип-
ломирао 1940. године. Прву причу објавио 1928. 
године, а прву приповијетку 1936. Све време рата, 

у партизанима, био је ратни дописник. После рата неко време радио је 
као уредник дечјих листова у Београду, а потом почео професионално 
да се бави књижевношћу. Сматра се једним од највећих дечјих писа-
ца рођених на југословенским просторима. Превођен је на енглески, 
немачки, француски и руски језик.

Већина Ћопићевог прозног опуса хумористички је интонирана, а 
хумор налази у природи и менталитету његових јунака који и у најтежим 
животним тренуцима знају да сачувају ведрину и да се насмеју чак и 
властитој невољи. 

Објавио је 15 збирки приповедака (Под Грмечом, Борци и бјегунци, 
Свети магарац, Сурова школа, Људи с репом, Љубав и смрт, Доживљаји 
Николетине Бурсаћа, Горки мед, Башта сљезове боје...), пет романа 
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(Пролом, Глуви барут, Не тугуј бронзана стражо, Осма офанзива, 
Делије на Бихаћу), три збирке песама, две комедије  и 27 књига за децу 
(У свијету медвједа и лептирова, Јежева кућица, Приче испод змајевих 
крила, Доживљаји мачка Тоше, Орлови рано лете, Дједа Тришин млин, 
Магареће године, Мала моја из Босанске Крупе, Глава у кланцу, ноге на 
вранцу...).

Председник Чивијашке републике 1969. 

Нела Ержишник (Бања Лука, 1922 - Волоско 
код Опатије, 2007), хрватска комичарка, рођена 
под именом Невенка Марас, а потом узела име 
Марија Блажевић. Са породицом се преселила у 
Загреб 1935. године, где је завршила студије глу-
ме и каријеру почела у Хрватском народном каза-
лишту.

Улогом Марице Хрдало, која је у еми-
сијама тадашње Радио-телевизије Загреб као обична, једноставна 
жена коментарисала актуелности у земљи и у свету, стекла је велику 
популарност као комичарка.

Председница Чивијашке републике 1970. 

Милосав Мија Алексић (Горња Црнућа, 1923 
- Београд, 1995), филмски и позоришни глумац. По 
завршеној гимназији у Крагујевцу уписао је права, 
а глумом се аматерски бавио још од гимназијских 
дана. Од ослобођења па до 1948. године био је члан 
Народног позоришта у Крагујевцу. Члан Југосло-
венског драмског позоришта у Београду постао је 
1951. године, а у Народно позориште прешао 1965. 
и ту остао до краја своје позоришне каријере. 

Највећу популарност стекао је у серијама педесетих и шездесетих го-
дина двадесетог века. Играо је у више од две трећине свих екранизација 
Нушићевих дела. 

Председник Чивијашке републике  1971. 
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Владимир Булатовић Виб (Сопотско, 1931 
- Нови Сад, 1994), књижевник и новинар, један 
од дугогодишњих уредника „Политике“ и главни 
и одговорни уредник „Политикиног забавника“. 
Према анкети часописа „Носорог“ Виб је про-
глашен за најбољег сатиричара свих времена. 
Девети међународни Сатира фест 2011. био је 
посвећен осамдесетој годишњици рођења Владе 
Булатовића Виба и одвијао се под слоганом: Ви(б) 
и Ми.

Његова дела су: Будилник (сатира, 1963.); Мењачница идеала (сатира, 
1965.); Велико спремање (1971.); Корак назад (афоризми, 1976.); Избор 
- Шта је писац хтео да каже? Окретне и друге игре (постхумно 1994.)

Председник Чивијашке републике 1972. 

Душан Ковачевић (Мрђеновац, 1948), драм-
ски писац. Гимназију је завршио у Новом Саду, 
а на Академији за позориште, филм, радио и 
телевизију у Београду дипломирао на одсеку 
Драматургије 1973. године. Радио је у ТВ Београд 
као драматург, затим на Факултету драмских умет-
ности у Београду у звању доцента, а од 1998. годи-
не је директор Звездара театра у Београду.

Дописни члан САНУ од 2000. а редовни од 
2009. године. О Душану Ковачевићу говори се као о нашем савременом 
Нушићу.

Његова најпознатија остварења су: Маратонци трче почасни круг, 
Радован III Пролеће у јануару, Свемирски змај, Луминација на селу, Ко 
то тамо пева, Сабирни центар, Балкански шпијун, Свети Георгије 
убива аждаху, Клаустрофобична комедија, Професионалац, Урнебесна 
трагедија, Лари Томпсон, трагедија једне младости, Контејнер са пет 
звездица, Доктор Шустер, 20 српских подела (Срба на Србе), Генерална 
проба самоубиства, Живот у тесним ципелама...

Председник обновљене Чивијашке републике 1990. 
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Слободан Новаковић (Београд, 1939 - Бео- 
град, 2007), књижевник, редитељ и драматург, 
који је у своје занимање убрајао и љубав према 
„Партизану“, за чију је химну написао текст, у 
свом књижевном раду свом снагом је тежио хумо-
ру, али оном дубљем, готово са тезом. 

Завршио је Академију за позориште, филм, 
радио и телевизију. Свестран телевизијски аутор, 
био је драматург популарних хумористичких 

серија Музиканти, Грађани села Луга, Камионџије, Дипломци, Љубав на 
сеоски начин, Младићи и девојке, а касније и серије Сиви дом.  Почео је, 
потом, и да режира, углавном по сопственим сценаријима. Дебитовао је 
1971. године, режијом документарног ТВ филма Дерби у Великом селу, а 
годину дана касније режирао је и свој први играни ТВ филм Време коња 
(1972). Оба филма су освојила награде на међународним фестивалима.  
Режији се вратио десетак година касније, када с музичким ТВ филмом 
Родослов (1985) осваја награду  на фестивалу у Даблину.

Објавио је књиге: Време отварања, Филм као метафора, Лудости, 
Краљеви и поданици, Како браћа Маркс читају браћу Грим, Алиса у 
Вавилону и друге. 

Председник Чивијашке републике 1991. 

Драгиша Пењин (Кленак, 1925 - Шабац, 
2000), књижевник и новинар. Основну школу и 
гимназију завршио је у Шапцу и, пред рат, започео 
студије ветерине у Београду, али их је морао пре-
кинути. Дипломирао је на Вишој педагошкој шко-
ли у Београду 1950. године. Готово цео радни век 
провео је као новинар „Гласа Подриња“. 

Објавио је 48 књижевних дела. Најбројније 
су збирке песама, међу којима посебно место 
заузимају песме за децу. 

Посебно су популарне његове компоноване песме, које су постале 
прави хитови: Кад је деда лумповао и Над Шапцом је месечина, за које је 
музику написао Милутин Поповић Захар. 

1992. Чивијашка република постала кнежевина, а Драгиша Пењин 
доживотни кнез.
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Радивоје Бојичић (Иванград - данас Бера-
не у Црној Гори, 1949), књижевник и сатиричар. 
Главни уредник најстаријег и сада јединог српског 
хумористичко-сатиричног листа „Ошишани 
јеж“. Објавио романе: Удбина зграда, Спонзор 
ноћас мора пасти, Између два света, Како сам 
убио Гутенберга, Пад увис, Капетан Визин, На 
ушћу двеју река испод Авале, Мулен ружа, За 
одличан успех и примерно владање, Ријалити шоу, 
Сервантес међу шљивама. Збирке афоризама: 

Африка за петама, Превише тачно. Збирке сатиричних прича: Приче 
из политике, Жестоки момци. Сатиричну прозу: Срби после Христа, 
Српско-политички речник, Откачена читанка. Монодраме: Продавац 
магле, Ја, резервиста, Ало, ође мобилни, Позови ме одмах, Жизела. 
Телевизијске драме: Госпођа другарица и другарица госпођа, Малбаши, 
Жеља звана трамвај. 

Председник чивијашке владе 1992. 
    

Боривоје Бора Ољачић (Лешница, 1930), 
основну школу завршио је у родном месту, 
гимназију у Лозници и Шапцу, а Филозофски фа-
култет у Београду. Прве новинске текстове објавио 
у „Гласу Подриња“ 1949. године. Професионални 
новинар од 1956. године у „Борби; новинар и 
уредник  „Студента“ до 1960. године, а од 1960. 
до пензионисања 1995. године у Радио Београду.

Објавио је три књиге и ушао у енциклопедије 
југословенске сатире и хумора. Добитник је више награда на смотрама 
сатире и фестивалима хумора. „Сребрну урму“ добио је 1968. у Бодригери 
(Италија), а „Златног јежа“ 1972. године  у Софији (Бугарска).

Члан је Удружења новинара Србије, Удружења књижевника Србије 
и Удружења драмских писаца Србије.

Председник чивијашке владе 1993. 
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Живојин Јевтић - Бата Мрав (Зворник, 1932 
- Шабац, 2007), по образовању просветни радник 
- професор физичке културе, помоћник дирек-
тора, саветник, по љубави за уметност музичар - 
члан београдских друштава „Шпанац“ и „Бранко 
Крсмановић“ и шабачког „Абрашевића“.

Популарни кларинет шабачког ансамбла 
„Стари звуци“.

Председник чивијашке владе 1994. 

Јован Јова Радовановић (Београд, 1941), му-
зичар, најупечатљивији члан оркестра „Седморица 
младих“ који је ушао у Гинисову књигу рекорда 
као ансамбл са најдужим стажом у готово 
непромењеном саставу, од 1959. до 1991. године. 
Били су један од најбољих шоу бендова (Седам 
плус седам, Будите уз нас).

Створен да забавља, Јова је био најбољи 
комичар међу њима, а свирао је кларинет, флауту 
и саксофон. Са распадом Југославије распао се и 
оркестар и он тада започиње соло каријеру. На 

телевизији Пинк имао је свој шоу програм под називом Повуци ручну 
који се емитовао од 2002. до 2004. године, а и данас ради. Има једну 
дечју представу.

Председник чивијашке владе 1996.  

Борис Бизетић (Београд, 1950), музичар и 
текстописац, прославио се као вођа групе „Роке-
ри с Мораву„, коју је основао 1977. године, а која 
је изводила песме са духовитим текстовима и на-
родњачком музиком, заправо веома озбиљне, са 
критичким освртом на друштво. До 1991. године, 
када је група прекинула рад, били су најтиражнија 
група из Србије.

Председник чивијашке владе 1997. 



152

Синиша Павић (Сињ, 1933), завршио је Прав-
ни факултет у Београду 1956. године, а већ три 
деценије серије које су снимане по његовим сце-
наријима забављају широке народне масе. Први 
роман Синише Павића, „Вишња на Ташмајдану“, 
је после велике популарности дочекао и филмску 
адаптацију, а његово друго дело „Врућ ветар“ је 
доживело огромну популарност, пре свега након 
снимања истоимене серије.

 Сценарији које је Павић још написао су: Отписани, Бољи живот, 
Срећни људи, Породично благо, Стижу долари, Бела лађа, Дипломци.

Председник чивијашке владе 1998. 

Миленко Заблаћански (Богатић, 1955 - Бе-
оград, 2008), глумац, режисер и сценариста. У 
Шапцу је завршио гимназију, а дипломирао на 
Факултету драмских уметности у Београду, у кла-
си професорке Огњенке Милићевић. Каријеру 
је започео у позоришту Бошко Буха, а 1985. 
године прешао у Позориште на Теразијама. Ширу 
популарност стекао је играјући у телевизијским 
драмама, а посебно у серијама Синише Павића 

Срећни људи, Породично благо, Стижу долари и Бела лађа.
Председник чивијашке владе 1999. 

Зоран Гвозденовић Ренџа (Велико Село, 
1962), шабачки конобар који је тужио Слободана 
Милошевића. Глумац аматер, афористичар, ме-
наџер продаје, координатор за сеоски аматеризам. 
Више од  десет година организовао је „Бубијаду“, 
скуп љубитеља фолксвагенових возила.

Председник Чивијашке републике 2001. и 
2002. 
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Раде Ђерговић (Лозница, 1948), основну, 
средњу, вишу и чивијашку школу завршио у Шап-
цу. Радио као просветни радник по селима Србије, 
а пензионисан као библиотекар у Библиотеци ша-
бачкој.

До сада објавио 12 књига, углавном сатиричног 
жанра.

Члан је Удружења књижевника Србије и 
београдског афористичарског круга.

Заступљен је у многим антологијама афо-
ризама. Превођен на руски, пољски и македонски језик.

Награђиван више пута за радове у земљи и иностранству.
Председник Чивијашке Републике 2003. 

Др Слободан Симић  (Ужице, 1963), основну 
и средњу школу завршио у Ужицу. Општу 
медицину студирао у Новом Саду и Београду 
где је и дипломирао 1990. године. Специјалиста 
психијатрије је од 1997. године, звање примаријуса 
има од 2009. године, а специјалиста судске 
психијатрије је од 2010. године.

Живи и ради као психијатар у Београду.
Први штампани рад, у новосадском Гласу 

омладине, 1985. година, били су афоризми.
Председник Чивијашке републике 2004. 

Јелисавета Сека Саблић (Београд, 1942), 
филмска, позоришна и телевизијска глумица, која 
слови за највећу домаћу комичарку.

Дипломирала је 1965. године глуму у класи 
Мате Милошевића на Академији за позориште, 
филм, радио и телевизију у Београду. Од 1967. 
чланица је Атељеа 212, где је остварила најзначај-
није позоришне улоге.

Најпознатија је по улогама у филмовима 
Бурдуш, Тесна кожа 3, Рад на одређено време, Мој тата на одређено 
време, Секула и његове жене и Секула се опет жени. Изузетне комичар-
ске способности показала је у ТВ серијама Бољи живот и Срећни људи. 
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У серији Породично благо играла је главну сестру Антонију, а врхунац 
популарности доживела је захваљујући ситкому Љубав, навика, паника. 
Године 2008. сврстана је међу најбоље српске глумице свих времена по-
ставши лауреат награде Велика Жанка, а две године касније добила је и 
Добричин прстен за животно дело.

Председница Чивијашке републике 2005. 

Богољуб Митић Ђоша (Власотинце, 1968 
- Београд, 2017), глумац и хумориста. Надимак 
Ђоша или Бата Ђоша добио је по улози Ђоше коју 
је играо у ТВ серији „Породично благо“.

Неколико година био је и стални члан ша-
бачког позоришта.

Председник Чивијашке републике 2006. 

Милан Лане Гутовић (Београд, 1946), филм-
ски и позоришни глумац. Завршио Академију за 
позориште, филм, радио и телевизију у Београду и 
1967. године дошао y Југословенско драмско позо-
риште. Добитник је Стеријине награде, „Ћурана“ 
на Данима комедије, награде „Зоран Радмиловић“ 
и неколико годишњих награда Југословенског 
драмског позоришта. Глумио је у неколицини 
филмских комедија међу којима су и четири дела 
„Тесне коже„, где је са Николом Симићем играо 

једну од главних улога и која је доживела енормну гледаност.
Председник Чивијашке републике 2007. 

 Радош Бајић (Медвеђа, 1953), глумац, сцена-
риста и редитељ. Основну школу завршио је у род-
ном месту, Средњу музичку у Нишу, а Факултет 
драмских уметности у Београду. Прву запажену 
улогу остварио је у филму Сарајевски атентат 
1975. године, а прославио се улогом Далибора у 
филму Партизанска ескадрила из 1979. године. 
Велику популарност донео му је лик Секуле у 

филмовима Секула и његове жене, Секула се опет жени и Трећа срећа, 
са тематиком шумадијског села. Крајем 2007. је на локацијама у свом 
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родном месту и околини снимио ТВ серију Село гори, а баба се чешља 
која има сличну тематику. Серија је постигла огромну гледаност.

Председник Чивијашке републике 2008. 

Огњен Амиџић (Шабац, 1975), музичар и те-
левизијски водитељ. На шабачкој телевизији водио 
је музичку емисију, а када је завршио гимназију 
отишао је у Београд и започео студије историје. 
Новинарством се бавио у радио станици Београд 
202, а потом и на Радио-телевизији Србије на којој 
је водио, у то време, популарну музичку емисију 
Гаража. Године 2001. прелази на ТВ Пинк, на којој 
осмишља нову забавну форму јутарњег програ-
ма. Године 2005. заједно са Маринком Маџгаљем 

оснива групу „Фламингоси„.  На ТВ Пинк води емисију Амиџи шоу. 
Изабрани председник Чивијашке републике 2009. 

Сергеј Трифуновић (Мостар, 1972), глумац, 
један од најпопуларнијих глумаца своје генерације 
из Србије. На Факултету драмских уметности у 
Београду дипломирао је 1994. године, а 2009. го-
дине постао асистент свом некадашњем професо-
ру Владимиру Јевтовићу.

Прву улогу на великом платну добио је у 
филму Горана Паскаљевића Туђа Америка из 
1995. године. Следе филмови: Убиство са преду-
мишљајем, Стршљен, Спаситељ, Буре барута...  

француска драма Љубавници, амерички филм Три после поноћи, хит Кад 
порастем бићу Кенгур,  Караула, Турнеја...

Председник Чивијашке републике 2010. 

Петар Лазић (Косјерић, 1960 - Београд, 2017), 
један од најугледнијих сатиричара. Превођен је на 
тридесетак језика и заступљен у преко педесет 
светских зборника и антологија. Од 1984. до 
укидања 1996. био је аутор текстова, редитељ 
и уредник „Индексовог радио позоришта“, а од 
тада: главни и одговорни уредник сатиричног ли-
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ста „Наша крмача“, директор и главни и одговорни уредник сатирич-
но-политичког магазина „Бре!“, директор и главни и одговорни уредник 
дневног листа „Глас јавности“. Од 2005. био је саветник за медије СМЕ 
- Европске уније.

Публицистичке текстове, коментаре, прозу, поезију и афоризме 
објављивао је у стотинак новина и часописа у Србији и свету. За 
свој књижевни, публицистички и новинарски рад, као и за радијско 
стваралаштво, добио је десетак награда.

Изабрана дела у пет књига штампана су 2005. године.
Председник Чивијашке републике 2011. 

Љубодраг Стојадиновић (Ниш, 1947), ко-
ментатор „Политике“. Новинарством се бави од 
1968. Професионални војник био је од 1970. до 
1995. године. Каријеру завршио као пуковник у 
резерви. Суђен пред војнодисциплинским судом 
због деликта мишљења. Магистар социологије 
масовних комуникација. Добитник је „Златног 
јежа“ (1992) и свих значајних новинарских награ-
да у Србији.

Објавио је десет књига.
Председник Чивијашке републике 2012. 

Уместо председника,  Чивијада 2013. добила је копредседнике, 
актере популарне емисије РТВ Војводине „Државни посао“. 

 Никола Шкорић, професор историје, рођен 
је у Ријеци 1976. године. Избегао у Србију 1992. 
Није могао да нађе посао у струци, па је држао 
часове и предавао енглески језик. Године 2008. 
јавио се на конкурс Радио-телевизије Војводине за 
хонорарног сарадника. Запослен је у дизајнерском 
студију где смишља слогане. 
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Дејан Ћирјаковић, музичар, рођен 1979. 
у Новом Саду, где је на Музичкој академији 
студирао смер удараљке. Свира у бенду. Од 2008. 
ради на РТВ. Са Николом Шкорићем и Димитријем 
Бањцем учествује у пројектима Државни посао и 
Срби у свемиру.

Председници Чивијашке републике 2013.

Драгољуб Љубичић Мићко, глумац и ко-
мичар, рођен је 1962. године у Београду где је 
студирао Правни факултет и паралелно се бавио 
маркетингом, сценским радом и музиком. Од 
1982. до 1985. био је у музичким групама Петар и 
зли вуци и Капетан Белканто, а од 1984. је глумац 
и косценариста у Индексовом радио позоришту. 
Један је од оснивача, а потом и директор марке-
тиншке агенције „Тим талената“.

На Радио Пингвину имао је ауторску емисију 
„Комплексна личност - Карабачо Бачарди“, а у режији Желимира 
Жилника глумио је насловну улогу у филму „Тито по други пут међу 
Србима“. Аутор је књиге  „Национални парк Србија“.

Председник Чивијашке републике 2014.

 Зоран Кесић, телевизијски водитељ и аутор 
неколико популарних хумористичких емисија: 
Озбиљне везе, Дезинформатор, Фајрон република 
и 24 минута.

Рођен је 1976. у Београду
Премијер Чивијашке републике 2015.
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 Марко Сомборац, аутор стрипова, графички 
дизајнер и илустратор, један од најпопуларнијих 
аутора стрипова и политичких коментатора у Ср-
бији захваљујући дневном политичком стрипу 
„Блиц стрип“.

Добитник је већег броја значајних награда и 
једини је аутор стрипова на списку „50 најмоћнијих 
у медијима“.

Марко Сомборац рођен је 1976. године у 
Смедереву.

Председник Чивијашке републике 2016.

Бранислав Лечић, српски глумац и полити-
чар, рођен је 1955. године у Шапцу.

Дипломирао је глуму на Факултету драмских 
уметности у Београду 1978. Успешан је на филму 
и у позоришту. Има звање редовног професора на 
Академији лепих уметности и мултимедија.

Поред глуме бави се и политичким радом. 
Водио је такозвану „Плишану револуцију“, 

протест код Теразијске чесме, а након петооктобарских промена 2000. 
године био је министар за културу.

Добитник је најзначајнијих домаћих награда за глуму.
Председник Чивијашке републике 2017.

Предраг Кораксић Коракс (Горња Горевница, 
код Чачка, 1933), карикатуриста.

Студирао архитектуру у Београду.
Професионално се бави карикатуром од 1950. 

године. Радио је у Јежу, Вечерњим новостима, 
Борби, Данасу, Времену...

Његове карикатуре су духовити прикази 
модерних, углавном српских политичких 
дешавања.

Међу више признања је и орден Легије части (2004).
Председник Чивијашке републике 2018.
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ВЕЖБЕ ДУХА НА МАЛОМ ПРОСТОРУ
Окосницу Чивијаде чине хумор, сатира и карикатура, који као 

видови комуникације имају сврху да засмеју људе. Али, да би хумор 
имао уметничку вредност, не сме да буде примитиван и баналан, већ 
оригиналан и луцидан. Тако мисле они који се озбиљно баве шалом.

Порекло речи хумор долази од хуморалног лечења старих Грка, који 
су тврдили да мешавина течности (хумора) контролише људско здравље 
и осећаје. И данас лекари мисле да смех подмлађује срце, смањује бол, 
лечи стрес и повећава одбрамбену моћ организма, а хумористи тврде да 
смех чисти организам од пакости, зависти и егоизма.

Појам сатира је латинског порекла и у изворном значењу користио 
се као назив за чинију, посуду у којој се држало разно воће, а као жанр 
настала је „кад је време ишло уназад“, током другог века старе ере. 
Први српски сатирични лист који је забрањен због афоризма „опасног 
по државу“ био је Књижевни додатак „Јужне пчеле“ (1852. Нови Сад) 
браће Данила и Милорада Медаковића. Злогласни афоризам гласио је: 
„Ко је несретнии од новинара кои се власти замери? Новинар кои се 
народу замери.“ Аутор је био „поп Ника Николић из Кнеза“.

Обновитељем српске сатире после Другог светског рата сматра се 
Бранко Ћопић, а „књижевни ексцес“ догодио се 22. августа 1950. године 
када је у Књижевним новинама објављена Ћопићева „Јеретичка прича“ 
о привилегијама комунистичких функционера.

Афоризам дословно значи одређивање или дефиниција, а користи се 
када треба у што сажетијем облику казати све што је потребно о некој 
животној истини и представља један од најкраћих уметничких жанрова. 
Термин је постао познат по збирци кратких медицинских савета под 
називом „Афоризми“ грчког лекара Хипократа.

Ови видови комуникације, са способношћу да изазову осећај забаве 
код људи, најближи су ономе што у Шапцу зову чивија. Према писању 
Љубомира Павловића, од 1862. године ове су се речи „полако почеле 
увлачити у Шабац и његово грађанство“. Нико не зна одакле су дошле, 
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„ко их је први избацио, и још мање натурио Шапцу“. Према истом 
хроничару, Шабац је и пре, деценијама, био „пун подвала и подвалаџија 
али не подвала и подвалаџија кривичне и казнене природе него подвала 
намењених за смејурију, спрдњу и најчуднију лакрдију. Тада је у Шапцу, 
као у ретко којем месту у Србији, било појединаца и малих ‚кружока’ 
који су живели весело, волели песму, музику, игру, шалу, доскочице и 
чикарме. То им је била души посластица“.

Први хумористички лист  у Србији, „Шаљивац“, појавио се 1850. 
године, творац српске сатиричне приповетке био је Радоје Домановић 
(1873-1908), прве српске афоризме налазимо у текстовима Светог Саве 
(Ако им и служимо, не дозвољавамо да извољевају!), а први српски афо-
ристичар у данашњем смислу те речи био је Михаило Максимовић, чија 
је књига афоризама „Мали буквар за велику децу“ објављена 1792. го-
дине у Бечу. Први српски афористичар умро је 1819. у Будиму, а није 
познато када је и где рођен.

Краљица Наталија Обреновић била је прва жена афористичар 
у Србији, али и целој Европи. Књигу кратких записа под насловом 
„Афоризми“ објавила је 1897. године, а била је подељена на поглавља: 
О животу, О жени, О срећи, О љубави, О доброчинству, О Новој годи-
ни и О војсци. Њени „Афоризми“ уједно су и прва сатирична књига 
представљена на књижевној вечери у Београду.

 Доситеј Обрадовић кад год је хтео да буде јасан, у помоћ би позвао 
афоризам, а афоризмом се изражавао и Вук Караџић. Лаконски се 
изражавао и Сима Милутиновић Сарајлија (Живот је сличан дугмету 
јер виси о концу), а Јован Стерија Поповић да није био онако моћан коме-
диограф, у историју српске књижевности ушао би као велики афористи-
чар. Јован Јовановић Змај, као велики заљубљеник у сатиру, афоризам 
и карикатуру, покренуо је више хумористичко-сатиричних часописа, а 
Станислав Винавер, рођени Шапчанин, један од најразигранијих духова 
у српској књижевности, оставио је траг и у српском хумору и сатири.

Најзначајнији утицај на развитак афоризма као писаног и говорног 
жанра имао је Влада Булатовић Виб, а практичну афирмацију 
потпомогли су Душко Радовић, који је за живота постао класик, и 
Милован Витезовић који је, на пример, 90 одсто сценарија за  филм 
„Лајање на звезде“ написо од афоризама. Сва тројица оставили су име у 
историји шабачке Чивијаде. Виб као председник Чивијашке републике 
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1972. године, Милован Витезовић као главни уредник забрањеног 
листа „Чивија“ 1969. године, а Душко Радовић је, заједно са Матијом 
Бећковићем, те године написао проглас за Чивијаду.

За дар запажања, оштроумност и стилску способност, Шапчани 
су на Чивијадама доделили 206 награда: 97 за сатиричну причу, 88 за 
афоризам, четири за анегдоту, четири за епиграм, шест за хумористичку 
песму, пет за скеч, једну за сонг и једну за козерију. Највише награда, 
шеснаест, додељено је 1972. године, а најмање 1969. и 1998. године, 
када је додељено по три награде. Од 1968. до 1972. године, најуспешнији 
хумориста био је Владо Дијак са три награде, а у обновљеној Чивијади 
више пута су награђивани: Екрем Мацић, Милан Р. Симић, Мића М. 
Тумарић, Александар Чотрић, Предраг Рашула, Нинус Несторовић, 
Бора Ољачић, Слободан Симић, Анђелко Ердељанин и Радивоје Рале 
Дамјановић. Дух шабачке чивије, са око двадесетак награда, бранили 
су: Раде Ђерговић, Јелена Кујунџић, Борис Живојиновић, Живко 
Гавриловић, Душан Николић Сима, Томислав Јеротић, Мила Старчевић 
и Томислав Маринковић.

Карикатура као претерани цртеж, што у основи значи италијанска 
реч caricare, настала је у бароку, али се развила тек у 19. веку захваљујући 
техникама штампе. Развој српске карикатуре везује се за отварање 
литографског одељења београдске штампарије 1846. године, аутори 
првих српских шаљивих и сатиричних цртежа углавном су остали 
анонимни, а пиониром српске карикатуре сматра се писац и сликар 
Димитрије Аврамовић (1815-1855), аутор прве штампане карикатуре у 
српској шаљивој периодици, објављене у Стеријином „Календару Винка 
Лозића“. Али, карикатура је било и пре покретања шаљиве периодике. 
Остало је забележено како је прву нашу карикатуру 1824. израдио 
сликар Павел Ђурковић по наредби Милоша Обреновића. Кнез је волео 
да карикира поједине личности које није трпео, а на своје „увеселеније“. 
Тако је наредио сликару Ђурковићу да изради слику његовог чиновника 
Ђорђа Поповића Ћелеша, изразито ружног човека.

На 32 Чивијаде, колико је одржано од 1968. године, у Шапцу 
је додељено 111 награда за карикатуру, али је већ на другој, 1969. 
године Одбор Чивијаде „ускратио“ доделу златне чивије за карикатуру 
Миодрагу Стојановићу „јер је допринела забрани листа Чивија“. 
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Највише награда (девет) додељено је 1968. године, а најмање 2005. 
и 2006. када су додељене само по две. Најнаграђиванији карикатуриста 
на Чивијадама је Нишлија Саша Димитријевић који је из Шапца однео 
десет награда, Горан Ћеличанин из Варварина има седам, а Шапчанин 
Миленко Лукић шест награда. Међу 54 имена награђених карикатуриста 
само је једна жена.

Иза карикатура, сатиричних прича и афоризама остале су приче 
о њиховим ауторима, занимљиве или горке колико и инспирације за 
„вежбе духа на малом простору“. Ово је само мали избор на малом 
простору.

Владо Дијак (1925, Брезово Поље - 1988, Са-
рајево),  новинар, песник и хумориста. Са 17 го-
дина придружио се партизанима, а после Другог 
светског рата био заточеник Голог отока. Објавио 
шест књига, а писао је и текстове за најпопуларније 
поп и рок певаче, поред осталог песму „Селма“ за 
Бијело дугме, „Станица Подлугови“ за Здравка 
Чолића, „Чисти бијели снег“ за Арсена Дедића и 
„Бетонска брана“ за Индексе.

На првих пет Чивијада, од 1968. до 1972. године, три пута је 
награђиван.

Карољ Селеш, отац и први тренер нај-
боље југословенске тенисерке Монике Се-
леш, рођене Новосађанке, у Шапцу је до-
био три награде за карикатуру: 1968, 1970. и 
1972. године.

Професор физичког васпитања, двостру- 
ки првак Југославије у троскоку, кари-
катуриста и илустратор новосадског дневног 
листа „Мађар со“.

Породица Селеш одселила се 1986. године у Сједињене Америчке 
Државе.

 Карољ Селеш преминуо 1998. у 64. години.
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Станислав Иконић - Сик (1929, Бијељина - 
1973, Будва), карикатуриста и илустратор, урадио 
је 1968. године заштитни знак шабачке Чивијаде 
који је остао симбол белосветског вашара хумора 
и сатире до данас. Завршио је Школу за примењену 
уметност у Новом Саду и у Шапцу добио посао 
карикатуристе-илустратора у листу „Глас Подри-
ња“. Радио је илустрације, карикатуре, историјске 
стрипове и цртеже, а посебно је био ангажован у 

илустровању подлистка „Глас деце Подриња“. Преминуо је изненада у 
Будви, за време годишњег одмора.

Десанка Деса Глишић (Београд, 1911 - Бео- 
град, 1991), једна од првих српских и југо-
словенских жена карикатуриста, завршила је 
уметничку школу и академски течај, а сликарску 
вештину учила код Бете Вукановић. Карикатуром 
се професионално бавила од 1934. године. За 
карикатуру је говорила да је нешто посебно, 
синтеза уметничког, ликовног, новинарског и 
политичког рада. Једна је од три жене које су се 

нашле међу сто најзначајнијих српских новинара у монографији Два 
века српског новинарства (1791-1991).

Њена фигура „Гола истина“ на центру Шапца 1969. године нашла 
се на дневном реду Општинског комитета Савеза комуниста који је 
разматрао  идејно-политичке аспекте Чивијаде.

Алек Марјано, право име Алексиј Мар-
јановић (1935, Ивановци код Љига - 1992, Београд), 
дечји писац, хумориста и сатиричар био је ожењен 
Васком Јукић, првом женом која се у нашој 
књижевности бавила сатиром у континуитету. 
Када је њихов син јединац Бодин Марјановић, 
песник, погинуо као српски добровољац у борбама 
за Вуковар, Алек Марјано то није могао да издржи. 
Скочио је са трећег спрата у болничко двориште. 

Ова трагична књижевна породица годинама је била заборављена, а онда 
је Алеку Марјану постхумно додељено неколико признања међу којима 
су „Златно Гашино перо“, за укупан допринос ведром духу детињства, 
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и Плакета „Почасни витез српског хумора“, за немерљив допринос 
хумору и поезији.

Године 1970. Алек Марјано потписао је једну од најлепших 
позивница за Чивијаду.

Александар Каракушевић, уметничко Клас 
(1928-2002), урадио је један од плаката за прву 
Чивијаду у Шапцу, објавио је преко 30 хиљада ка-
рикатура у домаћој и иностраној штампи. Освојио 
више од 120 награда на домаћим и иностраним 
конкурсима, 1990. године ушао је у Гинисову 
књигу рекорда као најнаграђиванији карикатури-
ста у свету. Поред карикатуре, бавио се и сликар-
ством, илустрацијом и опремом књига.

 
Миодраг Стојановић  Дунђер (1936-2002), 

новинар и карикатуриста, дописник „Политике ек-
спрес“ из Лесковца и Ниша, награђен је у Шапцу 
златном чивијом 1969. године. После забране ли-
ста „Чивија“, награда му је „ускраћена“.

У Лесковцу је 2016. основан фестивал хумора 
и сатире „Сатирична лесковачка мућкалица“ 
(СЛЕМ), а једна награда за карикатуру носи име 
Миодрага Стојановића.

Саша Димитријевић, карикатуриста, нови-
нар и дизајнер, рођен је 1964. у Нишу. Са десет 
награда, најнаграђиванији је карикатуриста ша-
бачких Чивијада.

Како је корачао према карикатури овако се 
сећао у једном интервјуу: „Почело је још у школи, 
цртао сам своје другове. Живео сам у Новом Саду 
и имао сам другара из клупе Шапчанина и тек сам 
са њим укапирао зашто их зову Чивијаши. Људи 
из тог краја Србије су врло специфични, имају ту 
чивију за хумор.“
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ОЗБИЉНА СТРАНА СМЕХА 
1968. година

Реизборност
Синиша Аксентијевић 
(прва награда) За културу

Хасан Фазлић
(награда Издавачког 
предузећа „Нолит“)

Дејан Патаковић
(друга награда)
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Прва брачна ноћ 
једног функционера
Драган Руменчић
(трећа награда)

Игњат Гатало 
(награда листа 
„Експрес политика“)

Карољ Селеш
(награда 
НИП „Борба“)
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Вицко Кавељ
(награда НИП „Јеж“)

Каријера
Слободан Обрадовић
(бронзана палма хумо-
ристичког фестивала у 
Бордигери)

Пајо Канижај
(награда НИП „Јеж“)
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Малерозни зец
Пошто је, у последње време, у шумском свету дошло до шапутања и 

шушкања по забаченим пропланцима, најзад је решено, да се преиспита 
порекло имовине и изненадно богаћење појединаца. Образована је 
комисија: председник - медвед, и два члана, чија су имена из разних 
разлога прећутана.

После дужег проверавања ових нездравих појава у шумском свету, 
које су претиле да узму маха, комисија је најзад решила да, на састанку 
свих становника велике шуме изнесе своје закључке.

Медвед је одмах после прочитаног дневног реда, уз бурно одобравање 
шумских становника, започео свој извештај:

- Комисија је, после исцрпних анализа и бројних састанака, испити-
вања, проверавања, преиспитивања, уочавања и увида у пословање поје-
динаца, дошла до резултата заиста, поражавајућих.

Присутни су занемели, почели да се врпоље...
- Констатовано је и проверено, да зец није могао доказати, како је 

успео да направи колибу, - настави медвед - колиба није богзна шта, али 
је незаконито стечена. Мада прокишњава, и мада јој прети опасност да 
се сруши, она није стечена личним радом, па, према томе, знате и сами, 
какве све санкције треба предузети...

- Доле буржуј! - заори се из много грла
- А вук, а лисица, а ти? Шта је са вама? - запита зец.
Присутни умукоше.
 - Утврдили смо - одговори медвед - да су две виле и троспратница, 

које поседује лисица, стечене личним радом. Вук је даноноћно аргатовао 
и има три плаца и једну кућу, а ја, ја сам...

Зец више није издржао, већ је напустио састанак. Трчећи тако, 
наишао је на ловца.

- Убиј ме! - рече му.
- Не могу - сажали се ловац.
- Али, молим те! - поче га преклињати зец.
- Заиста не могу ...
- Ти никада ниси ништа уловио, - опет ће зец - и даје ти се прилика 

да се прославиш.
- Коме ти то!? - поче се љутити ловац.
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- Ти си обичан рибар! - ражести се зека.
- Неваспитано створење! - рече ловац и окрете леђа зецу.
- Утајио си порез! - викну му зец.
Одједном, грмну пушка...

Ранко Тодоровић
(прва награда)

Меко срце
И у кафанама се понекад воде значајни разговори, иако се о томе не 

издају званични билтени.
- Ја јесам за стезање каиша, али да то сви осјете... А видиш, неки баш 

сад граде виле, купују луксузне аутомобиле, пежоазија никако да стегне 
каиш.

- Е, немој, Милане, бити тако строг према нашим друговима.
- Шта немој, хоћу!...
- Ето, на примјер, зар ти не би другу Н.Н. дао вилу, ти знаш да је он...
- Добро, ето, бих њему.
- Па зар не би другу Н.М. саградио вилу на мору? Ти знаш да је он...
- Знам, добро, саградио бих и њему...
- А заслужан је и друг...
- Јесте, он је заслужан, али није његова свастика заслужна.
- Ама, бар неку мању вилу... Зашто да ова наша неразвијена републи-

ка увијек заостаје. Зашто, Милане?
Милан је, у ствари, био мека срца.
- Добро, ето, неку мању вилу. Имаш и ти право. Ваља образ чувати!
Кад Милан оста сам, опет му се ту нешто учини нејасно, а када дође 

кући, поче да препричава тај разговор свом комшији.
- Каже он мени: „Зар ти, Милане, не би дао вилу њему, знаш да је 

он...“
- А ти? – пита комшија.
- Ја кажем: Дао бих, кад је таква ствар“. Онда он мени каже: „Зар не 

би дао и његовој свастици, која је за вријеме рата илегално мислила, бар 
неку мању вилу?“ Ја кажем: „Ма, ето, дао бих и њој...“

Преприча Милан све комшији, па онда мало поћуташе.
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- Е, шта ти сад мислиш ко је ту стварно крив, ако је уопште неко 
крив?

- А јесте неко – каже комшија.
- Ко? – упита Милан коме је опет све постало нејасно.
- Па ти, брате, ко ће други.
- Што ја?
- Што даде... Човјек те лијепо питао, а ти све „Е, бих њему... Е, дао 

бих и њему“. Немој Милане, крив си.

Енвер Мехмедбашић
(друга награда)

Сатиризми
• Због великих идеја гинули су увијек мали људи.
• Празне главе су амбалажа за фразе.
• Многе су прочитали, иако нису ништа написали.
• Што је више полицајаца, то је друштво несигурније.
• Живот је школа коју и неписмени завршавају.
• Једино човјек може бити нечовјек.
• Нисмо ли помало религиозни кад вјерујемо у човјека?
• Са Земљом се не треба играти, иако је лопта.
• Он је за револуцију дао своје мишљење.
• Људи правду бране увијек голоруки.
• Неки су генији прије рођења, а неки то постану, тек послије смрти.
• Не треба бити љубоморан на оне који воле своју домовину.
• Снага је аргумент само пред слабијим.
• Статистика дијели све по глави становника, без разлике, да ли су 

оне празне или пуне.
• Пређимо с јела на дјела!
• Лако је дозволити слободу мишљења тамо, гдје мало тко мисли.
• Другови, одликујте се врлинама, а не одликовањима.
• Од забавних композиција лошије су нам железничке.

Антун Мијатовић
(трећа награда)
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Афоризми
• Тај друг имао је тако чисту прошлост, да је и на фото-негативу био 

позитиван.
• Нека плаћају алиментацију и они, чији плодови јавног рада, нису 

законити!
• Не соли памет ономе ко је нема!
• У џепу убијеног непријатељског војника нашао је слику своје жене. 

И дан-данас се још пита, зашто га је убио?!
• Никад није пуцао непријатељима у леђа. Само пријатељима.
• Ако управник затвора жели пуну пензију, осуђен је на четрдесет 

година, затвора.
• У једној су земљи почели затварати недужне. Људи су се само 

смешкали: знали су да ће ускоро доћи на ред и лопови.
• Око алкохоличара на одру лијећу винске мушице.
• Рођаци покојнику одмах затворе очи. Како не би видео да одмах 

отварају тестамент.
• У пустињи је све фатаморгана. Осим лавова.
• Има код нас људи на јако високим положајима, с врло ниским при-

мањима. То су возачи успињача.
• Неки су носили заставе, само зато да се користе њиховим сјенама.
• За далтонисте је и пик срце.

Пајо Канижај
(награда листа „Политика“)

Емигрант story
У домовину се вратио с фалсификованим пасошем, густом нео-

чешљаном брадом и кофером, у коме није имао: ни четкице за зубе, ни 
лептир-машне за белу кошуљу. Ипак, кофер је био тежак – као што су 
тешки сви картонски кофери у које је смештена паклена машина Made in 
Germany. Изашао је на главној железничкој станици, неиспаван, нерво-
зан и очију црвених као семафор. Железничка станица му није била по 
вољи, јер је била стара и неугледна, а он је дошао из туђине, у којој више 
нема таквих станица. И решио је,  да се побуни против тога: нека цео 
свет зна да је напредан – јер не воли оно што је старо.
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Као већина путника, отишао је најпре у клозет, да би се ослободио 
свега, што га је толико времена тиштало. Када је за собом затворио дрве-
на, избушена врата, на којима су били исписани сочни изрази за свако-
дневну употребу, отворио је кофер и извадио паклену машину. Механи-
зам је навио и угурао у отвор изнад главе, који везује мушки и женски 
клозет, па је задовољно притиснуо унутрашњу кваку на вратима. Она 
је шкљоцнула, али се врата нису отворила. Некадашњем држављанину 
ове земље, истовремено су се накострешили: коса, брада и живци. Још 
једном притиснуо је врата, али су она остала на свом месту. Примакао 
се највећој рупи на вратима и својим десним оком, упиљио у лево око 
дебеле жене, која је одржавала чистоћу у том делу железничке станице. 
Њено лево око му је намигнуло, да би му враголасто ставило до знања, 
да је све видело.

- Жено, отвори! – повикао је затворен човек.
Дебела жена му је добродушно рекла:
- Ако ми кажеш, што си то оставио, пустићу те, пре не! Корпа за от-

патке налази се на перону! Шта?
- Ништа – одговорила је црна брада и залетела се на врата.
- Не наваљуј, нису то твоја врата!... Је ли то транзистор из увоза? – 

иследнички га је мучила пред вратима.
- Ама... то је обичан сат – с олакшањем је одговорио емигрант.
- Колико је на њему, да није можда време ручку!? Питала је с инстин-

ктом домаћице.
- Тачно пет – хтео је да буде духовит мушкарац у клозету.
- Није могуће! Сат на железничком перону показује десет до два.
- Пусти ме да изађем, па ћу ти дати десет марака – завриштао је 

емигрант.
- А, имаш девиза? Да их ниси негде украо? Све је данас могуће! – и 

даље је говорило радознало лево око.
- Дај ми сат, па ћу те пустити, да идеш куда хоћеш, макар, и на други 

свет.
- Тамо не бих желео! – јаукну емигрант.
- Навиј сат на пет до два, а ја одох по милицајца, занимаће га, где си 

набавио девизе и сат! – добацила је жена и отишла.
Милиционер је тада био на пасуљу. Док га је она тражила, у клозету 

железничке станице дошло је до експлозије. Комисија је констатовала 
смрт непознатог мушкарца и за њим је жалила само дебела жена, јер јој 
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је било жао сата, који је, узалуд тражила по рушевини. Неколико дана 
касније, комисија је такође установила, да је експлозијом ископана рупа, 
у коју се тачно може сместити камен темељац нове, модерне железничке 
станице и да је, баш добро, што је неко хтео стару да дигне у ваздух. 
Нама су и такви предлози из иностранства добродошли, само ако су 
конструктивни.

Бранко Шемен
(награда „Борбе“)

Производња идеала
Муштерија: Добар дан!
Пословођа: Добар дан! Изволите.
Муштерија: Ово је услужна радионица „Лепша будућност?“
Пословођа: Да. Шта желите?
Муштерија: Имам рекламацију на ваше услуге.
Пословођа: Политирање? Хромирање? Реновирање?
Муштерија: Идеализирање! У своје време дао сам вам орман на по-

литирање, џепни сат на хромирање, намештај на реновирање, живот на 
идеализирање.

Пословођа: И?
Муштерија: Све ме добро служи, али, у последње време, осећам, да 

су ми идеали попустили.
Пословођа: Попустили?
Муштерија: Јест. У почетку сам имао алергију, пошто сам раније жи-

вео без идеала, душа ми је пружала отпор, али сам се, после, навикао. 
Сада ми више не одговарају нешто није у реду, или са идеалима или... 
Због тога сам и дошао на оправку. Дали сте ми гарантни лист. Ево.

Пословођа: И-ха! Па Ваш гарантни лист је сасвим пожутео. Толико 
година је прошло. Гаранција је истекла, и зато Вашу рекламацију не мо-
жемо уважити.

Муштерија: Зар гаранција није – доживотна?
Пословођа: Не будите смешни! Данас за најбоље фрижидере фабри-

ка гарантује пет година. Похабају се и турбине, а камоли – људски идеа-
ли. Немамо ни резервних делова за старе идеале. Стари идеали се више 
и не производе, а и чему би вам они служили!?
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Муштерија: Штета! Ја сам се сасвим навикао на њих.
Пословођа: Маните се рђавих навика! Уградићемо вам боље идеале, 

набавили смо најновије узорке. Са свежим идеалима, Ви ћете се осећати 
као препорођени. То Вам је једино решење.

Муштерија: А гаранција, колико важи?
Пословођа: Шест месеци. Сада су идеали у свету нестабилни и 

мењају се сваке сезоне.

Миодраг Тодоровић
(награда Радио Београда)

Откључане браве
Сналажљивост
И велики и мали људи
ломили су дрвље и камење о моје груди.
Ипак се, сада, задовољно смејем:
од камења градим кућу, а дрвљем се грејем!

Прековремени рад
Толико ћеш имати посла,
кад будеш критиковао мене,
да ћеш то морати радити
у три смене!

Кулинари
Способна смо ми куварска кућа:
за гурмане правимо масне грешке,
а за дијеталце – посна достигнућа!

Идила
Срдачно сам истини пружио руку,
која је била сва у ињу.
Истина је побегла,
мислећи, да просим милостињу.

Вељко Шијаков
(награда Туристичког савеза Шапца)
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Расподјела станова
Кад год се повјела ријеч о расподјели станова, сви би рекли: 

„Портиру обавезно!“
Свима је било познато да портир Ибрахим живи са четворо дјеце, 

женом и болесном мајком у једној собици, па су га сви увјеравали, да ће, 
чим се буде вршила расподјела станова, сигурно добити стан. Референт 
Марковић знао је често да га потапше по рамену и каже:

- Ибрице, ја ћу гласати за тебе. Брука би била да ти не добијеш.
Начелник Миленко знао му је по два пута дневно казати:
- Ама, Ибрахиме, не бери бригу!
Други су говорили, отприлике, овако:
- Ех, Ибро, Ибро, крајње је вријеме да и у твоју улицу дође празник!
У међувремену, дође у колектив некакав инжењер Ивановић, па и 

секретарица Велинка, иако је имала добар стан, предаде молбу.
И састаше се радни људи, да ријеше, коме ће дати она два стана. 

Молби је било више, али у „ужи избор“ уђоше Ибрахим, Велинка и 
инжењер Ивановић. Ивановић, као и сваки Ивановић – стручњак. Неко 
рече, да без стручњака нема напретка и, Ивановић – прође. Прође и 
Велинка. Неки цвикераш (њен пријатељ, а кум директоров) заузе се за 
њу. Те Велинка ово, те Велинка оно. Није удата, досадно јој, купила би 
клавир, али не може у стари стан да га увуче. Велинка заплака. Појавише 
се и сузе. Још мало, па праве правцате!

Референт Марковић устаде из фотеље, понуди јој цигарету, потапша 
је по рамену и поче је тјешити:

- Не плачи, Вело. Зна колектив твоје патње и перипетије... Другови, 
ја гласам да се Велинки додијели стан и гаража.

Неко запита: „Што и гаража?“, али га ућуткаше.
- Јадница јадна – закукаше сентименталнији – „волга“ јој је цијеле 

зиме на снијегу.
Начелник Миленко преброја гласове и закључи, да су станове 

ЈЕДНОГЛАСНО добили: инжењер Ивановић и секретарица Велинка.
У бифеу, уз црну кафу и љуту ракију, неки се сјетише портира 

Ибрахима. Међутим, управо на малом екрану поче пренос ногометне 
утакмице „Хајдук“ – „Жељезничар“, па неко повика:

- Тишина тамо!
И, ето, тако...

Владо Дијак
(награда „Илустроване политике“)
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Иглена ушица
Од давнина –
тријумфална капија
наших врлина.

Искуство
Испред себе
не трчи ни руда.
Није луда!

Закрпа
Тражила
врећа закрпу,
свуда,

у кућанству...
А она –
на специјализацији,
негде,
у иностранству.

GG& Cº

- Отаџбино,
како ти је име?
- В и м е!

Душко Спахић
(награда Издавачког предузећа 

„Просвета“)

Пикавци

Банкет
Директоровао човек у предузећу дуго година. Сви су за њега 

говорили, да је врло способан.
Али, једног дана, открије се, да у том предузећу постоји мала грешка 

у годишњем билансу. Та мала грешка је показивала, да је предузеће у 
губитку од много милиона динара.

Када се за то чуло, сви су повикали:
- Ама, то је немогуће! Тако способан човек, па губици! Којешта!
Ипак, директор се због тих губитака озбиљно наљути и оде у друго 

предузеће.
Онда је било решено да му се за опроштај приреди банкет. Био је 

велики директор и зато му приреде велики банкет.
А да би банкет био стварно велики, позову и све директорове заслуге. 

Он је имао много заслуга и оне су све дошле на банкет.
Али на велико изненађење свих присутних, на банкет дођу и губици.
- Шта ћете ви овде? – повичу сви.
- Па и ми смо његова деца! – одговоре губици. – Имамо права да 

дођемо!
И губици седну са друге стране стола, насупрот заслугама.
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Седе тако заслуге и губици и гледају се.
- Ми смо лепше! – кажу заслуге.
- Нас има више! – кажу губици.
И тако они почну да разговарају. И разговарајући, почну да пију. И 

пијући, загрле се. Загрле се па запевају у глас. А директор такође запева 
са њима.

Гледају то неки људи и слушају песму. А онда се упитају:
- Зар је могуће, да се они тако заједно, грле и певају?
Питају се људи, а виде, да је могуће.
А, онда, неко добаци:
- Па зато и постоје овакви банкети! Да се упознају и спријатеље за-

слуге и губици!
Чују то заслуге и замисле се. Замисле се дубоко, па престану да 

певају.
И осете, да их је нешто стегло у грлу.
Погледају директора, а он загрлио губитке и пева и даље са њима, 

пева, пева...
И тешко постане заслугама, због тога и, заплаче им се.
А, онда, оне полако и неприметно оду са банкета.
Тамо се и даље певало.

Иван Пудло
(награда Издавачког предузећа „Просвета“)

Лична карта просечног получовека
ОЧИ – прибор за спавање на радном месту.
ОБРАЗОВАЊЕ – други разред путничког воза.
АДРЕСА – чардак ни на небу ни на земљи.
КОЛА – пепси-кола.
СПОРТ – бацање мотике.
МАНА – свако вече масовно идем у кафану.
ПОСЛОВИЦА, АФОРИЗМ – Пустите ме да вас истучем, па ћемо 

после видети ко је јачи.
ЛЕКТИРА – јеловник.
ИНСТРУМЕНТ – електричне гусле.
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ВИРТУОЗ – онај ко с платом одсвира крај месеца.
ПОЗОРИШНИ КОМАД – онај с војничким чиновима.
НАЈБОЉЕ ГОДИНЕ ЗА БРАК – светлосне године.

Владимир Чабаркапа
(награда листа „Политика“)

Балкон госпође Бо Бо
Јесте ли икада чули за госпођу Бо Бо? Нисте? Свакако да нисте. Го-

спођа Бо Бо управо се доселила у наш град. Она станује на Новом буле-
вару у једној модерној згради без броја. А то већ знате, да се зграде без 
броја зову Бе Бе. Тако их зову сви грађани, а поготову поштари.

Значи госпођа Бо Бо станује у једној згради Бе Бе на седмом спрату, 
соба 77. Ове зграде имају уграђене балконе. То су модерни балкони са 
видиком према западу, што је за госпођу Бо Бо врло важно.

Људи на балконима обично држе балконске ствари, али пошто го-
спођа Бо Бо нема балконских ствари, на њеном балкону могу се видети 
четири мачке и њен омиљени пас Би Би.

Када шофер Бу Бу пролази аутобусом и труби испред зграде Бе Бе, 
тада њен пас Би Би залаје. То се обично дешава између два петка, не-
дељом пре подне.

Мачке госпође Бо Бо такође имају своја имена. Она бела зове се Бео-
боли, она црна Биоболи, она са белим ухом Бабила, она са црним Бибела.

Госпођа Бо Бо инспирисала је њену комшиницу Пи Пи. И она је ку-
пила неколико мачака и сад управо намерава да купи једног белог зеца.

Комшиница комшинице госпође Бо Бо, госпођа Си Си, дала је своју 
реч у понедељак, у самоуслузи, да ће купити до 29. новембра једног па-
уна. 

Драги моји, да ви знате колико се балкона гради преко пута зграде Бе 
Бе где се умивају мачке Беболи, Бибола, Бабила и Бибела, лаје пас Би Би 
и пролази шофер Бу Бу, да би трубио шармантној госпођи Бо Бо, отишли 
бисте из града првим Ту Ту.

Славко Алмажан
(награда листа „Политика – базар“)
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Божа
Приповедач: Састали се сељаци. Један главоња са значком црвеног 

крста држи банку. Помиње се и рат и салата, и блато и ракија, па, патока, 
па онда воз, па Немци (и Турци), па влада, па цевови и шарафови, и ја на 
крају разабрах да дискутују о водоводу.

Главоња: Пиши! Има да се одреди комисија да обиђе куће и покупи 
све паре за цевове. Сваки домаћин има да потпише или да удари палац, 
да не буде после битке са врљике. Ајд’ предлажите!

Шумар: Колико видим, овде не видим Божу Јовиног. Мог’о би он.
I: Не мож’ Божа, он пије само ракију.
II: Онда нек буде Буда, он је писмен.
III: Јес’ писмен у средњи прст.
I: Шта се ти буниш, ако си трипут прош’о поред школе?
II: Нек буде Јездимир.
I: Не мож’ Јездимир, док се попне до Савића куће, д’ испусти душу 

на ону цевку под грло.
II: Добио је нову цевку.
Шумар: Ма, Божа Јовин.
I: Сјаши са Божом.
III: Ала пада, биће града.
Главоња: Не уврћи сад тај град, него предлажи!
I: Јел’ ти то журиш због Бојке?
Главоња: Сад расправљамо о цевке за воду!
I: Па то.
III: Ајде стварно о води.
Шумар: Ја опет мислим, најбоље ће бити Божа Јовин.
IV: И ја мислим Божа.
I: Удари га.
IV: Ма, Божа Пауновић.
I: Пауновић или Молеровић?
II: Молеровић.
II: Па дабоме, нек буде Божа.,
III: Ма који Божа?
IV: Божа Пауновић
III: Божа није сигуран.
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I: Који Божа није сигуран?
IV: Божа Молеровић.
Шумар: Кад може Божа Пауновић, нек буде и Божа Јовин.
IV: Ма не мож’ он, нек буде Божа.
Шумар: Јовин?
IV: Пауновић
II: Па и ја кажем: нек буде Божа.
Главоња: Добро, нек буде Божа.
III: Који Божа?
Главоња: Па сва тројица.
II: Па и право је да буде Божа.
III: Је л’ Молеровић?
II: Молеровић.
III: Не мож’ он, отиш’о у ‘Омоље да сече дрва до зиме.
Главоња: А Пауновић?
III: Па знаш да је на аперацији. Извадили му белу џигерицу, не мож’ 

да макне.
Главоња: Па јес’ не мож’ без џигерицу. А и овај Божа Јовин отишо 

јуче на рад у Немачку, свеца му његовог! А ког ти предлажеш?
Приповедач: Па Божу!

Милорад Узелац
(награда Радио Београда)

Десанка 
Деса Глишић 
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1969. година

Миодраг Стојановић
(Одбор Чивијаде ускратио доделу 
златне чивије за карикатуру 
„јер је допринела забрани Чивије“)

Хасан Фазлић
(бронзана чивија)
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Слободан Милић
(награда фестивала у 
Будви)

- Шта ли ће рећи они од горе?
Раде Ивановић
(награда „Експрес политике“)

Тајна вечера
Исмет 
Вољевица
(награда 
Туристичког 
савеза 
општине 
Шабац)
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Рехабилитација
На крају једног пута у боље живела 

једна шума. На крају шуме живео један 
шумар. Шумар је имао два краја која је 
једва састављао. Шумар је имао још само 
пушку и транзистор. Пушку је узео још 
кад је кренуо у шуму. Касније су остали 
отишли из шуме у боље, а он је остао у 
њој. Транзистор је нашао на крају шуме 
где су остали долазили да секретарицама 
покажу своју прошлост. Било је ту и дакти-
лографкиња, а било је и онаквих које само 
то раде. Једну су шесторица довели и по-
казивали јој своју прошлост. Шумар своју 
прошлост није показивао ником. Нико му 
је није тражио, а и да је истицао ништа 
се не би мењало. Уствари, пушка је била 
прошлост, транзистор садашњост, а он 
сам налазио се час код пушке, час између. 
Иако, транзистор му је био руководилац. 
Шумар га је покорно слушао. Веровао му 
кад каже колико је сати, какво је време 
било јуче. Највише је веровао његовим го-

ворима. Када неки друг говори у шуми мора да влада апсолутна тишина. 
Један галамвљиви чворак је то платио животом. И то сачмом за курја-
ке. Чворак је више волео своје говоре и зато је платио животом. Треба 
волети туђе говоре. Шумар је био мало покварен. Ноћу је, кријући, др-
жао своје говоре, а ни један чворак није пуцао на њега. Само временом 
шумар је почео да увиђа разлику између живљења, састављања краја с 
крајем и говора. Из почетка се правио невешт, али касније га је мучило 
то што је разлика бивала све већа и гора, а говори све жешћи и бољи. 
Шумар је почео да вене. Венуо је све до јуче. Негде пред вече синуло му 
је баш испод шумарске значке на капи. Лагано је устао, наместио тран-
зистор у дно  најкрупнијег храста, одмакнуо се неколико корака, тужно 

Молим за реч
Зоран Јовановић
(награда листа „Политика“)
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га погледао и рекао: „Остарио си мучениче. Више не знаш шта говориш. 
Све чешће бунцаш. Прекратиће ти твој пријатељ муке“. Подигао је пуш-
ку, а са блаженим изразом доброчинитеља спустио искусан поглед преко 
мушице. Сачма за дивље вепрове разнела је сребрнасту кутијицу. 

Тако се шумар вратио пушци и шуми. Јутрос рано исклесао је оном 
несрећнику чворку врло леп споменичић.

П.С. за наивне:
Шумар се преварио. Транзистор уопште није бунцао, иако је чворак 

због тога рехабилитован.

Душан Мандић
(златна чивија)

Мемоари мога деде
Дедица је у рату изгубио име. Он је изгубио све веће ратове у којима 

није учествовао. Покушао је пре неки дан да реконструише битку на 
Церу, али није успео. Недостајала му је Карађорђева звезда, коју је успут 
за Србију продао једном будућем народном посланику. Њему су биле 
потребније чакшире да би се хвалисао пред народом.

Дедица је одувек био скроман човек и није узимао пушку у руке, јер 
се плашио да се из ње може и пуцати. Највише од свега волео је за време 
борбе да спава у топовској цеви, док је артиљерија грмела и док су на 
све стране летеле гранате. У уши је тада стављао пригушиваче за буку.

Средином последњег рата прекршио је своје принципе и запалио је 
лулу, док је чувао стражу крај заробљених четника. Ухватио га је ко-
мандир, па су обојица запалили, али је деда сам био затворен три дана. 
Провео их је заједно са четницима и то му је једино црно у биографији.

Уживао је док је прелазио босанске масиве и гудуре бос. Ципеле, 
које су биле скоро нове заборавио је код једне кршне Босанке, јер је био 
необуздан и волео је да пије млеко. Она га је ухватила док је локао из 
карлице. Деда се бранио, звао упомоћ, ритао, али ништа није могао. 
Провео је ноћ у њеном кревету, а пошто је она била веома агресивна, 
једва је успео да се изјутра извуче у чарапама и побегне. Скоро месец 
дана је марширао бос по снегу, док није једном мртвом Немцу скинуо 
цокуле. Због тога га замало не одликоваше.
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Што је крај рата био све ближи, дедица је био све тужнији, јер је 
осећао да неће имати против кога да се бори. Плашио се повратка кући, 
јер му је бака писала да ће га одрати што приликом одласка у рат није 
понео са собом и друге гаће од тежине, а не само оне куповне.

Јадник, није имао среће да се из рата врати здрав. Ранише га право 
у срце, када су га одредили да држи говоре по селима и шаље петоко-
лонаше на сремски фронт. Као говорник веома се прославио. Једном је 
успео да одржи збор без иједне речи. Једноставно је поделио аплаузе 
неколицини, који су по бункерима скривали вишкове жита и сувог меса. 
Због тога су му одузели коња и морао је да иде пешке, али су му га ипак 
вратили када је цркао на путу према Београду. 

Када се вратио после ослобођења за њега је настао прави рат. Баба 
га је тако излемала што је у сну говорио непристојне речи са једним 
Немцем. Месец дана су спавали одвојено. Због тога се деда сваког дана 
искрадао и одлазио на радне акције.

Пре неколико дана покушао је да докаже да је првоборац. Признали 
су му стаж од четрдесет прве, али он је тражио да му признају од дана 
када се оженио баком. Говорио је да још тада води ослободилачки рат са 
њом. Чак је успео да извади потврду да бака потиче из непријатељске 
породице.

Нису му веровали и навукао је на се општински комитет. Наљутио се 
дедица и замало није одбио да прими пензију, која је толико велика, као, 
као три плате мога тате. Данас је дедица обрао зелени бостан. Преварио 
је баку да га је стегао ишијас, а она га касније ухватила док се масирао у 
подруму са кућном помоћницом. Деда је искочио кроз прозор на петом 
спрату, а помоћница је тужила баку због узнемиравања на радном месту 
где је цепала дрва за парно грејање.

Успео је да наљути и мога тату. Годину дана га је звао код себе да 
гледа телевизију, а тек је пре два дана купио телевизор за готов новац. 
Када је коначно поставио антену, деда је укључио радио апарат и читав 
час гледао пренос шаховског такмичења из пливачког базена, мада ни-
кад није знао да плива.

Новине је читао наопачке јер су биле још пре рата, а онда је било 
све наопако. Посебно је волео написе о келнерима и штимовао им је 
клавире после обилне кише. Често се преслишавао историје политичких 
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фабрика, које је градио сваког непарног дана у недељи. Парним данима 
је постављан за директора.

Школу копања никада није завршио и пре рата је највише волео да 
оре по туђим џеповима и замало га као малолетника не послаше на фа-
култет. Имао је протекције због бакиног оца, који је био млинар, те га 
тако ухватише да туца калдрму пуна два часа. Онда је дошао рат, а после 
ослобођења је као напредан најурен из радне задруге.

Ником није било чудно што се сваки дан облачи у туђа одела и што 
спава у фрижидеру. Сви су радо гледали његове несташлуке, које је из-
водио по крововима солитера у оближњој улици. Никоме није падало 
на памет да је деда својевремено био падобранац и покушао да скаче 
из авиона, али је при полетању заборавио падобран па су га гурнули 
без њега. Деда се у последњем тренутку склонио са врата, тако да је 
инструктор излетео и пукао од зорта још у ваздуху, па је исцепао др-
жавне панталоне.  То су касније наплатили шнајдери од дедине пензије 
у шест рата са шест одсто камате. Вечерас је пред секретаром општине 
рекао крупне ствари. Секретар се расплакао због своје ситне деце и пет 
хектара имања и убеђивао дедицу да и у социјализму мора да постоје 
проститутке.

Јутрос смо га нашли изгубљеног у сеоским проблемима. Умро је на-
пречац без државне заставе.

Ранко Тодоровић
(бронзана чивија)

Крдомире рођени...
Крдомире, рођени, шта хоће ови од нас?
Каква је то индивидуалност, каква је то свесна јединка, какви су то 

лични интереси, какво је то право појединаца на сопствено мишљење? 
Одакле су то пронашли? И зашто?

Не дај, Крдомире, роде рођени, не допусти да се преконоћ растури 
наша идила, коју смо годинама стварали!

Ти се сећаш, ваљда, наших кретања у светлију будућност?! Ти ис-
пред мене, ја иза тебе - приљубио главу уз твој реп. Поред мог репа нас-
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лонила се глава другог градитеља, трудбеника и путника. А свуда около: 
напред и назад, лево и десно, раширио се наш родни буљук - блејимо 
препуни среће и хрлимо напред, напред... Негде напред, одакле допире 
умилни звон клепетуше на рамену овна предводника...

Крдомире, једини, видиш ли ти да нема више нашег лепог стада? 
Уместо њега хоће да оформе неку гомилу појединаца који се самостално 
крећу, самостално блеје и самостално клепећу.

Како ћу се кретати кад нема твог руководећег репа да га осетим на 
свом врату?

Како ћу се кретати кад се са свих страна чује звон клепетуша, а нико 
да ти каже које је клепетање исправно и правилно?

Како ћу се кретати, Крдомире, ако морам да мислим, да тражим пу-
теве, да одлучујем.

Не дај ме, рођени, не испуштај ме!
Ти знаш: ја нисам учио да мислим.
Ти знаш: ја нисам учио да одлучујем.
Ти знаш: ја нисам учио да тражим. 
Мени је твој реп био све: и мисао, и одлука, и оријентација.
 И сад, док ти пишем ово писмо, дрхте ми самосталне ноге, стегло 

ме самоуправно грло... Како да завршим писмо, Крдомире, рођени, шта 
да кажем, шта да помислим? Шта? Како? На који начин? У ком степену? 
До које границе?

Где си, Крдомире?
Где си да махнеш репом?
Да ме оријентишеш...

Илија Поповски
(награда „Вечерњих новина“ из Сарајева)
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1970. година

Дарко Марковић
(прва награда)

Карољ Селеш
(друга награда)

Радивој Ивановић
(трећа награда)
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Мемоари једног ђубретара
Петак, април
Ништа нарочито. За два сата сам обишао читав терен. Петровићи и 

даље посте петком - у њиховој канти, сем корице загорелог хлеба, ничег 
другог. Код оних преко пута, такође без промене: омот од чоколаде са 
пиринчем, разбијена чаша и јучерашње новине... У кантама четворос-
пратнице свега по мало, али ништа вредније, изузев векне бајатог хлеба 
и кутије сардина...

Лађарске сам опет оставио за крај. И збиља, били су на свом старом 
нивоу. Две велике јабуке, врло мало натруле, пар најлон чарапа, неко-
лико бисквита, два динара, пола пилета, бокор салате и моје редовно 
следовање: згужвана кутија са десетак иностраних цигарета. Само да 
не ухвате тог малишу, који баца татине цигарете, опет ћу морати да се 
вратим пикавцима.

Уторак, мај
И добро и лоше. Празне канте код празничних излета и пуне код 

оних који су имали госте.

Дејан Микић
(специјално признање)

Миодраг Величковић
(специјално признање)
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У црвеној двоспратници много су пили за време празника. Поред 
две пуне, накупио сам и пун џак празних боца, а у једној кеси нашао 
сам прасећу главу и пола торте. Са киселим краставцима, које су бацили 
они из четвороспратнице, био је прави празнични ручак за мене и једног 
другара. Па ипак, кад све саберем, Божић и Задушнице су и даље испред 
државних празника. Бар за мене.

Недеља, мај
Свуда само цвеће. Као да се цео свет заљубио. Изневерили су ме чак 

и Лађарски. Једино су Петровићи остали верни: у њиховој канти чекала 
ме је корица загорелог хлеба. Није ми само јасно зашто и недељом по-
сте. Или, можда и нису религиозни?

Четвртак, јун
Три ноге, две главе и једну шаку нашао сам код оних из виле. Сигур-

но је тата опет био у иностранству, па се оном њиховом деришту нису 
допале лутке.

Празне кутије и пак - папир код оне што се шета улицом у шлафроку.  
Мора да је добила новог подстанара. Ко кога мења; она њих, или они њу?

Петак, јун
Цео дан сам провео у дворишту друштвених организација. Добићу 

од пиљара најмање хиљадарку за оне реферате. Мораћу и сутра да нав-
ратим - увек им је добро ђубре уочи годишњих одмора.

Среда, август
Горе не може бити. Сви су, изгледа, отишли на одмор. Кад бих имао 

пара, кренуо бих у једну фину инспекцију по јадранској обали. Обогатио 
бих се за два дана. Овако гладујем.

Понедељак, септембар
Воће, воће, воће! Постаћу вегетаријанац. Хвала Лађарском за оне 

две шницле. И његовом синчићу хвала за иностране цигарете.
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Субота, новембар
Пао је први снег, а они из четвороспратнице нису затворили канте. 

Пропала ми је грдна роба, а најжалије ми је оних ципела са одваљеним 
ђоном. Таман су ми биле.

Четвртак, децембар
Ускоро ће и нова година, а рукавице и шалче још нисам нашао. Про-

шле године сам у ово време имао и зимски капут.

Понедељак, јануар
За један дан три шалчета, два пара рукавица и сасвим пристојан зим-

ски капут. И хране је било доста. Једино су Лађарски оманули. Нису га, 
ваљда, опет ухапсили?

Уторак, јануар
Затекао сам испред фургона, у коме спавам, једног Циганчића како 

претура по мојој канти за ђубре.

Среда, јануар
Оно Циганче је опет долазило. Нисам ни знао да ми је ђубре тако 

добро.

Недеља, фебруар
Ђубре ми је и даље добро - бар тако каже онај мали црниша.

Четвртак, фебруар
Данас је опет долазило оно Циганче. Каже да издржава сестру и 

млађег брата од мог ђубрета. Зар је то могуће? А пре две године био сам 
нико и ништа! Чак нисам имао ни канту за ђубре!

Понедељак, март
Од данас за мене почиње нови живот. Ја и Мандула постали смо ор-

таци. Водићемо књиге и управљати предузећем, а други ће прикупљати 
ђубре за нас. Мој фургон претворили смо у дирекцију, а ја ћу се пресе-
лити у Мандулин вагон прве класе. И оно Циганче ћемо запослити код 
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I

Дођу у праскозорје рано
два хрта,
две газеле,
њуше ми тело
лижу ципеле.
Долазе тако свакога дана
у свитање
и остављају ме
са делом тела мање..

II

У том тренутку
бљесне исток позлаћен
и сунце се чуди 
зашто сам тако скраћен.

III

Примети понекад
неки мој део
да није сто посто цео.
Али се његов вапај
лако изгуби
... звекећу псећи зуби.

IV

Недалеко од паса,
скривени у трави
Завршну свечаност
припремају мрави.

V

А она два хрта
стално се гложе
око ситне кости
неког велможе.
Док одмах крај њих
велика, бујна и јака
тужно почива
кост просјака.

VI

Глава без језика
и језик без главе
међу псима збрку праве.
Ипак за тренутак
престаје клање:
пси глави одају поштовање.

нас; он и брат да скупљају ђубре, а сестрица ће бити курир и чистачица 
вагона.

У вагону топло, ја задимио инострану цигарету, коју сам купио, а 
у глави роје ми се мисли. Чим зарадим који динар више купићу један 
стари спаваћи вагон и оженићу се оном лепотицом, коју сам зимус срео 
поред једне канте.

Бора Ољачић
(златна чивија)

Псалме о псима а има и сунца
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VII

После се опет
око мене сјате,
и – пате.
А кад их туга
као праве људе дотуче,
свако себи
по један комад одвуче.

И разносе ме тако
за резерве слатке...
... просте им биле
моје кости глатке!

Тома Славковић
(сребрна чивија)

Ноћни чувар

Што се тиче партизана и онога доба прије
„Какву имаш стручну спрему?“ питао те нико није.
Колико се могу сјетит`, у то тешко ратно вријеме
у шуми је баш најмање било више стручне спреме.
А препрека, чини ми се, није било са те стране
БЕЗ ИКАКВЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ могло се у партизане.
Љекаре су (част изнимци) довлачили силом горе.
Ја бар нисам им`о срећу ни да видим те докторе.
Је ли било инжењера, професора мудрог ума?
Није, богме, могу рећи, баш врвила од њих шума.
Мада је у шуми здраво, јер миришу бор и смрека,
професора факултета није било ни за лијека.
А признат се збиља мора, кад смо већ код ове теме,
највише је погинулих без икакве стручне спреме.
Понекоме чак ни име записати стигли нисмо,
јер га након прве борбе на брдашцу сахранисмо.
Је ли им`о стручну спрему кад у поље паде влажно?
Или писат није знао? - то сад није много важно.
И ја тако прошле ноћи у дубини ноћног мира
ко чувара код пилане сретох нашег командира.
Зашто онда људе нико питао за спрему није,
већ у борбу гледало се укључити све чим прије?
Зашто није штаб бригаде у новине оглас дао
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па за четног командира онда конкурс расписао?
И кад нам пола чете након једне борбе неста,
нико конкурс не расписа за попуну радних места!
И ја питам командира: „Како си ми мој Милоше?“
А он скроман к`о и увијек, насмија се: „Није лоше!“

 
   Владо Дијак

(бронзана чивија)

Мини медитации
• И најпоштениот хуморист сака да му „закачат“ Златна Чивија.
• Се разочаров од животот; дајте ми една секс-бомба да се самоу-

бијем.
...
• Кога реков дека ме прегази времето, жената отроча во осигурателен 

завод.

Софе Штерјоски
(специјална диплома)

Мој дом
Писмени задатак мог осмогодишњег сина

Мој дом се налази на осмом спрату солитера Б-14 и састоји се од две 
собе, кухиње, предсобља, купатила и шпајза. Становници мог дома су: 
мој тата, моја мама, моја мала сестра и ја.

Ми смо слободан и независан дом и не зависимо ни од каквих вели-
ких сила споља. Једино кад дође тетка Милева и теча Младен са троје 
деце осећамо се као окупирани, али та окупација не траје дуго, јер тата, 
после три дана, потегне нож на маму, као бајаги хоће да је убије, па се 
они покупе и оду, а после се тата и мама смеју.

Наше државно уређење је демократија. То јест: све што мама пред-
ложи, ми једногласно прихватимо.

Са севера се наш дом граничи са тетка Олгом и чика Илијом, али  са 
њима не одржавамо здраве односе, јер је тетка Олга простакуша и стал-
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но се хвали како је њен отац био ађутант код његовог величанства краља, 
а није тачно, био је баштован код пуковника краљеве гарде.

Са југа се граничимо чика Остојом, али и са њим не одржавамо нај-
боље односе, јер је он душа од човека и мама понекад каже тати: Ди су 
ми биле очи, да се удам за њега, него пошла за тебе, клемпоњу.

Са истока ми се граничимо чика Пантом, тетка Маријом и малом 
Снежаном, што има исти нос и исте пеге као и ја, па кад се мама и тата 
посвађају, мама стално помиње тетка Марију и њихову некадашњу везу, 
а тата вечито говори једно те исто: Зар Марија, па ја јој не бих ни орах 
узео из руке!... Мислим да тата греши, јер ја бих узео и десет ораха, на-
равно, ако нису шупљи.

Са запада се граничимо другом Жарком и његовом госпођом Роза-
лијом и с њима одржавамо добре односе, али ја их не волим. Друг Жарко 
је татин шеф, а ја шефове не волим.

Осим ових, мој дом одржава најбоље односе са чика Трпком и тетка 
Станом са шестог спрата, као и са чика Буцом са мансарде. Са тетка 
Станом највише одржавамо односе кад чика Трпко оде на службени пут, 
а мама у бању и поведе сестру, а тада мени тата стално даје паре да идем 
у биоскоп, или куд било. 

А са чика Буцом одржавамо пријатељске односе кад тата пође негде 
изван града, па мама успава сестру, а мени и она и чика Буца дају паре 
за један исти биоскоп, што мислим да је глупо са њихове стране, али се 
правим луд.

Мој дом је прекинуо дипломатске односе са тетка Персом из при-
земља, јер сам ја њеној Цаци казао да њена мама има добре ноге. А то 
чула тетка Перса, па почела да виче: Ју, шта то блебећеш! А ја сам се 
уплашио па рекао: Јесте, мој тата је то проверио у више наврата. А после 
је то чула моја мама, па ме истукла, па ме касније и тата истукао и про-
гласили су да сам ја крив, а нисам, јер је тата стварно то казао куму чика 
Манди. Свеједно, ја сам испао крив, па сад више не говоримо са тетка 
Персом. А Цаца говори са мном и каже да и она има добре ноге, ал ја не 
знам, морам да питам тату, само не смем.

Илија Попeвски 
(нагрaда „Илустроване политике“)
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Кад Дара пређе меру
ПЕТАР

Џабе... џабе се знојите, господине комшија. Још једном вам кажем ви 
ме не можете увредити. Схватите то! Сувише сте ситни и безначајни за 
мене. Гњидица! Микроб! Биљка! Као што видите, спокојан сам и миран, 
као пулс моје покојне бабе, и остаћу такав, ма колико ме ви блатили и 
засмрђивали. Уосталом, сад ми је сасвим јасно зашто сам увек, чим бих 
вас видео, одмах добијао жељу да будем сам.

ПАВЛЕ
Да, да... разумем вас. Није вам било лако, јер сте на мени увиђали 

своју глупост. Изненађује ме, да сте са тих неколико закржљалих сивих 
ћелија и толико успевали да схватите.

ПЕТАР
Слабо... слабо! Хладан сам као лед! Нешто занимљивије, молим!

ПАВЛЕ
Е, видите, господине комшија, ... кажу да је природа створила ма-

гарца да би људима послужио за поређење. Глуп као магарац! А мени 
се чини да бисте ви за ту улогу били још прихватљивији. Па вама глава 
служи само зато да бисте имали где да ставите шешир.

ПЕТАР
А вама шешир служи само зато да би продужили празан простор на 

више!

ПАВЛЕ
Ви сте... ви сте нула, господине комшија! Две нуле! Ништа! Разуме-

те!? Просто ми недостају речи да вас прецизно опишем. Погледајте се 
у огледало, па се после обесите, човече! Ви сте Франкештајн! Тупава 
фока са 130 кила ужеглог сала и лоја! Будите сретни што не живите у 
доба Петра Великог, јер би вам он одмах расекао стомак да види колика 
је сланина.
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ПЕТАР
Слабо! Тотално неинтересантно! Очигледно сте данас, без инвен-

ције, господине комшија.

ПАВЛЕ
А нос! Нос! Човече! Да ли ви уопште знате, какав ужасан нос има-

те?!

ПЕТАР
Охо-хо! Па то је сад нешто у стиху! Браво! Мој нос вас, без сумње 

јако инспирише...

ПАВЛЕ
То није нос - то је несрећан случај! То је футрола за кројачке маказе. 

Ви сте, једноставно, израсли на њему и целог живота трчкате за њим. 
Разумете? Поврх свега још модар и брадавичаст! Море би се зацрвенело 
ако прокрвари...

ПЕТАР
За нашу следећу расправу, требало би да позајмите мало памети из 

Сирана од Бержерака... дабоме, ако знате шта је то.

ПАВЛЕ
Ви сте забушант! Лезилеб! Спавач! Ни воду што попијете тамо на 

послу, не зарадите. Кувач кафа! Полтрон! Лизач! Да вас на путу нађем, 
не бих знао зашто да вас употребим.

ПЕТАР
Ама... рекох вам да не вреди, господине комшија. Бар да једна длачи-

ца хоће да ми се нарогуши. Ништа! Као да слушам како пас, горе негде 
на брду лаје.
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ПАВЛЕ
Ви сте нитков! Лопов! Још из основне школе сте показивали клепто-

манске склоности!

ПЕТАР
Да, да...! Савршена истина! Кад немам шта туђе да здипим, ја себи 

украдем једну стварчицу из џепа па је сакријем у други џеп... Опет сте 
промашили господине комшија! Да сам бар трепнуо...

ПАВЛЕ
Рогоња! Могли сте бар сопствену жену мало да причувате. Додуше, 

шта ви један трбоња и импотенко можете тој јадници да понудите...

ПЕТАР
Тачно! Тачно! Али... иду бољи дани. Чекам трансплантацију извес-

не ствари, и брзо ћу доћи на ред. Е па, просто ми вас је жао, господине 
комшија, али сами сте криви. Не иде... не иде...!

ПАВЛЕ
Ни ауто не умете да возите! Мизерија! Кочи кад треба да дода гас! 

Мотор цвили...

ПЕТАР
Ја?!

ПАВЛЕ
Да, да... Ви! Али подвалише вам браћа, па измислише кривине!

ПЕТАР
Мени то говорите?! Мени?! Ја се плашим кривина?!

ПАВЛЕ
Најгори возач свих времена! Дрхтавац! Спасавајте се пешаци!
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ПЕТАР
Слушајте ви, свињо...!

ПАВЛЕ
Не разликује куплунг од рикверца...!

ПЕТАР
Ђубре! Свињо! Ево ти...
(Чују се јауци, кркљање, ломњава стакла...)

ПАВЛЕ
У помоћ! Уби ме! У помоћ!
(... Кад се све смири)

ПЕТАР
Тако! Једном преврши дара меру! Свиња мршава! Мени да каже да 

не знам да возим? Исусе! Мени... који сам рођен за волан! Геније за ауто! 
Чекај само док још положим возачки испит, па ћу ти дозволу на нос за-
лепити.

Љубо Ј. Евић 
(награда Радио Београда за скеч)

Офуризми
• Нећу умријети за домовину. Ја за њу живим. И то доста лоше!
• Канцеларије су сличне шпањолској кориди: увијек се нађе неки бик 

који закоље - тореадора.
• Чобан узе гранчицу (разумије се: привредну).
• Она није сликар, али приређује изложбе.
• Он упорно тврди да је дијете револуције. И никако да се одучи – 

сисати.
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• Свуците истину до гола! Нека хода тако, бестидница!
• Трагедија за хумористу: умријети – оплакан!
• И паметни су ограничени. Будалама!

Мирослав Доленц
(специјална диплома)

Семафоризми
...
• Еден клуч се пожали дека бравата го вара со некој калауз.
• Еден лудак попаметно размислува од двајца других.
...
• Другари работници стрпете се само уште половина час: директорот 

прима плата!
...

Живко Павлов
(специјална диплома)

Јавне тајне
• Понављање је мати модрости, зато не би смели понављати 

неумности.
• Туди револуција мора имети вчасих „десет минут вољно“.
...
• Најпре смо медведа поједли, здај га морамо ше уловити.

Јоже Оли
(специјална диплома)

Балада о Тугомиру
Била два брата: Сретен и Илија. Сретен био миран и честит домаћин, 

а Илија пргав и тврдоглав.
Пуче рат, насташе тешка времена, лете главе као тикве. Стиже бојна, 

а бојник вели: 
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- Газда-Сретене, доста си газдовао, дошао ти је данас црни петак, 
спреми се да одеш на онај свијет.

- Ама људи, свратите да попијемо каву и ракију и што је Бог дао,  
лако ћемо за онај свијет.

После гозбе, бојник задовољан:
- Е Сретене, свака ти част, ти си домаћин на своме мјесту, ај уздрављу 

и фала ти на части...
Стигли четници а војвода вели:
- Сретене, несретниче, издајицо рода српског, усташе чашћаваш, 

Бранковићу, данас ти је дошао црни петак.
- Ама људи, свратите на каву и ракију и што је Бог дао, лако ћемо ми 

за црни петак и те ствари.
После гозбе, војвода седа на коња и вели:
- Е, Сретене, свака ти част, ти си домаћин на свом месту, ај уздравље 

и фала ти на части.
Стиже бригада, а комесар вели:
- Сретене, издајниче, угошћаваш домаће издајнике, доста је било 

твога, данас ти је дошао црни петак.
- Ама другови, свратите на каву и ракију и што је Бог дао, лако ћемо 

за црни петак. А неће ваљати, комесаре, да ме стријељаш, неће имати ко 
да ти војску рани.

После ручка, комесар наређује покрет, па Сретену вели:
- Сретене, свака ти част, ти си домаћин на свом месту. Војску нам 

храниш, борбу помажеш, ти си прави патриота и борац. Ај уздрављу и 
хвала ти на части.

Други брат, пргави и тврдоглави Илија заметнуо се пушчерином, па 
чим стигао окупатор - пуцао на немачку колону. Немачка колона ухвати 
Илију и обеси га на пијаци у сред варошице, да заплаши бели свет. Од 
све фамилије рат му претекао само син Тугомир.

Дошла слобода, а секретар Комитета вели:
- Тугомире, ми ћемо тебе школовати, инжењер да постанеш, путеве 

да нам градиш. Даћемо ти стипендију, па да бриге немаш...
Дошао Тугомир у Савез бораца, а секретар му вели:
- Тугомире, мораш нам донети потврду да си дете палог борца. По-

зови два сведока, па нека дају изјаву...
- Цео крај зна како је мој отац погинуо...
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- Цео крај није сведок, Тугомире.
Тугомир пргав као и отац, одреже овако:
- Нико Илијином сину неће делити милостињу!
Тако је баталио студије и запослио се у фабрици. Фабрика била на 

обали реке па пала у воду и Тугомир се појавио као вишак радне снаге. 
Тугомир, син тврдоглавог Илије.

Милан Ристановић
(специјална диплома)

Лепо искуство
- Ма, немој ми причати о њима. То треба само тући, као нас некада 

што су тукли. Гледај нас само, сад смо бар људи.
- Да, да – опет чујем исти глас што је долазио из уста која су штрчала 

пркосно изнад седих уфитиљених бркова. – Погледајте их само како су 
бучни са тим својим транзисторима и довикивањима.. истина, и у наше 
време било је тако нешто, али ипак солидније.

- Јесте, - додао је други, гледајући преко свога штапа. – Била су то 
културна времена. А сада? Погледајте их само на шта личе са тим фризу-
рама, па панталонама. Какве смо ми носили фризуре! Лепе, углађене. Да 
ти је милина погледати. Узмеш лепо бриљантин и ушећерисане воде, па 
кад њоме дотераш косу а она се сјаји. Сјаји, да ти је милина погледати. А 
панталоне? То је био посебан спектакл. Широке, као словенска душа, па 
кад идеш оне се преплићу око ногу... шта да ти причам.

- Знате, - прихвати један од њих, обична, наборана лица, добро ис-
пегланих панталона, и сјајних шими-ципела, у чије је врхове стално гле-
дао, - није мени ни што су бучни, нек их враг носи. Па није ми стало 
ни до њиховог изгледа. Једноставно их не гледам. Али, једну ствар им 
никад не могу да опростим, а то је непоштовање старијих. Као да је њи-
хов читав свет. Неће ти они зазирати говорити ружне речи пред нама, 
пљуцкати... Неће ти место уступити...

- Е, Боро, - прекиде га онај што их је до сада слушао. – Ту си га пре-
терао, а мислим да сте га мало и ви остали претерали. Слушајте само 
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како се мени догодила пријатна ствар... Улазим ја данас у трамвај, а сва 
места заузета. Поред мене, који сам стајао, седи омладинац. Зарастао у 
косу, масна кошуља, са раздрљеним грудима... Гледа ме и жваће. Гледам 
ја њега, и мислим: Прави омладинац са благим укусом џунгле. Сигурно 
је и он тако нешто мислио о мени. Кад одједном он скочи и покаже ми 
седиште на којем је седео, и грмну: Седи, матори, да не морам слушати 
историјат бонтона од почетка овог века до данас.

Илија Милованов
(специјална диплома)

Миодраг Стојановић
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1971. година

Без речи
(портрет грађанина тврде главе)

Радивоје Грозданић 
(златна чивија)

Новорођенче
Дарко Марковић
(бронзана чивија)

Победници
Др Шпиро
Радуловић
(сребрна чивија)
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Оптужба
Оптужујем витамине: А, Б, Ц, Д и Ф по реду
све познате и оне још скривене од нашег ума
за неједнакост међу људима у сваком погледу
за све масовне концерте куршума

Тражим да се сви хормони најоштрије казне
они су криви
што се људи деле на горостасе и кретене
беланчевине и калорије су постале
невероватно безобразне
уводећи поново у моду сталешке карантене

Посебно сам киван на наследне гене
по њима се још пре рођења
знају слабији и јачи
на који начин неправди затрти семе
мора ли свака неједнакост
да се крвљу изједначи
да ли ће икад доћи време без идеалиста

Без речи
(стрип о динару)

Миленко 
Косановић
(награда 
„Веселог света“)
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морамо ли чекати крај па да правда победи
хоће ли у комунизму мишљења бити различита 
или иста
хоће ли смети ко је навикао
бар хонорарно да живи у беди

Чекам да сване али као из пакости
све ноћи су досадне и поларно дуге
пред очима ми стално знак једнакости
две црте – ј е д н а   и з н а д   д р у г е

Небојша Иванштанин
(златна чивија)

Омашка
У ствари, овако је било: причепимо их ми тако гадно да се заустави-

ше тек негде испред Лаћарка.  С обзиром, је ли, ја одлучим да скокнем 
до куће, јер смо се нашли директно наспрам. Рачунам, на пример, овако: 
два месеца прође како се прикључих, а ни трага ни гласа живи ли су, 
евентуално здрави ли су, ратно стање.  Али ‘оћеш! Начујем успут да 
је матори засрао нешто у смислу колаборације! Улетим у кућу и, раз-
уме се, какав поздрав, какво целивање, све ми се окреће као да сам на 
рингишпилу. Зашкрипим зубима, севнем очима, наравно, и устремим се 
непосредно: па добро, сунце ти крваво, је л’ могућност!? Па зар зато ја 
јурцам по брдима, и то добровољно, да се не каже како извукосмо гузи-
цу, а да ти овде колаборираш!

Само се по себи разуме да се он ништа не претвара као да није схва-
тио поједине термине, напротив, баш напротив! Прелази у контранапад, 
кучкин син, вади се: „Ситница, човече божји, ситница!“ Јој, „ситница“! 
– зацвилим ја као суро пиле, чуј га: „Ситница“! Па знаш ли, цркву ти 
божју, да си ме том „ситницом“ удесио до гроба, и то баш сад, кад се сва 
ова јурњава завршава и кад треба да уживамо плодове! Јој, чуј га: „Сит-
ница“! Говори, море, о чему се ради! „Ама, човече, превозио сам им неке 
намирнице! Сви смо понешто, морало се, оде глава!“
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Јој, тата, - заплачем ја од беса – па ти ниси ни свестан да си ме на-
чисто уништио и да ми не остаје ништа друго него да те средим као што 
приличи у датом моменту! Јој, тата, лебац ти божји, прича се и да си ме 
се одрицо! Говори је л’ аутентично! А шта ћу, - чупа се – зар да ми запале 
кућу!“

Добро, тата – приберем се ја – пошто је таква и таква ствар, пођимо 
полако горе, на таван. Боље да ти ја вежем „машну“ него они!

Пође он као јагње, а боље да не пође! Јер кад се данас сетим свега, 
најтеже ми пада баш то – што пође као јагње! Не бој се ништа, тешим га, 
час ћемо ми то, нећеш ни да осетиш.

Е, попни се сад, тата, на ову шамлицу и причекај само тренутак, док 
вежем сиџимку за греду – кажем му, а све нешто мислим: боже, да не 
направим грешку, отац је то, ехеј! Тако, тако тата, стани ту лепо и пази 
да се не омакнеш, знаш да си ту, леву, двапут ломио! Он – ни реч! Ни реч! 
„Немој само да ми везујеш руке“ – толико изусти. Добро, тата, - кажем – 
важи. Само, што си се толико згрчио? Па није сабља заврат!

И тако... Стрмоглавим се одозго да не гледам. Ипак, отац је то!
И сад, кад год причамо о томе – лепо се кидамо од смеха! Нарочито 

тата. И како, како је било? – ко зна по који пут тражим да прича и це-
рекам се као луд. „Две си грешке направио – каже. – Прво и прво, ниси 
ми везао руке, је л’ било? Било. „Друго и друго, шта ти би да не избијеш 
шамлицу! Је л’ било?“ Било. „Ја се после усправим, скинем сиџимку, 
сиђем и – као да ништа није ни било, хааа!“

О, тата, тата, обешењаче један!

Милан-Рале Николић
(сребрна чивија) 

Јавна чесма
Ето, и ја постадох директор! Додуше, не неки значајан директор, али 

преко мене иду сви послови везани за водовод и канализацију. Највише 
јада задају ми јавне чесме којима се грађани Горње махале користе за 
пиће, прање веша, ногу и слично.

У сваку чесму дао сам да се угради водомјер и одредио колико 
ће које домаћинство плаћати паушала. Мада су то били симболични 
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износи, кад год би послао Ћерима да наплати рате за водомјер и покупи 
водарину, он би се вратио празнијех шака. Миран сам и стрпљив човјек, 
али једнога дана позвах Ћерима:

- Ћеримееееее!
- Извол’те, друже директоре!
- Дај, богати, отиђи у Горњу махалу и затвори им ону јавну чесму!
- Је л’ о’ма?
- О’ма, о’ма!
Ту се однекуд нађе и главни инжењер водопривреде па ће мени, чим 

је Ћерим изашао:
- Ма... овај... друже директоре, некако ми се чини да није баш згодно 

што сте дали затворити јавну чесму. Да је то нека приватна чесма, па 
хајде-де. А... овако... Па онда, и тај политички моменат...

Пази, молим те, на шта ово изађе! – почешах се ја по глави кад је 
друг отишао. Јест, јест. Политички моменат! Тамо живи углавном 
муслимански живаљ, а ја сам католик, па ће сви рећи: „Затворио је 
чесму из вјерских разлога. Да овдје живе његови католици, тај би им 
још сваком чесму и у кућу увео. Треба њега пред збор бирача...“

Док сам ја распредао те црне мисли вратио се и Ћерим.
- Ћеримеееее! – зовем га ја. – Затвори ли ти ону јавну чесму у Горњој 

махали?
- Јесам, друже директоре. Чим ви рекосте, ја сам је о’ма затворио.
- Слушај, Ћериме, сад трком у Горњу махалу и отварај чесму. Реци 

народу да је друг директор лично наредио да се чесма отвори.
Ћерим оде да отвори чесму, а благајник на врата.
- Не знам, друже директоре, шта ћемо са том банком! Банка тражи 

своје.
- А колико је њено?
- А, богами, више од два милиона.
- Па добро, Јоване, зар још нисте покупили новац од потрошача?
- Јесмо од неких, од неких не. Јавне чесме слабо плаћају. А у Горњу 

махалу не смијем ни привирити. Убиће ме. Ономад ми тикву разбише о 
главу.

Ето шта значи бити директор! Већ мјесецима колектив прима само 
70 посто од плате, а овог мјесеца неће бити ни толико. Ухвати ме нека 
нервоза. Утом ето Ћерима.
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- Ћеримеееее!...
- Изволите, друже директоре!
- Отвори ли ти ону чесму?
- Отвори, богами.
- Отиђи сад и одмах је затвори. Ако неко пита зашто, кажи да воде 

неће бити док не плате водарину. Показаћу ја њима. Горњомахалцима! 
Нек пију поток! Јакако!

Шетам тамо-амо по соби кад наиђе доктор Ацо.
- Ама, директоре, шта то ви из градског водовода радите?
- Како: шта радимо!? – чудим се ја.
- Па, ето, чујем да си дао затворити јавну чесму у Горњој махали...
- Дао, па шта?
- Ама, како ти то: па шта? Знаш ли ти шта је епидемија? Нећете 

ваљда дозволити да они људи пију воду из потока? А политички моме-
нат? Сви ће рећи: „Ма да, онај доктор Ацо, Србин, шовиниста, па неће 
да се брине за муслиманско становништво! А да тамо станују његови 
Срби, сваком би и базен око куће начинио.

Видим ја, доктор Аца има право, па опет зовем Ћерима:
- Ћеримеееее!...
- Изволите, друже директоре!
- Отиђи, богати, и одмах отвори јавну чесму у Горњој махали, а кад 

се вратиш, однеси ово писмо у општину.
У писму је била – оставка.

Владо Дијак
(бронзана чивија)

Аутобиографија
Родио се ја...
- Добили смо сина – каже мајка.
- Произвели – каже отац.
Кренуо ја да растем.
- Напредан је – каже мајка.
- Афирмише се – каже отац.
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Неки пут се укаким.
- Онередио се – каже мајка.
- Девалвирао – каже отац.
Пошаљу ме у двориште.
- Играј се с децом – каже мајка.
- Инкорпорирај се у заједницу – каже отац.
Потучем се.
- Жесток је – каже мајка.
- Нетолерантан – каже отац.
Касније се покајем због тога.
- Душеван је – каже мајка.
- Ревидирао ставове – каже отац.
Једном сам ударио тетку кад је хтела да ме повуче за уши.
- Дериште – каже мајка.
- Чува интегритет личности – каже отац.
Туку ме, ја не плачем.
- Инаџија – каже мајка.
 - Преодолева – каже отац.
Пођем у школу.
- Учи – каже мајка.
- Прорађује – каже отац.
У једном разреду – заглавим.
- Понављао – каже мајка.
- Пролонгирао – каже отац.
Добијем јединицу из владања.
- Стао на луду траву – каже мајка.
- Утицај шунд-литературе – каже отац.
Почнем да штипкам девојчице.
- Безобразник – каже мајка.
- Укључује се у сексуалну револуцију – каже отац.
Ипак некако завршим школу.
- Свој је човек – каже мајка.
- Оквалификовао се – каже отац.
Али – посла нема.
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- Беспосличар – каже мајка.
 - Вишак радне снаге – каже отац.
Потегнем па се оженим.
- Од једног два слепца – каже мајка.
- Сумњива интеграција – каже отац.
Роди нам се дете.
- Добили смо унука – каже мајка.
- Произвели – каже отац.
Дете расте.
- Напредно је – каже мајка.
- Афирмише се – каже отац.
И све тако.
Ето, зато ја не признајем резултате недавног пописа становништва. 

Мене су, на пример, питали само за матерњи језик.
А очин?

Ранко Ђукић
(награда Радио Београда)

Народна храна
Навали, народе, распродаја према раду!
Некад је пасуљ био народна храна, данас кнедле.
Изврсно се слажемо: како ја заиграм, они тако свирају.
Био је у центру пажње, сви су га попреко гледали.
Нису разлике међу нама, већ у нама.
Никако људе убедити да је човек наше највеће богатство.
Направио је велики заокрет и наставио истим правцем.
Многи знање поједу пре него што га испеку.
Ко речи сеје, жање увозно жито.
Наишао сам на његово разумевање и спотакао се.
Имам јаке везе, никако да их се ослободим.
Завршио сам ликовну академију, сад могу да се сликам.
Треба ошинути по слабостима, само где наћи толики бич?
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Промаја је, затворите врата.
Многе ствари у предузећу треба отворено изнети, али не мимо пор-

тира.
Није истина тако велика да би се морала заобилазити.
Ко је за, руке увис!

Илија Марковић
(награда „Гласа Подриња“)

Мисленије господина Јоакима Вуича 
о сексној  револуцији

Господин Јоаким Вуич писац „Путешествија кроз Сербију“, који 
је 1835. године основао прву позоришну дружину у Србији, имао је с 
нашим сарадником један невезан разговор (јер ко би и повезао 1835. и 
1971.  чивијашку, годину!)

Као оца српског театра питали смо га шта мисли о данашњем 
позоришту. Господин Вуич је одговорио гневно:

- Ваше време истерало јест из театра музе и грације, крепост 
и красоту, а увело фауне, сатире, порок и ругобу. Театар више није 
јуности сладејше напитаније обаче механа гди пук прости тражи 
наслажденије... Измежду тога чујем паче правителство нахије театар 
помаже и скаредне вешти давати.

- Господине Вуичу – замерили смо непомирљивом противнику Вука 
Караџића – из вашег излагања може се закључити да нисте упознати с 
остварењима сексуалне револуције, која се сада спроводи.

Г Вуич се једва савладао и одговорио:
- Моје глубомисленије јест да то није примечанија достојна 

вешт. Именуваемо сполно питање, не желавши нарећи га сексуално, 
илити сексно, како предлагати изволева уважени муж Хаџи-Тодор 
Димитриевич, питање јест постојавшче и у времену моје јуности. О 
томе се тада печатале нису књиге, нити се учило у школи, а Србљи 
рађали се јесу зрително више него данас. Истим образом, џакуле, мачке 
и магарци верст своју одержавати знају кромје тога што учили нису о 
сполној револуцији илити сполном бунту. Следователно, ја разумети не 
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могу каквова је полза за державу овако публично сполни орган уводити у 
театар, школу и домове и повр тога клањати му се као Евреји златном 
телету!...

- Још једно питање, молим...
- Простите, дражејши мој, али моје је мисленије га и оволико 

доволно јест.
Господин Вуич извади бурмутицу, усукну мало дувана и окрену 

леђа нашем времену.

Радмило Миловановић
(награда „Гласа Подриња“)

Лево од афоризама
• Неки другови треба да схвате да чланарина није боравишна такса, 

а партија паркинг-простор.
• После силних аплауза опрали смо руке.
• Неки би то требали да схвате да се мудрост у младости не скупља 

зато да би се у старости имало чиме трговати.
• Да постоји бог, човечанство би одавно имало принудну управу.
• Бог има недело мање на савести: рад је створио човека.
• Има глумаца за које би боље било да су своју љубав према даскама 

оваплотили столарским занатом.
• Није лако бити коњ у друштву које награђује према потребама.
• Није толико трагично кад човек ради као коњ колико кад га контро-

лишу коњушари.
• Можда ће и доћи дан када ћемо сви полагати рачуне – почели смо 

да набављамо електронске рачунаре.

Драгутин Јокић
(награда „Житоратара“)



214

1972. година

Слободан Милић
(прва награда)

Извештај 
са олимпијаде
Карољ Селеш
(друга награда)

Белосветски
Миодраг Величковић
(трећа награда)
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Истина и нос
У том великом скупу устао сам са намером да кажем: „Друг 

Власта нема право...“ а бојажљивим гласом једва сам промуцао нешто 
неодређено, округло па на ћоше.

Осећао сам се мањим од бубе.
Али ја нисам буба, хоћу да кажем шта мислим. Па вичем, скоро 

урлам: „Није у праву, није, и није!...“  И зато што урлам, али овде, између 
четири зида, отварају се врата и на прагу се јавља забезекнуто лице мог 
суседа.

- Да вам није позлило? – пита он.
Није ми позлило, - кажем – али бих волео да чујем шта ви на оно 

кажете!...
Сусед је задржао мирноћу:
- Па чули сте шта каже друг Власта...
- А шта ви кажете!?
- Ништа ја не кажем.
- Добро, јесте ли својим очима видели?...
- Видео сам.
- Па?...
- Није важно шта очи виде, већ шта каже ко је за то меродаван.
- Дакле, ко има меродавне очи! – одговарам љутито – Суседе, ви сте 

једна обична буба!
- Буба ми то каже! – вели подмукло мој сусед и одлази сасвим тихо, 

као буба.
Остајем сâм, гледам кроз прозор у високи зид, који ми заклања 

видик. Боље да нисам ни речи изустио. Можда је у праву мој сусед. 
Седим сломљен, разочаран, усред рушевина самог себе.

*

Ево ме поново у великом скупу људи. Више од два сата седим, 
али не иде, никако не иде. Не смем да се одлучим. А осећам да би 
требало тражити реч од председавајућег и смело изјавити: „Извините 
ви, другови, ствари стоје сасвим другачије...“ Међутим, и даље седим, 
ћутим, слушам и осећам се мањим од бубице. И мој уштогљени сусед 
је овде: седи мени с десне стране, безобразно се смешка, изазивачки ме 
посматра, као да вели: хајд’, голубе, гукни! У својој соби, између четири 
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зида, правиш се сила, а овде ћутиш као заливен... Ето, баш као да ми 
тако говори та мизерија од човека.

И у мени се одједном нешто кида, пада ми пред очи густа магла; 
у магновењу, скоро несвесно, дижем руку и као из далека чујем глас 
председавајућег: „Реч има...“ Дижем се из клупе, никог не видим, срце 
бије под вилицама, пред очима ми је само исцерено лице мога суседа. И 
у највећој тишини, ослобођен нечег мучног и тешког, говорим помало 
дрхтавим гласом: „Друг Власта НЕМА право...“ И узео сам то да 
доказујем...

*

Као за инат, данас пада киша. Досадна, убитачна. Прелазим улицу 
и видим под широким кишобраном чистача ципела, коме је свеједно да 
ли је друг Власта у праву или није. Улазим затим у кафану, где, сасвим 
у дну, седи мој сусед, посматра ме забринуто-сажаљиво и позива да 
седнем за његов сто. „Иди до сто ђавола!“ мислим, а прихватам његов 
позив и кукаво говорим о томе како је изненада захладило. А он каже да 
ће још бити лепих дана, слушао је прогнозу, и додаје покровитељски:

- А ви запели да доказујете нешто што се не исплати доказивати...
- Мислите на хладноћу?
- Мислим на ону дискусију. То вам, по моме скромном мишљењу - 

каже он нескромно – није требало. Само узнемирујете грађане...
- Извинте, ја сам се залагао за истину!...
- ... терате их да лупају главу тиме шта је истина. Људи имају своје 

бриге, шта их се тиче је ли друг Власта у праву или није у праву. Гово-
рим то јер вам добро желим...

Ћутим ја. Ћутим као буба.
- Тако вам је то, драги мој – ликује мој доброчинитељ. – Не треба 

свуда забадати нос...
Боже, зар је нос био у питању!?

Никола Дреновац
(прва награда)
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Бркајлија из Доњих Тулуза
Бану тако неки дан рмпалија, збојит, бркат. Грана рукама. С врата 

већ виче:
- А, ти ли си тај, земљаче, рођо, стара кућо! Здраво! Једва те потре-

фих!
Па ми богзна како срдачно тресе руку из раменица као да ће је 

изглавити!
- Тај сам промуцах устрављено, срамежљиво, срећан да ми рука оста 

читава.
- Е, баш нека си, тебе и тражим!
- А, којим послом, молићу?
- Послом? Стани, богати, куд си похитио! Прво да се издувам! Ја 

врућине, сунце јој жежено!
Па се свали у наслоњач, избаци дуге квргаве ноге, мрдну брцима па 

настави изваљујући јаке, снажне зубетине:
- Овако ти је, братац! Све по реду. Ја сам Никац, Никачевић, Ниџо, 

вабе ме свакојако, ако си почем чуо, старином из Доњих Тулуза!
- Аха, смрсим снебљиво, у неприлици.
-Е, па видиш, брате слатки, баш тебе и хоћу, таквог, никаквог. Нешто 

си ми мрљав, да ниси продуван, прозебао? Чувај се, мајци! Елем, вруће 
ми потребујеш. Ти, те сорте, како ли, на ту руку.

Па ме понуди цигаретама.
- Ти си, да речемо, један по један критикант, писарчић, онај што 

жврља, по новинетинама и којекуда још.
- Хм, тако некако.
- Е, баш нека си, алал ти ајдамак! И таквих нам треба, што јесте, је-

сте. Не знаш за какве све јада и замуке. На тебе ме упутило. Веле, тај ти 
је душу дао за те твоје послиће, Нижекаро!

- Изволите само, да чујем!
- Има нека година и кусур те сам ти у пензији. Одувало ме, шта ћеш! 

Поћерало! Знаш како је, стиска, оскудица. Ујади. Немаш одакле динар 
уфатити ни избити. Све људи уграбили! Онда ми нешто на ум паде те 
ти сједнем па спјевам о нашем, да речено, устанку и осталим јуначким 
стварима. О херојима, брате! Наумим, осокољен, па ошајдарим. Распа-
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лим, куме, све у шеснаест! Онако по јуначки! Ето, то је сад туј, запако-
вано, у торбачини! Тазе роба! Нема бриге!

Па ручетином тапше по набреклом офуцаном торбаку.
Ах, помислих, одатле ми дођи.
- Онда ме овамо неки паметњаци упутише: веле, распитај се како с 

тим хода, бој се да ћеш, земљачино, грдне паретине намлатити. Прочуло 
се да је некакав с дервишином – пупа-хава, овако! – пуна шака браде! – 
грдне намлатио, а камоли нећеш, веле, ти с нашким херојима и јунацима, 
јадна им мајка! Још ако је за гусле, онда не питај! Прст у уво! А богме, 
јесте за свакојаку дерачину, ја што ти велим! За сваку руку и прилику!

Ја му опрезно разјашњавам како то баш није тако и како та роба није 
на нарочитој цијени, и како се мало ко на тим стварима опаприо...

Бркајлија ме лукаво, жмиркајући, омјера.
- Ајде, ајде! Вели. Прођи се. Него, да говоримо збиљски, ко људи, 

како би било да се удружимо? Ја, да простиш, робу на готовс, а ти, брате, 
твоје критиканције. Па да ћар дијелимо како је право! А?

Стрпљиво га разувјеравам како то не иде. Но брко не помета. Он 
тјера своје:

- Чујеш, стара кућо, не замотавај и не замршуј, тако ти бога, без голе-
ме нужде! Видим ја шта видим, еј! Хоћеш ти да подигнеш цијену! Нисам 
се ни ја, да речемо, јуче испилио! Аја!

Ја објашњавам, он опет своје.
- Па добро, вели разочаран мојом упорношћу (рачуна да се иза тога 

крије каква мућка, трговина, шта ли), па добро, рођаче, досту и прија-
тељу, веселниче, ајде да се поштено намиримо, да не крива ни теби ни 
мени. Ја да штампам и пјевам, ви, ти и твоја братија да ударите рекламу 
по новинама. Твоје је да организујеш, да надиплаш, а моје – зна се. И 
људски да углавимо! Сваки трећи динар је твој! Је ли право?

Скаче, уноси ми се у лице, узмахује рукама. Стишавам га, покушавам 
да га разувјерим. Бркајлија гони своје:

- Е, немој, вала, ни ти ситничарити и торлучити, попусти па да се у 
љубави разиђемо, ко једни по једни. Разумијем ја шта је посао. Ви удри-
те слошки у таламбасе, и има да гура ко подмазано. Рекоше, без њих, без 
тих критиканата, ђаво им гузицу, нема, веле, у том послу ништа. Шта 
си се закопистио, зајарчио, земљаче, рођо, блентовино! Ако нам, брате 
лијепи, упали, има да живујемо ко нико наш. Некакавог дервиша диго-
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ше из мртвих, па се човјек намлати паретина, а камоли неће, да речемо,  
неки нашки поштени херој, првобранитељ, де! Што си, брате слатки, 
некакав, неслан? Шта омахујеш стално том главетином као да те је мува 
обладала? Дозови се! Има их који хоће, још како! Их, их, што си, брате, 
некакав тутумрак и недоказан!

Па увријеђен, дуго се скањујући, чекајући не бих ли се предомислио, 
бркајлија коначно одтутња. Како је дошао, с торбаком.

Ристо Трифковић
(друга награда)

Универзално позориште
Ја сам глумац, моја земља позориште, а мој народ писац. Ми смо 

држава уметника. Зар није дивно бити припадник народа састављеног 
од самих драмских аутора, извођача и љубитеља позоришне уметности? 
Мој народ је веома плодан писац. Његова целокупна дела преведена су 
на све језике света. Имамо преводиоце у свим метрополама. Сама отаџ-
бина није жалила труда да изведе велики број комада из пера мог народа. 
Од хроника и трагедија до драмолета и игроказа. Неке драме народ је 
писао крвљу, неке мастилом, а неке је издиктирао у машину.

Али мој народ није само писац. То је свестрани стваралац. Док једни 
пишу, други већ коригују, трећи играју, четврти гледају, а пети пишу кри-
тике. Сви учествују у представи, било да су протагонисти или статисти, 
већ према подели улога. Сви седе у гледалишту, већ према плац-картама. 
Цео свет, са свих пет континената, посећује наше представе и диви се 
режији. Уместо царине увели смо цепаче карата на границама, а читава 
војска бинских мајстора, мајстора расвете, костимографа и инспиције-
ната будно мотри да се све изводи према сценарију. Ми имамо сцено-
графију од правих села и градова, фабрика и спортских објеката, хотела 
и солитера. По парковима и булеварима, као по фоајеима у екстерије-
ру, шетају пензионери, незапослени, мајке са децом, или сама деца чији 
родитељи учествују у представи. Сви они нестрпљиво очекују дизање 
завесе пред неки чин у коме ће се и сами ангажовати као увежбани из-
вођачи или бар као страсни љубитељи појединих жанрова.
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Иначе, сви ми учествујемо у подели улога, формирању репертоара, 
хонорара, критике... Сви играмо своје роле док истовремено одлучујемо 
о вредности интерпретације осталих. Сви се уносимо у активно креи-
рање или у нешто пасивније посматрање. Плаћени смо као професио-
налци за ентузијазам својствен само аматерима. Пред сваку представу 
добијам скупоцене костиме или обичну одећу, према томе са које стра-
не бине се налазимо. Увече облачимо свечане или фолклорне пиџаме и 
лежемо на спремање нових улога. Поред нас лежу наше садашње или 
будуће супруге, захваљујући којима се рађају наша талентована деца.

И ја имам улоге, додуше епизодне, али сам срећан кад могу да из-
говорим макар две речи које су у служби узвишене идеје. Највећа ми је 
мана што се тешко надовежем на туђи шлагворт, збуним се, направим 
паузу, па није ни чудо што ми не дају насловне и главне улоге. Тако сам 
остао на пола пута: гледалац који гори од нестрпљења да заигра и из-
вођач који чезне за смиреним местом на некој галерији.

Ипак, уживам што сам глумац, учесник надахнутих представа, грађа-
нин раскошне позорнице... У нашим туристичким мираклима, привред-
ним спектаклима, велеградским пасторалама, маловарошанским дра-
моплетима, културним фарсама, друштвеним мелодрамама, увозним 
трилерима и... ии... свему, овај... Суфлер! Суфлер!... Не, није... опет сам 
заборавио своју улогу... опростите!...

Драган Алексић
(трећа награда)

Песник из машине
Стихотворци, стихоклепци, стихољупци, стихотрпци, шта се то до-

гађа и предвиђа?
Ако је веровати лажовима, машине за писање стихова тек што нису 

пуштене у рад. Али, да знате, ово није стопроцентна лаж, јер велика 
технологија корача врло брзо и препоручује публици да се снабде догле-
дима, па ће кроз догледно време уочити на видику поезије нове новцате 
машине-песнике. Та изванредно техничко-књижевна роба, чим се буде 
појавила, има да сатре сваку конкуренцију, дајући хиљаду поена форе 
чак највећим песницима минулих векова, поготову зато што машини ни-
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кад неће пасти напамет да подлегне беди или туберкулози, да се удави, 
да погине у двобоју...

Таман посла, машина је сталожена и промућурна; она ће се одлично 
снаћи кад буде писала стихове. Мада је поезија – руку на срце и на 
машину – крајње несигуран посао. Да није тако, један наш песник 
зацело се не би пожалио, ту скоро, да је много теже избацивати из себе 
стихове него убацивати у себе кобасице са сенфом. Додуше, ако су 
кобасице добро зготовљене, а стихови треба још да се кувају или прже, 
онда је случај сасвим другачији. Међутим, таква питања неће постојати 
за машинске песнике чији делокруг, иначе широко програмиран, не 
обухвата и потрошњу кобасица.

Ко зна, можда ће најуспешније песничке машине постати једног дана 
класици и ући у школску лектиру, одузевши дотадашњим класицима 
један део њихове, како се то каже, стамбене површине. Приближно пет 
шестина, највише толико...

У изгледу је и фабрикација машина тако програмираних да ће се 
једна звати, рецимо, „Васко Попа“, друга – „Стеван Раичковић“ трећа – 
„Мија Павловић“... И тако даље, увек према сличности с оним обичним, 
руком писаним стиховима поменутих и непоменутих песника, који ће, 
наравно, вриснути од гнева, али вриштање, само по себи, још никоме 
није помогло.

Поврх свега (благо поезији!) развиће се рекламна служба машинских 
стихова, удружена с оваквим информацијама:

„Синоћ смо добили и одмах монтирали резервне делове машине 
„Иван Лалић“, „Вита Марковић“, „Слободан Ракитић“, „Рајко Петров 
Ного“. Наведени машински песници поново раде, а знатно је повећан 
капацитет машине „Мића Данојлић“, тако да је загарантована обилна 
испорука стихова, нарочито за децу. Немојте читати Добрицу Ерића 
рођеног 1936, читајте истоимену савршену машину конструисану 1972. 
године!“

Срџба песника-људи свакако неће узбудити машине, којима предстоје 
сасвим другачија, радосна узбуђења: оне ће водити прву и последњу реч 
на будућим фестивалима машинског песништва. У условима толике 
заузетости, машине за стихове тешко би могле да се посвете и дужој 
препирци с песницима немашинског порекла. Истина, могло би се 
догодити да нека тренутно беспослена машина – претпоставимо да она 
носи ознаку „Душан Костић“ – намигне електричним оком сусеткама 



222

чије су ознаке „Весна Парун“ и „Мира Алечковић“, и да заједно с њима 
осуди држање извесног песника. По свој прилици, тај сигнал требало би 
да значи:

Јесте ли виделе, колегинице, како се понаша немашински Душан 
Костић? Гунђа, закера, проналази ми некакве мане као да је и он 
машина... И то боља чак од мене! Хтедох да му одговорим у стиху, али, 
напослетку, нека се буни до миле воље – кад не схвата да прави песник 
није он него ја - Живео ја!

Лав Захаров
(награда за козерију)

Обрен
Био ја напредан, слуш’о оне одозго, све на линији, и полако, миц по 

миц, изнапредујем ја до среског. Кад дође директива: укида се срески. Ја 
опет, миц по миц, ал’ све на линији, залажем се и ја за укидање. И ствар-
но укиде се срески. Мене онда у привреду. За директора. Он је напредан 
веле а привреда заостала. Ја појма о привреди, ал’ прихватим. Кад имају 
поверења...

Почнем у привреди, миц по миц, а сви гледају у мене. Чекају да ја 
први. Ја, опет, навико на директиву. Одем у општински, а они мени: са-
моуправљање, нема директиве, кажу. Видим, морам сам. Кренем ја онда 
по привреди. Сви запели нешто да граде. Инвестиције, кажу, перспекти-
ва. Борба за већи доходак, за стандард. Видим ја, у праву људи, па решим 
да и ја. Ал’ прво самоуправљање. Сазовем раднички савет и, миц по миц, 
испричам о инвестицијама, дохотку и све тако. А они, ни пет ни шест, 
већ – кол’ко ће то да кошта? Толико и толико, кажем ја. Не може, немамо 
толико. Другови, не морамо све поделити за личне дохотке, мало ћемо 
притегнути каиш, кажем ја, ал’ после ће нам стандард, миц по миц, у 
просеку...Они ни да чују.

Забринем се ја, како то мени, а досад увек перспектива увек напре-
дов’о. Почнем ја онда анализе. Миц по миц, једна анализа, друга анали-
за, па елаборат. А све стручно. Опет ништа. Не да раднички савет.

Луп’о ја тако главу, луп’о песницом по столу, помишљо да идем и у 
пензију, ал’ не вреди. Кад, миц по миц, сањам ја неког Обрена Бобовца 
из Ћуковина. Он умро давно, ал’ ја га сањам. Е, тај Обрен ме је спас’о, 
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нек му је лака црна земља! Хтео ја после да му запалим и свећу, ал’ ни-
сам, није на линији.

Морам сад нешто да вам о њему...
Обрен је био сирома’ целог живота, а волео је много да поједе. Увек 

више него што је имао. И сналазио се. Причао ми покојни Милорад Бобо-
вац. Млео он кукуруз у својој воденици, а дошо Обрен. Све гледа, каже, 
у мучњак, где пада брашно. А онда затражи мало да умеси проју. Ту у 
воденици. Покојни Милорад да му једну прегршт. Узме Обрен брашно, 
па одмах у карлицу. Онда наспе воде по карлице. Оно дошло ретко к’о 
чорба уз часни пост. Да му покојни Милорад још једну прегршт. Меси 
Обрен, а оно много густо. Наспе још воде. Опет ко чорба. Гледа Мило-
рад, види – не ваља, ал’ штета да се баци. Да му још. На крају испаде 
проја ко воденични камен. 

Тако је покојни Обрен. Сањам ја њега и одједном мени нешто дође: 
што не би и ја к’о он?

Одем ја одма’ на раднички савет. Другови, така и така ствар, кажем. 
Видим да сам и ја грешио. Прошло је време стезања каиша, треба и за 
стандард. И на крају, миц по миц, предложим да направимо само једну 
малу инвестицију. Кол’ко да нам не пребаце да смо све паре појели. И 
да видиш – усвојише. Наручим ја онда за све паре цемента и доведем 
мајсторе. Правите, кажем. Шта, питају они. Инвестицију, кажем ја. На-
праве они темељ и оду. Ја ћутим. Пита мене раднички савет шта је било 
са инвестицијом. Не да општина малу, кажем ја. Морамо велику. Гунђају 
они, ал’ одобре још из фонда. Штета да пропадне онолики темељ. Купуј 
ја онда за те паре машине, све нове, па на онај темељ. Пита мене опет 
раднички савет. Не да општина примитивно, кажем ја. Модернизација. 
Они опет гунђају. Нема више ни у фонду, а штета да пропадну онакве 
машине. Одобре да се предузеће задужи.

Од тада ја ко покојни Обрен. Замесим ретко, па онда загустим. И 
кренуло, расте инвестиција. Миц по миц. Оно, расту и дугови, а пла-
те још мале, у просеку. Ал’ је перспектива. Већ се прича горе. Кажу, 
оправд’о поверење. Једног дана ће и мене горе. Па у Београд: А кад се 
дочепам велике карлице, кол’ко ћу тек онда! Све миц по миц, прво ретко, 
па онда густо. К’о покојни Обрен нек му је лака црна земља!

Тихомир Јанковић
(награда за козерију)
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Моцартовање
(КЛАВИР: ПОЧЕТНИЧКО И ПОГРЕШНО СВИРАЊЕ ЈЕДНЕ МО-

ЦАРТОВЕ СОНАТЕ)
МОЦАРТ: (КРОЗ ЕХО) Шта то радиш несрећниче?
ЂАК: (УМОРНО) А шта ћу, чико, морам!
МОЦАРТ: Шта то свираш на клавиру?
ЂАК: Свирам Моцарта.
МОЦАРТ: И замисли да те сад Моцарт нешто чује!...
ЂАК: Шта би било?
МОЦАРТ: Не би му било пријатно.
ЂАК: А мисли ли тај Моцарт да је мени пријатно?
МОЦАРТ: Зашто га онда свираш?
ЂАК: Рекао сам да морам. А ко сте ви, молим вас?
МОЦАРТ: Ја сам ВОЛФГАНГ АМАДЕУС МОЦАРТ и, привучен 

својом накарадно свираном музиком, дошао сам да те слушам.
ЂАК: То вас је сигурно послао мој отац?
МОЦАРТ: Твог оца не познајем.
ЂАК: Немогуће, он је руководилац... па где ви живите?
МОЦАРТ: У ваше доба не живим... Ја сам из осамнаестог вијека. 

Кад ме свираш, онда сигурно знаш и кад сам се родио?
ЂАК: Не знам, чико, ко ће то све упамтити!
МОЦАРТ: Колико ти је година?
ЂАК: Дванаест.
МОЦАРТ: И за мене ниси чуо?
ЂАК: Нисам, ја сам још млад.
МОЦАРТ: То није изговор. Ја сам био још млађи кад сам запањио 

свијет. У шестој години живота имао сам први покушај као композитор.
ЂАК: Није ваљда?
МОЦАРТ: тако је... Затим, у осмој, прве штампане сонате, у десетој 

– први ораторијум, а у једанаестој години компоновао сам оперу LA 
FINTA SEMPLICE. Ха, шта кажеш?

ЂАК: Па шта имам да кажем... видим да смо ту негде близу.
МОЦАРТ: (ЗАПРЕПАШЋЕНО) Близу!? Како БЛИЗУ!?
ЂАК: Па и вас су мучили ваши родитељи, као што и мене муче моји.
МОЦАРТ: Мучили!?
ЂАК: Јесте, само мене нико не цијени.
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МОЦАРТ: Јесам ли добро чуо? Значи, и ти си геније!...
ЂАК: Не знам шта сам, али знам да устајем рано ујутру, припремам 

домаће задатке и одем у школу... у 13 часова имам састанак једриличара, 
у 14 трчим у друштво „Партизан“ на вјежбе, у 15 сати журим кући на час 
клавира, у 17 имам хорско пјевање, у 18 час страног језика, у 19 часова...

МОЦАРТ: (ПРЕКИНЕ ГА) Не, не, доста је! Ти си заиста геније када 
то све стигнеш и дозволи ми да ти кажем: колега!

ЂАК: (ЗИЈЕВА)... у 20 часова вјежбам Моцарта...
МОЦАРТ: Извини, колега, и опрости што сам ти сметао... Свирај, 

само ти свирај. Свирај како знаш и умијеш...
(ЛУПАЊЕ ПО КЛАВИРУ)
ЂАК: ... а у 21 час морам да учим...
МОЦАРТ: (ПРЕКИНЕ ГА) Не, немој више... молим те, немој!... 

Већи си ти Моцарт од сваког Моцарта! И лаку ноћ, уколико уопште 
имаш времена и за спавање!

(МУЗИКА)

Иван Гавриловић
(прва награда за скеч)

Стари вук
Лица: Радош, Милун

РАДОШ: Остарило се, драги мој, остарило!...
МИЛУН: Да, да, полако венемо.
РАДОШ: Прве знаке сам приметио пре неких десетак година. Стојим 

тако пред огледалом и задовољно се посматрам, а онда ме одједном неш-
то пресече.

МИЛУН: Приметио си седе власи?
РАДОШ: Тачно. Било их је свега неколико, али ја сам се ипак забри-

нуо, јер сам схватио да сам кренуо низбрдо.
МИЛУН: Добро си то рекао. Стално се тако успињеш до врха свог 

живота, а онда изненада почне низбрдица.
РАДОШ: А низбрдица ко низбрдица: час се полако спушташ, час 

мало брже, а понекад се, богме, оклизнеш па се зачас нађеш у дубокој и 
мрачној  провалији старости.
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МИЛУН: А ти се оклизнуо на седим власима? Прерано, другару!
РАДОШ: То је само био први знак, остало је ишло постепено. После 

ове белице на глави јавила се реума у костима, затим ослабио вид, па 
мало кицош на ушима, апетит се повећао, живци попустили...

МИЛУН: (прекида га) Знам, знам, не мораш даље да причаш. То је 
врло типично за многе људе.

РАДОШ: Је ли и с тобом тако?
МИЛУН: Није.
РАДОШ: Није? А зашто?
МИЛУН: Ја, изгледа, нисам толико типичан као ти.
РАДОШ: Како ниси? А седе власи, а наочари?
МИЛУН: То су код мене били споредни знаци старости.
РАДОШ: Како си, онда, приметио да стариш?
МИЛУН: Упоређивањем. Синуло ми је да сам се напросто уморио... 

да сам успорио свој животни ритам... Знаш и сам какав сам био пре 
двадесетак година.

РАДОШ: Знам: бритка сабља!
МИЛУН: Тачно. За свега годину дана био сам у стању да слистим 

и по две земљорадничке задруге, као управник, наравно, или једну већу 
фабрику, као директор.

РАДОШ: (смеје се) А онај рудник си затрпао за непуна три месеца, 
опет као директор.

МИЛУН: Хе-хе, добро памтиш!
РАДОШ: Каква су то времена била! Грешило се, али се и ударнички 

радило. Био си познат по свом самопрегорном раду.
МИЛУН: А како данас изгледа тај стари вук!... Сам си рекао за онај 

рудник... сада, ево, већ три године руководим једним малим предузећем 
и још нисам успео да га средим!

(МУЗИКА)

Бора Ољачић
(друга награда за скеч)
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Штуцање
Лица: Приповедач, директор, помоћник

ПРИПОВЕДАЧ: Штуцање је незгодна појава, нарочито кад се у баб-
ска схватања уплету политички мотиви. То показује и случај једног ди-
ректора овдашњег...

ДИРЕКТОР (штуца):  Опет сам почео да штуцам! Ово је већ четврти 
пут у току данашњег дана...

ПОМОЋНИК: Штуцање је природна ствар.
ДИРЕКТОР (шапатом): Није! Није природна! Штуцање је телепа-

тија. Кад ми се штуца, то је знак да ме неко помиње!
ПОМОЋНИК: Помињање није забрањено.
ДИРЕКТОР: Да, али ја можда штуцам због оног помињања кад се 

помиње и цела фамилија.
ПОМОЋНИК: Шта је коме крива ваша фамилија?
ДИРЕКТОР: А ви, као помоћник, мислите да сам ја крив?
ПОМОЋНИК: Не, ништа ја не мислим.
ДИРЕКТОР: Видим. Или ме можда неко оговара?
ПОМОЋНИК: То је већ блажа форма помињања.
ДИРЕКТОР: Како блажа? Оговарање је убојније од сваке псовке! 

Псовке су узречице, фолклор... Ко би то могао бити, а?
ПОМОЋНИК: Ја не верујем да...
ДИРЕКТОР:  А ја знам, осећам. Ако није Ајданић, онда је Грозда-

нић, а ако није Грозданић, онда је Обрадовић. Њих тројица увек нешто 
бушкају против мене!

ПОМОЋНИК (кине).
ДИРЕКТОР: Видите да је истина!
ПОМОЋНИК: Случајно сам кинуо, ништа ја не тврдим.
ДИРЕКТОР: Позови тројку, али једног по једног...
(Помоћник излази и враћа се)
ПОМОЋНИК: Ајданић, Грозданић и Обрадовић овог часа су журно 

отишли на службени пут. Пре тога спопало их, кажу, неко штуцање...
ДИРЕКТОР: Ето вам доказа! И ми смо њих помињали!
ПОМОЋНИК: И други су, кажу, штуцали... Петровић, Јовановић, 

Богдановић...
ДИРЕКТОР: Цело предузеће ме оговара!
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Динар пада, динарâ све више,
он се штампа к’о новине јавно,
биће пара више него кише...
Ој, Мораво, моје село равно!

Кад привреда треба да се спасе,
објави се динара курс нови,
нове цене тада све украсе...
Ој, синови, моји соколови!

Новог курса творац с пуно воље
мртав-’ладан пред микрофон стане
и објасни да ће бити боље...
Златиборе, шири своје гране!

Народ прими све то без потреса:
смањи оброк – проклета сланино!
преполови количину меса...
Дурмиторе, висока планино!

После тога увек исто буде:
појаве се разноразне банке,
замршене кредите нам нуде...
Дуње ранке, крушке караманке!

Живот тече као што је тек’о,
мирним током и данас и лане:
у говорима тече мед и млеко...
Тесно ми га скроји, нане!

Тома Славковић
(прва награда за хумористичку песму)

ПОМОЋНИК: Али нисмо и њих помињали!
ДИРЕКТОР: Мислили смо и на те нераднике!
*
ПРИПОВЕДАЧ: После извесног времена...
ДИРЕКТОР: Питам се шта то треба да значи?
ПОМОЋНИК: Шта, друже директоре?
ДИРЕКТОР: Нико ме више не помиње, нико не говори о мени, као 

да не постојим! (ПОЧНЕ ДА ШТУЦА, АЛИ БЛАЖЕ) О, ипак!... Нису 
ме заборавили Ајданић, Грозданић, Обрадовић, а можда и Петровић, Јо-
вановић, Богдановић...

ПОМОЋНИК: Хоћете ли воде, друже директоре?
ДИРЕКТОР (штуцне): Не треба. Ово је већ блаже штуцање, није 

ништа опасно. Директор кога помало не оговарају није прави директор. 
Али за сваки случај, проверите одмах поменуту шесторицу, треба да се 
зна ко шушка и штуца у нашем предузећу. Подносићемо умерено шуш-
кање и штуцање, али не желим да се то изроди у епидемију!

Радивој Јовановић
(трећа награда за скеч)

Динарски псалми
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Сетиле се уши: речи су им криве
што не могу лепше на глави да живе.

Сетиле се очи сопствене кривице
што су загледале истини у лице.

Сетио се језик да га длака чува
кад уши говоре, а савест је глува.

Сетила се глава – похвалила уста,
јер је гладна хтела, а сита одуста.

Сетиће се тело, пришапнуће мени
да једино главу не може да смени.

Вуко Безаревић
(друга награда за хумористичку песму)

Уразумљивање

Изабрана је мис Југославије
(лепа ко извајана од самог бога).
Ал’ – шта ја имам од тога!?

Фестивал препун дивног света
(одабрана свака глава и нога).
Ал’ – шта ја имам од тога!?

Завршен још један хотел „А“-категорије.
(у месту у којем нема смога).
Ал – шта ја имам од тога!?

Позориште дало још једну премијеру
(глумци – позната имена многа).
Ал’ – шта ја имам од тога!?

Другови лепо причају о перспективи
(веле: нестаће свега злога).
Ал’ – шта ја имам од тога!?

Зато: опљуни у шаке, Петроније
(немој се стидети жуља свога).
Видећеш – биће нешто од тога!

Драган Шушић
(трећа награда за хумористичку песму)

Песма једног Петронија
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Све се може
Искуство решава
заврзламу сваку
и ћелавом шефу
може се - низ длаку.

Репродукција
Док се велелепни
програми кују
радници раднике
репродукују.

Богаћење
Проблем богаћења
постављам овако:

чувајмо се оправданих
богаташа
а с неоправданим
ипак ћемо лако.

Случајеви
Ту стару праксу
и данас гдегде имамо:
између себе
они се изаберу,
а ми их
гласамо.

Иван Лађарски
(прва награда за епиграме)

Заврзламе

Мини-речник
ПИЈАЦА – излетиште за цене
ЂАК – лице које одговара и кад је у праву и кад није
ХЕРКУЛ  – особа која у својим рукама уместо мишића има препоруке
ЧИСТАЧ  – човек који даје отказе у предузећу
ЛИФТ  – каријериста у солитеру
ОКО  – привезак за кључаоницу
ПИЈАНИЦА  – биће које све види дупло, осим своје плате
УШИ  – орган помоћу кога читају неписмени
НАОЧАРИ  – шофершајбна за пешаке
ШТАМПА  – пумпа за надувавање стварности
АЛКОХОЛ  – шоферска крв
БРАК  – станица за лансирање летећих тањира
КЕЛНЕР  – човек рођен у знаку Водолије
ОТКАЗ  –  одговор на конкретну критику
ОКЛАГИЈА  – брачно саветовалиште

Владимир Чабаркапа
(друга награда за епиграме)
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Туризам
Ципеле би неке
отишле далеко -
опанак је реко –
али пертле стежу
језике им вежу

Неумесно
Снажан коњ се ритом
ритао копитом
Севала би ватра
да је била стена
али било блато
коњу до колена

Бошко Врховац
(трећа награда за епиграме)

Милиграми

Чистилиште
• Предлажем да установимо комисију која би испитала изворе нео-

правданог сиромаштва.
•  Изградили смо тунеле по долинама и мостове кроз брда.
• Јалов је посао ако документарне филмове снимамо кратковидим 

камерама.
• Туристи су голоруки окупатори.
• Допринос Ватикана за унапређење туризма: овера виза за путовање 

у рај, чистилиште и пакао.
• Парадокс савремене цивилизације: око облакодера се множе позо-

ришта у подруму.
• Вода нам је дошла до грла; економисти препоручују као решење – 

грготање.

Жарко Петан
(прва награда за афоризам)

Под тачком разно
• Увек полазим од себе па никако да стигнем.
• И ја бих служио за пример да не служим за паре.
• „Памет у главу“, али куда са главом?
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• И будала понекад попусти, али јој се то одбије на глупост.
• Боље су и несређене прилике него сређене неприлике.
• Паролу на сунце, па у хладовину!

Павле Вукосављевић
(друга награда)

Приватно-јавне мисли
• Отпор жена није само знак чедности, већ често знак искуства.
• Најопаснији је штрајк дојкиња, јер се оне не могу заменити војни-

цима.
• Држава још није одумрла, а већ јој неки отварају тестамент.
• Ушао је у историју, али из ње није умео да изађе.
• Изгубио је све што су други имали.
• Ако се учимо на грешкама, шта ћемо с толиким знањем?
• Напред – у нове радне графиконе!
• И ми коња за трку имамо, али где су трке?

Слободан Симић
(трећа награда)

Иво Кушанић
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1990. година

Обновљена Чивијада 1990. године није имала конкурс за хумори-
стичке радове, а лист „Чивија“ био је посвећен Чивијадама од 1968. до 
1972. године, преносећи  карикатуре, сатиричне приче, хумореске,  афо-
ризме и делове говора свих председника Чивијашке Републике.
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1991. година

Ни 1991. године није било конкурса и награда, али су карикатуристи, 
сатиричари и хумористи наступали пред публиком и у листу „Чивија“. 
Чивијада, обновљена у невреме – време распада државе, трудила се да 
опстане бар са осмехом.

Пад империје
Да се нешто тако моћно, као што је комунизам, срушило, и сад док 

стојимо на његовим развалинама, по којим узалудно чепркамо, тражећи 
бар нешто што је у њему било вредно, просто не можемо да верујемо.

А какав је то киклоп био.
Киклоп који је имао само један поглед на свет.
Био је то Атлас који је у својим шакама држао више од пола глобуса.
Колос који су изградили људи од бронзе.
Див који није дошао из мита, него је сам од себе направио мит.
У деловима света које је освојио, тај створ је био јачи и од самог 

Бога.

 Међе
Остоја Балкански



235 

Тамо где је било комунизма, Бога није смело да буде.
У комунизму ништа није било толико свето, да не би могло да буде 

замењено.
За моћни комунизам стотине милиона људи нису представљали 

ништа.
Остали људи јесу представљали ништа.
Снажни комунизам је безумницима давао да господаре једноумни-

цима, а једноумницима да владају умницима.
Џиновски комунизам је од сваке науке тражио да пође од Маркса, да 

се размахне до неслућених граница, али не даље од Енгелса.
Страшни лав комунизам је нудио само лепшу будућност, која је из 

године у годину била све мање лепша, а све више будућност.
Од комунизма су се бојали и његови најискренији поштоваоци.
Остали су из страха били комунисти.
Паметни људи су му се склањали с пута на странпутицу.
Против комунизма се могло бити једино у затвору или логору.
У комунизму су многи ћутали, само да не би скренули пажњу на 

себе.
Од њега се није могло побећи.
Једина ограничења које је имао, били су зидови и ограде од бодљи-

каве жице.
Пред комунизмом ни сунцу није било лако да оде на запад, јер је он 

био толики да у њему оно никад није залазило.
Ујутру је било у Владивостоку, а увече над Кубом.
До јуче ником ни на крај памети није било да би такав мамут могао 

да изумре.
И кад је осиони комунизам већ мислио да му нико ништа не може, 

уживајући у својој огромној снази, размишљао је да ли игде постоји бар 
неко њему раван.

И онда закључио како би било баш згодно да проба да ли је јачи сам 
од себе.

Насрнуо је и – срушио се.
Била је то његова последња победа.

Радивоје Бојичић
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Згазио сам мрава
Тога јутра будилник ме, мимо обичаја, дигао из кревета нешто 

касније.
Устао сам, по свему судећи, на леву ногу.
Усред бријања, као заинат, нестало је струје, те сам остатак браде на 

једвите јаде докрајчио препотопским жилетом, налик на мини-тестеру.
Ни са умивањем нисам имао много среће, пошто су хладна и топла 

вода из чесме, по обичају, биле смртно завађене и тешко спојиве.
Будући да сам одлучио да себе тога дана од друга, промовишем у 

господина, и облачење се, за невољу, одужило због везивања кравате.
И аутобус је каснио на станицу због, како је објаснио возач, 

варијабилног дела, а то значи да је опет нешто био љут на – свастику.
Улећући на капију предузећа, у брзини, уместо свог, откуцао сам 

туђи картон путем аутомата који региструје време уласка.
Помало слуђен свим оним што ми се издешавало, потрчао сам ка 

радном месту и... тада се десило оно што се десило.
• • • 
- Згазио сам мрава!
Рекао сам то на поподневном састанку, сазваном са циљем 

самокритичког освртања појединаца на свој дотадашњи живот и рад.
Остали – ни толико.
Ове моје речи изазваше опште зграњавање и констернацију.
Једни предложише да случај одмах буде пријављен друштву за 

заштиту животиња.
Други помињаше кривичну одговорност, због срачунатог ремећења 

еколошке равнотеже.
И бог свети зна шта би се још збило, да се, у неко доба, и сам не 

окуражих и рекох:
- А ко је, молим ја вас, мрава терао да баш буде на том месту? Уо-

сталом да се није, оновремено, раздружио од цврчка, можда би сад био 
жив!...

Некако ми опростише.
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Сад, не смем ни да помислим шта би са мном било кад бих им, у 
некој следећој прилици, дошао и рекао:

- Згазио сам цврчка!

Ранко Ђукић

Хроника августа 91.
За протекли август можемо рећи: Ни поганијих уста, ни глупљег ав-

густа!
Наопака политика је од људи добре воље начинила добровољце.
Како ћемо се поделити кад неке границе треба да прођу између мужа 

и жене.
Толико смо пожурили уназад да ћемо ускоро стићи и до: Смрт фа-

шизму – слобода народу!
По нашем старом народном обичају о покојним девизним улозима 

само најлепше.
Ни родније године – ни сушније памети.
На грађанском рату зарађују трговци оружјем, а у медијском рату 

трговци речима.
У неким крајевима почетак школске године је одложен због радова 

на преправкама историје и географије.
Толико од августа. Враг је однео шалу и држи је на хладном и там-

ном месту.

Драган Алексић
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1992. година

Рат на просторима бивше Југославије беснео је 1992. године и нико-
ме није било до смеха. Кризу Чивијаде те године најбоље илуструје лист 
„Чивија“ који је штампан само на осам страна, а садржај су му чиниле, 
углавном, старе чивије и сарадници из Шапца. На насловној страни била 
је карикатура Станислава Иконића Сика из 1968. године.

Кафана Европа
Била је кафана „Стара чивија“, коју је држао Пера Тодоровић, тамо 

код тржнице где је сада празан простор, иза банке. И ту се скупљало 
весело друштво које је предводио Здравко Лукић а били су и Бошко 
Московљевић – Москов, Сергије Красовски и још неки.

И у неко доба упаде Аца Павловић из Врањске, обрати се Пери:
- Бре, Перо, ништа ти не ваља ова ракија, ви’ш да сам се од ње напио!
А Бошко Москов њему каже:
- Слушај Ацо, пређи преко у „Европу“, тамо је боља.
У међувремену „Европа“ је од кафане била претворена у банку. И 

улази тамо Аца, гледа много шанкова, пролази свет а нико не служи 

Станислав 
Иконић Сик
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ракију. Не може да се снађе, шта је сад. Наједаред види Здравка Лукића, 
обрадује му се и рече:

- Здравко бре, бог те, дај једну ракију!
А Здравко, онако тихо му вели.
- Ћути бре Ацо, овде је банка!
- Па човече божији зато сам и дошао, код Пере је три банке!

Лоше вино
Враћао се један Шапчанин зором из неке мачванске кафане. На 

улазу у град два милиционера зауставе возило које је кривудало путем.
- Добро јутро. Јесте ли ви нешто пили?
- Ко, зар ја, запањи се овај. Таман посла!
- Колега, рече милиционер, дај му балон.
- Е, брате ако је неко лоше вино, немој ми на очи износити. Ако је 

домаће онда може.

Шабац – град Чивијаша
Чивијашки хумор се стварао у доколици. Настајао је углавном 

као резултат изобиља, лепог живота и безбрижне сигурности. У себи 
носи посебно обележје веселости, добродушности без жеље да ма кога 
повреди, а камоли да увреди. Та чивијашка интерпретација углавном је 
потицала у кафанама, а преношена је на друга јавна места.

Ко су Чивијаши? Сваки Шапчанин је пре свега Чивијаш али има 
и оних истакнутијих. Мика Крстић Точкоња, сматра се родоначелни-
ком шабачког хумора – чивије. Човек који је вадио дукат из јајета које 
су жене продавале на пијаци, затим Сава Додић звани Дода који је као 
студент у име краља Александра Карађорђевића одликовао никог дру-
гог већ патријарха – то баш не може свако. Ту су и догодовштине Жике 
Гуцоњића – Судије, Мике Зељића званог Јарић, судије Бране Николића 
кога је достојно наследио син Душан, затим шеретлуци Илије Попо-
вића Спириновца, кога је такође наследио Ђорђе Бонца. Познати глумци 
Божа Матић и Зеленко Николић не само по чувеној реплици: „Кафана 
код Даке само за лудаке“. Дешавало се то у кафани Даке Ђурића. Често 
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су тамо долазили и спадало Пера Станојевић звани Галама, Здравко Лу-
кић, па Аца Павловић звани Злојутро.

Млађу генерацију шабачких шерета представљали су и још понегде 
се прочује за њихову шалу: Кића Станковић, Бора Ољачић са надимком 
Буџа, Миле Станковић, први председник Чивијашке републике, Раде 
Црнобрња, Паја Грба, Туфе, Бата Мрав, Љуба Куртић...

Мића Савић - Мадрац

1993. година

Поред рата, година 1993. остаће запамћена и по незапамћеној инфла-
цији. Лист „Чивија“ штампан је, уз помоћ спонзора, на 16 страна. Једва. 
Такав је био и садржај: мало старих, мало домаћих и мало позајмљених 
аутора. 

Афоризми

• Фабрике радницима, земља сељацима, а посматрачи – на посма-
трање.

• Многи би вођи радо стегли руку. Око врата.
• Статистика је неумољива: и пендрек се рачуна по глави становника.
• Боже, опрости им јер не знају шта раде, а казни их јер много често 

то раде!
• Хамлет никада не би могао да постане југословенски полицајац: он 

нема дилему – бити или не бити!
Милован Илић Минимакс

Богољуб Арнаутовић Зука
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1994. година

Чивијада и лист „Чивија“ мало су живнули 1994. године, али то је 
још било далеко од некадашње старе славе на коју су се ослањали.

Чивијашке поруке

Вуку Бранковићу:
Никад ми неће бити јасно
како се на бој може стићи касно
уколико није намера
у циљу историјског маневра.

Пуку:
Увек кад су падале главе
за рачун нечије славе
појединци умеше знати
на страну своје главе стати.

Ватикану:
Можда смо од Оца иста
ал ту нису посла чиста.

Контакт групи:
Ко кога контактира не знам
ал на мене не рачунајте.
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1995. година
Чивијада није одржана

1996. година
Прве награде, после обнављања Чивијаде, додељене су 1996. године. 

На конкурс листа „Чивија“ приспело је 106 радова од 67 аутора, а одлуке 
жирија биле су једногласне.

Ђорђе Петровић
(прва награда)

Да смо се раније срели
Драгутин Јокић
(друга награда)
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In memoriam
Ја сам умро. Има већ пуне четири године. А још ме не сахрањују. Не 

знам зашто. Можда и због ове скупоће.
Не могу се пожалити, лепо се опходе према мени. Као да сам жив. 

Или се само тако праве. Као ја.
У међувремену је, видим из новинских читуља, моје омиљене 

лектире, много народа преминуло и - сахрањено. И пуно ми познатих. За 
неке ми је јасно: пожурили су како би избегли да мени дођу на сахрану. 
Знам их, такви су били и за живота. Осталима не знам разлоге. Па, ипак 
- слава им! Нека им је лака црна земља. И кремиранима пепео.

Иначе, да не узнемиравам околину и кварим расположење ближ-
њима прикривам право стање и трудим се да се понашам као и сви 
други: упињем се да уредно плаћам пристигле рачуне, идем улицом, 
прођем пијацом, гледам, правим се да дишем, повремено прочитам 
новине, редовно посматрам телевизију. Дивим им се: лепо нашминкани, 
одевени, дотерани и тек понекад помислим - а можда су и они стварно и 
живи. Ко ће га знати?

И полако се са свиме мирим и у све верујем: да ми је живот све бољи 
и бољи, и да су, то што певају, песме и да су весеља заиста весела. 

Верујем и метеоролозима кад обећавају лепше време и оним другима 
што обећавају ниже трошкове и више свега и свачега. Навикавам се већ 
да, иако мртав, живим као и остали. 

И тако то иде данима, месецима, а ето већ и године прођоше. Сви се 
праве како не виде да сам умро, а ја се правим као да сам жив.

И као да су и они живи. Па, сад - ко дуже издржи!
Мирослав Митровић

(прва награда)

Миленко Лукић
(трећа награда)
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Ужасан догађај
Тачно у осам сати увече десио се тај ужасан догађај у скромном 

стану господина Симића, иначе вредном раднику на вишегодишњем 
плаћеном одсуству.

Док је он о чивилук качио своје једине панталоне и спремао се за 
починак, претходно истресавши из њих све глогиње и друго здраво воће 
које је тог дана сакупио, из малог џепа, који је по свему судећи био 
поцепан, искотрљао се један динар и зауставио негде испод стола.

Тада се догодила та ужасна несрећа о којој ће овде бити речи.
Његово двогодишње дете, наиме, успело је да за длаку прво уграби 

тај понос нашег новог економског програма и да га муњевито стрпа 
у уста. Истом брзином неодговорно дете прогутало је тај наш понос, 
мислећи да он вреди бар колико и једна чоколада.

Какав је само то шок био за сироте родитеље!
Господин Симић је од ужаса одмах оседео, а његова госпођа је још 

брже појела своје нокте.
- Шта ће сада бити с нама! – јаукнула је она толико снажно да се и 

до Бога чуло.
Уместо одговора, отац ове наше, тако типичне породице, чим се 

мало прибрао, зграбио је дете за ноге и окренуо га наглавачке, лупкајући 
га руком по стражњици. Али, као за инат, динар овог пута није хтео да 
падне доле, што је родитеље натерало да предузму нове кораке.

Најпре је отац покушао да искористи своје мајсторско умеће, 
направивши од жице једну куку помоћу које је покушао да свој муком 
стечени динар врати у свој џеп.

Како, међутим, ни то није помогло, мајка је предложила да 
кухињским ножем на детету направе малу рупу, таман толику да кроз 
њу прође тај динар.

Од ове идеје су убрзо такође одустали јер су им од узбуђења руке 
толико дрхтале да је постојала опасност да ножем направе већу штету 
од вајде.

Тада су схватили да им нема друге него да дете одведу лекару. 
Доктор, фини човек, схватајући шта их је снашло, настојао је да их бар 
колико толико умири. – За дете нема никакве опасности – саопштио им 
је – и за неколико дана оно ће кроз столицу само избацити ваш динар. 
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Треба ли рећи да су тих неколико дана за породицу Симић били дуги као 
вечност! Од свог детета нису се одвајали ни тренутка, потурајући под 
њега ношу на сваких десет минута. А дете, као за инат, незаинтересовано 
седне на ношу и почне да буљи у родитеље као да су они њега довели у 
ту ситуацију, а не оно њих. У тим тренуцима, гледајући у празну ношу, 
господину Симићу коса је већ почела и да опада, а његова госпођа једва 
се уздржавала да не скочи са петог спрата.

Ипак, петог дана, негде око подне, коначно се све срећно завршило. 
У ноши је, у пуном сјају и очигледно сасвим употребљив, поново 
заблистао динар господина Симића.

А какво је то тек олакшање изазвало у њима! Госпођа, којој су се сузе 
радоснице сливале низ образе, бришући чистом крпом ово драгоцено 
парче метала, у једном даху саопштила је свом мужу:

- А сад трчи за хлеб, док га још има!

Драган Рајичић
(друга награда)

Простачине
Боже, боже, што је овај свет страшно прост. Нисам ни знала да је 

такав, док пре неки дан нисам отишла у кафану, код Алексе „пљачке“ 
на једну горчију. Нисам одавно била тамо, а вала, не би’ ни ишла да ме 
онај мој буздован код куће није изнервир’о. Извео ме из такта, уместо 
да ме као прави мушкарац изведе на роштиљ. Додуше, тако је радио док 
се нисмо узели. А онда је нагло прест’о да ме води на лепа места, али је 
зато он наставио тамо редовно да иде. Каже он мени – Кафане нису за 
жене. – Пази, мајку му, нису за жене, сад кад си ме преварио и на кафу 
упецо. Мало морген бато! Испочетка сам ја веровала мом Славенку, али 
сам временом с’ватила да се ту раде неке друге радње. А, знате ли шта 
се ради? Не знате? Пази овако, мужеви оставе код куће своје жене, на 
сигурном, а у кафанама кибицују оне жене које су дошле без мужева. 
Тек касније сам ја дознала за ту комбинацију. Рекла ми једна комшиница, 
чији муж не излази из пусте кафанчине. Потроши тамо сваки динар, а 
кући немају ‘леба да једу.
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Кажем вам, одем ја код Алексе на кафицу и лепо седнем сама за сто, 
тамо негде у ћошку. Одатле сам имала одличан поглед на целу кафану. 
Хтела сам да се мало одморим од шпорета, од кувања, прања, пеглања. 
Наравно и од оног мог Славенка. Заборавила сам брате како живи сав 
нормалан свет. Онда су ти „нормални“ почели да нагрћу у кафану к’о 
жути мрави. К’о да Алекса дели и пиће и јело бесплатно. „Док је оволико 
будала, кафеџије ће увек имати посла и добро ће живети“ – помислим ја 
у себи кад ми приђе конобарица и упита ме: - Шта ћете попити, госпођо? 
– Видиш да пијем кафу. – одговарам ја, а конобарица ће опет: - ‘Оћете 
ли попити нешто, питао Вас је онај господин иза врата?“ Ја погледам 
у том правцу и угледам једног смотаног жгољавка како раширио уста 
к’о кришку лубенице и зинуо у мом правцу. „Оно господин?!“, помис-
лим у себи и почнем да се смејем. Ако је онај жвалавко господин, онда 
сам ја рибизла“. Реци „господину“ да ја сама себи наручујем  и плаћам 
пиће – кажем конобарици, а она се окрете и оде према вратима. Видим 
да му нешто говори, али ништа не чујем од бучне музике са звучника. 
Не постаја мало, кад, ето ти опет оне конобарице. – Извините, али, пита 
Вас онај господин у ћошку да ли би прешли за његов сто? – рече ми она. 
А, што би’ ја прелазила за његов сто, кад ми је и овде лепо?, питам ја 
конобарицу, а она само слеже раменима, стоји поред мог стола и ћути. 
Иди, молим те и реци му да сам дошла само да попијем кафицу и замоли 
га да ме остави на миру. Окрете се оно женско чељаде од конобарице 
и одвуче се некако до господина у ћошку. Нешто му говори, а он гледа 
право према мени и креше ми очима, к’о да сам ја последња жбуњара. 
Море, маму ти ј...., што би’ те слатко гађала овом шољицом. И тацном! – 
помислим у себи и прострелим га мојим кестењастим очима. Како сам га 
лако прострелила, осмех му се заледио на лицу. Па, мислим се, на шта ти 
ја личим, битанго матора? Зар не могу на миру да попијем кафу и да по-
пушим цигару? Зар ја некога изазивам што мирно седим сама и мислим 
шта ћу скувати кад се вратим кући? Зар је свет пост’о тако прост? Кроз 
главу су ми само навирала питања, а онда ме опет пресече она „хитра“ 
конобарица. – Извините, госпођо, ја опет. Знате, питао Вас је онај госпо-
дин, за оним столом – па ми показа сто у средини кафане. – питао Вас 
је тај господин да ли би мог’о да вам се придружи – рече конобарица, а 
мени се желудац помери навише и поче да „кува“. Погледам према столу 
у средини кафане и угледам једног ћелавка, уцаклио очима и само шаље 
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неке блицеве у мом правцу. Знаш шта мала, иди, молим те реци оном 
ћелавку да се гони у сто п... материна. Ја сам дошла овде сама и седећу 
сама докле год ја ‘оћу. Он да ми се придружи? Па, ја сам се са таквима 
одавно раздружила. Море, маму му ћелаву, ако му ја одем за сто, кафана 
му никад више неће пасти на ум! – дрекнем, и мислим да је цела кафана 
чула мој очај. Нисам више могла да издржим толика понижења. Шта 
има ко да ми се придружује и да ми квари доживљај, кад сам дошла само 
мало да предахнем и да попијем кафицу?! За друштво ћу се сама побри-
нути, ако ми је до њега стало. А, ком је стало до дружења, нека га тражи, 
али без мене. Са таквима, као што су ови у кафани, не би ни у тоалет 
ишла заједно. Ударила ми бре крв у главу, а срце почело да трокира. Па 
зар ја побегла од оног мог, а овде ми се каче гори од њега? – помислим. Е, 
нећеш вала више ни привирити у кафану. – кажем себи – а Славенко нека 
у њој пропадне до краја. Тек сад ми је јасно где је Славенко научио онако 
стручно да намигује. Сад ми је јасно кад понекад дође и са модрицом 
испод ока. Море, ја би’ сав тај мушки свет, тај олош истерала из кафане, 
па на њиву! Него шта! Тамо покажите своју мушкост, маму вам мамину!

У том узбуђењу, скочим од стола, шчепам торбицу и правац на врата. 
Тол’ко сам се брате била узнемирила, да сам начисто заборавила и да 
платим ону кафу, која ми је пресела. Била је горка, горчија од свих које 
сам до тада пила. Море, шта ме брига. Ваљда је платио један од оних 
„каваљера“ због којих сам истрчала из кафане...

Мирјана Дамњановић
(трећа награда)

Ћуретина
Ништа лепше него кад се недељом пробудите, а напољу сунчан дан. 

Па још и пролеће.
Тако је било и те недеље. Дођоше ми другови Џими, Цики и Жика 

Ракин па онако са врата повикаше: „Хајде мрцино, дижи се. Идемо на 
веслање.“

Шта ћу, већину морам слушати, а и не знају кад смо се синоћ растали 
да сам „вилио“ до 4 ујутро.
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Кренемо ми на Саву да изнајмимо чамац код чика Брла или баба 
Лизе, и таман смо ушли у улицу Мика Митровић, са прозора куће на 
спрат, две цурице почеше да нас задиркују, добацују нешто и кикоћу се.

Шалили се ми тако са њима једно пет минута, кад Џими рече: Немој 
да вам тамо дођемо.

- Ако смете, ха, ха, ха!
- Друштво, упадамо! – цикну Цаки.
И стварно, без размишљања уђосмо у двориште, па на врата куће и 

горе на спрат, где нас чекао дуг ходник. По двоје врата лево и десно и 
једна у дну.

У истом моменту на тим вратима у дну појави се старија жена која је 
вероватно чула наше кораке или кикотање, па на наше дивно изненађење 
повика весело:

- Хајде момци, слободно!
Шта је, ту је. Глупо би било бежати, или се сада извињавати.
- Добар да! – повика квартет.
- Седите, сместите се. Колачи су готови. А ћурка је у рерни.
Поседасмо ми у кухињи. Измењујемо погледе, кријући слежемо 

раменима, ништа нам није јасно, а мирис ћуретине из рерне нам растура 
утробу. Цикију очи усијале, а вода цури низ уста (иначе њему мало 
треба).

- Па, момци, мало сте поранили, али не смета, узмите, послужите се 
колачима.

Врућа летња пита посута прах шећером застаде нам у грлу, а очи 
само што не искочише, кад тетка повика из свег гласа:

- Девојкеее! Ајте, ево стигли момци!
Шта ћемо сад. Заглибили смо поштено. Повратка нема. Ситуација 

ни мало пријатна. Гледамо ка вратима, притисак нам скочио на 200. 
Тетка цуња по кујни, нешто ради, и као за себе прозбори:

- Не чују. Морам их звати. Вероватно им грамофон свира.
Жика Ракин фино, одмерено, онако преко залогаја убаци:
- Немојте их тетка дирати, сада ћемо отићи до њих чим завршимо са 

колачима. 
- Распремају собу. Удешавају по своме. Хоће да буде лепо кад гости 

дођу за рођендан.
Тада нам је све било јасно, али није било јасно како се извући. Срећа 

да се девојке нису појављивале, а знају да смо ту. Или су се поплашиле, 
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или се стиделе. Касније смо сазнали да су биле ученице са села које су 
плаћале собу, а жена им је била газдарица.

- Знате шта, тетка. Нека оне и даље распремају собу, а ми ћемо доћи 
касније. Идемо мало до центра, а и поклоне да донесемо – рекох ја и 
прелетех очима по пајташима где видех одобравање.

- Добро, децо. Али, немојте ништа више јести. Штета је. Ћурка ће 
бити дивна. 

Устадосмо, кренусмо, када и она крену за нама.
- Немојте нас пратити. Сами ћемо ми. Само ви радите, а и ћурка да 

не изгори – покушасмо да је одвратимо.
- Ајде, ајде, децо. Немојте да закасните на ручак и јавите се девојка-

ма – рече, пратећи нас. 
У истом моменту она отвори врата од собе и процвркута:
- Шта је са цурама. Ево, момци стигли.
Ми убрзасмо ход до излазних врата, док је она била нагнута на 

вратима собе, а затим се дадосмо у кас.
Задње што смо чули било је: „Битанге! Милиција!“
А нисмо битанге. Можда мало слободнији и расположени за шалу. 

Уосталом, ако можемо да се оправдамо, били смо брате и испровоцирани.
Тетки, ако чита ово, хвала на колачима, били су изврсни, а верујем 

и ћуретина – по мирису.

Борис Живојиновић
(прва награда за анегдоту)

Проводаџија
Младић из Лаћарка упозна на вашару човека који би да се жени и 

обећа му за младу своју мајку. Договарајући се, добро се почасте, попију 
и провеселе уз музику. Кад стигоше пред младићеву, односно младину 
кућу, младожења заустави коње и кола, а проводаџија уђе унутра. Како 
уђе, тако и излети.

- Бежи како знаш и умеш. И ја оћу, и мама оће, али тата ни да чује.

Недељко Терзић
(друга награда за анегдоту)
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Наплата
Поп Живко је био дуго година у једном јадарском селу и важио је за 

врло способног и амбициозног човека. Стално је био у покрету, а важио 
је за тврдицу. Ретко ко се могао похвалити да је са њим био у кафани и да 
је од њега добио пиће. Једног дана дође поп код сеоског ауто-превозника 
да га замоли да му претера неку грађу у Ваљево, где је Живко зидао кућу 
и, наравно, превозник Милоје пристане. Негде, у Драгојевцу, заустави 
Милоје камион да сврате на познато јагњеће печење. Уђу њих двојица 
у кафану, наруче кило јагњетине и по пиво. Кад је требало да се плати, 
поп оде у WC. Чекао га Милоје, чекао, па кад виде да га нема, узме и 
плати цех. Онда изађе из кафане, уђе у камион и угледа попов шешир. 
Уто ти ето попа, који сав весео отвори врата и попе се у кабину. Кад је 
хтео да седне, Милоје му потури шешир под задњицу, упали мотор и 
кренуше. У Ваљеву, поп изађе из камиона и кад угледа згужван шешир, 
узе га и рече:

- Знам Милоје зашто си ми потурио шешир.
- Знам и ја попе зашто си ти отишао у WC кад је требало да се плати 

цех – рече Милоје, на шта се обојица слатко насмејаше

Предраг Поповић
(трећа награда за анегдоту)

Бранислав Обрадовић
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1997. година

Жарко Гаћеша
(прва награда)

Миленко Лукић
(друга награда)

Диоптрија Хашког суда
Зоран Јовановић

(трећа награда)
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Блиски сусрет пећинске врсте
- Хеј, стани, куд си запео?
- Да се мало огрејем, видиш какав је кијамет.
- Зар не видиш да ја живим у овој пећини?
- Видим, али хомо сапиенс си, ваљда! Само да се огрејем, а онда 

ИДЕМО ДАЉЕ.
- Аух, а куд то идеш даље? До светле будућности?
- Јок, само до Бабушнице.
- Сиромашно и заостало, али лепо место. А одакле идеш?
- Из Београда, са контра-митинга.
- Ух, браво! А ког контра-митинга, било их је досад 499?
- Са оног првог, од пре двајес година.
- Шта си толико дуго радио у престоници? Дали ти посао за пароле 

на митингу?
- Какав посао? Залутао, па нисам умео да изађем из Београда.
- Тако ти и треба кад си јуловац-куловац.
- А ко си па ти, паметњаковићу?
- Ја нисам за тебе ТИ, већ СВИ, СВИ, СВИ!
- Јој, тешко мени! Боље да сам мечку затекао у овој пећини! А откуд 

ТИ, заправо СВИ, у овој пећини?
- Случајно набасо. Шетао, шетао, па дошао до пећине.
- Али, ви сте престали да шетате чим смо вам признали изборе из 

деведесет шесте?
- Само они који нису били доследни нашим идејама. Ја и неки дру-

ги грађани наставили смо шетњу јер нам нисте испунили 376 услова за 
престанак шетње.

- Нисам чуо за те ваше услове.
- Како да чујеш кад си годинама лутао по нашем великом и слобод-

ном Београду.
- Па и није вам баш велики тај слободни Београд. Држите само „круг 

двојке“ са Теразијама као седиштем, а остало није ваше.
- Опет сте нешто мућкали са изборима?
- Нисмо, дошли други. Нато пакт држи Бањицу, због висине и над-

гледања, обновљени Варшавски пакт Карабурму, лакше им да дођу Ду-
навом, Дорћол се отцепио од Београда и припојио се независном Вели-
ком ратном острву, Палилулу држе Хазари, који се однекуд појавили из 
историје, Земун држи војвода Војислав III, а деда му градоначелник у 
Сурчину...
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- Јао, све сте нам то ви смућкали, комуњаре једне! Ајде, губи се од-
мах у твоју Бабушницу!

- Значи, ни да се огрејем? Хвала, брате, а куда да кренем?
- На ону страну.  Прво хиљаду километара памирском и авганистан-

ском заравни, а онда неколико хиљада километара пустињама Ирана, 
Ирака и Анадолије све до Европе. Даље ћеш умети и без мене.

- Стани, човече, шта ме зезаш? Који Памир, Ирак и пустиње?
- А како би ти стигао до Бабушнице са Тибета?
- Шта кажеш? Ово је Тибет? А мени личи на Црну Траву.
- Личи, али није. Ово је пећина будистичких калуђера.
- Како онда овде живиш? Радиш, молиш се, или опет шеташ?
- Мало се молим, мало копам по башти, а мало и шетам. Тркнем до 

Хималаја, викендом до Пекинга, једном сам био и на Хавајима и то пе-
шице.

- Ти си луд. Како пешке до Хаваја, а Тихи океан?
- Научили ме будистички калуђери. Они се шетају и по брзим пла-

нинским потоцима, а камоли по мирном мору.
- Е, баш свашта! Него, видим ја да теби овде није лоше па бих радије 

остао с тобом него да пешачим до Бабушнице. Можда је сад држе твоји, 
а нема ни посла док нам Амери не скину десет санкције после оног рата.

- Још нас муче, мајку им гангстерску! А зашто сада?
- Зато што нисмо дали аутономију неким посластичарима по градо-

вима.
- Знао сам, а моје странке их хвалиле. Зато остани, боље и са тобом 

него са новим светским поретком.
- И то је превазиђено, сада светом влада Најновији светски поредак.
- Је ли? Нек’ владају, а ја сам гладан. Зато ти, као први задатак, дајем 

да спремиш једну добру салату од оних тибетанских травки.
- Коју хоћеш? Мешану, врмџу, шопску или српску?
- Српску, да се мало присетим родног краја. И да ми одмах запеваш 

оно наше „Ој, Мораво“.
- ‘Оћу, али не пева се више „Ој, Мораво“, већ само „Ој, Јужна Мо-

раво“.
- Ко је то изменио? Скупштина Србије на ванредном заседању?
- Државна ситуација. Западну Мораву држи нова држава Рашка, а 

Велику Република Влашка.
Бора Ољачић
(прва награда)
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Апетити
Неусклађени апетити
последица су кризног стања,
наравно, једни су гладни власти,
а други – сити обећања.

Засићеност
Претрпели смо недаће многе
у нади да ће нам бити боље,
некад смо се бојали глади
сада смо свега сити.

Водичи
Наш пут у бољу будућност,
посебна је прича,
изгледа да смо на том путу имали
- и туристичких водича.

Врата
Ово кажем из хуманости
а не из ината:
онима, што не могу да нађу излаз
- требало би показати врата.

Живко Гавриловић
(друга награда)

Епиграми

Љигави идеали
• Задави па владај!
• Не постоји амерички сан. Ђаво не спава.
• Нас и Руса двеста милиона, нас и Кинеза милијарда, нас и Црного-

раца све мање и мање.
• Данас би Толстој написао: „Рат и партнерство за мир“.
• Имамо ми виталне интересе али су опасни по живот.
• Волим непроверену информацију. Ту још нису стигли да сакрију 

истину.
• И од најгорег ратног сценарија добри редитељи направе спектакл.
• Ко се последњи смеје, био је поражен у другом светском рату.

Анђелко Ердељанин
(трећа награда)
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1998. година

Ђиха! Ђиха!...
Светислав Арсић
(друга награда)

Миленко Лукић
(друга награда)

Наступ
Душан Николић Сима
(трећа награда)
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Видиковац
Ano domini 1968.

- Сећате ли се овог видиковца, друже секретару?
- Како да се не сећам! Овде смо, пре рата, ми ђаци, пушили за време 

великог одмора.
- Погледајте како је дивна панорама Вашег и нашег родног града.
- Као на длану, што би рекле широке народне масе. Чак се и мост 

види.
- Записао сам у моју градску хронику. Свечано сте га отворили за 

саобраћај Првог маја педесете, у најтежим данима за наше народе и на-
родности.

- Била је то врло напорна година за мене, нарочито у саобраћају. Све-
чано сам отворио пет мостова и три ћуприје на рекама, а чак десет бал-
вана на потоцима! Било је и неких других свечаних отварања, нарочито 
школа и болница али се не сећам, јер се много радило упркос Резолуцији 
Информбироа.

- Ону нашу болницу, видите ону белу зграду лево, свечано сте отво-
рили пет година касније.

- Отварао сам овде и неке фабрике, зар не?
- Наравно, друже секретару! Онај димњак, заправо велики вентила-

тор, је текстилна фабрика; то сте опет отворили једног Првог маја. Она 
друга два димњака су од фабрике конзерви, отворена на дан борца, а она 
три димњака, скоро у центру града, то је она хемијска фабрика, коју сте 
Ви такође свечано отворили. А после неколико година сте свечано отво-
рили филтере на тим димњацима јер је народ у центру почео да се гуши.

- Сећам се, тада сам маказицама за сечење црвених врпци мало за-
качио палац. А јесам ли нешто отворио за Дан ослобођења нашег града?

- Како да нисте? Она црвена зграда је дечје обданиште, плава – дечје 
забавиште, а бела – дечје позориште. Ту државну заставу, како народ 
говори, сте Ви отворили.

- Велика политичка грешка! Зар само деца за Дан ослобођења града?
- Паа, овај, Ви сте сами тако тражили, јер сте сваки Ваш свечани 

говор завршавали оном Вашом историјском реченицом: Партизани су 
наша славна прошлост, радници наша славна садашњост, а деца наша 
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славна будућност. И то је записано у мојој хроници града, китњастим 
словима.

- Хм, да, сећам се. А јесам ли и неки спорт свечано отворио у граду?
- Само онај пливачки базен  на брежуљку, али никад није прорадио 

јер се испоставило да тамо нема воде, па ако би могла нека државна до-
тација...

- Миловане, пиши: Дотација за водовод на родном брежуљку!
- Друже секретару, мислим да је време за свечани ручак у једној ма-

лој сали Ловачког дома коју ћете ви свечано отворити пресецањем ре-
пића од прасета. Узгред, запишите да нам је и тај дом доста оронуо, а 
оронула је и Ваша родна кућа...

- Видео сам. Пиши, Миловане: Две оронуле дотације!

Ano domini 1998.

- Шта кажеш? Овде је твој ћале доводио мог маторог?
- Јесте, кад је твој био секретар Републичког, а мој Општинског ко-

митета. Кад год је имао времена приликом посета родном граду твој 
ћале је одавде посматрао градску панораму.

- Није погрешио, диван видиковац! Све се види, нарочито димњаци.
- То су наше бивше фабрике које сада не раде. Могле би се искори-

стити за твоју холдинг фирму ако шириш делатност и пословање.
- Пиши, Цакана: Три фабрике, једна за магацине, друга за супер-мар-

кет, а трећа за нову фабрику боја и лакова.
- Одлична идеја за ту фабрику, смести је у нашу бившу, хемијску.
- А може ли, уз супер-маркет и један мини-маркет?
- Свакако. Имамо затворено обданиште, забавиште и позориште, све 

за децу.
- Супер! Пиши, Цакана: Мини-маркет у обданишту, бутик у заба-

вишту, билијар сала у дечјем позоришту.
- И онај тамо мост је ван употребе. Скренули смо реку да нам не 

тече посред града већ поред насеља за угледне бизнисмене, па мост тако 
стоји.

- Дивно! Отворићу на њему цвећару, то сам видео у Венецији.
- Слободно нам је и оно десно крило болнице. Народ данас мање 

болује, јер се плаћа она партиципација па му се не исплати.
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- Пиши, Цакана: У болници маникир, педикир, акупунктура, јога, 
билдинг, хипноза и трансцендентална медитација Јаре Рибникар.

- То је, за сада, слободно, а кад други пут навратиш можда ће још 
нешто бити за тебе. Наравно, ако бар малчице повећаш мој проценат.

- Мангупе, слабо ми иде посао, али једно два процента може.
- Хвала ти, а још више хвала што улажеш паре у родни град твога 

оца. Хоћемо ли сад на ручак? Један приватник држи онај стари Ловачки 
дом па би хтео да му ти свечано отвориш реновирану малу салу за углед-
не госте.

- Добра идеја, али мало причекај. Каква је оно мермерна громада 
усред града.

- Споменик твом оцу.
- Какав споменик? Не видим ћалета!
- Грешка вајара. Направио огромно мермерно постоље пет са пет 

метара, а по средини мали постамент и још мања биста твог оца.
- Збиља ружно, може ли то да се измести у неки прикрајак?
- Није згодно због још живих првобораца, али могло би у музеј, који 

смо започели али су нас друштвене и политичке промене прекинуле у 
том послу иако је твој ћале био средио неке дотације.

- Онда да се погодимо. Ја вама завршавам музеј за очеву и остале 
бисте, а ви мени уступате ту мермерну громаду у центру?

- Важи! Да нећеш себи споменик још за живота?
- Рано је, још сам жив. Цакана, пиши: Хамбургерница код народног 

хероја! Добар назив, а? А сад на ручак у Ловачки дом!

Бора Ољачић
(друга награда)

Коска је бачена
• Не заборавите, господо, да смо до јуче били другови.
• Да бисмо снимили жељени филм, мора да падне – клапа.
• Ми смо небески народ, само нам звезде нису наклоњене.
• Гладан народ је спреман да прогута свашта.
• На власти су песимисти. Оптимисти су свесни одговорности.
• И састављању краја с крајем дошао је крај.
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• И трн у оку је – хладно оружје.
• Шта вреди што су узде у нашим рукама, када је коњ на издисају.
• Ово јесте наша ствар, али ово није Сицилија.
• Можда је Марко Краљевић измишљена личност, али су зато буздо-

вани стварни.
• Зауставите земљу, ја путујем у супротном смеру.
• И ја сам атеиста, откако су убили бога у мени.
• Краљ би могао да се врати – дворске будале су нестрпљиве.
• И пуцањ у празно има свој циљ.
• Демократија је отишла корак напред и још се није вратила.
• Пали цркву! У овом селу преживели су само атеисти.
• И ја сам ратни профитер. С ратишта сам донео живу главу.
• Испливаћемо некако, макар се сви подавили.
• Почиње предизборна трка. Моли се народ да не излеће на стазу.
• Верујем само у систем који гарантује добитну комбинацију.

Раде Ђерговић
(друга награда)

Луди Анђелко
Ја, Анђелко Томин из Злокућана одскоро говорим сам са собом, па ме 

зато зову „луди Анђелко“. Колико сам ја луд, а колико су они блесави, не 
знам. Али знам да ми је далеко лакше кад говорим сам са собом него са 
неким људима. Свако има своје и никога не интересује моје мишљење. 
Једни имају своје странке, други личну политику, трећи веру, четврти на-
цију, што ми не би сметало, али ми смета што сви траже да и ја мислим 
као они. Узмимо да сам луд, али нисам шашав да мислим њиховом кад 
носим своју главу.

Због свега тога ја најрадије говорим сам са собом. Станем тако пред 
огледало и говорим оном другом ЈА, који се у свему слаже са мном. Ето, 
па сад реците да ли су у праву они који ме називају лудим Анђелком?

Скоро стадох пред огледалом па се упитах, шта је све ово са мном? 
Често ми се чини да све знам, а понекад бих рекао да ништа не знам. У 
последње време не могу да схватим разне догађаје нити разумем многе 
људе. Не знам зашто се неки људи мешају у псеће надлежности па лају 
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на све и свакога. Додуше, не разумем ни оне појединце који живе псећим 
животом а не лају.

Многи ме људи збуњују. Док једни кажу да сам паметан, поштен и 
вредан, други тврде да сам блесав, лењ, битанга... Ето, зато ни ја више не 
знам какав сам то човек. Изгледа да у ово шашаво време и паметан човек 
може да поблесави.

Како да се уклопим у садашња кретања кад сам од малена учио да 
ЛАЖ ИМА КРАТКЕ НОГЕ, а сада гледам многе дугоноге људе који не 
само да лажу већ, да простите, и краду. Не могу да разумем оне Црногор-
це који би, уочи двадесет и првог века, попут кинеског или берлинског, 
градили ЦРНОГОРСКИ ЗИД на граници према Србији.

Можда ме називају лудим Анђелком што никако не могу да верујем 
да неке демократске велесиле изазивају рат између малих држава, у коме 
гину на стотине хиљада људи, само да би распродале своје оружје и да 
те државице, као миротворци, окупирају.

Да даље не набрајам шта све не схватам и које људе и народе не 
разумем, већ да одмах кажем како ја, „луди Анђелко“, стичем утисак да 
су неки људи шашави, да се праве блесави или их, посредством разних 
медија, проглашавају недужним жртвама. Но, можда сам ја пошандрцао 
или залутао у времену и простору? Можда сам, са оваквим схватањима, 
требало да се родим у неко друго време?

Пошто не могах никако да схватим многа садашња кретања, догађаје 
и људе, обратих се психијатру. После дужег прегледа и унакрсног испи-
тивања, он слеже раменима, жао ми је пријатељу, али морам вам рећи 
праву дијагнозу – Ви сте УБИЈЕНИ А НИСТЕ САХРАЊЕНИ... Божеее... 
Прекрстих се, опростите докторе, али ја ни вас не разумем! Каква је то 
ваша дијагноза? Човече, схватите, уверава ме психијатар, ви сте УБИЈЕ-
НИ У ПОЈАМ, а тако убијене још увек не сахрањују... Скочих, збуњен, 
истрчах на улицу па одох право код адвоката да питам – Кога, за овакво 
убиство, треба да тужи моја ожалошћена породица?

Радојица Бецић
(трећа награда)
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1999. година

Александар 
Димитријевић
(прва награда)

Миленко Лукић
(друга награда)

Миленко Косановић
(трећа награда)
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Аплауз
Дуг, мукотрпан рад. Наш. Од јутра до мрака. Па опет тако. Тако не-

престано. Самодопринос и да не рачунамо. Жуљеви на рукама прскају, 
а на њиховим местима ничу нови. Чврсто смо решили да завршимо тај 
пут. Село ће прогледати.

Посао споро одмиче. Све се ради ручно. Нисмо добили машине, 
кажу да су заузете. Зној капље са чела. Деоница је при крају.

Данас је свечаност. Није мала ствар изградити пут. Самодоприносом 
и личним радом. Донели смо прасетине, јагњетине, пива...

Постављена је и врпца. Донели смо маказе, на тацни. Сви су не-
стрпљиви. А онда, дођоше они са краватама. Један од њих узе маказе и 
пресече нашу врпцу: отвори наш пут. Ми аплаудирамо, а жуљеви опет 
прскају.

Раде Ђерговић
(прва награда)

Златна рибица
Пензионерске дане проводим на реци. Не доручкујем никад, а често 

прескочим и ручак. Река ме смирује. Пецам и сањарим изолован од си-
вила свакодневице. Забацим удицу и стрпљиво чекам... Никад ништа не 
уловим, али, посматрајући једнолично плутање пловка на води, често 
западнем у лак дремеж, сличан нирвани и сањам стари рибарски сан:

Као, ухватим ја златну рибицу, испоштујем рибарски кодекс и вра-
тим је у воду, а она ми захвално каже: „Пљуни жеље стари!“ А ја, осо-
кољен надом, узвикнем: Пензија! Пензијаа! Пензијааа! И, ту се пробу-
дим, схватајући да такве нереалне жеље не могу да испуне ни много 
крупније рибе.

И тако, из дана у дан, чекајући да се догоди чудо...
И догодило се! Пловак је задрхтао и нестао испод површине воде! 

Реаговао сам муњевито, ударајући контру! Пун погодак! Немоћна као 
Пензиони фонд, повећа бабушка копрцала се на удици! Испитивачки 
сам је посматрао, док се пресијавала на сунцу, попримајући златножуту 
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боју. Истина, није била риба коју сам чекао годинама, али ни ја нисам 
био разочаран.

Поучен животним искуством, стрпао сам је у кесу и пожурио кући. 
Било је време ручку и знао сам да ће ми испунити бар једну жељу.

Рале Дамњановић
(друга награда)

Улични продавац
Сањао сам смешан сан.
Као, ја продајем афоризме у Кнез Михаиловој улици у Београду. За-

мислите мене, с тамним наочарима и сламнатим шеширом. Седим ис-
пред галерије САНУ. Поред мене две картонске кутије. У једној су ситно 
резани папирићи. На сваком папирићу један мој афоризам. Цена је један 
динар. Друга кутија је празна. У њу треба да се баци динар. Један динар 
– један афоризам. То пише на транспаренту. Ја ништа не говорим, све је 
јасно. У оној кутији има, отприлике, десет хиљада афоризама. Толико 
динара треба да зарадим. Не знам да ли сам зарадио, јер је будилник зав-
риштао пре него што су пролазници почели да разгледају робу.

Кад сам се пробудио, запитао сам се прво зашто сам одабрао Кнез 
Михаилову улицу у Београду. Вероватно зато што је Змај Јовина у Но-
вом Саду мање прометна и погодна за такав бизнис. А и Београд је већа 
варош. Иако мало забачена.

Друго је питање било да ли је цена реална. Један динар – један афо-
ризам: то звучи као популарна цена. Али, куд то води? Та цена није до-
вољна ни за просту репродукцију.

Посебно ме брине најважније питање: Да ли се ја то бавим сивом 
економијом? Одговор би могао да буде потврдан. То значи да ме каче 
законски прописи о сивој економији...

Али, то је ипак био само сан. Као, ја продајем афоризме, динар ко-
мад, с тамним наочарима и сламнатим шеширом. На јави то изгледа са-
свим другачије: уопште немам тамне наочари и сламнати шешир!

Анђелко Ердељанин
(трећа награда)
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Ратни профитер
• Напад је најбоља територијална одбрана.
• Сваки народ има право на самоопредељење до самоуништења.
• Преседе ми ручак. Упао ми је падобранац у супу.
• Мењам кућу на спрат за кућу са подрумом.
• Цео свет зна за Југославију. Рат је био добар маркетиншки потез.
• Њиве морају бити узоране. Батерија, пали!
• Нисмо хтели да прекршимо примирје. Само је тобџија добио сина.

Слободан Симић
(прва награда)

Афоризми
• Наследивши ваше дело, постао сам социјални случај.
• Стићи ћемо тамо куд смо пошли, па макар цркли од глади.
• Пишај као што говориш.
• Где је ћутање закон, ту најгласнији само шапућу.
• О нама се свашта прича, али ми нисмо ништа чули.
• За нас постоји само један пут. Управо га тражимо.
• Све док га власт не прочита, сатиричар не зна шта је написао.
• Заслепљени жмуре отворених очију.

Драган Рајичић
(друга награда)

Афоризми
• Данас ђаволу не треба Ваша душа, довољан је и Ваш глас.
• Вазда се клео у своју памет. Сад одговара за кривоклетство.
• Чврсто смо стајали иза њих. Онда су они спалили све за собом.
• Амери су шампиони демократије: признају право на сопствено миш- 

љење свима који се слажу са њима.
• Чврста рука господара изазива меку столицу поданика.
•  И марионетама уже дође главе.
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• Не учимо се на сопственим грешкама. Градиво нам преобимно.
• Кад глупост влада, памет је у емиграцији.
• Традиција је на нашој страни – будале умиру срећне.
• За мраве је и кап крви крв до колена.

Рајко Теовановић
(трећа награда)

Као да је у земљу пропао
Истинит догађај десио се прошле године, на Задушнице, на Доњо-

шорском гробљу. Два старија пријатеља, иначе Шапчани, везани послом 
у различитим градовима, после седељке у кафани, реше да обиђу гроб 
драгог им пријатеља. Луташе они по гробљу, али гроб никако да нађу:

- Није ми јасно. Био сам убеђен да је сахрањен баш код ове липе! – 
рече први.

- Ма јок! Лево је, код оног великог споменика! – одврати други.
- Хајде да видимо, али не верујем.
- Пази, Бога ти, није ни ово његов гроб.
- Находасмо се ми поштено.
- А њега нема, па нема, као да је у земљу пропао...

Забележио Борис Живојиновић
(специјална награда за анегдоту, шабачку)
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2000. година

Мића Милорадовић
(прва награда)

Александар Димитријевић
(трећа награда)

Владимир 
Сивцевич Волођа
(друга награда)
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Путоказ
- Изволите, шта кажете? Да ли говорим енглески? Паа, само тури-

стички натуцам. Аха, и ви натуцате, а ја да погађам шта сте хтели да 
кажете. Разумем, тражите неког Петровића али не знате ни улицу, ни 
број. Да, он вас је мало научио српски кад сте заједно у Ираку градили 
неки пут. Вероватно пре него што сте почели да бомбардујете тај пут?... 
Видите, није баш лако наћи Петровића без улице и броја јер код нас вам 
је сваки други Србин Петровић или Јовановић а сваки трећи незапослен. 
Хоћете да ми опишете његову кућу? Да спелујеш? Добро, да чујем. В-и-
л-а? Вила? Па што не кажеш! А која вила? Вила „Нада“! Их, бар то знам! 
Пази, идеш право овом улицом до оног тамо реда. Шта је ред? Овај, 
то ти је наш специјалитет, али није роштиљ. Како да ти кажем, то му 
некако овако изгледа: стоји човек, за њим други, па трећи, па педесети. 
Све нос по нос у потиљак. Да, да, ред је за чекање, а овај први чека 
зејтин. Зејтин? Па то му је уље, ојл по вашем. Не, није за ауто већ за 
стомак! Тако је: стомак!... Е, код тог реда скренеш десно све до другог 
реда. Не, ту се не чека ојл већ шећер, цукер. Тако је: слатки цукер. Е, од 
слатког цукера скренеш полулево до белог млека. Мислим, до реда где 
мајке чекају млако... Одатле опет идеш право до прве рушевине. Шта је 
рушевина? Како да ти кажем? Е, сетио сам се: то је бивша кућа. Екс кућа, 
као екс краљ. Јесте, била је кућа, а онда нас ви бомбардовали па је сад 
рушевина. Хвала вам, а што се ти после годину дана кајеш окачи мачку 
о реп. Добро, од те ваше рушевине идеш десно до друге ваше рушевине. 
Није од пре годину дана, већ од пре пола века. Срушили школу ваши 
Немци. У реду, и то ћемо вам, по обичају, опростити и само запамтити. А 
ти запамти да одатле опет идеш лево све до треће рушевине. Е, та трећа 
рушевина ти је вила „Нада“ коју тражиш. Да, да, вила мистер Петровића 
је срушена. Али сада је тамо, покушава да је некако поправи, само ја ти 
не би препоручио да га баш сада посетиш. Не, не, јер ако те угледа неће 
те послати као ја ни лево ни десно, ни право, ни полудесно, већ директно 
у мајчину. Шта је мајчина? Тешко ћу то да ти објасним, тешко ипак... 
Видиш, ако се овог тренутка вратиш у Америку, е онда ти је то мајчина. 
Разумеш: идеш у Америку, идеш у мајчину. Је л јасно? Није? Добро, 
онда ипак идемо до „Петровића, он ће ти то најбоље објаснити поред 
своје бивше виле „Нада“

Бора Ољачић
(друга награда)
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Рупа у санкцији
Иако онако лаган – комарац је тежак случај.
Прошлог лета, окомио се један, нашао мене да малтретира. 
Дошло ми да пресвиснем. Појурим га једном, али станем код „Југо-

банке“. Он прошиша кроз црвено, појма нема чему служе семафори. Док 
чекам зелено, комарац већ на Жакића грму, седи на гранчици, клибери се 
к’о луд на комад.

Комарци, комарци, неће ни ваше бити довека.
Ове зиме припремим се темељно, захваљујући случајном открићу и 

санкцијама које, срећом, још нису укинуте.
Елем, нигде у продавницама не можеш наћи јестиво уље. 
Својом сопственом вољом и под благим притиском тзв. Међународ-

не заједнице, одлучим да јела справљам на моторном уљу. Није ни оно 
јефтино, али се за запршку употребљава на кашичицу. Чиста економија, 
није било других намера.

Међутим, резултат потпуно неочекиван.
Сада тутњим градом као авион, не могу да се зауставим, кочнице не 

помажу. Иако сам пешак, обавезно носим возачку дозволу, бојим се да 
ме не ухвати радар. 

Сада, на пример, кренем ту, до продавнице, нема сто метара и, док 
дланом о длан – ево ме у Сомбору. Шта ћу у тем Сомбору тако рано, ко 
ме чека тамо! Прошишам уздуж Шапца као најмодернији пројектил са 
осиромашеним уранијумом.

Ако и ви стрепите од комараца, нема егоизма, ево рецепта: чорбаст 
пасуљ без меса – две, а јаје на око – пола кашичице моторног уља САЕ 
30. Мада не би требало журити са применом, док се не утврде коридори.

Распитујем се, дал’ ће неко организовати олимпијаду за маратонце с 
моторним уљем.

Чекам лето и оног комарца.
Сад ћу ја седети на Жакића грму, у заседи.
Једино се бојим да за ово откриће не сазнају Амери.
Укинуће нам санкције, па шта смо онда радили? Тек почели да се 

челичимо.
Томислав Јеротић

(трећа награда)
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Велики пост
Седим за столом гледам Живадинку како мирно срче ампер супу и 

нервозно претурам по оскудној трпези. Већ пети дан меса ни од корова! 
Напокон ме изда стрпљење, па дрекнем:

- Јел бре Живадинка, због чега ми ономад закласмо онолико бравче, 
да једемо или да провоцирамо комшије!?

- Знаш ли ти блесави мој Манојло, на чијем смо ми курсу!?
- Појма немам, премештају нас стално са један на други.
- Дабоме да не знаш кад не слушаш вести, не читаш новине, не гле-

даш ни мене ни телевизор...
- Боле мене уво за вести! Ја сам бре Живадинка оно бравче одранио 

са своји жуљеви и кукуруз и оћу да једем месо кад ми се ћефне, јел јас-
но?

- Е, није јасно Манојло! – врисну Живадинка и лупи дланом о сто. – 
Ја сам на месо увела санкције до даљњег!

- Ма, бре Живадинка, јел ти то мене зајебаваш!? Зар се ми онолико 
мучисмо кроз живот да сад, под старе дане, гладујемо?

- Јок бре, сваки дан ћемо да кркамо шницле док други немају ни за 
леба! Па, зар ти стварно ништа не осећаш, црни Манојло!

- Осећам да нема меса, бре! Шта друго треба да осећам?
Живадинка се испрси као народни посланик у Скупштину, па поче 

да везе:
- Тешко материјално стање друштва у целини, условљено ратним 

разарањем, спољни зид ничим изазваних санкција, те предузете мере у 
циљу изградње и обнове земље, као и одржавање економског програма и 
очувања вредности националне валуте... То треба да осећаш кукавче мој. 
Кризу има да осећамо сви подједнако. Зато сам увела санкције на месо 
до даљњег, и тачка!

Гледам Живадинку и не могу да верујем рођеним очима. Побрљавила 
начисто!

- Добро, смири се Живадинка, договорићемо се, несмо бре у 
Скупштини – покушавам ја да смирим ситуацију. Нећу да падне крв, 
политика ми увек била слабија страна. Кад одједном, севну рестрикција!

- Ништа нас не сме изненадити! – спремно прокоментариса Жива-
динка ову мрачну ситуацију и помирљивим тоном додаје:
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- Време је да се лега Манојло, уштедимо дрва и свећу, а ујутру мора-
мо и онако рано да устајемо, чека нас много посла.

И тако, легосмо. Али – не лези ђаволе!
- Могли би мал да се омрсимо у ову рестрикцију Манојло – поче да 

ме провоцира Живадинка, а све се једнако мешкољи и врти задњицом.
- Знаш, окупала сам се са онај миришљави сапун из варош који ти 

волеш – тактички наставља Живадинка.
- Јок бре! – обрецну се ја. – Нема меса Живадинка! Од вечерас по-

чиње ВЕЛИКИ ПОСТ!
- Какав бре пост, црни Манојло!? Нема у црквени календар никакав 

пост!
- Нема га у црквени календар, ал има у мој! – кажем одлучно.
Види Живадинка да је ђаво однео шалу, па забринуто пита:
- И доклен ће тако да будне, црни мој Манојло?
- Е, па дотле док не схватиш на чијем си курсу, Живадинка – одбру-

сих ја надмоћно као генерал после добијену битку, и окренух јој леђа у 
знак протеста, а црева крче ли, крче...

Радивоје Рале Дамњановић
(трећа награда)

Афоркифи
• Боље гроб, него роб... Кад већ не могу два добра заједно!
• Нису нам потребне плате. Ко ради, не боји се глади!
• Може се живети и од рада. Но, није сад време за експерименте!
• Не можеш свакој будали тек тако дати власт. Зато и постоје избори!
• Најтеже је данас бити Србин. Кад ти нико не брани!
• Имамо одлично пролазно време. Није нам се отворио падобран!

Раде Јовановић
(прва награда)

Балкански нервчик
• Кад гледам дође ми да видим.
• Кад нема с ким човек разговара с људима.
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• Можда и није тешко умрети али шта после.
• Пола је наше а пола није њихово.
• Упао сам у лоше друштво. Срећом то су моји најбољи пријатељи.

Зоран Ранкић
(друга награда)

Припиши па откуцај
• Новине које не уједају добре су за завијање.
• Добро је што нам се памет разбежала по свету. Тиме је интелиген-

ција сведена на разумну меру.
• Мирно гледам како ми џелат потпаљује ломачу. Знам да за мене 

нема зиме.
• Идентификација је прилика да вам се пријатељи нађу у невољи.
• Анализирао сам браћу. Каин је био човек од акције.

Раша Папеш
(трећа награда)

Промашен човек
• Сви тврде да сам промашен човек, а ја сам итекако погођен.
• Пиромани нагомилане проблеме решавају – потпаљивањем.
• Светлост дана су угледали они, што су се обогатили – преко ноћи.
• Само геније може да пређе границу разума, а да остане паметан.
• Ко се ослања на здрав разум, на крају испадне будала.
• Илузорно је очекивати да пси рата покажу човечност.

Живко Гавриловић
(трећа награда)
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2001. година
Два конкурса за хумористичке прилоге расписана су 2001. године, а 

лист „Чивија“ штампан је у два издања. Прво 1. априла.

Томислав Краупа
(прва награда)

Миленко 
Косановић

(друга награда)

Миодраг 
Величковић

(трећа 
награда)
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Погрешна веза
Видно забринут за здравље своје младе жене која је хитно пребачена 

на Гинеколошко одељење, човек нервозно окреће број градске болнице.
- Хало, докторе...
- Изволите, доктор Цале крај телефона.
- Зовем ради стања своје...
- Очекивали смо ваш позив господине – учтиво га прекиде смирени 

глас с друге стране жице. – Нажалост, накнадним прегледом открили 
смо још нека оштећења главе, па ће то више да вас кошта.

- Ма нису важне паре докторе, али како глава, изгледала је сасвим у 
реду и...

- Лепо господине, нисте смели одмах толико да је форсирате, с обзи-
ром на њено годиште, а ви сте је газили максимално!

- Али како, не разумем, нисам је много форсирао, свега два-три пута 
недељно...

 - Ђавола нисте! А од чега је онда толико исхабана и откуда толики 
луфт? Ваш четврти клип тотално ју је растурио!

- Не разумем, како четврти, мислио сам да сам ја први...
- Ма какви, господине мој, променила је она доста власника пре вас. 

Али ништа не брините, лично сам јој ставио нови клип. У почетку се 
мало тресла, али кад смо је разрадили прела је као мачкица.

- Шта!? Шта сте јој урадили, побогу...
- Немојте ништа да се чудите господине, ми то практикујемо и у 

таквим случајевима. Оптеретили смо је максимално, смењивали смо се 
нас четворица сваких пола сата и она је све то сасвим добро издржала.

- Али, како сте могли – завапи очајно човек – температура је била 
висока и...

- То је тачно господине, брзо се загрева и притисак је стално растао 
па смо се плашили да не зариба. Зато смо је одмах напунили до макси-
мума и она сада сасвим добро подмазује.

- Али како сте смели – избезумљено је покушавао да настави човек.
- Па, било је ризично. Поготово кад нам је од трења пукла гума па 

смо морали да ставимо нову. Међутим, после консултације са колегама, 
дошли смо до закључка да јој ипак треба заменити главу. Ствар је била 
хитна, па смо то урадили без баше сагласности.
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- Не, забога не... – чуо се човеков подмукли вапај а затим туп ударац 
и потпуна тишина.

- Хало, господине, да ли ме чујете...? – узалудно је покушавао да 
настави разговор шеф МЕХАНИЧАРСКЕ РАДИОНИЦЕ. – Ваша „лада“ 
је сасвим као нова и потпуно је оспособљена за вожњу.

На жалост, човек са друге стране жице више никог није могао да 
чује. Непомично је лежао на поду. За све је била крива погрешна веза.

Радивоје Рале Дамњановић
(прва награда)

Оћу вала
Оћу вала, па да ће ми бити задње у животу. Оћу да се ни пијетлом 

неће орати. Оћу па да неће ни од змије трага остати. Оћу, па да ћу се 
надути исти моменат. Сад кад би ми било то потоње оћу. Вала оћу па све 
жбири да су око мене. 

Оћу, па таман не могао, но ми запрла. Сад небеса да се сруше, оћу. 
Оћу, сад кад бих требо да нећу. Из ових стопа нек се кајем, али оћу. Ђе-
дове кости у гробу да се преврну, ријешио сам, и не бих одустао. Напио 
сам се и вала, напушио у животу. Нек ми се спрдају вала, али оћу. Оћу да 
пробам и ту ђавољу банану. Цио живот су ме мајмунисали и неће стати 
довијека. Барем због банане нек имају разлога. Биће ми лакше кад знам 
да сам бар једном мајмунски поступио. Но шта ћу, кукавац, ако ми се 
свиди.

Владислав Влаховић
(друга награда)

Срећа
- Драги гледаоци, разговарамо са срећним добитницима из прошле 

емисије. Најпре, са нама је господин Митар Петровић, добитник теле-
визора у боји. Господине Петровићу, ко ће у вашој породици највише 
гледати овај телевизор?
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- Па не верујем да ће га ико гледати јер још нисам увео струју у кућу. 
А и нећу скоро.

- Да, да... А сада идемо на другог саговорника. То је припадница 
лепшег пола, домаћица Миленија Поповић. Ви сте добитник веш маши-
не! Да ли ће она наћи место у вашем купатилу?

- Сигурно да неће, јер немам купатило, а чесма нам је прилично да-
леко од куће.

- Добро! На реду је пензионер Софроније Митић. Ви сте добили 
електрични шпорет! Да ли ћете колико данас на њему припремати ру-
чак? 

- Па, нећемо данас, јер одавно ништа нисмо јели. Али чим дођемо до 
неке хране ћемо да пржимо и кувамо, сигурно, јер ми не волемо пресно 
да једемо.

- Одлично, и за крај, драги гледаоци, разговарамо са госпођом Пер-
сидом Павловић, срећним добитником усисивача врхунског квалитета. 
Ви сте Персида богатији за овај корисни апарат за домаћинство. Ваша 
кућа ће сада бити беспрекорно чиста, зар не?

- Каква црна кућа, ја немам кућу. Остала ми на Косову. Са овим уси-
сивачем могу само да чистим избеглички камп!

- Дакле, поштовани гледаоци, то су били наши СРЕЋНИ ДОБИТНИ-
ЦИ. Свима вама, који нисте имали среће као наши вечерашњи саговор-
ници, више среће желимо у идућем колу.

Владан Сокић
(трећа награда)

Афоризми
• Трошкови сахране већ превазилазе вредност покојника.
• Од оних који нам желе брзу пропаст гори су само они који желе да 

ово потраје.
• У мој патриотизам се не може сумњати. Мени је данас и узимање 

хране испод националне части.
• Оволика понижења ниједан други народ не би могао да поднесе. У 

томе је тајна нашег успеха.
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• Поштени грађани немају разлога да се плаше полиције. Она никад 
није тукла оне који исправно мисле.

• Српски народ никада неће пристати на понижавајући положај у 
коме се налази.

• Имао сам среће са државном лутријом. Нисам изгубио главу!
• Код нас новинари не само да кратко живе него и не умиру природ-

ном смрћу.
• Вођу треба препустити историји. Он ће сам да јој суди.
• Да је народ знао шта хоће, власт никад не би погазила његову вољу.
• Истина о нама би се много брже пробијала у свет да је и ми знамо.
• Још увек се не зна да ли је полиција прекорачила овлашћења или је 

само надмашила своје могућности.
• Власт је много урадила и за будуће генерације. Управо је грађанима 

бесплатно поделила кондоме.
• Цео свет нам се диви, али нам сви још увек не шаљу хуманитарну 

помоћ.
• Народ управо пружа свој патриотски максимум: ћути и трпи!
• Губитак територија има и предности. Сад брже завршавамо пољо-

привредне радове.
• Агресора нисмо успели ни да видимо. То га је спасло од тежег по-

раза.

Драган Рајичић
(прва награда)

Решите се мозга
● Срушио сам комшији кућу, али му жену нисам дирао. 
На њој кућа лежи.
● Направити ручак није тешко.
 То је за мене лук и вода.
● Нећу да разговарам са вама о политици.
 Нисте моја категорија.
● Кад државом влада бог и батина, народ мора да моли Бога да не 
добије батине.
● Рат је за нас културни догађај, јер ми гинемо с песмом на уснама.



277 

● Са демонстрација се нисам одмах вратио кући.
 Звали су ме у полицију, а то се не одбија!
● Могу те жене да причају о мени шта хоће – рече хомосексуалац. 
Не јебем ја то!
● Шта, бре, хоће ти интелектуалци? 
Увек се они праве паметнији од осталих.
● Гласачки листићи се броје ноћу. 
Док поштен свет спава.
● Мој папагај је стално извикивао непријатељске пароле.
 Морао сам да убијем издајника.
● После ратних операција ране остају отворене.
● На пецање сам понео удицу и динамит, па шта упали.
● Вртимо се у круг.
А колико је још кругова остало до циља?
● Скините сувишан килограм!
Решите се мозга!
● Прође живот док кажеш:“Доле вођа“!
● Од када сам изашао из полицијске станице, не само да сам заволео 
комунисте, него сам почео и да пишам црвено!

Нинус Несторовић
(друга награда)

Има изгледа, али нема шансе
● Нисмо пали на колена. Само смо јуначки поклекли.
● Нисмо задовољни постигнутим. Ми смо слепци за много веће до-

мете.
● Да би једни сачували дупе, други морају да дају главу.
● Ништа нисам знао, па сам дипломски морао да браним голим ру-

кама.
● Наше животно гесло: Смишљеним поразима до коначне победе!
● Благо нама за наше проблеме. Како су само крупни, па једри.
● Боже правде, уља, млека, шећера...
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● Свечаним пресецањем врпце, у рад је пуштено још једно слепо 
црево.

● Ми смо жилав народ, јер се хранимо хлебом са седам кора.
● Бравар је био бољи, јер мајстор је ипак мајстор!
● Где сте гуслари! Да видите шта нам слепци раде!
● Народ нема ни за хлеб, али то је строго чувана тајна.
● Приликом информативног разговора имао сам посебан третман. 

Једва сам живу главу извукао.

Иван Михаиловић
(трећа награда)

 
IN MERMER (I) UM

● Више бих волео исправну него правну државу.
● Ми смо једини који се боре да нам буде као некад.
● Нико нам није крив што смо победили.
● И поред свих промашаја стално је у центру.
● Мир је потписан али је немир остао.
● Играле се партије насред земље Србије.
● Последице и нису толико велике колико је корист мала.
● Опет их је изненадио најављени штрајк.
● Био нам је на челу – сада нам је на врх главе.
● Прошао је сито и решето а заглавио иза решетака.
● Немојте замерити новим верницима они су се стварно ужелели 

Бога.
● Можда смо га и сувише ниско подржавали.

Душан Николић – Сима
(награда за афоризме, постхумно)



279 

Друго издање „Чивије“ - 18. септембра 2001.

Срђан Јовановић
(прва награда)

Горан Ћеличанин
(друга награда)

Споменик контејнеру
Симеон Петров Царибродски
(трећа награда)
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Мој досије
Кад су рекли да отварају досијеа, нисам могао да поверујем. Зато и 

нисам отишао одмах. Чекао сам да прво пробају они глупљи. После ме-
сец дана, решим и ја да пробам. Легално је, мислим, шта има да се при-
бојавам. Бојао се ја или курчио, свеједно је, они и онако о мени све знају.

Одем, дакле, у СУП, предам личну карту и седнем да чекам. Ту, доле, 
код дежурног, само ја чекам. Где су остали, питам се, није ваљда да су се 
већ сви изређали?!

После једно пола сата сиђе однекуд са спрата полицајац у цивилу, 
врати ми легитимацију и врло учтиво каже: „Могу званично да вам са-
општим да немате досије.“ Захвалим се и изјурим на чист ваздух.

Како, бре, немам?! Не могу да дођем себи од изненађења. Зар ја да 
немам досије ни бившег ни још бившијег режима?! Па шта су радили ти 
људи? Јесу ли они нормални? Овакав човек па да нема досије!

Е, неће бити. Нешто ту мени смрди. Где ли крију све оно?
Много сам се нервирао тог дана, све док нисам сконтао да од нерви-

рања користи може имати само друга страна. Нек иду они лепо у три 
лепе... У реду, повлачим реч, али нећемо остати на томе.

Има ја њима да окренем лист. Кад они нису хтели или смели, ја ћу 
хтети и смети. Сам ћу да изградим свој досије који сам крваво заслужио 
за четрдесет поштено одрађених година радног стажа. И тридесет годи-

Миленко Лукић
(трећа награда)
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на партијског. И то ћу да им метнем. Не стидим се ја тога. Има да виде, 
шепртље, шта је досије!

А кад досије нарасте до потребне дебљине, нећу њима да га предам. 
Ни случајно. Да ми га затуре као онај њихов. А, нећеш, бато. Ја ћу мој 
досије тестаментом да завештам Рукописном одељењу Матице српске. 
Па нек виде будуће генерације какав сам био човек и шта су ми све ура-
дили!

Анђелко Ердељанин
(прва награда)

Све је могуће
У поратним годинама, у време нареза и принудног откупа, млади 

активиста Богољуб Топузовић је по своме аршину „кулацима“ одређивао 
да поред онога – што имају, предају и оно – што немају.

- Али Богољубе, то није могуће! – говорили су људи.
- Све је могуће! – говорио је Богољуб.
За успешно извршавање постављених задатака Богољуб добио 

похвалу, али и замерку:
- Ти друже Богољубе савесно извршаваш све постављене задатке са 

пуно елана и ентузијазма, али ти име не ваља! Није у складу са нашом 
идеологијом, а ни са задацима које извршаваш. Звучи милосрдно и по-
божно, а код нас милосрђа нема! Зато ћемо те од данас звати друг То-
пуз...!

Богољуб се помири са судбином, оде у село, прекори мајку што му 
није дала лепше име и нареди јој да га више не зове Богољуб.

- Кум ти је дао најлепше и најпобожније име, а боље би било да те 
нисам ни родила кад си постао безбожник! – рече му мајка.

Затим друг Топуз оде код кума, опсова му све по списку и раскиде 
кумство.

Као самопрегоран активиста, друг Топуз је пописом и пленидбом 
покретне и непокретне имовине опустошио много домаћинстава, 
уживајући у привилегијама које је имао.

- Ал ЖИВИМ! – мислио је.
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Почетком седамдесетих, доби друштвени стан у вишеспратници у 
центру града. Одмах на вратима написа: др. Топуз. Новоусељени станари 
помислише да у њиховој згради станује доктор Топуз, али их изненади 
бука у његовом стану и звуци баналних новокомпонованих песама, као 
и проститутке и друге посрнуле жене које је др. Топуз доводио у стан.

- Ала УЖИВАМ! – говорио је.
Почетком деведесетих, у време идеолошког краха, друг Топуз одлази 

у цркву да му Бог опрости учињене грехе. Исповеда се попу Милоју и 
моли га да му покаже како се правилно крсти:

- Увек се прво ставља прст на чело! – говорио је поп Милоје ново-
печеном вернику, алудирајући на његово безбожништво, посматрајући 
како љуби иконе и пали свеће.

- Више нисам  друг Топуз, него Богољуб Топузовић, па могу мирно 
да ЖИВОТАРИМ! – замишљао је.

Крајем деведесетих, старац Богољуб Топузовић претура штапом по 
контејнеру, тражећи отпатке хране.

- Ала ЖИВОТИЊАРИМ! – шапутао је.
Свакодневно је из стана кроз прозор гледао кад неко убаци нешто 

у контејнер. Једног дана угледа жену како у контејнер убаци кесу 
са отпацима. Узе штап и појури према контејнеру. Са друге стране 
контејнера је прилазио други старац са штапом. Стигоше истовремено 
до контејнера.

- Ја сам пре! – рече Богољуб.
- Ја сам пре! – рече други старац.
Наста свађа и туча штаповима. Приђе дежурни полицајац и против 

оба старца поднесе прекршајне пријаве. Судија за прекршаје их казни 
новчаним казнама због угрожавања јавног реда и мира, па како нису 
имали да плате казне, нађоше се у затвору. Пошто су били стари, у затвору 
су уживали посебан третман: По цео дан су шетали по затворском кругу 
и пријатељски разговарали:

- Гледај ове маторце! – рече затворски чувар психологу: - Тукли су се 
као стока, а сад су најбољи пријатељи!

- Све је могуће! – рече психолог.
Пошто је за старце затвор био прави рај, нису ни приметили да им 

је затворска казна истекла. Почеше преклињати и молити да у затвору 
остану још који дан, пошто им је ту најбоље. 
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Преклињање није помогло, затворски чувар их испрати до капије.
На путу до града затворски пријатељи се договорише да се више 

никад не свађају и да све што нађу у контејнеру деле као браћа.
Кад стигоше, пред контејнером угледаше дуг ред.
- Све је могуће!

Живко Гавриловић
(друга награда)

Рингишпил
Било да склопим очи или их широм отворим, прво што ми се у ви-

докруг смести јесте један огроман рингишпил. А на том рингишпилу 
столице су врло различите и то:  од обичних хоклица, преко барских, 
трпезаријских, оних са наслоном, па све до фотеља. Чим седнете рин-
гишпил се заврти, неко остане присебан до краја, већини се смучи, али 
пошто не знају шта их је снашло, по инерцији настављају да се крећу у 
круг. При том они са хоклица чежњиво гледају на столице са наслоном, 
док већина из столица са наслоном кидише на фотеље.  Само фотељаши 
изгледају задовољно, мада помало уморно од грчевите борбе да задрже 
своје место. Ја тај рингишпил увек заобилазим на безбедној даљини, али 
у жељи да се измакнем што даље, понекад залутам у забавни парк.

А тамо, непознати дечак ме позива да му будем партнер на клацкали-
ци, па морам стрпљиво да му објашњавам да за одрасле људе клацкали-
ца може да буде врло опасна играчка, јер они који пате од висине кад се 
нађу на земљи имају стомачне и разне друге тегобе, а људима који воле 
да чврсто стоје на земљи боравак на великим висинама отежава дисање.

Дечурлија ме мами да с њима градим куле у песку, а ја им признајем 
да ми је доста и сопственог песка у бубрезима, нек они само наставе са 
градњом, ја и нисам баш неки мајстор, пошто су се све моје куле одавно 
срушиле.

Са љуљашке маше девојчица, па љубазно одмахујем: само се ти 
љуљај, имам ја своје снове, на њима се љуљушкам до миле воље, и то 
сама, не треба ми нико да ме гура.
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Закон моћи
Када по моћи пресуђује судија
сваки је закон старудија.

Боемска права
Платите ми иће и пиће
јер моје биће нема покриће.

Није шија...
Опет би вође да ме воде у недођију,
само су ми у клин-чорби 
променили мирођију.

Прилагоди речник
Ако ти се не допада испод ледине,
не псуј те поједине.

Низ тобоган бих се радо сјурила, али је тамо велика гужва: једни се 
пењу, други силазе, трећи кибицују... Само им још ја фалим.

И куд ћу, шта ћу, вратим се у позориште у својој кући. Забава је за-
гарантована, а и представе се мењају свакодневно. У градско позориште 
не идем не само зато што ми то кућни буџет не дозвољава, већ и зато што 
чујем  да се тамо често приказује Власт, а те представе сам одавно сита.

Што се тиче рингишпила са почетка приче, само га посматрам.

Јелена Кујунџић
(трећа награда)

• Инфлација нам је жива легенда. Преносимо је с колена на колено.
• Састанак је био помирљивог карактера. Ни учесници нијесу знали 

о чему се ради.
• Стаћемо ми опет на своје ноге, и то на све четири.
• Овако расцепкани, добри смо само за потпалу.
• Пао сам на испиту, поставили су ми стамбено питање.
• Не ваља сумњати сам. Најбоље је у маси.
• Комунизам није промашен систем. Погођен је са свих страна.
• У револуцији која тече, све је теже испливати.
• Ишао је високо уздигнуте главе, док нијесу смањили врата.
• Сликајте објективом, а не државним апаратом.
• Док се купао у слави, потонуо му је ловоров вијенац.
• Били су два свијета. Он на овом, она на оном.

Мијо Мирановић – Гроф
(прва награда)

Римовани афоризми
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Слобода ћутања
То што мислиш немој да зуцнеш
ни за њега ни за њу
јер мрак може да поједе и дању.

Испран новинар
Опет они страшни полицајци журе
из станица аутоцензуре.

Васка Јукић-Марјановић
(друга награда)

Афоризми
• Рад је створио човека, али то код нас више не пали.
• Потребни су нови избори: Мафији иде боље него власти.
• Каква шљива! Да не буду сви Срби под једном шајкачом.
• Ишколовао сам децу и извео на пут. Па које више испроси.
• Престаће једном да удара брат на брата. Такав је наталитет у Ср-

бији.
• Љубав је створила човека, јер Адам и Ева нису имали избора.
• Двострука сам личност. Једна ми има апетит, друга нема шта да 

једе.
• Нећемо се видети у читуљи. Моји зато немају пара.
• Ако останемо без мора, не значи да и ми нећемо потонути.

Александар Матијашевић
(трећа награда)

Томислав Краупа
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2002. година

Југослав Влаховић
(прва награда)

Ненад Канић
(друга награда)

Драган Миловић 
Црни
(трећа награда)
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Како се обогатити?
Како постати богат? За почетак, кажу злобници, требало би да саста-

виш речи „бог“ и „ат“. Значи, мораш имати коња. Не баш белог као у бај-
ци. Може и рага. Важно је, дакле, бити у седлу. То ти дозвољава да се ба-
виш коњима. На четири и две ноге. И коњокрадицама. Где год стигнеш. 
А мораш стићи. Увек. Пре свих. Једног полулудог дана дојади ти мирис 
штале. И коњско окружење. Зато седнеш. И почнеш да размишљаш шта 
је најближе коњима. Клик!

Упалио си. Доносиш одлуку. Прелазиш на аутомобиле. Један купиш, 
три украдеш. Исплативо је. Сто посто. Лова ти се просто лепи за руке.

Постајеш краљ аутомобила. Еј! Краљ! Твоје краљевско величанство 
тако ради три године. Онда постаје много вруће. Избегаваш порезнике.

Изврдаваш полицију. Клониш се бивших сарадника.
Ни сам не знаш колико имаш новца. Одавно си престао да бројиш. За 

то имаш сараднике. Имаш и саветнике. Они ти се удварају. Свакодневно. 
Не волиш их, али ти улизивање прија. Предлажу ти нови бизнис. Иде-
алан за прање пара. А ти си чистунац. То увек можеш доказати са два 
сведока.

На реду су камиони. Мали и велики. Возиш све и свашта. Преко 
и испод граница. Твоје моторно крдо се шири. Нови пријатељи су ти 
погранични полицајци. И цариници. Нераздвојни сте тим. Задовољно 
трљаш руке. И неке плавуше. Постајеш цар друмова. Ничу твоје виле. 
Расту некретнине на твом имену.

Високо си узлетео. Баш високо. Отуда је логична одлука да се окре-
неш авионима. У транспорту си ненадмашан. Нарочито новца. Частиш 
себе авио компанијом. Сада и буквално летиш у висинама. Милиони се 
множе прогресивно. Из дана у дан. Из године у годину. Више не крадеш. 
Сада се чуваш лопова. Имаш и телохранитеље.

Поново трљаш руке. И твоји компањони. Богатство је ту. И моћ. 
Нешто ти, ипак, недостаје. Шта ли је то? Да! Власт. Зато се брзо окрећеш 
политици. Не кандидујеш се. То никако. Паметан си ти момак. За поче-
так купујеш пар расних политичара. Као некад коње. Само што је ово 
много скупље. Након те трговине, добијаш повољне кредите. И нове по-
слове. Од владе, наравно.
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Новац те мења. Некако си тесан сам себи. Зато се шириш. Шириш. 
Ипак, остајеш незадовољан. Многима гледаш леђа. Увек постоји неко ко 
има више од тебе. То те мучи. Диже ти притисак. Хоћеш да пукнеш. У 
почетку од беса. На крају узимаш пиштољ. Прави правцати. И пуцаш. 
Ако си био бржи, прича се наставља. Ако ниси... Амин.

Мића М. Тумарић
(прва награда)

Срећан човек
Данас ми је син, најзад, добио посао.
Данас је жена, опет најзад, добила судски спор који се води пуних 

десет година.
Данас сам и ја мирно прешао улицу на пешачком прелазу.
Данас је и један рођак добио посао.
Данас је други рођак отишао у болницу на операцију али није морао 

да понесе своју постељину, своје лекове и своју крв.
Данас је трећи рођак купио нов аутомобил за свега три плате.
Данас нико није страдао од калашњикова.
Данас је један срећник добио бесплатну ракетну карту за Месец.
Данас је један имућнији бизнисмен купио два воза и један брод.
Данас је Косово поново у Србији.
Данас су се све избеглице вратиле у своје домове.
Данас нам није нико претио новим санкцијама и новим бомбама.
Данас је цео свет укинуо визе за Југословене...
Све су ми ово обећали кандидати за председника моје Србије. И све 

ћу ја ово и добити – чим се пробудим после избора.

Бора Ољачић
(друга награда)

Буди срећан
У предузећу ЈУГОЛАД М.М. је добио многа признања: бронзану, 

сребрну и златну плакету; бронзани, сребрни и златни орден; јубиларну 
награду и ко зна још какве награде, уз обавезне дипломе, похвалнице, 
честитке и аплаузе...
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- Буди срећан, рекоше му, јер мало ко је тако нешто постигао!
А предузеће, као свако предузеће, кренуло је, странпутицом, ка 

колапсу. Редовне плате се проредише и почеше каснити по месец дана.
- Буди срећан, рекоше му – јер другима касне по годину дана.
Предузеће ЈУГОЛАД крете у још већу провалију. Плате каснише, 

као и у другим предузећима, по годину дана.
- Буди срећан – рекоше му – јер су друге фирме већ отишле под сте-

чај!
Не прође много времена и ЈУГОЛАД оде под стечај. М.М. се јави 

Заводу за запошљавање. После једногодишње материјалне помоћи 
„мили моји, куд који“. Ни посла, ни плате, ни помоћи.

- Буди срећан – рекоше му – јер си жив, други – одавно нису.
Ни то не потраја, М.М. се разболи, а после тога „склопи очи и скрсти 

руке“.
За време помена, његова удовица закука на гробу:
- Буди срећан што си умро! Сада да устанеш из гроба, поново би 

пожелео да умреш.

Драгомир Ђурђевић
(трећа награда)

• Сиротиња мисли само на једну ствар, али не на ту на коју ви мис-
лите!

• Песници који певају о слободи, то су најмаштовитији ствараоци.
• Продајем фрижидер стар десет година.
 Некоришћен.
• Пензионери ће ускоро полетети од среће. 
Најсрећнији су већ почели да скачу кроз прозор.
• У робовласничко доба бич је био покретачка снага друштва.
• Доста смо, бре, певали те патриотске песме! 
Ајмо сада неку нашу!
• Нема више средњег слоја.
 Остали су само кост и кожа!
• Живим од хуманитарне помоћи. 
Продајем је на велико.
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• Да би неко био обешен, нису потребни докази. 
Потребна су вешала.
• Криминалце кажњавамо затвором, а поштене грађане само новча-

но: платама и пензијама!
• Ја и жена од оружја немамо ништа, али за децу мора да буде!
• Да су Турци читали наше јуначке народне песме, видели би они с 

ким имају посла!
• Већ дуго се бавим криминалом, али још никада нисам дошао у су-

коб са законом.
• Тукли су ме у полицији иако сам невин.
 Тада сам видео колико неправда може да боли!
• Чим дате живот за отаџбину можете да идете кући!
• Послали смо децу у смрт. Да науче шта је живот.
• Остао сам у Србији из патриотских разлога.
 Нисам имао куд!
• Нама интелектуалци и други слабићи не требају.
 Ми хоћемо јаку државу!
• Наш народ је вечита жртва.
Он или гине за отаџбину или живи за њу.
• Тешко да ће победити истина.
Ми не волимо да губимо.
• Доста је било братоубилачких ратова.
Ред је да се мало посветимо и осталој родбини!
• Наши политичари лепо живе иако све што раде раде за Србију!
 Обичан свет ради само за себе, па опет једва саставља крај с крајем!
• Штрајк глађу прекидали смо за време доручка, ручка и вечере. Да 

би дуже трајао.
• Ја Србију не дам низашта на свету!
Србин из Канаде.
• Када су видели колико тај ратни злочинац воли своју отаџбину, 

многи су се расплакали.
• Ситни лопови никада не могу да дођу на власт.
Народ воли само успешне људе.
• Од када сам умро, све више личим на покојног оца.

Нинус Несторовић
(прва награда)
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• Србија је посмртни остатак Југославије.
• Изгубили смо рат јер смо од непријатеља више желели мир.
• Имамо много пријатеља у свету. Уз нас су сви Срби света.
• Са Турцима смо најдуже живели као браћа.
• Дезертери су избеглице са фронта.
• Убица је насео. Жртва је имала политичке мотиве.
• Испоставило се да смо узалуд гинули, али вредело је покушати.
• Можемо ми и да пасемо, али ћемо увек остати усправни.
• Насиље ће бити сведено на најмању меру.
• Ко није осетио зов дивљине, тај не зна шта је историјско памћење.
• Ни од кога не зависимо. Наша земља има све што нам недостаје.
• Демонстрације би можда биле мирне, али милиција није смела да 

ризикује.
• Жртва се навикла на џелата. Близина је учинила своје.
• Сви смо ми незадовољни, с тим што има и оних који у томе прете-

рују.
• Још нисмо ослободили све наше територије.
• Све што се покраде мора овде да остане. То је национално богат-

ство.
• Ми нисмо агресори. Заузимамо само оно што је наше.
• Правда је на нашој страни, а и јачи смо од њих.
• На суду је доказано да је кадија био у праву.
• Могли смо и даље да живимо као браћа, али нисмо имали с ким.
• У срећним временима овде се умирало са песмом на уснама.
• Преживећемо сигурно! Храна није дрога.
• Ми смо за свет врло важна карика која недостаје.

Миливоје Радовановић
(друга награда)

• Ко види  два сложна Србина нека се јави најближем очном лекару.
• Ћеле кула је грађена од материјала којим се једино ми размећемо.
• Благо незапосленима.
 Они никада неће живети од пензије.
• Курта и Мурта се никад не кандидују за изборе, али се увек појаве 

у другом кругу.
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• Да је Леси био наш пас никад се не би вратио кући.
• Са оног света се још нико није вратио, јер зна како је овде.
• На састанку неписмених, најтеже је записничару.
• После битке су сви генерали паметни, или пензионисани.
• За подривање земље, код нас су слабо плаћени само рудари.
• Многи писци се баве политиком, јер је лакше издати земљу него 

књигу.
• На западу ништа ново, а од истока се то и не очекује.
• Неки су књиге писали у затвору, а неки су у затвору зато што су их 

писали.
• Туризам је зачет на Голом отоку, а специјалност куће био је „топли 

зец“.
• Прешли су Игман, пролетере такође.

Милош Ђурђев
(трећа награда)

2003. година

Први пут је одржана једнодневна Чивијада, 
а награде нису додељене.
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2004. година

Срђан Јовановић
(прва награда)

Саша Димитријевић
(друга награда)

Сава Бабић
(трећа награда)
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Сналажљивост
Кад сам отворио кафану на Ибарској магистрали мислио сам да је то 

добар пословни потез.
Међутим, ускоро сам се нашао пред банкротом.
Није могао да прође ниједан протест, обустава или штрајк глађу, а да 

се не блокира магистрала баш код моје кафане!
Нема саобраћаја, нема промета.
Нема промета, нема пазара.
Дошло време за катанац на кафани.
Али на моју срећу, и штрајкачи су живи људи.
Блокаде по врућини па се ожедни, а трају по цео дан, па се и огладни.
Моји конобари лепо корпе у руке, па на барикаде.
Хладно пиво, сендвичи, гибаница, а ако протест уроди плодом, ја им 

и јагањце испечем.
Касније сам користио и кафански инвентар.
Кад се појаве неки слабо опремљени протестанти, ја им изнајмим 

моје столове и шанк за блокаду.
А столице сам поређао као у биоскопу, и направио оно што зову сала 

за конференције.
Ту онда поседају разни новинари, а протестанти им објашњавају 

због чега, како, колико и докле протестују.
Наравно и новинари морају нешто да једу и да пију, живи људи.
Да се не лажемо посао ми је процветао.
Сад планирам да од кафане правим хотел са преноћиштем за дуже 

блокаде, спортске терене за рекреацију штрајкача, и спортску кладиони-
цу са ТВ салом да могу себе да гледају у Дневнику.

Како је почело, тешко ће се магистрала више користити за саобраћај.

Слободан Симић
(прва награда)
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Ја, опамећени
Шибали нас ветрови са свих страна.
Били у Европи, онда у Турској, па опет у Европи... А, сада нас закљу-

чали.
Проливали крв немилице – на Косову, на Мишару, Равњу и Дубљу, 

на Церу и Колубари, на Солунском и Сремском фронту, од прве до седме 
офанзиве...

Докле? Били савезници са Француском, Енглеском и Америком, а 
они нам сад окренули леђа... Зашто?

Ја, лично, окрећем лист.
Нећу више да будем Обилић, да пробадам турског султана, да на 

Косову браним Европу и – ником ништа.
Нећу више да пуцам у принца Фердинанда па, после, ми криви за 

Први светски рат. Нећу више да ме мајор Гавриловић избрише из списка 
живих, да ми каже да мој живот не постоји.

Нећу више обарати пакт који ме је остављао на миру и викати „Боље 
рат него пакт“.

Који је рат бољи од мира? Нека дођу и нека прођу, а не да стрељају 
сто за једног.

Нећу више као Синђелић на Чегру да пуцам у буре барута, да летим 
у небо. Ако ми је до летења ту је ЈАТ, па онда Ер Франс, Ал Италија и 
други.

Шта, дакле хоћу?
Хоћу да будем на списку живих, да се одазовем кад год ме прозивају.
Хоћу да певам, не „Тамо далеко“ већ ту негде у близини, у „Мање-

жу“, у „Синду“, код „Грофа“, у „Шарану“, у „015“, итд.
Хоћу да се упишем у НАТО, да и ја некоме, после бомби шаљем ху-

манитарну помоћ, шта ћу кад сам добар.
Знам, неко ће одмах казати – а част, а патриотизам?
Ја опамећени, најзад сам схватио: ми све силнији, а све нас више 

нема. Против кога да се јуначим? Против онога што из васионе прати 
сваки мој корак? Пронашли Садама, а да неће мене. Иди, бегај! Ако хоће 
преко нас у Азију – проћи ће. Ако им сметамо – уклониће нас.

Шта, дефинитивно хоћу?
Хоћу да купујем Икс, Ребус и Разоноду.
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За све који не знају, или нешто у животу не могу да реше, излаз је у 
следећем: купујте и решавајте укрштене речи.

Али, искључиво под водоравно.
Ништа усправно, доста је било.
Нека се сад други усправљају.

Томислав Јеротић
(друга награда)

Сви градоначелникови људи
Реших и ја да се у име групе грађана кандидујем за првог човека у 

мом граду. Одох до комшије Пере, изложих му своју идеју, а он прасну 
у смех. Одох до комшије Злаје, а он се поче ваљати по кревету. А ја оз-
биљан, никад озбиљнији нисам био. Видим ја, схватају ме неозбиљно, 
па рекох мојој животној сапутници Зори шта сам наумио и она ми даде 
пуну подршку. Први пут откако смо у браку она постаде као памук. Оби-
лази око мене, спрема ми јела која волим, угађа ми као никад до сада. 
Од онако горопадне жене постаде прави анђео. Одмах се лати телефона, 
окрену неколико бројева и рече ми да је у цугу обезбедила 10 потписа. 
Уђем у собу и имам шта да видим. Пред огледалом изводи нешто што би 
требало да буде поза прве даме града.

Не будем лењ, па се и сам дам у акцију. Задужим Јову са Камичка да 
искупи потписе из његовог краја. И наравно обећам му лепо место. Вита 
из Мајура рече да ће ми он наћи 300 потписника, али под условом да 
се он и свастика нађу на платном списку неке од добростојећих фирми. 
Раде, Иван, Славица, Зорица, сви су они имали сличне захтеве. При-
знајем, некима од њих сам и сам понешто обећао.

И за дивно чудо, накупи се довољан број потписа, те се ми групно 
упутисмо ка Скупштини општине да предамо спискове. Моја драга и ја 
смо се после толико година држали за руке, повремено би ми забијала 
нокте у месо када бих ја скренуо поглед са ње. Камере су неуморно ради-
ле, а ми пуни среће и оптимизма давали изјаве како ће наш град и наша 
општина муњевито кренути путем просперитета и благостања.

После тог дана, мој стан је сваки дан био пун оних који су обезбеди-
ли да се  моја кандидатура и званично верификује. Он постаје стециште 
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штаба од 20-так људи који не само да износе своје идеје о будућем дело-
вању, већ су и при добром апетиту, а за пиће да не причам.

Трошкови постадоше велики, те ја од Марка, имућнијег грађанина 
затражих на зајам нешто новца. Овај се изненади, како ја будући градо-
начелник, а позајмљујем.

Борис Живојиновић
(трећа награда)

• Зашто највише пишем афоризме против државних лопова и ма-
фијаша?

Па, мора и њих неко да плаши!
• Власт би могла да нам остане у лепом сећању, али неће да оде из 

наших живота.
• Откако сам престао да верујем својим очима, све сам већи опти-

миста.
• Јуче се један Србин убио од рада.
 Истрагом је утврђено да је у питању био несрећан случај.
• Код нас више нема примитивизма.
Јебали смо му мајку!
• Зашто сам основао Слепачку странку?
Па, нисам више могао да гледам шта се ради!
• Гладни су наша циљна група. Само они могу да прогутају наша 

предизборна обећања.
• Нисмо узалуд цео живот одвајали од уста. Сад имамо чиме да се 

хранимо.
• Писцу је попустила концентрација.
После онога што је чуо о свом делу, више ни он не зна шта је хтео 

да каже.
• Нама компјутерски вируси не могу ништа. Ми још рачунамо на 

прсте.
• Жена и ја одлучили смо се на брак без деце. То је наш допринос 

државном пројекту за сузбијање беде.
• Говорио сам ја да ово никуда не води.
И, ето, стигосмо!
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• Клевећи, кради, лажи, фалсификуј...
Речју, буди парламентаран!
• Народна кухиња не ради због реновирања.
Молимо гладне да се стрпе до следећих избора!
• Прво смо једни другима псовали мајку, а онда смо прешли на целу 

фамилију.
Тиме је наша комуникација подигнута на највиши ниво.
• Истина је једна, али је много оних који покушавају да нам је са-

опште.
• Чим хармонизујемо наше међусобне односе, јебаћемо вам све по 

списку!
• Нема више лутања. Сад и они који нас воде знају да никуд нећемо 

стићи.

Драган Рајичић
(прва награда)

• Пијан сам као мајка, што доказује да је алкохолизам наследна бо-
лест.

• Дошли смо до дна, али нећемо стати на пола пута.
• Нама је морал на првом месту. На другом је проституција.
• Свештенику је украден нов новцијати BMW. Бог дао, бог узео.
• Руке су ми у сефу, глава ми је у торби, а дупе у фотељи. Само не 

знам где ће ми душа.
• Пре него што изађем у град обавезно купим кондом, али увек се 

испостави да је то била промашена инвестиција.
• Брачну свађу сам решио џентлменски. Изазвао сам жену на двобој.
• Политичари се гоје услед неправилне исхране. Једу хлеб без моти-

ке.
• Одбио сам да отмичарима платим откуп за жену. Отето – проклето.
• Последња два убиства ми нису платили. Лепо ми је мама говорила 

да се злочин не исплати.
• Време ради за нас. Помаже нам да остаримо.
• Исход борбе против глади је неизвестан. Ударио јунак на јунака!
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• Психијатар ми је обећао да ће ме ускоро пустити из болнице. 
Обећање – лудом радовање.

• У паклу је ђаво бог и батина.
• Обдукцијом је утврђено да је пацијент жив.
• Патим од комплекса ниже вредности. Мислим да нисам геније.
• Полтрони су највећи кад су мањи од маковог зрна.
• Народ је у добрим рукама. Пао нам је шака.
• Векови нашег ропства су утисак недеље.
• Бог се вратио међу Србе. Све му је опроштено.

Томислав Марковић
(друга награда)

• У жару борбе су изгорела многа села.
•  Браним се ћутањем. Док бијем не причам.
• Када су комунисти чули за плаву крв, користили су је уместо ма-

стила.
• Нисам могао да нађем праву реч, али ми је секира била при руци.
• Синула ми је идеја, али је мрак одмах прогутао.
• Афоризам је роман у афекту.
• Народ коме стално причају бајке има проблем са одрастањем.
• Злочин се не исплати, мада се прилично у њега улаже.
• Вођа је проширио видике. Сравнио је све са земљом.
• Са оволиким бројем гласова опет певају исту песму.
• Ако наставите са оваквим победама неће имати ко да их слави.
• Устајте презрени у свету, време је да замените фотеље.
• Пао је за отаџбину у прву фотељу.
• Камен спотицања је уграђен у темеље наше државности.
• Ми знамо наш пут, само у смер нисмо сигурни.
• Када живе сахрањују гроб није неопходан.
• Иза успешног мушкарца стоји успешна жена, а испред и са стране 

телохранитељ.

Дејан Тофчевић
(друга награда)
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• Нисам ја од јуче. Трпим годинама.
• Овакав живот не може да прати ни сам себе.
• Верујем у бољу будућност, али не знам шта ћу сутра да једем.
• Ја сам толерантан два дана. После бих убио за парче хлеба.
• Неоправдано потцењујемо будале на власти. Ми смо их бирали.
• Ми смо маштовит народ. Хтели бисмо непоткупљиву власт.
• Нису сви у власти лопови. Тамо има и оних неспособних.
• Нашем семену раздора ни суша ништа не може!
• Има хиљаду разлога да живим. Фали само један – хлеб!
• За добрим службеним колима се дижу афере!
• Ја сам потенцијални психопата. Убио бих се за парче хлеба!
• Осећам део одговорности за свој положај. Пензионер сам, а жив!
• Распоред снага на политичкој сцени гарантује добар водвиљ!
• Ја сам свој на своме, а и шљива ми се разгранала!
• Целе недеље тренирам да бих у петак био на строгом посту!
• Не знам чија је реч багра, али многима баш лепо пристаје!
• Моја потрошачка корпа стаје у једну кесу.
• Организовани криминал је разбијен. Сад краде ко, кад и како стигне.
• Догодило се на данашњи дан. Преживео сам!
• Пошто је живот кратак, молим власт да нам не продужава муке!

Данијела Станишић
(трећа награда)

• Суд времена се није огласио – истекло му време.
• Црв сумње увек се јавља у трулом систему.
• Добар ми је апетит, сваки дан гутам кнедле!
• Мртви демантују да је у земљи све здраво.
• У мраку се свака ствар обелодани.
• Шта ако је власт пијана? Народ ће платити цех.
• Да држава нема цену, схватили су тек онда кад су је продали.
• Влада у сенци, а земља у тоталном мраку.
• Држава је ушла у нову моду: то је био њен последњи крик!
• У слепачкој држави све се јасно види.
• Шта ће нам море? И тако су нам све лађе потонуле.
• Духовно сиромашни највише су се обогатили.

Драгомир Ђурђевић
(трећа награда)
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2005. година

Душан Смиљанић
(прва награда)

Срђан Јовановић
(прва награда)
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На оном свету
На оном свету, ових дана, разговарају кумови Црни Ђорђе и Милош.
- Е, мој Милоше, брате… Скоро ће Сретење, два века од како смо, 

којекуде, дигли буну у Орашцу против Турака, овијех наших и онијех 
селџучких… Како време лети! – вели Карађорђе.

- Јесте Ђорђије! Ал’ без мене, чиниш ‘волико, Серби никад не би 
имали модерну државу, јел’ тако – пита кума Милош Обреновић.

- Ал’ да не би Орашца, не би било ни Такова, јел’ тако куме Мило-
ше?… Не би, богме, било ни твоје кумовске секире која ме одвоји од 
онога света… И питање је, којекуде, шта би потом све било…

- Бре, да се ја, књаз сербски, уместо тебе ‘ајдука, нисам после са-
гињ’о и целив’о паши скуте, чиниш ‘волико, ђавола би Сербија добила 
хатишерифе, независност, скинула турски барјак са Калимегдана…

- Не вређај, бре, Милоше! Ја сам прек човек, могу да убијем… Ал’ да 
знаш, да ја нисам онол’ко сек’о Турке и натерао им стра’ у кости, би л’ ти 
могао, доцкан, и да дођеш до паше, да преговараш?…

- Е, Ђорђије… Да си ти, бре, диг’о наново буну, не би ни једног 
Сербина више било! Нит’ би нам се име, чиниш ‘волико, више помињало. 
И доцкан све догађало што нам се и догађало.

- Да ме ти не уби, ја би’ све Турке у пашалуку посек’о… И не би’ 
тријес’ година чек’о аутономију, већ би’ је имали одма’, а онда, којекуде, 
знаш Милоше, ништа уистину не би било што је после било…

- Ал’ ја тад не би’ био сербски књаз! И то двапут!
- Па, не би, куме… Јер да ја, којекуде, нисам…
- Стани Црни Ђорђије, стани! - гледа их обојицу у свађи Капетан 

Коча, па вели:
- Јел’ истина да си, Црни Ђорђије, у мом фрајкору и пре 1788. годи-

не, са мном и рајом, диз’о буну за ћесарски рачун? И да сам те сабљи и 
кубури учио, војевању са Турцима?… Јест!  А што се то крије? И да смо 
правили моју крајину, а не твоју нит’ Милошеву? И да, ако право беседи-
мо, ни без мене не би било Сербије, каква год да данас овде она била…

На те речи скочи Ђорђе на Кочу, Милош на Ђорђа, Коча на 
Милоша…Скочи историја на традицију, предање на искуство, сабља на 
дипломатију, прекост на речитост, родољубље на традицију… И наста 
– општа туча.
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Свети Сава само се прекрсти и тихо рече:
- Само слога Србина спасава! И на овом и на оном свету…

Душан Мариновић
(прва награда)

Прича о мојим људским правима
Мени су, искрено речено, досадила људска права. Имам неприкос-

новено право на посао, али сам ево незапослен већ годинама. Нико није 
крив осим мене, јер ја сам просто неспособан да се запослим између 
милион незапослених и тако остварим ово загарантовано право. Имам 
такође неприкосновено право на пристојан живот, али живим у потпу-
ној немаштини, јер не остварујем никакав приход, пошто нисам, рекох, 
способан да се запослим. Ту је и моје неискоришћено право да заснујем 
породицу, али немам срца да од једнога правим два несрећника, брачна, 
којима би се вероватно убрзо придружило и слично потомство, пошто 
и на потомство имам неотуђиво право. Од криминала се уздржавам јер 
немам довољно храбрости за ову уносну делатност, мада ми се гарантује 
поштено суђење ако ме ухвате, такође као незаобилазно право грађанина 
у правној држави.

Што се тиче мојих људских, политичких и демократских права да 
бирам и будем биран, ту сам можда понајвише подбацио, јер сам очи-
гледно увек бирао погрешно, кад живим овако а да тек мене неко бира да 
водим бригу о другима, кад ни себи не могу да помогнем – то би се већ 
граничило са неопростивим лудилом!

Ако се, не дај Боже, разболим, такође ми свакако неће помоћи моје 
људско право на здравствену заштиту, јер као незапослен немам здрав-
ствено осигурање, а због истог разлога немам ни новац којим бих поду-
про некако ово своје најхуманије право.

Остаје ми дакле још једино оно вечно људско право које ми нико 
не може ускратити. Да умрем. Онда ми ваљда следује и оно последње 
право на сахрану, ако држава најзад одреши кесу и коначно ме почасти, 
за растанак?

Растко Закић
(прва награда)
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Афоризми
• Имамо трагичну прошлост и још трагичнију садашњост. Срећа 

наша што немамо будућност!
• Државни удар смо избегли стицајем прилика. Није било државе!
• Ој, Србијо међу шљивама, бићеш и ти банана држава!
• Стаћемо мафији на пут. Само да га асфалтира!
• Ово је већ верски фанатизам. Крстимо се и левом и десном!
• Уништили смо организовани криминал. Сад у овој земљи више 

нема ништа што функционише!
• Кад се говорило о свим Србима у једној држави, нико није помињао 

Холандију!
• Мешање са стране ми доживљавамо као петинг!
• Залуд прети понор пакла. Ми стижемо!
• Не губе Срби територије. Њих само не држи место!
• Џелати најбоље знају како треба с главом!
• Стали смо на пут фашизму. Био је то дирљив сусрет!

Ранко Пивљанин
(прва награда)

Афоризми
• Било је то у једној земљи на БАЛКОНУ!
• Гладни у Африци не брините, Срби су уз вас!
• Србин! То мајка више не рађа!
• Нас и Црногораца, десет милиона Срба!
• Радо Србин иде у цивилне војнике!
• Најгоре је кад човек постане мајмун и почне да лаје!
• Ево, ја немам ништа, али бих за Србију дао све!
• Србину је свет најгори комшија!

Миодраг Лазаревић
(прва награда)
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Чивијашка химна
Шапчане и све остале
позивамо да се шале
од Бога је дата шала
она нас је одржала
запослени, незапослени, отпуштени
немој да сте намрштени
крштени и некрштени
венчани и разведени.

Свима вама „Чивијада“
може живот да промени.

Смех излечи што лек неће
сам си ковач своје среће
најбоље је за човека
да сам себи нађе лека
сви би да се развеселе
радост с неким да поделе
свако живо биће тражи
да му муку смех ублажи.

Кад се време нагло мења
делује на сва створења
где да онда нађеш кривце
који ти натежу живце
сви бре нешто намћоришу
протестују и уздишу
широм села широм града
депресија свуда влада.

Али ту је „Чивијада“
из чувеног Шапца града.

Борис Бизетић
(прва награда за сонг)
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2006. година

Миленко Косановић
(прва награда)

Хуго Немет
(прва награда)
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Србин
Србин је чудо. Не само балканско и светско. Интерпланетарно, чак. 

О њему, као таквом, причају на свим планетама. И крсте се. Два пута. За 
сваки случај. Свемирске мајке њиме плаше децу.

Ако је веровати легендама, Срби су народ најстарији. Небески. Прво 
су они настали, потом Господ и друштво, па амебе.

Србин је опасна врста. Нарочито у јутарњим часовима. Тад ни змија 
не сме да га уједе. Отровала би се.

Ујутру се буди мамуран. Од синоћ. Са главобољом.
Препуним стомаком још несварене прасетине и шприцера. Дупле 

љуте и понеко пиво се не рачунају. То је било онако, с ногу.
Кад устане, бесан је. На себе. На свет. На све око себе.
Најкривља му је жена. Њу увек прву види. Затим деца, бабе и деде... 

Комшије се подразумевају.
Док ракијом пере зубе, гргоће и псује. Државу. На сав глас. Због вели-

ких пореза. Малих плата. Лошег живота. Киван је на синове несташлуке 
и ћеркине момке. На женину зубобољу и своју костобољу.

Доручкује ћутећи. Повремено процеди неке само њему знане речи. 
Уме и да удари шаком по столу. Онда тањири постану летећи.

Најљући је кад крене на посао. Тад је попут побеснелог риса. Готово 
урла. Шутира све што му дође до ногу. Макар то била и супруга, која се 
управо сагнула да му очисти ципеле од синоћног повраћања.

На послу ћути. Као заливен. Покрети су му спори. Троми. Лењи, 
заправо. Сваки час погледа на сат. Тешком муком дочека крај радног 
времена.

С посла жури кући на ручак. Наједе се и легне да одспава два-три 
сата. Устаје жедан и надрндан. Тражи пиво или шприцер. Уз то иде и 
турска кафа, после које одлази у кафану. На картање и дружење. Пред 
поноћ, шеврдајући, враћа се кући. Сада добре воље.

Додворује се лепшој половини. Безуспешно.
Заудара на џибру, стругану роткву, бели лук и тек испражњено буре. 

Мешавина неподношљивог. Зато жена бежи од њега као од нечастивог.
Секса опет нема, а без њега ни наталитета. Мало по мало, аутентич-

ни Срби изумиру. Сити и напити. А гладни секса.
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На овим просторима ће опстати једино Србоевропејци. Шмизлови. 
Они што се сваки дан брију и перу зубе. Једу дијеталну храну и редовно 
се купају. Такви не спавају после подне. Не пишају по улици. Не касне 
на посао. Не бију. Не пију. Не мрзе. Не балаве. Не вређају. Не псују. Не 
бљују.

Нису то, Срби! То ти је неки сурогат.

Мића М. Тумарић
(прва награда)

Летовање
Откако знам за себе, чим уждије ово летње сунце ни о чему се дру-

гом не прича него о томе где ће се на летовање. Тако и ове године. Како 
кога сретнем обаспе ме питањима – јесам ли се одлучио где ћу, те оћу 
ли сам или преко агенције, да нећу можда узимати кредит, није лоше да 
имам на „all inclusive“, супер је... И тако. Оно, волим ја летовање, није 
да не волим, али ми је све теже да се одлучим где ћу. Кад сам неки дан 
бирао дестинације, схватио сам у коликом сам проблему.

Наравно прва ми је на памет пала братска Црна Гора. Прва је и отпа-
ла. Како сам је се сетио, тако је из мене проговорио српски инат. Они се 
отцепили, а ти ћеш сад да потрчиш доле и зарад мало брчкања да бациш 
понос под ноге. Јок.

Могао бих у Турску! Ђаво у мени се није предавао. Нећеш у Црну 
Гору само зато што се отцепила, а ићи ћеш код оних што су ти претке на 
колац набијали и пет векова бабе срамотили. Јебо те Бодрум заједно са 
Анталијом. 

Одустао сам.
Само што сам помислио на Грчку, јавио се дежурни црв моје подсве-

сти: а што су нам Грци звиждали у Атини у финалу Европског првенства 
за кошаркаше! Шта сам могао, него да заборавим и Тасос и Крф и Ха-
ниоти...

Опрезно сам самом себи поменуо Бугарску. Наравно да сам се доче-
као на нож. Па ти су нам, кад год су могли, ударили с леђа и ти би сад на 
њихово Црно море.



309 

А Хрватс...!? Туђман, Павелић, Јасеновац, усташе... забубњала је 
моја патриотска свест, тако да сам се извињавао сам себи што сам тако 
нешто и помислио.

Шпанија ми је била крива што нас није избацила у квалификација-
ма него нас је пустила да се брукамо у Немачкој, Италији никад нисам 
опростио Трст и кад је на крају избор пао на Србију, у мени се нешто 
опет побунило – па Срби већих непријатеља од самих себе немају.

Моје летовање је било озбиљно доведено у питање, а онда сам се 
у одсудном тренутку сетио да једино нисмо имали проблема са браћом 
Ромима.

И ево ме летујем на Ади Циганлији.

Ранко Пивљанин
(прва награда)

Колективни оптимизам
• У Србији влада колективни оптимизам, такорећи лудило.
• Пре 5. октобра био је 4. а после 6. октобар. Толико о променама у 

Србији.
• Доласком нове власти, уочене су велике промене. У називу улица.
• Отимамо једни другима из уста. У питању је брза храна.
• У земљи голих и босих најбоље успева Сајам еротике.
• Кад год нам се понови учитељица живота, добијемо специјалне 

јединице.
• Код нас су народни посланици најцењенији. Купићу и ја једног.
• Свако је невин, док не сиђе са власти.
• Кад год се нађемо на раскршћу, ми се вратимо да не бисмо залутали.
• За нашу тешку ситуацију постоји стотину решења која предвиђају 

крај.

 Радивоје Рале Дамјановић
(прва награда)
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• Честити новинари права су срамота за своју професију!
• Све смо изгубили. Више се у овим околностима није могло по-

стићи!
• Сви се жале на тешку материјалну ситуацију. Мени је лепо. Ја 

уопште немам материјалну ситуацију!
• Телевизија је огледало наше стварности. Даје изврнуту слику!
• Деца су наше највеће благо. Одлично се котирају на иностраном 

тржишту!
• Данас би свака бараба хтела да смени оне битанге са власти!
• Успешно је окончана борба против криминала. Влада подноси 

оставку!
• Криминал се не исплати. Ако не радите на велико!
• У име једнакости, птицама су ампутирана крила. Тако су гмизавци 

досегли неслућене висине!

Драган Бунарџић
(прва награда)

Ђуро Варга



311 

2007. година

Сава Бабић
(прва награда)

Срђан 
Јовановић
(друга награда)
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Дуел
Прво сам штрцнуо кроз зубе у ње-

говом правцу. Онако мангупски, како 
смо као клинци учили на селу. Пока-
зало се да ни он није мачији кашаљ, 
јер  ми је одмах вратио истом мером. У 
реду, помислио сам, сад ћеш друшкане 
видети са ким си се ухватио!

Првом згодном приликом пљувач-
ком сам га погодио право у чело!

Салом се проломио громогласан 
аплауз мојих навијача. То га мало поре-
метило, али се брзо прибрао. Већ у на-
редном минуту осетио сам како ми се 
његова слила низ образ. Сада сам био 
сигуран да против себе имам искусног 
противника. Кришом сам испразнио 
леву ноздрву и погодио га у десно око! 

Није то очекивао, разуме се, па се једва снашао. Искористио сам то па 
сам испразнио и десну ноздрву и већ у следећем тренутку га стрефио у 
леви образ. Моја публика вриштала је од задовољства! Неколико минута 
сам уживао у предности коју сам постигао.

Нажалост, не задуго, јер осетих да ми се лепљива маса слила низ ухо. 
Поклоници мог противника скочише на ноге и вриштањем поздравише 
успех свог мезимца. Много сам се изнервирао, на уши сам нарочито по-
носан, па му већ у следећој минути залепих шлајмарицу посред носа! 
Ђубре издајничко, није ни трепнуо, мирно се обрисао, а потом ми упути 
такву пљувачку да ми се у глави завртело. Не треба ни да помињем да је 
његова публика уживала.

Иако сам себе сматрао искусним борцем, сада сам већ био изван 
себе од беса. Уздахнуо сам дубоко, покупио из плућа годинама наслаган 
дувански катран и београдски смог и таман се спремио да му упутим 
најгори шљам који је наша политичка сцена икада видела, када ми води-
тељ пружи руку.

ТВ дуел био је завршен.

Бојан Љубеновић
(прва награда)

Мића Милорадовић
(трећа награда)
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Писци и читаоци
Србија је земља са највише писаца и најмање читалаца по глави 

несрећног становника. Некада давно важила је изрека: „Није грех 
украсти књигу“.

Данас важи: „Грех је не написати књигу“. Већина становништва до 
сада је објавила књиге, а дискриминисана мањина грозничаво тражи 
издавача. Ако нисте објавили бар једну књигу, на вас у друштву гледају 
као на „црну овцу“ (још горе јер и „црна овца“ је објавила књигу) и 
забринуто вас питају:

- Шта је то са вама, драги пријатељу? Да нисте болесни, или вам се 
нешто десило у породици? Одвојите неколико дана и напишите коначно 
и ви књигу!

Књиге поодавно не објављује онај ко зна да их напише, већ ко зна 
да пронађе спонзора. Зато спонзоруше и предњаче по броју објављених 
наслова. Ако нисте потписани као аутор бар једне књиге, значи да нисте 
довољно способни. Успех у друштву мери се бројем спонзора књиге. 
Тако сам видео једну књигу у чијем импресуму пише: Спонзор насловне 
стране је „Пекара переца и деца“, спонзор клапне је „Пицерија мама 
миа“, спонзор рикне је ћевабџиница „Мек Добривоје“, спонзор првог 
поглавља је „Радња за прање аута Цунами“.

Писаца књига је све више, а читалаца све мање. Штавише, држао 
сам у рукама неке књиге које су штампане са толико грешака, да сам 
сигуран да их нису прочитали ни у импресуму потписани лектори и 
рецензенти. Постоје књиге које, веровали или не, нису прочитали ни 
аутори.

Они су само наведени као писци, а платили су другима да тај посао 
ураде уместо њих. После их је мрзело да прочитају „сопствено“ дело, 
или су, пак, неписмени.

Такав један неписмени „писац“, откривен је случајно јер на 
промоцији, одржаној пред стотинама званица у елитном хотелу, није 
знао да се потпише на примерцима књиге. Посетиоци су за успомену 
барем добили отиске прстију.

Био сам недавно са колегом, писцем из иностранства, у 
најснабдевенијим београдским књижарама. У њима су истакнуте ранг-
листе најпродаванијих књига. Читао сам колеги имена бестселера и 
објашњавао му која су њихова основна занимања.
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Најчитанија је књига бившег министра полиције, затим екс шефа 
Државне безбедности, онда смењеног управника затвора, после којег 
долази заштићени сведок, па криминалац осуђен на највећу затворску 
казну, и иза којег је осуђеник на 20 година робије, а при крају топ-
листе су ситнији криминалци, и на самом крају проститутке. Дакле, 
хијерархија се строго поштује. Некада су људи у нашој земљи писали 
књиге па су због њих ишли у затвор. Данас је другачије, јер прво буду 
осуђени, па онда у затвору пишу књиге.

- А шта је са правим писцима? – Интересовао се странац.
- Они више не пишу.
- Зашто?
- Отишли су у политику – објаснио сам госту.

Александар Чотрић
(друга награда)

Статистика
Жена ми је била статистичар у пензији. Стално ме мучила неким ра-

чуницама. Израчунала је да сам за 40 година брака појео 85 свиња. Рече, 
сваки дан по 400 грама меса, па то множи са 30 дана у месецу, пута 12 
месеци и пута 40 година. Стварно испада 8,5 тона или 85 свиња просеч-
не тежине од 100 кг. Пива сам попио 7200 литара. У праву је била, нема 
шта.

Још горе ми је било када ми је израчунала колико сам цигарета попу-
шио. Веровали или не, испада да сам попушио 40 километара цигарета, 
израчунах и сам, 30 цигарета дневно, свака дужине 10 цм, то износи три 
метра дневно, пута 30 дана у месецу, па пута 12 месеци, пута 40 година. 
Опет је била у праву.

Шокиран овим подацима, сео сам за свој омиљени сто у кухињи, 
отворио флашу пива, запалио цигару, и решио: Овако више не може, са 
овим треба прекинути. И заиста сам прекинуо – разведох се.

Дамир Милошевић
(трећа награда)
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• Библиотеке су јавне куће за књиге.
• Скупо се плаћа оно што ништа не кошта.
• Ласкање је прерушена клетва.
• Шушкање новца се завршава шкрипом костију.
• Бекство се састоји од крупних корака.
• Заједно миришу а појединачно смрде.
• Лакше ће те ујести онај ко те љуби.
• Коме је душа у носу нека пази како истреса слине.
• Боље да смо тешки колико смо глупи, него да смо паметни колико 

смо сити.
• Већи споменици праве већу хладовину
• Држаља од секире не памти родну шуму.
• Сиромах се храни рупама у хлебу.
• Лакше је волети мању отаџбину.
• Закрпа је грб поштења.
• Што је ћелавом чешаљ то је будали књига.
• Мртви су ван животне опасности.

Миљенко Жуборски
(прва награда)

• Покојни деда не само што се окреће у гробу него се и усрао! То је 
доказ да је ова власт и мртвима утерала страх у кости.

• Пријавићу државу у Хаг, због инцеста! Сјебала је све своје.
• Немојте ме рачунати у сточни фонд. Ја само тако живим.
• Полиција нема проблема са именима и презименима. Има са на-

димцима.
• Добио сам понуду да будем члан владе! Прихватићу. Једна будала 

више у влади и није неки проблем.
• Титаник је био ударен па је потонуо. Ми тек кад смо потонули ви-

дели смо да смо ударени.
• Сањао сам диван сан – да сам влада. И тако... пао сам са кревета!
• Идем да оперем дупе. У сусрет нам долази Европа.

Васил Толевски
(друга награда)
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• Имамо јак лоби у свету. Јуче су нам отворили још једну народну 
кухињу.

• Држава има проблем са делом пробуђеног народа. Хтео би да једе.
• Једино неупућени знају куд плови овај брод.
• Србија постаје стабилна држава. Сваки град у њој има сигурну 

кућу.
• Имамо доказане пријатеље. А тек непријатеље!
• Разлика између брака и политике је у кумовима. У политици су 

јачи.
• Тапкање у месту је саставни део српског фолклора.
• Српска труба се одавно са Косова преселила у Гучу.

Раде Ђерговић
(друга награда)

2008. година

Саша Димитријевић
(прва награда)
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Александар Блатник
(друга награда)

Југослав Влаховић
(друга награда)

Миленко Косановић
(трећа награда)

Горан Ћеличанин
(трећа награда)



318

Коалиција
Преговарачи су погнутих глава седели испред Шефа Странке.
- Немојте ми опет рећи да нисте успели?, зарежао је Шеф.
- Нажалост, Шефе, тако је, прошапутао је један од преговарача. – 

Мика је тврд преговарач, нисмо успели да га убедимо да уђе са нама у 
коалицију.

Шеф је дубоко уздахнуо.
- Све морам сам! Ништа не могу да вам препустим! Дајте ми тај те-

лефон да вам покажем како се то ради!
Док је Шеф окретао телефонски број владала је тишина. Онда је 

Шеф повикао.
- Ало, Мико, јел си ти? Па где си бре, пизда ти материна! Чуо сам да 

си одјебо ове моје, а? Ако, ако и нека си, кад су јајаре! Него, чујем да се 
много курчиш, све што понудимо то је мало! Дај, бре, човече уразуми 
се, па да сарађујемо! Ма шта да сарађујемо, да јебемо кеву оном Лази и 
његовима! Јесте, разјебаћемо та говна и за три месеца их неће бити на 
политичкој сцени! Јел се слажеш? И немој да ми више кењаш око иде-
ологије и програма! Кога више занима што су нам програми различити 
и што смо се до пре неки дан пљували на сва уста! Има да направимо 
власт, чврсту ко бетон. Ма неће нас померити четири године, а ако Бог да 
владаћемо доживотно. Лаза и његови има да скапају у опозицији.

Шта кажеш, хоћеш тајну полицију? Добићеш курац да истераш очи, 
шта ти мислиш да сам ја сисао весла, да ја не знам шта је власт! Него, 
слушај, ајде узми она министарства што сам ти нудио, а додаћу ти и она 
два јавна предузећа, па их докапитализуј, приватизуј, ради шта хоћеш. 
И наравно, сваки други тендер је твој, то смо се већ договорили! А за 
Ђоку не брини, он је моја брига, ако буде још срао, јебаћу му матер, већ 
ми се попео на врх главе! Он и они његови лопови добиће што траже, 
даћу им ја од сваког дела па ће у скупштини да гласају ко беле лале! Јел 
се слажеш? Браво буразеру, знао сам да си разуман човек! Не, не треба 
да потписујемо никакав коалициони споразум, моја ти је реч довољна. 
А ти не покушавај да ме зајебеш, јер ћу и теби да се најебем мајке, 
знаш шта све у фијоци имам против тебе! Е, тако, драго ми је да смо се 
договорили. Јесте, најважније је да се изборна воља грађана испоштује. 
Ајд сад у здравље, па се видимо у понедељак у Скупштини!
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Шеф Странке је спустио слушалицу и погледао ка својим прего-
варачима.

- Јесте ли сад упамтили како се прави коалиција у Србији?

Бојан Љубеновић
(прва награда)

Мој тата Нострадамус
Отац је био сеоски учитељ, а ја несташни клинац. Као сва сеоска 

деца. И за сваки несташлук, стављао ме је да клечим на зрна од куку-
руза. Болело је, али ни гласа нисам пустио. Отац је понављао: Ово је за 
твоје добро, синко мој.

Исто и у школи. Увек сам био у углу учионице – разуме се, у клечећи 
став. Колена би ми помодрела, а отац би ме подигао и пред цео разред, 
на сав глас: Ово је за твоје добро, синко мој. Толико сам клечао да ме је 
ухватила носталгија да корачам као сва нормална деца.

Касније, када сам одрастао, нервирао сам се кад нисам могао да 
извадим нити један формулар а да не проведем по неколико сати пред 
шалтерима. И опет, отац би ме посаветовао: Клекни синко. На колена. 
Ушпараћеш време, брже ћеш завршавати посао.

Тако и би. На колена, клечећи, решавао сам сваки проблем. Клечање 
је постало свакодневно. Увече кад бих прао ноге, пре спавања, приметио 
сам  да ми прсти закржљавају. Оче, види! – и показивао сам му прсте 
који су само вирили као пужеви. А он?! Дрекне на сав глас: Шта ће ти 
прсти кад имаш колена, будало сеоска?!

Испите сам полагао молећи професоре да ми прогледају кроз прсте 
на рукама, јер на ногама нисам имао нити један. Закржљали су. Молио 
сам их, нормално, клечећи.

Молио сам Председника странке да ме стави на листу за одборника 
општине, иако нисам имао нити прсте, а сад већ нити пете. Увукле су се 
унутра. Бог би знао зашто! Председник ме гледао са висине, пошто сам 
био у клечећем ставу, па је прихватио моју молбу.

Оженио сам се и поп ме натерао да клечим испред супруге и да јој 
ставим бурму. Будала! Ја бих и без њега клекнуо, ноге ме нису држале. 
Почеле су да клецају, али колена су ми постала највећа узданица.



320

Не треба да кажем да сам и децу направио у клечећем ставу.
Догурао сам и до члана преговарачког тима наше земље у УН, по-

том сам добио ту привилегију да клекнем и пред генералног секретара 
НАТО пакта. И Нормално: Препорука нашег политичког врха је била, 
ако треба и да клечимо само да одобровољимо наше савезнике.

Ту сам се највише истакао. Био сам прави репрезент своје земље. 
Мајстор за клечање, иако више нисам имао нити потколенице. Сви су 
се дивили моме умећу да окончам договоре на начин како доликује по-
литици моје све мање и мање земље. УНПРЕДЕП, УНПРОФОР, КФОР, 
ЕУЛЕКС... били су мали корак за моја колена али велики корак за моју 
земљу. Моја дивна колена, чврсто су стајала на земљи због које сам дао 
део себе. Дивио сам се. Постао сам јунак своје земље.

Хвала ти оче! Хвала ти за све што си учинио за мене још од малих 
ногу.

Хвала ти што си ми показао да је у мојој земљи клечање најбољи 
начин ходања.

Васил Толевски
(друга награда)

Отмица у Либану
Мили моји и драги
Прво да вам јавим најважније: Жив сам!
Затим још једна добра вест: не мора да се плати откуп за моје осло-

бођење!
Међутим, истина је да се још налазим код терориста.
Чули сте да су ме отели са грађевине у Либану док сам радио на 

мешалици.
Заједно са колегом Стаменком.
И могу вам рећи да је на почетку било чупаво.
Терористи су нас стрпали у џакове и одвукли у њиов камп.
Па су скакали око нас машући пушкама и вичући нешто Алаху и 

Џиаду.
А онда су све то снимили камером.
Кажем ја Стаменку да ће изгледа тражити за нас откуп.
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Онда смо га најебали буразере, каже ми Стаменко.
И био је у праву.
Прво су и откачили у нашој амбасади.
Либан нешто није или јесте око Косова, па је отуд повучен наш ам-

басадор.
Онда су звали ту грађевинску фирму у којој смо радили.
Наравно газда већ примио другу двојицу на мешалицу, ми га уопште 

не интересујемо.
 На крају су спаковали оне снимке и послали нашој влади у Београд.
У међувремену пала влада, па били избори, па договор о новој вла-

ди...
И тако смо ми чекали и чекали и чекали.
Од дуга времена, ја онако докон узмем па поправим неки њихов рас-

ходовани тенк.
Они су се силно изненадили, а ја им објасним да сам био тенкиста 

на Косову.
Стаменко их је у међувремену учио гађању из ручног бацача, он је 

био на Вуковару.
Ја сам им после очистио топове, јер сам био артиљерац у Босни.
А Стаменко им показао неке трикове са камуфлажом док смо се кри-

ли од НАТО пакта.
И тако, сад смо запослени код терориста као инструктори.
Плата је боља него на мешалици, а бољи су и услови.
Тако да се ништа не бринете.
Чим ми истекне уговор, ето мене кући...
Срдачно ваш
Милоје.

Слободан Симић
(трећа награда)

Дете политичара
Хеј, кева! Зашто ме будиш?! Неећу да устанем! Шта те брига где 

сам био... Јесте, пио сам, пушио, дувао, све је тачно само ме сад пусти да 
спавам! Остави ћебе! Ако одма’ не нестанеш почећу да урлам и ломим! 
Комшије! Нек гледају и слушају, брига ме.
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Ух, најзад је отишла, а тек је подне. Од књавања ништа. Шта сад? 
Ако устанем морам се суочити са њима и матори ће стоти пут започети 
исту жваку:

„Не радиш, а са два’ест пет ја сам имао посао, жену, децу и карије-
ру!“

Како ти маторци не схватају да ја нећу да будем као они и да живим 
баш онако како желим! Немају они појма како је лепо кад не шљакаш, 
кад књаваш кол’ко оћеш, пушташ музику до даске, кева донесе кофеин 
и док кужнем неки филм, већ је време за кафић! Тамо чека друштво, 
рибе ускачу саме, кулирамо и ваљамо фазоне...

А види шта ми данас направише, к’о беснило да их ухвати. Матори 
као мора да шљака за мене! Чуј, за мене! Добар му фазон! „Велики ти 
прохтеви“, каже, „пушиш стране цигарете, носиш фирмирану гардеробу, 
имаш сплав, возиш џип!“

Па наравски ћале. Нисам сељачки син као ти. ЈА сам дете политичара!

Мила Старчевић
(трећа награда)

• Куд плови овај брод сазнаћемо кад стигнемо на дно.
• Треба дозволити еутаназију. Ред је да се и ми Срби одморимо од 

оваквог живота.
• Победиће и код нас разум. Чим исцрпимо све друге опције.
• Комуникација између народних посланика биће подигнута на виши 

ниво. Сад ће једни другима да псују мајку преко лап-топа!
• Од нас је и Бог дигао руке, али вратићемо ми и њега на прави пут.
• Био сам на месту несреће и тако упознао сваки кутак отаџбине.
• Па шта ако нас Европа и свет неће?! Наћи ћемо ми себи боље 

друштво!
• Па шта ако ми децу васпитава улица?! Главно је да нису поред те-

левизора.

Драган Рајичић
(прва награда)
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• Ја сам ипак за вибратор, лакши је за одржавање.
• Романтика је кад му запалим свећу.
• Знала сам само шта нећу, сад кад знам шта хоћу, видим да сам за-

каснила.
• Не пушим ја што волим, пушим јер на кутији од цигарета пише да 

дувански дим штети људима у мојој околини.
• Сваке десете године могу да одем на одмор. Неко је израчунао да 

се тек тад уморим.
• Таман кад потрошим све страначке упаљаче, дођу нови избори. И 

ја опет могу да пушим.
• Штета што никад нисам била на Косову, сад бих и ја могла да твр-

дим да је моје.
• Љубоморна сам на моју бабу. Она почива у миру.

Данијела Ђокић
(друга награда)

• Више волим да једем за време рада него да радим за време јела.
• Поштење сам вежбао у самоћи.
• Шта ми вреди слобода без упутства за употребу.
• Моја љубав према новцу остала је неузвраћена.
•  Док сам дошао до речи, променио сам мишљење.
• Боље да признање виси на мени, него ја на њему.
•... А на погреб не идем никоме, ко није био на моме...

Миљенко Жуборски
(трећа награда)

• Нисмо ми Срби народ од јуче. Ми смо народ од данас до сутра!
• Кад су Срби користили доушнике, свет није ни знао шта је мобилни 

телефон!
• Краљевић Марко је живео триста година. Због таквих појединаца 

испражњен је пензиони фонд!
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• Завршени су избори у Србији. Место несреће посетили су страни 
посматрачи!

• Боље је што Немачка није учествовала у овим ратовима. И у про-
шлом нам је само сметала!

• Знамо да је сваки пети Србин неписмен. Код писаца је тај проценат 
још повољнији!

Раде Јовановић
(трећа награда)

Станислав Иконић Сик
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2009. година

Мића Милорадовић
(прва награда)

Миодраг Секерезовић
(друга награда)

Горан Ћеличанин
(друга награда)

Мирослав Георгијевски
(трећа награда)
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Бицикл
У оквиру акције „Очистимо Србију“ један министар је дошао на ге-

нијалну идеју. Замислио је, наиме, како би било сјајно кад би на посао, 
уместо службеним аутом, долазио бициклом.

Било би то заиста еколошки, а да и не говоримо од каквог значаја 
у временима светске економске кризе. Најзад, био би то и леп пример 
народу.

Замишљено, учињено. Министров саветник, који се и онако убијао 
од досаде купио му је три бицикла. Црвени, бели и плави. Хтео је и 
жути. Предомишљао се, али је ипак у интересу штедње купио само три 
бицикла. Од њих је, неки вредни чика Ивица, звани Бициклето, за ми-
нистра склопио један у знаку наше тробојке. Остале делове је, према 
договору, узео „за руке“. Плаћен му је, из буџета, само хонорар за инте-
лектуалну услугу.

Бицикл је имао дванаест брзина. Понекад, знате, министар мора хит-
но на седницу. Понекад гори кућа... У сваком случају то са шареним 
бициклом је одјекнуло. И било јако лепо примљено у јавности.

Проблем је настао тамо где га нико није очекивао. Министар је би-
цикл свако јутро паркирао испред улаза у зграду владе, али већ првог 
дана неко је са њега украо динаму. Упркос обезбеђењу.

Нема везе, рекао је министар пред многобројним камерама, и онако 
не возим ноћу.

Сутрадан, украдоше и лампу. Опет камере, опет нема везе.
Ипак, министар на предлог портира чика Дуце, поче бицикл да пар-

кира по ходницима, али чудновата ствар са крађом делова се наставила.
Једног дана украдоше цео бицикл. Углавном појео вук магарца, а 

чика Дуца оде у инвалидску пре времена, на нервној бази. Новинари не-
како сазнаше: лоповска влада; хор бандита; у влади све го лопов; украли 
би мајци дете испод сисе; бирали смо најбоље, али лопове; влада као 
разбојничка пећина; Али Баба и 20 министара... освануше великим сло-
вима наслови по таблоидима.

Министар је опет сазвао конференцију за новинаре и одлучно рекао: 
ићи ћу сада пешице. Аплауз!
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На основу тога доделише му стан удаљен пет минута од седишта 
владе. Одлука да на посао иде пешице из новог, већег стана, показала се 
као мудра.

Министра, до сада, нико није украо. Верујемо и да неће. Није он би-
цикл па да је некоме потребан.

Милан Тодоров
(прва награда

На челу колоне
Вековима поседујемо пуне капацитете за пут ка Европи али смо тра-

диционално, на челу колоне, истурали слабовиде и дезорјентисане во-
диче.

Душан Силни је побацао све адуте на тезу да се у Европу најефикас-
није улеће њеним освајањем.

Чича Арсеније је побркао лончиће, потрпао нас у запрежна кола и на 
скеле, тако да нам је у домовини остала дијаспора.

Идеје црног Ђорђија остале су недоречене јер их је кум Вујица са-
секао у корену.

Књаз Милош остао је доследан ставу да су Европи дорасле искљу-
чиво наше свиње.

Ујединитељ Ацика и Јожика Металика већ су нас уједињавали. Зна 
се и како и с ким.

Правни референт банкарског смера преферирао је искључиво дија-
лектику: кроз фундаментално разједињење до европејског уједињења.

Јасно је као дан да нас на прави и најкраћи пут у Европу могу изве-
сти само два шпиц играча:

Филип Вишњић који је егзактно доказао да је и слепац на крилима 
народног мелоса, увек на правом путу.

Радован III, елаборирајући да је скок без падобрана најкраћи пут 
од 12 спрата до тротоара, уз задржавање код прозора петог спрата ради 
опсервирања сексуалног захвата дугоноге стјуардесе.

Владимир Рушкуц
(друга награда)
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И слобода је за људе
Ко куца на капију?
Ја.
А ко сте ви?
Прво ми кажите је ли то Казнено-поправни завод? КПЗ?
Јес. А ја сам стражар завода. Сад кажите ко сте?
Ја сам грађанин ове земље. Осуђен правоснажном пресудом на издр-

жавање казне од три године.
Па што тражите овде?
Дошао сам да извршим грађанску дужност и обавезу, да издржим 

казну. Ако не верујете, ево ми и пресуда у рукама ...
И ви хоћете у затвор преко реда?!
Зашто преко реда?! Дошао сам редовним путем. Не желим да чекам 

затвор, ако затвор чека мене.
Не, господине осуђени! Не можете преко реда. Знате ли да 7000 пра-

воснажно осуђених чека на ред за издржавање казне?
Молим вас да ме примите. Ако треба, спреман сам да се нагодимо...
Хоћете рећи, спремни сте и на мито, само да вас примимо у затвор... 

Да нијесте можда због тога и осуђени, па хоћете преко реда?
Не, ја сам хтио преко реда само да се обогатим.
Само то? И што журите у затвор? Да вам није дојадила слобода?!
Скоро да сте ме погодили у дамар.... хоћу да што прије одлежим да 

бих одма наставио посао.
А да нијесте много радили па сад хоћете мало да одлежите?
Ни једно ни друго. Живио сам на слободи, а сад хоћу да робијам јер 

ми је тако суђено. 
Не може! Примамо само хитне случајеве!
Молим пустите ме само да уђем... да покушам да дођем само до 

управника... можда бих се са њим договорио...
До управника не можете доћи ни са препоруком министра правде. А 

ја сам овлашћен да примам само хитне случајеве!
Ако ме не пустите ступићу у штрајк глађу. Чак ћу се и закључати на-

пољу да ми нико не може прићи! Дајем вам седам дана да испуните мој 
захтјев. Послије тог рока нећу у затвор, па све да ме молите...

Само ми још једном кажите што толико чезнете за робијом?
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Па, ваљда знате за оно - и затвор је за људе!
Како не бих знао. А сад ви лијепо идите назад кући својој жени и 

ђеци. Јер, и слобода је за људе.

Саво Мартиновић
(друга награда)

Од командира до портира
Направили Срби кућу на сред пута, па је вековима бране од непо-

жељних пролазника. Непожељни су силом долазили у Србију са свих 
страна, а из ње бежали пред њеном силом на све стране. Да би одбра-
нили своју кућу и слободу Срби су их нападали и кад су се најмање 
надали, на основу чега је настала војна стратегија да је напад најбоља 
одбрана. У ратним пожарима које су други подметали по земљи Србији, 
Срби су добро испекли ратне вештине. Стечене ратне вештине Срби су 
преносили својим потомцима с колена на колено све до данас. У ратним 
енциклопедијама  записани су многи примери вештине српског војника. 
У једној од њих описан је развојни војни пут једне српске породице: 
дединог деде деда био је командир чете нишанџија на трешњевом топу 
у рату против Турака; дедин деда био је војвода у балканским ратовима; 
деда је био митраљезац у Првом светском рату; дедин син је био авијати-
чар у Другом светском рату; син његовог сина био је ракеташ у рату про-
тив НАТО пакта којима је, на очиглед целог света, оборио невидљиви 
авион; његов син због приговора савести према оружју определио се за 
цивилно служење војске као портир у фабрици за производњу компота 
од трешања, од чијег су стабла Срби правили топове за одбрану своје 
отаџбине.

Због миропокорне политике нашег руководства, у војску се више мо-
жда неће ни ићи.

Миливоје Јозић
(трећа награда)
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• Стварност нам је лоша. Док се не поправи, прекинућемо сваки кон-
такт с њом!

• Мртве душе не сахрањујемо. Труну у нама.
• Полиција не флертује са криминалцима. Она је са њима у озбиљној 

вези.
• У Србији се не зна да ли има више патриота или издајника. Све 

зависи од тога ко броји!
• Ко ове недеље води на листи ратних злочинаца?
• Од рођења нисам никога убио, а онда је и у мени букнуо пламен 

патриотизма!
• Комшија и ја смо један другом срушили кућу, а било је и других 

видова сарадње...
• Не желим да помогнем дављенику. Нек научи да плива!
• На улицама се све чешће пуца из ватреног оружја. Има се... може 

се!
• Историју смо писали крвљу. Ако нисте гадљиви, прочитајте је!

Нинус Несторовић
(прва награда)

• Набавио сам чај против затвора. Пијем га прије сваког суђења.
• Властодршци су ме узели на зуб. Најљубазније их молим да не једу 

говна.
• Када сам угледао брата засузиле су ми очи и ... промашио сам.
• Нема струје? Знао сам! Тесла је то измислио.
• Таленат је 90 одсто. Остало се односи на путне трошкове за ино-

странство.
• Дувају неки чудни вјетрови. Човјек, просто, не зна кад да пиша.
• Нашао сам је с другим у кревету. Први се већ облачио.
• Народ није стока. Стока не гласа. 
• Унутрашња трговина је у експанзији. Па, шта? И са једним бубре-

гом може да се живи.
• Годишњи одмор ћу провести на радном мјесту. Ја сам човјек кон-

тинуитета.
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• Црногорци ништа не раде на себи. Плаше се висине.
• Моја супруга је феномен. И кад мршави не губи на тежини.

Вељко Рајковић
(друга награда)

• Он не само да лаже него и краде. У питању је комплетна личност!
• Сви Срби у једној држави. Концентрација која убија!
• Код нас нема организованог криминала. Свако мора сам да се сна-

лази!
• Ако је грешити људски, ја сам човек и по!
• Некад се јело три пута дневно. Данас није тако убитачан темпо!
• Лопта је јаје неправилног облика!
• Сизиф је напредовао у служби. Добио је већи камен!
• Умро је. Сад је ван животне опасности.
• Покојник је човек који нема благе везе са животом.
• Криза је захватила цео свет, а једино се код нас манифестује!
• Моја жена чека бебу. Ја за то немам живаца!
• За свађу је потребно двоје, али ко за инат, нико да наиђе!

Зоран Т. Поповић
(друга награда)

• Кад неко помене хлеб ухвати ме носталгија!
• Плате запослених су строго чуване тајне. Половина запослених ни-

кад их неће сазнати!
• Србија је велика тајна. Ни границе јој се не знају!
• Већина књижевних дела су строго конспиративна остварења. Нико 

то до краја није истражио!
• Жена ме туче, ништа не пишем и знам да ништа не знам. Још да се 

отрујем па сам исти Сократ.
• Обешени је увек бар за две главе виши од других!

Миодраг Тасић
(трећа награда)
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2010. година

Хуго Немет
(прва награда)

Саша Димитријевић
(друга награда)

Миодраг Секерезовић
(трећа награда)
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Опенинг
Председник је већ у седам ујутро увелико био на ногама, како би уве-

че у пола осам био што дуже на телевизији. У девет је отворио једанаест 
метара коридора десет! У десет је, све у шеснаест, најавио коридор једа-
наест! У једанаест је обишао обилазницу и констатовао како ће нас свет 
сада лакше обилазити. У пола дванаест се нашао у тунелу и изјавио у 
камере да се на његовом крају види светло! У тринаест је отворио радове 
на изградњи новог моста и поручио како ћемо премостити све тешкоће. 
У четрнаест је отворио наплатну рампу изјављујући како је ово први 
корак ка будућем ауто-путу! У петнаест је одржао инспиративан говор 
на отварању индустријске зоне на којој, истина, још није направљена 
ниједна фабрика, али зони се у димњаке не гледа. У шеснаест и тридесет 
кабинету је јављено да је на коридору десет направљено још пет метара 
пута, па се председник хитно упутио на лице места. Отворио је и тих 
нових пет метара. У осамнаест је отворио Дане лудаје, поручујући како 
је то један од најпаметнијих пројеката за тај крај. За деветнаест сати 
било је планирано и отварање рибњака на југу земље, али је процењено 
да прилог не би могао да стигне за Други дневник, па се од тога одуста-
ло. Сат после дневника председник се узврпољио, већ му је недостаја-
ло неко отварање, али знао је да пре сутрашњег дана акције неће бити. 
Ипак, некако је морао да умири руке које су нестрпљиво тражиле врпцу 

Недељко Убовић
(трећа награда)
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и маказе. Онда се досетио. Тачно у поноћ председник је отворио фрижи-
дер! После тога мирно је отишао на спавање! Ако до јутра буде још нека 
криза, видео је да у фрижидеру има кутија сардина.

За невољу, и она се може отворити!

Ранко Пивљанин
(прва награда)

Погледи
Гледам жену, видим невољу. Слушам вести, чујем зло. Меркам по-

литичаре, све го уображенко. Живим са велеграђанима паланачког духа. 
Навијам за истину, мада лаж увек побеђује. Маштам о правди, наслућујем 
превару. Кренем уз ветар, заустави ме олуја. Очекујем музу, дође ђаво. 
Пожелим свадбени марш, они свирају борбени. Задремам, буде ме кри-
ци опљачканих. Одем у шуму, уништили је људи. Спустим се до реке, 
пресушила је. Вратим се кући, нема струје. Опсујем државу, ухапсе ме. 
Гледам бело, видим црно.

У земљи младе демократије.

Мића М. Тумарић
(друга награда)

Живела Србија
Председник је узео ствар у своје руке и решио да позове довољан 

број министара да је подржи. Министра полиције - да буде укрућена. 
Министра војног - да буде на окидачу. Министра спољних послова - да је 
понуди уз доплату. Министра економије - да је оплоди јалову. Министра 
финансија - да је довољно обезвреди до наредних избора. Министра 
екологије - да је заштити од мува говнара. Министра за социјална питања 
- да је исцеди као суву дреновину. Министра за националне мањине - да 
је почеше где најмање сврби. Министра спорта - да је повремено заскочи 
и разгибава. Министра вера - да је метанише часнословећи:

„Прогласимо Задушнице за државни празник. Живела Србија!“

Душан Ђорђевић
(трећа награда)
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Тендер
Две познате историјске личности: Шарац Краљевића Марка и Јабу-

чило, коњ војводе Момчила, седе у кафићу на Теразијама и пију рујно 
вино. С једне стране задовољни су што вино не деле фифти-фифти са 
својим газдама, а с друге, депресивни су што су допринели да токови 
историје не иду у ваљаном правцу. Шарац се осећа одговорним што је 
Марко закаснио на Косово равно, а Јабучило што је у свом неопрезу 
дозволио да му кучка Видосава спали крила и није могао спасити свога 
војводу Момчила. Тако је на Косову био још један витез мање. И ко зна 
шта би све било да су ова два јунака стигла на Косово. Скренути исто-
ријски токови нису до сада могли бити исправљени. Све је ескалирало 
на горе и горе. Историјска неправда их боли и све је више попијеног 
вина потребно за утеху. И тада дођоше до спасоносне идеје: Расписаће 
тендер за нове витезове и кренути у исправљање историје. Прође рок 
за пријављивање а нико се не јави, сем једног Албанца, и то са образло-
жењем да је реинкарнација Краљевића Марка, који је ионако, по његовој 
тврдњи, био Албанац. И ништа. Понове тендер и опет ништа. Пробају 
преко Интернета и Фејсбука и ништа. На Фејсбуку за пријатеља им се 
јавио једино Букефал, коњ Александра Македонског, више из коњске со-
лидарности него што је могао да им помогне. У безизлазу, разочарани, 
немајући начин да покрену точак историје на жељени пут, загрљени, јед-
ног дана одоше у специјализовану месницу коњског меса. Заједничка 
жеља: нека буду дебрецинери.

Вешти месари искористише догађај за рекламу и тако јавност дозна-
де да су Шарац и Јабучило све време били ту међу нама, непримећени и 
препуштени сами себи. До свога краја.

Душан Пуача
(трећа награда)  

• Дистанцирали смо се од непријатеља.
Побегли смо с фронта.
• Морао сам да подмитим судију.
Кад је правда у питању, не питам шта кошта.



336

• Дуго смо стајали пред провалијом, а онда смо је освојили.
• Није народ стока, већ се само тако понаша.
• Србија је озбиљна држава.
Свим грађанима су прочитана њихова права.
• Ја сам само нанишанио и опалио, а залутали метак је учинио своје.
• Масакр је последица неспоразума.
• Они су мислили да им претимо празном пушком.
• Ми се жестоко боримо за наше националне интересе, а ускоро ће 

се знати и који су.
• Европа од Србије много очекује. Војводину, на пример.
• Дај шта даш. То је наша последња понуда.
• Ове недеље не радим. Користим боловање од прошле године.
• Вампир је покојник у животној форми.
• Оптужени има само једну олакшавајућу околност. Судија је под-

митљив.
• Ситуација је гора него икад, па тешка срца морамо да признамо да 

у нашем друштву није све идеално.
• Ја свом куму често кажем, једи говна!
• Иследник се толико трудио око мене, да ме је просто било срамота 

што ништа нисам знао.
• Изгубио сам паре на кладионици. Ја сам жртва система.
• Демонстранти немају стриктне чуваре, јер се полиција определила 

за зонску одбрану.
• Вечита је дилема ко је први дошао на ове просторе.
Ми или староседеоци?
• Иако је више пута речено да у Србији нико не сме да буде гладан, 

народ тера своје.
• Наши политичари морају много да лажу, да би народ имао власт 

какву заслужује.

Зоран Т. Поповић
(прва награда)

• Свијет касни за нама.
Они рециклирају отпад, ми га, одавно, једемо.
• Ништа нам не полази за руком. Мораћемо промјенити шаку.
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• Срби немају масовних гробница.
Они су се кретали у мањим групама.
• У доба рецесије породични ручак је масовно окупљање.

Екрем Мацић
(друга награда)

• Председник каже да се само ослонимо на њега. И на коњу смо.
• Попови скупо наплаћују улазнице за Рај.
Тако је то кад купујеш код тапкароша.
• У кревету сам испао глуп као точак. Пукла ми гума.
• Када сам добио плату, схватио сам шта значи примити шалу на свој 

рачун.

Срђан Динчић
(друга награда)

• Недеља је дан који посвећујем прецима. Идем у зоолошки врт.
• Нисам бигамист, а у кући имам жену вишка!
• Говно је еколошки драгуљ. Најбрже се разлаже.
• Затворио сам пекару, јер од тога нема хлеба.
• Ми немамо шта да једемо, зато што они једу говна.

Саво Мартиновић
(трећа награда)

• У сукобу сам интереса. Желим да будем независан новинар али и 
да једем сваког дана!

• Српско предјело – штрајк глађу!
• Код једне лепотице истакао сам своју кандидатуру. Још само да се 

пролепшам и обогатим и стећи ћу статус кандидата за улазак у њу!
• Наша привреда је на самрти. У животу се још одржава помоћу те-

левизијских апарата!
Бојан Љубеновић

(трећа награда)
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2011. година

Саша Димитријевић
(прва награда)

Никола Драгаш
(друга награда)

Петар Гуглета
(друга награда)
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Лепо понашање
Прљави матори просјак седи на плочнику. Коса му је улепљена, а ка-

пут поцепан. Млада жена пролази поред и спушта новчаницу од дваде-
сет динара у картонску кутију. Просјак је захвалан. „Хвала“. Два клинца 
спуштају неку ситнину и смеју се. „Хвала“. Старији човек са штапом, 
гледа у новчаник кроз дебела стакла својих наочара како би нашао де-
сет динара које даје просјаку. „Хвала“. Много људи пролази туда сваког 
дана. Неки се сажале, неки једноставно прођу. Онај који нема ништа, 
захвалан је за сваку ситницу коју добије.

Углађени млади министар излази из кола. Коса му је зализана, а одело 
испеглано. Повлачи последњи дим и баца опушак на пут. Приметивши 
просјака, пребира по новчанику и у себи рачуна. Застаје поред картонске 
кутије, сагиње се и узима тридесет динара. Толико му фали за цигаре, 
јер зна да у трафици немају да му раситне крупне новчанице. Уосталом, 
посао му је да располаже народним парама. Наставља пар корака на-
пред. Застане да мало размисли и обрати се просјаку: „Како се каже?“. 
Прљави старац тужно обори поглед на плочник и изусти: „Хвала“.

Срђан Видаковић
(прва награда)

Горан Ћеличанин
(друга награда)
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Баксуз
Постоје тако неки баксузни људи. Сретнете их изјутра, па вас тера 

малер целог дана. Осване лепо јутро, ви добро расположени, већ уве-
лико разбуђени јутарњом кафицом, свеже обријани и дотерани, кренете 
орни на посао. Радујете се лепом и надате успешном дану. Певушите у 
себи и смешкате се и познатим и непознатим пролазницима. А онда... 
Онда наиђе баксуз! Ако га не угледате и не избегнете на време, пишите 
пропало! Јер тај вам баксуз назове „Добар дан“ и стане тачно испред 
вас, тако да не можете да прођете. А ви, пошто сте добро расположени 
и лепо васпитани, застанете надајући се да ће тај сусрет кратко трајати. 
А онда баксуз почне да се распитује за ваше здравље, пита за фамилију, 
интересује га како вам је на послу. Ви сте нестрпљиви, али ипак уљудно 
одговарате. Можда тај сусрет кратко траје, али вама се одужи... Пошто 
баксуз не престаје са причом, ви покушавате да га некако прекинете, 
уљудно, наравно, јер сте лепо васпитани. Извините се јер журите на по-
сао и немате времена, па кренете, али баксуз не одустаје!  Крене и он 
са вама. Раме уз раме! Онда почне да износи своје политичке ставове, 
закука на скупоћу, и помене неке личне проблеме. Наравно, обавезно вас 
обавести о томе ко је болестан и ко је умро! Кад напокон стигнете до ме-
ста где баксузове моћи престају, и где мора тужна срца да се растане од 
вас, већ је маст отишла у пропаст! Дан више није тако леп, не може више 
ни да буде успешан, а од вашег доброг расположења ни трага! Долази-
те на посао намргођени, лоше воље, није вам ни до каквог разговора. 
Промрмљате нешто налик на „Добар дан“ на начин који вашим колегама 
јасно ставља на знање да хоћете да вас оставе на миру. А они загледају, 
па кажу: „Ево га, стигао је овај баксуз!“

Милена Шишкин
(друга награда)

Газда
Још као дете чезнуо сам да имам своје стадо, па сам купио неколико 

овнова предводника. Рачунао сам: овце ће за њима. А тако је и било. За 
цену ме не питајте! Колико су зинули (а зинули су охо-хо!) толико сам 
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платио. Ал’ не жалим, јер од тад’ уста не затварају. Толико ме нахвалише 
да и мене самог убедише како је моја једина жеља да на земљи више не 
буде гладних.

Али, проблем данашњице није само глад, већ и територија. Зато сам 
одлучио да цело стадо утерам у један обор. Уосталом, крајње је време 
да се зна ко музе, а ко само блеји. Оне који брину да ли ћу у потпуности 
успети да измузем све овце подсећам да је у данашње време систем за 
мужу доведен до савршенства. А ја сам свестрана личност па користим 
сваки вид муже и то даје резултате: млекари су пуни, амбари се преси-
пају, на све стране кипи и прелива и у мој џеп се слива. (А и где би, с 
обзиром да су сви други остали и без гаћа, а камоли џепова?) Зато сам ја 
данас у могућности да сиротињи делим и шаком и капом. Финансирам 
народне кухиње, оснивам фондације (за ратну сирочад), а градим и за-
дужбине (и то не само за своју децу, него и за пра-пра-праунуке). А што 
се чежње тиче, признајем: више нисам мали и више не чезнем. Додуше, 
немам ни за чим, јер данас сам ја газда. Питате у ком селу? Па у глобал-
ном, наравно.

Јелена Кујунџић
(друга награда)

Надриалити шоу програм
Иван је дохватио даљински управљач и укуцао број 65. Појавио 

се тај фамозни нови канал који приказује експлицитне сцене насиља, 
разбојништва и наркоманије. На моје запрепашћење, није то био никакав 
амерички програм сниман у Холивуду. Моја предрага деца су гледала 
управо инсталиран видео надзор у нашем београдском солитеру који 
„покрива“ улазна врата, хаустор, лифт и подрум.

- Могу ли мало да Вас пипам по грудима?
- Шта је с вама, да ли сте Ви нормални? Ја сам удата жена.
- Одлично, и ја сам ожењен.
- Да, али нисте мој муж. А, осим тога, свуда око нас су камере које 

нас снимају.
- Па баш због тога.
- Шта то причате? Знам Вас као озбиљног и финог господина.
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- Ја и јесам такав, али ово је шоу, риалити програм. Морамо да ура-
димо нешто да скренемо пажњу на себе.

- Не морамо и ми да скренемо. Па зар овако да нас примете?
- Кога људи не примете и Бог га заборави. Свиђало нам се, или не, 

тако је. Приметили сте сигурно да они вредни, пристојни и културни 
учесници нису занимљиви гледаоцима. Ко још на свом ТВ екрану жели 
да гледа нормалне? Њих одмах избацују из игре, а остају само они који се 
шеткају, галаме, лажу, певају, зевају, оговарају једни друге, хвале себе...

- И зато ми предлажете секс аферу?!
- Размислите! Ако останемо пристојни, могу да нас избаце, а овде 

нам је лепо – добро нас плаћају, служе нам укусну храну, пијемо нај-
боља пића, стално смо на телевизији... Па погледајте како се понаша 
већина људи овде – као да су на вашару, или у друмској механи! Један 
је другом опсовао мајку, други је њему рекао да лаже као пас, трећи је 
рекао четвртом да је спавао са његовом женом. Они најбоље стоје код 
публике. Њима не прети опасност да испадну, већ се боре за победу и 
главни добитак.

- То је тачно, али, ипак... Није ли неукусно да тако скренемо пажњу 
на себе и останемо у овом шоу програму?

- Можемо да се посвађамо, па да се гађамо разним предметима. 
Можемо и да претимо, кунемо, вређамо, омаловажавамо. Тако ћемо не-
оспорно постати популарни и скренути пажњу на себе, али мислим да је 
боље да водимо љубав, а не рат.

- А где ће нас то довести?
- Довешће нас до останка у шоу програму. Публика одлучује, она 

гласа ко остаје, а ко испада. Боље да испаднемо неозбиљни и кловнови, 
него да испаднемо из риалитија. Јесте циркус, али се добро плаћа.

- Мораћу мало да размислим...
- Немате времена. Овде ко размишља, не пролази добро. Ако будемо 

најдосаднији, немамо шансе, летећемо напоље. Гласачи су неумољиви. 
Подсећам вас, у недељу публика гласа.

- Шта оно рекосте...? Да ме пипате по грудима? Добро, али, никако 
ниже... Ипак смо ми посланици, а ово је скупштина.

Александар Чотрић
(трећа награда)



343 

• Срби, Хрвати и Бошњаци су чврст доказ да су два и два четири.
• Организовани криминал је у расулу. Има га на све стране
• Нико поуздано не зна где су државне границе. У томе и јесте вели-

чина наше земље.
• У доба рецесије породични ручак је масовно окупљање.
• Срби немају масовних гробница. Они су се кретали у мањим гру-

пама.
• Кад уђемо у НАТО наши војници ће обучавати странце у отуђи-

вању бијеле технике.
• Какав је рат без геноцида? То ти је као утакмица без голова.
• У цивилизованом свијету цивили гину организованије.
• Ако искоријенимо криминал и корупцију, шта ће нам остати од др-

жаве?

Екрем Мацић
(прва награда)

• Борим се против беле куге, али не могу ни ја све сам.
• Чувам радно место. Спавам у канцеларији.
• Не окрећи се сине! Може мајка да ти буде!
• Хоћу у историју али чекам њену коначну верзију.
• Не вреди што се не осећам кривим. Имају доказе.
• Остајте овде! Писаћу вам.
• Наравно да се суди и невинима! Зашто би они били изузетак?
• Хоћете правду? Немате ви те паре.
• Вози Мишко! До осамнаест казнених поена.

Милан Р. Симић
(друга награда)

• То што смо пљували полизаће неко. Наћи ћемо већ заједнички језик.
• Живи завиде мртвима зато што рај има бољу пропаганду.
• Иследник чини све да се у осумњиченом  нешто преломи.
• Правда је слепа. Такорећи, тежак инвалид.



344

• Ни срећа нас више не прати. Успешно смо јој замели траг.
• Одвајкада су се код нас  истицали најбољи људи. Колац ваљда за 

то и служи?
• Води се политика у рукавицама. Остављање отисака је искључено.
• Није лако задовољити правду. За то треба имати муда.

Александар Добросављевић
(трећа награда)
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2012. година

Горан Ћеличанин
(прва награда)

Никола Оташ
(друга награда)

Марина Крањски
(трећа награда)

Мића Милорадовић
(трећа награда)
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Статистика
Драги читаоци, управо се приближавамо 248. испитанику који ће да 

учествује у нашој анкети „Како се живи у Србији данас?“
Анкетирани бр. 248: Морам признати - одлично! Ја сам, рецимо, ви-

соко образован кадар и био сам кадар да нађем посао у струци. Као што 
се и очекивало након демократских промена 2000. године, заустављено 
је одливање мозгова из Србије и ја сам доказ за то. Зашто да перем су-
дове у Мајамију када могу у Србији да једем по ресторанима и да их 
уопште не перем!?

Драго нам је због вас, а сада ћемо исто питање поставити и нашем 
249. испитанику.

Анкетирани бр. 249: Да вам кажем, ја се не жалим! Ја сам иначе дуго 
био приватник, трговао сам свим и свачим, и у почетку није било лако. 
Морало се некад ићи и с оне стране закона, али боже мој! Све паре сам 
трошио овде. Међутим, од када сам нашао овај посао који сад радим 
цветају ми руже и на тапетама! Моја девиза је: Стоп монополима - трго-
вина људима!

Егзотично! А сада наш јубиларни 250. испитаник! Како Ви живите 
у Србији?

Анкетирани бр. 250: У Србији се живи савршено! Ако неко у то 
сумња нека погледа мој случај. Ја нити имам школе, нити имам приват-
ни бизнис, а живим као мали бог! Сваки дан идем на посао службеним 
аутом, једем искључиво у ресторану а и жене се лепе на мене као да пра-
вим туткало! Али не гризе ме савест! Све што имам зарадио сам са ових 
десет лепљивих прстију!

Хвала пуно! Дакле, статистика је јасна! Од 250 испитаних грађана 
250 живи добро! А сада ћемо морати да се одјавимо јер је председник 
парламента утврдио кворум и Скупштина ће почети са радом.

Миодраг Стошић
(прва награда)
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Све по реду и по списку
Уђе двадесетшестогодишња секретарица, дугонога, са сукњом 

два длана изнад колена и са два пута два корака приђе његовом столу. 
Министру би драго. Авај, лепотица беше сва усплахирена и започе 
одмах са дугих, прелепих ногу:

- Господине министре, знам да би било лепо да седнем и да то увек 
волите, нарочито кад прекрстим ноге, и бих, али хитно је. Господин др-
жавни секретар тражи хитан пријем код вас. Коалиција, господине ми-
нистре... Какав да је, ваш је...

- Није он мој, кад није из моје партије. Ајде де, нек уђе та лопужа.
Дуге, осунчане ноге, у три и по корака напустише кабинет. Министру 

би жао.
Уђе одртавели, педесетшестогодишњи секретар. Сав усплахирен.
- Господине министре, пропаде нам четрнаести октобар!
- Шта пропаде, бре?
- Четрнаести октобар...
- Хе, хе, како, бре, да пропадне четрнаести октобар? Па, данас је, да 

видим у календар... тек половина августа... Чекај, је л’ то нека фешта? 
Неко свечано отварање, па отказано? Добро је да се зна на време.

- Затварање, господине министре.
- Али, мора да је свечано! Па баш тог дана! Подсети ме... Као да сам 

нешто чуо...
- Не ради се о дану, већ о предузећу, господине министре.
- Четрнаестог октобра?
- Не. Четрнаести октобар!
- Па добро, то и причам! Ако сам из нове странке на власти, не зна-

чи да сам и ја неписмен. Ви, преостали по кабинетима, мислите да сте 
најпаметнији... Море, и вас ћемо све до тог четрнаестог октобра!

- Четрнаести октобар је велика фабрика која је рикнула!
- Како, бре, рикнула?
- Лепо, пропала.
- Ето, бар је лепо пропала. Срећом да смо ми на власти. Пропада се 

достојанствено!
- Радници су испред министарства! Једва их контролише две хиљаде 

полицајаца. Хоће да им се неко обрати.
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- А ти дошао код мене, уместо да им се обратиш к’о човек.
- Шта да им кажем?
- Е, зато је била потребна нова власт. Да објасни теби шта да објас-

ниш радницима. Ништа простије. Проблем је што ви то нисте знали. 
Кажи им да је претходна власт све упропастила и да идемо редом са 
решавањем горућих питања у индустрији. Крећемо од предузећа која 
имају називе од првог јануара, па преко пролећних месеци, до августа. 
Систематичност у решавању горућих проблема индустрије, схваташ? Не 
може преко везе, само због датума у имену. Све по реду и по списку. 
Ајд, решено, позови секретарицу да седне мало. И, да знаш, после 
четрнаестог октобра, нећу да те видим овде!

Славиша Радовановић
(друга награда)

Терен за баскет
Имали смо годинама проблем јер је неко скинуо обруч са коша у пар-

кићу између наших солитера. Комшије су сумњале на неколико намћора 
из станова чији прозори гледају у том правцу, па су им се светиле тако 
што су кошаркашки терен претворили у паркинг.

Када је наша улица доспела међу зоне за плаћање паркирања, „Пар-
кинг сервис“ је поставио стубиће око зграде, па је бетонска плоча опет 
била слободна, осим неке олупине коју власник није могао да прода ни 
„за делове“.

Са првим лепим данима тереном су почеле да шетају баке и маме са 
бебама у колицима. Када је бебу добио и комшија који ради у „Зелени-
лу“, око терена су постављене и клупе. Када је бебу добила и комшиница 
која ради у „Чистоћи“ однели су већ поменути крш.

Онда је неки инвеститор наумио да нешто зида на том простору, па 
се подигао цео комшилук.

Подржали нас невладин сектор и један комшија што ради у Влади, 
па се после неког времена појавила и нова конструкција, нова табла, нов 
обруч, све са мрежицом.

Мрежицу су украли прво вече, али опет имамо терен за баскет.
На њему и даље нико не игра кошарку. Они којима је то било битно 

у међувремену су одрасли, а малци још нису стасали.
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Изађе понеки основац, убаци понеку „тројку“, али нема другара. 
Сви су на Фејсбуку.

П.С.
А пре неки дан изашла чак четворица у исто време. Опет нису игра-

ли, јер су имали нови проблем. Сваки је имао своју лопту!

Иван Мрђен
(трећа награда)

• Не будите народ. Тражиће одмах да једе!
• Одбранили смо част. Са територијама иде мало теже.
• Кад се жена и ја посвађамо, намештај нам дође као колатерална 

штета.
• Моја ташта је најбољи пример како мање зло рађа веће.
• Нимфоманка је жена са посебним потребама!
• Жена ме вара с пекаром. Биће ту хлеба!
• Сачувао сам и петокраку и кокарду. Злу не требало!
• Поправљамо односе са светом. Клечимо где год затреба!
• Провокатори не мирују. Живе као сав нормалан свет.
• Боље је бити домаћи издајник него страни плаћеник. Више си 

цењен.
• Ни Ноје није био наиван. Имао је барку, кад многи нису знали ни 

да пливају.
• Овде ће владати благостање. Чим буде легализована дрога!
• Бумеранг је српска повратна информација!
• У балканској крчми пре ће стићи наручено убиство него пиће.
• Умри мушки. Не напуштај Србију!
• Изгубили смо пропагандни рат. Непријатељ нам је ухватио голуба 

писмоношу.

Раде Ђерговић
(прва награда)

• Проучавам живот животиња. Има ту корисних ствари за преживља-
вање.

• Мене закон треба да поштује. Ја сам старији од њега.
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• Сео сам да одморим кости. А и кожа ће да се одмори.
• Живим са десет евра месечно. То није вештина, већ наука.
• Криза је и на факултету. Нисам добио сат за десет година студи-

рања.
• Тражио сам правду на суду. Умало нисам пао с крова.
• Најсрећнији сам после причешћа. Тада добијем комад хлеба.
• Бог све види и све зна. Има таквих и у мом селу.

Селимир Костић
(друга награда)

• Ми смо јели прстима и док није постојао есцајг.
• Ја сам и господин и друг. Умијем да убијем и да украдем.
• Не осјећам се кривим. Према мојим сазнањима власник стана је 

тога дана требао бити напољу.
• Килограм неких производа је премашио цијену приватизоване фа-

брике.
• Народ мора имати своје тајне органе као што су: бубрези, јетра, 

ребра...
• Појео сам двије кифле, а остало ми је нешто ситниша да купим и 

једну фабрику.
• Сиротиња неплански троши на храну па нема за луксуз.
• Ако погледамо наше пећинске записе видјећемо да су демократија 

и идолопоклонство наша традиција.
• Запослио сам се у полицији. Хоћу да се организовано бавим кри-

миналом.
• На информативни разговор сам дошао неспреман. Они су повели 

сараднике.
• Волим уносне послове. Обожавам све што се може изнијети.
• Овдје ће тек доћи до братоубилачког рата. Између власти и крими-

нала. 
• Мој идентитет је тешко утврдити. Не једем месо, нисам вегетарија-

нац, окрачале ми панталоне, нисам вехабија, не молим се богу, а нисам 
атеиста...

Екрем Мацић
(трећа награда)
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2013. година

Зоран Михаиловић
(прва награда)

Горан Ћеличанин
(друга награда)

Никола Оташ
(друга награда)
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Усамљеник без разлога
У својој усамљеничкој свакодневици, кроз разговор са самим собом, 

дошао сам до закључка да је време да почнемо да се виђамо са другим 
људима.

Али са којим другим људима, бокте? Последњи пријатељ је дигао 
руке од мене када сам га пријавио полицији да је прошао кроз црвено 
светло. Морао сам, то је просто било јаче од мене. Закон је ту да се по-
штује. А ја сам био једини сведок – сувозач – и самим тим, сва одговор-
ност је била на мени.

Никада нисам разумео зашто ме људи не воле. На пример, онда када 
ме је комшија Миле са спрата изнад назвао гадом, проклео ми три наред-
на колена и престао да прича самном. А до свега тога не би дошло, само 
да ме је послушао и да није упорно повлачио воду у WC-у ноћу. Шта 
кога брига за његову стару и болесну бешику! Лепо сам му говорио да не 
ради то, јер ми ремети ноћни одмор. Али не, он је морао... по три-четири 
пута за ноћ. И шта сам друго могао, него да му мало преуредим распо-

Саша Димитријевић
(трећа награда) Никола Драгаш

(трећа награда)
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ред цеви док је био у бањи. Нисам знао да ће поплава бити библијских 
размера. Па не бих ваљда себи правио толики трошак за глетовање и 
кречење плафона?

Ни бивша жена није била у праву кад ме је оставила. То што сам 
имао сексуалне односе са другим женама док смо били у браку њу ни на 
који начин није угрожавало. Користио сам заштиту. Ни то што су неке 
од тих жена биле њене најбоље другарице. Па шта? Тако смо само учвр-
стили међусобне односе. Али, жене су чудо. Она ће се посвађати кад се 
најмање надаш.

Чак ни пекарка ме не воли. И то само зато што јој намерно дајем нов-
чаницу од 1.000 динара док купујем само погачицу, скоро сваког јутра. 
Као да сам ја крив што они немају ситан новац који им је неопходан за 
рад. И шта уосталом њу брига шта ја радим са својом ситнином?

А ни оној шалтеруши у пошти није драго кад јој истресем сав тај 
ситан новац који данима прикупљам од кусура од хиљадарки из пекаре, 
не бих ли им га истресао на пулт приликом плаћања рачуна за струју, 
воду и телефон.

Једини закључак који сам успео да изведем је да људи не воле оне 
који се брину о себи, карактерне, људе са ставом који не подлежу кон-
формизму. Да се мењам по старе дане само да би ме прихватили неки ме-
кушци? Нека, хвала. Не пада ми на памет. Док не нађем некога довољно 
сличног мени, ипак ћу наставити да се дружим насамо.

Огњен Шестић
(прва награда)

Заборавност
Вратих се са посла. Стадох пред врата. Од свог стана.
Извадих кључеве. Врата се отворише. Вири старица. Не познаје ме. 

Гледа ме. Упитно. Урокљиво.
Шта побогу радите у мом стану, питам ја. Ниси искључио ринглу, 

одговара ми. Нисам.
Ниси угасио светло. Заборавио сам.
Ниси подигао даску на шољи. Истина је. Журио сам.
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Ниси залио цвеће. Нисам, јер мислим на сто страна.
Ниси нахранио... Госпођо, прекидам је, ко вас је уопште пустио уну-

тра?
Ниси закључао врата!

Владимир Булатовић
(друга награда)

Мушки
Нађем се пре неки дан са колегом, пензионером Миком у парку, и он 

почне да ми се жали.
- Знаш, ово више овако не може да се издржи.
- А шта то? – упитах га.
- Па овај темпо и трошкови живота – рече Мика.
- Шта ћеш, тако је време – покушах да спустим лопту на земљу.
- Море, време је исто, али су се људи променили. Хтео сам да кажем, 

проневаљалили – настави Мика.
- Ту си у праву, али ми то не можемо променити – опет ћу ја.
- Можда ти не можеш, али ја морам, јер ово више није никакав живот 

– узвикну Мика као да је добио премију на лотоу.
- Добро је ако можеш, али бих волео да ми објасниш како? – питам.
- Лепо, чекам само прву наредну пензију!
- Шта ћеш с њом? – упитах.
- Даћу целу пензију за „вијагру“! – узвикну Мика.
- Шта ће ти то, црни човече? – зачудих се.
- Па, кад већ не могу да живим као човек хоћу бар да умрем мушки! 

– узвикну Мика и оде по пензију.

Раде Ђерговић
(трећа награда)

Афоризми
• Братоубилачки рат је био узалудан.
Обдукција је показала да нисмо браћа.
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• И рука правде има средњи прст.
• Моји су преци били упорни људи.
Пет векова су чекали својих пет минута.
• Тренутно смо у кризи.
А то се код нас преноси с колена на колена.
• И у полицији нуде алтернативна решења.
Пендрек са два краја.
• Има леба без мотике.
Ставите фантомку на главу.
• Ми смо стара нација. Тако је то кад нико
никога не јебе.
• Коначно су и они нашли нешто заједничко
у брачном кревету: комшију.
• У кревету нису битне године, већ минути.
• Тешко је водити љубав са сопственом женом.
Ал’ на муци се познају јунаци.
• Брачни кревет му је ко фејсбук. Пун је
 пријатеља.
• Након треће чашице жена и ја се спремамо 
за групни секс.
• Сезаме, отвори се! Долази ми ташта у госте.
• Комшиница ми је уништила љубав на први поглед.
Спустила је ролетне.
• Жена ме сексуално малтретира. Мало јој је
 једном у месецу.
• Нисам ни за античке Македонце ни за
старе Словене.
Ја сам за нешто млађе.

Миле Ђорђијоски
(прва награда)

• Решили смо питање вековних територија.
Више нису наше!
• Обрадовали смо публику.
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Отказали смо представу!
• Некада се у Србији јело златним
виљушкама.
Сад бисмо и прстима, да имамо шта!
• Не зна се расплет наше драме.
Глумци се не држе текста.
• Авети прошлости имају парламентарну
већину!
• Не поштујем свих десет божјих заповести.
Нисам ја из те приче.
• Не знам у чему се разликујем од нашег
најбољег афористичара.
Ништа он није већи Србин од мене!
• Касно Марко на Косово стиже.
Задржали су га на граничном прелазу.
• Прислушкивање у Србији је заразно.
Преноси се с режима на режим!
• Моле се грађани Србије да се у Европу не
враћају појединачно.
Сви заједно оставили би јачи утисак.
• Не отварам фрижидер.
Избегавам стресне ситуације.
• Тајна полиција распоређује своје људе и по
обдаништима.
Надзире будуће злочинце.
• У новијој историји немамо ниједну победу.
Живимо од старе славе.
• Народ није глуп. Тачно зна шта појединци
мисле о њему.
• Иследник је много фин. Увек ми каже
довиђења.
• Никако да прочитам нешто паметно.
Само пишем.
• У нашој болници највише је пацијената који 
чекају обдукцију.
• Ја сам модеран писац. Не живим од
писања.
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• Глувонеме не прислушкујемо. За њих је
задужена посебна служба.
• Сизифе, гурај, само гурај!
Ти бар имаш сталан посао.
• У недостатку доказа судимо на основу
вишегодишњег искуства.

Милан Р. Симић
(друга награда)

• Умјесто дипломе ђеци сам купио оружје. 
Живот је пред њима.
•Два милиона људи живи на граници
сиромаштва. Остали су у парламенту.
•У знак солидарности са писцима све више
младих напушта основно образовање.
• Уз добар фудбал жена је најважнија
споредна ствар на свијету.
• Свијет своје лопове качи на стуб срама, а
ми наше на билборде.
• Наша земља је богата четинарима. Душу
дала за пожаре.
• Ми смо еколошка земља. Док једном
удахнеш, двапут издахнеш.
• Предности мултиетичности: четири
богомоље на једну фабрику.
• Данас се женим, а наћи ће се нешто и сутра.
• Мене деда води у школу, а онда мама дође
по њега.
• Положио сам пола испита. Дао сам капару.
• Све теже се живи. Дође то са годинама.
• Треба увести нове саобраћајне знакове:
одрон књига на путу, пази поезија, обавезан
стих, забрањено претицање слова,
престанак забране читања између редова...
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• Мој професор информатике има више
пријатеља на казану него на фејсбуку.
• Што се Србија брине за БиХ? Ни Федерација
се не мјеша у спољне послове Републике Српске.

Екрем Мацић
(трећа награда)

• Данашњи мајмун је издајник еволуције.
Никад од њега човек.
• Не знам како сам се родио, јер мама каже
да тата није мушко.
• Човек који не припада ниједној партији не
би смео да лаже.
• Ако вам је добро, онда је то ваш проблем.
• Изборна кампања је била тако жива да је
анимирала и моју покојну бабу.
• Дајте ми једну чарапу. Извините, а који вам
је број главе?
• Полицајци бију као да имају министарску
плату.
• Тражи се странац за нашег министра који
ће се понашати као српски домаћин.
• Кривца је најтеже открити кад је исувише 
познат.
• За мене он није мртав. А ако јесте, није 
довољно.

Саво Мартиновић
(трећа награда)
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2014. година

    

                      

Јакша Влаховић                               
(прва награда)   

Саша Димитријевић                       
(друга награда) 

Слободан Срдић                                                   
(друга награда) 

Хуго Немет
(трећа награда)
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Патриотска жртва
Домовина је у опасности, неман навалила са свих страна. Ваља јој 

се наћи. Одлучим да дам главу за домовину. Знам да то свака домовина 
највише воли и цени. Одем на шалтер да се, као прави патриота, прија-
вим као добровољни давалац главе. Службеник ме је презриво одмерио, 
па ми одбрусио да јесте домовина у опасности, али овакву главу као 
што је моја не може примити на дар. Осорно ми рече да су пооштре-
ни критеријуми за жртву главе. Прошла су та времена кад је домовина 
неселективно примала све главе без обзира на то на шта су личиле. Та 
времена, кад се поклоњеној глави зуби нису гледали су иза нас. Сада по-
стоје прописани стандарди које свака глава мора испуњавати да би била 
жртвована. Лепо ми је објаснио да сам ћелав, кратковид и зрикав, расту 
ми длаке из носа и ушију. Пола зуба немам, а остали су покварени. Уши 
су ми као разгажене собне папуче. Уста изгледају као да ми је Тајсон 
уграђивао силиконе, а нос је три броја већи. Глава је на неколико места 
улубљена. Изгледа као половна, као да је већ неко носио. Рекао ми је да 
решим ове недостатке и да онда дођем.

Одем код зубара, он ми повади све зубе и стави златне. Рачунам, тако 
ће ми глава бити вреднија и мој допринос домовини већи. Очни лекар 
ми је исправио зрикавост. Сад сам имао и лепе плаве очи, к´о глумац. 

Миленко Лукић 
(трећа награда)

Зоран Михаиловић
(трећа награда)   
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Пластични хирург ми је попунио улубљења, скратио нос, смањио уши. 
Пресадили су ми косу. Берберин ме је обријао, ошишао и почупао длаке 
из носа и ушију. Био сам други човек. Гледам главу, као да није моја. Ко-
штало је, али се исплатило. На тренутак проради црв у мени. Као да ми 
би жао да дам овакву главу за онакву домовину. Али сам брзо савладао 
ту непатриотску мисао.

Овако дотеран, поново кренем да се пријавим. Али пред шалтером 
се отегао ред до краја улице. Последњи у реду ми рече да праве списак 
и да на ред за жртву главе могу доћи тек за коју годину. Био сам очајан. 
То је приметио и један елегантан службеник надлежне службе и за 500 
евра ми понудио помоћ. Да овај проблем решим без чекања. Пристао 
сам. Рекао ми је да одем у другу зграду, на шалтер број 4. То сам одмах 
учинио. Љубазни службеник ми је објаснио да нема никаквих додатних 
услова и да идеално одговарам. У чуду сам упитао како да овде нема 
никога у реду.

Љубазни службеник ми је објаснио да овде прави списак оних који 
су спремни жртвовати дупе за домовину.

Томислав Дрвар
(прва награда за сатиричну причу)

Цензура
Господо посланици, предлажем вам да што пре усвојите закон којим 

се успоставља цензура у Србији! За доношење закона постоје бројни 
разлози, али не бих их све наводио, баш зато што се залажем за цензуру!

Захваљујући цензури, слушаћемо и читаћемо само позитивне, афир-
мативне, оптимистичне, добре и радосне вести. Медији ће извештавати 
само о победама наших спортиста, о успесима домаћих привредника, 
научника и уметника, док о политичарима неће имати шта да јављају. 
Самим тим, живот ће постати лепши и радоснији. На страницама нови-
на биће много више белог, те ће имати много мање црног, сивог и жутог, 
чиме сада обилују странице домаћих часописа.

Ако буде објављена нека вест која шири панику, узнемирује овако 
спокојну јавност, неће одговарати новинар него цензор који је дозволио 
да се тако нешто појави. Нама из света упућују критике што се новинари 
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плаше да истражују и објављују информације до којих долазе. Доно-
шењем закона који предлажем, цензура ће спречити појаву аутоцензуре.

Применом овог важног закона за државу и наше друштво, биће по-
већан број запослених. За сваку телевизију, радио или новине била би 
задужена најмање по два државна службеника, а познато је колико ми 
имамо медија. Један цензор би читао шта пише у тексту, а други би био 
задужен за оно између редова. Тако би контролисали и један другог, а у 
пару би лакше откривали скривене двосмислености. Постојање цензуре 
најзад ће натерати и државне службенике да и они почну нешто да чи-
тају.

Питањем – шта је истина, више се неће бавити којекакви мудраци, 
филозофи, попови и моралисти, те разбијати главу и губити време на то. 
Истина ће бити оно што одлучи државни чиновник звани цензор.

Цензура ће довести до тога да много мањи број људи пише. То је 
једини начин да се решимо недаровитих шкрабала, пискарала, новинар-
чића, списатељица и осталих академика. Речи ће поново добити на те-
жини, значају и важности. Самим тим, више ће бити цењени и сви који 
јавну реч изговарају и пишу.

Применом одредби закона о цензури, на удару би се нашли и најви-
ши државни функционери, зато што су у прошлости говорили сасвим 
супротно од сада важећих ставова, опредељења и смерница. Према њима 
морају да се примене санкције, јер су пре неколико година били у пот-
пуној колизији са собом данас. Ако буде потребно, могу да одговарају и 
цензори, јер читају забрањене ствари.

Господо посланици, то ће бити од користи и за вас, јер ће вас, када 
будете заћутали, људи много више уважавати.

Пишем вам ово са једног места где сам допао јер сам писао којекакве 
глупости које сам видео, чуо, сазнао или су ми ко зна одакле и како пале 
на памет. Не бих даље о томе, али сигурно је да не бих сада био овде где 
јесам да је држава деловала превентивно. Међутим, ако је касно за мене, 
није за моје колеге.

Александар Чотрић
(друга награда)
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Службена белешка
Три трактора: „зетор 7745“, „ИМТ 538“ и „беларус 820“, од којих је 

један тек од прошле године пунолетан, након што су успели да пробију 
полицијску блокаду одржали су конференцију за штампу у просторијама 
Међународног прес центра „Змај“ у Земуну.

- Пошто је већина наших колега заустављена на прилазима 
престоници од стране полицијских аутомобила и неколико камиона из 
резервног састава, на једном од састанака договорено је да нас неколико 
покушамо да се пробијемо до главног града. Многе наше колеге су 
у поодмаклим годинама и са проблемима с притиском у гумама, 
вискозитетом уља и филтерима за гориво, те је покушај пробијања 
блокаде био неприхватљив. Ми млађи, са мање радних часова, одлучили 
смо се на пробијање блокаде пољским и сеоским путевима, а под 
окриљем ноћи смо препливали Дунав – рекао је „ИМТ 538“ који је 
био иницијатор овог подухвата. - Током нашег напредовања добијали 
смо поруке од „аудија“ министра пољопривреде, да се манемо ћорава 
посла и да чувамо посао. С друге стране, током читавог пута добијали 
смо подршку од прикључних машина које су нас срдачно поздрављале. 
А можемо да вам покажемо и писмо подршке неколико службених 
аутомобила из Владине гараже, који нису подлегли страховлади 
председничког блиндираног „мерцедеса“ који прети отпуштањем свима 
који нам дају подршку.

Имамо подршку и „југа“ бившег министра финансија који је 
превремено пензионисан а на његово место је доведен „ауди А8“ и то без 
конкурса и знања језика. Морамо да признамо да смо у једном моменту 
мислили да је све готово и да ћемо бити спроведени „тамо гдје треба“, 
кад смо заустављени од једног полицијског теренца у цивилу који се 
крио у кукурузу. Срећом, испоставило се да је у питању познаник нашег 
младог колеге „беларуса 820“, с којим је једном био на војној вежби и два 
пута на сервису. Пропустио нас је и подржао, рекавши да је велики део 
транспортне технике МУП-а уз нас. Из разумљивих разлога не можемо 
да откријемо његов тип и модел да не би имао проблема у служби.

Конференција за штампу је завршена читањем писама подршке, 
од стране: Независног синдиката прикључних машина, Самосталног 
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синдиката машина и алатљика, као и Удружења службених возила 
продатих непосредном погодбом родбини и пријатељима.

(Извештај сачинио „фијат 1300“, беле боје. Напомињем да сам овом 
скупу присуствовао без ротационог светла, звучних сигнала или неке 
друге службене ознаке.)

Предраг Рашула
(друга награда)

Штрајкови
У веома гледаној емисији „Лагањем до истине“, гост је био наш 

познати министар без портфеља. Дубоко наслоњен у фотељу, непрестано 
је гледао у лепо обликоване ноге једне добро познате телевизијске 
водитељке.

- Па како је бити министар без портфеља? – питала је водитељка.
- Боље министар без портфеља него министар без фотеље!
- Господине министре, цела земља штрајкује! Ових дана штрајкују 

просветари – деца не иду у школу...
- Нисам ни ја ишао у школу па сам постао министар!
- Штрајкују и сељаци – неће да сеју пшеницу.
- Нека сеју кафу, много је скупља од пшенице: 50 кила пшенице за 

кило кафе!
- Али кафа неће да рађа!
- Неће ни ћуран на свадбу...
- Господине министре, штрајкују и пекари – народ нема хлеба!
- Нека народ једе чоколаду!
- Али нема хлеба!
- А како пекари да пеку хлеб кад сељаци не сеју пшеницу, а млинари 

не мељу жито?!
- Господине министре, штрајкује војска – ко ће да чува границе?
- Што да чува границе кад их немамо?!
- А штрајкују и полицајци – ко ће да чува власт?
- Исти народ који је ту власт изабрао.
- А ко ће да чува народ?
- Кад народ може да чува власт, нека чува и сам себе!
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- Господине министре, штрајкују и попови – ко ће да опојава покој-
нике?

- Кад се нису опојавали у време комуниста не морају ни у време де-
мократије.

- Али господине министре, штрајкују и гробари – ко ће покојнике да 
сахрањује?

- Шта хоће ти покојници? Нека лепо сачекају да прође штрајк гроба-
ра, па нека умиру колико им срцу драго!

Драгомир Ђурђевић
(трећа награда)

Сапатници
Булевар.
Испред једног бутика чекамо ирски сетер и ја.
Он чека своју власницу, а ја своју жену.
Око његовог врата огрлица, око мог прста бурма.
Нервозно корачамо лево-десно.
- Зашто једноставно не одеш? – пита ме ирски сетер. – Ниси везан.
- Ниси ни ти – кажем ирском сетеру. – Зашто ти не одеш?
- Кад бих отишао не би имао ко да ме храни – правда се ирски сетер.
- Не би ни мене – правдам се ја.
Минути пролазе.
 - Зашто не уђеш унутра? – пита ме пас.
- Мужевима је забрањено да улазе у бутике.
- И псима исто.
- Мени су све женске крпице исте – кажем ја.
- А ја не разликујем боје – каже ирски сетер.
- Теби је лакше – кажем псу. – Ти бар седиш.
- Па седи и ти, ко ти брани – каже ми пас.
- Испред сваког бутика требало би да поставе клупе за мужеве – 

предлажем ја.
- И кућице за псе – додаје пас.
- Шта мислиш, хоће ли ускоро изаћи? – питам пса.
- Сумњам – каже пас.
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- Почиње киша – кажем ја.
- Покиснућемо к´о мишеви – каже ирски сетер.
- Ово је пасји живот – мрмљам ја.
- Никада нећу живети к´о човек – мрмља пас.
- Још је нема – кажем ја.
- Што јој не подвикнеш? – пита ме пас. – Ниси мутав.
- А што ти не залајеш? – питам ја. – Ниси ни ти мутав.
- Ја сам дресиран – каже он.
- Ја сам ожењен – кажем ја.

Бојан Љубеновић
(трећа награда)

Афоризми
• Још у основној школи схватила је да су за успех у животу довољне 

само две петице.
• Ерекција је најмањи, али и најважнији знак мушке пажње.
• Са партнерком увек одржавам контакт очима током секса.
    Тако одмах приметим кад заспи.
• Мушкост је највећа у женским рукама.
• Секс је као и вода и струја.
   Тек кад га нема сетите се да бисте понекад могли и да га платите.
• Зашто све што је лепо има мужа?
• Кад су жене у питању, физички изглед ми заиста није пресудан. 
    Зато сам се овако запустио.
• Свет би опстао и без жена.
    Мајке ми.
• Жене, не одлажите одећу у ормар!
 Сутра нећете имати шта да обучете.
• Реке у Србији су непремостиви проблеми.
• Купујмо кинеску робу!
    Нема нам друге.
• Кад се алкохоличар заљуби осећа лептириће у „стомаклији“.
• Кад дуго трпите свака је нужда велика.

Огњен Шестић
(прва награда за афоризам)
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• Дијагнозу шизофреније није лако утврдити, јер има и здравих људи 
који верују да ћемо изаћи из кризе.

• Да Влада има капацитет да растури државу нови избори нам не би 
ни требали.

• Највише се плашим како ћу да се снађем кад изађемо из кризе, јер 
тамо никад нисам био.

•Да је тзв. међународној заједници стварно циљ да растури Републику 
Српску – припојила би је Србији.

• Београђанин, страствени Европејац, сину: „Посла нема, најбоље је 
да се удаш за мене и наследиш пензију.“

• Кад је Вучић успео да одвоји Динкића од државне касе
    моћи ће и народ од хлеба.
• Кад председник владе све зна за министре је довољно да су 

присутни.
• Док не стигну лабораторијски налази о исправности воде,  могу да 

је пију само пензионери и они који критикују власт.
• Следеће године је јубилеј.
    Навршава се деценија како имам статус посматрача у сексу.
• Продајом испита постао је самофинансирајући професор.
• Ако Србија хоће да буде правна држава, обновиће све куће 

порушене у поплавама.
   Онда ће сравнити са земљом оне које су прављене без дозволе.
• Председник се вратио из тродневне, веома успешне посете Берлину.
Захваљујући чињеници да не говори немачки, постигнута је 

сагласност по свим питањима.
• Откако смо легализовали наркотике, много боље се осећамо.

Јован Г. Стојадиновић
(друга награда)

• Једва чекам да се премијер врати.
    Да чујемо шта све треба Њемачкој.
• Демонстранти се организовали преко „фејсбука“.
    Полиција преко „твитера“
• Осумњичени је недоступан органима гоњења.
    Искључио је телефон.
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• Наш град нису поменули у извештају о поплавама.
    Да смо знали не бисмо ни учествовали.
• Туђе нећемо.
    А и не дају!
• Таксиста не вози странце јер не зна стране језике.
    Дабоме. Неће ваљда да вози и ћути.
• Купите паметан телефон.
    Тако ћете сазнати шта вам све не треба за нормалан живот.
• Није све у парама.
    Има нешто и у кондензацији.
• Опљачкана банка.
    Прва је почела.
• Прича о марихуани је надувана.
• Смедеревац – најтоплија српска реч.
• Жене и девојке се вратиле с љетовања.
  Мушкарци једва чекају да виде куда нису поцрниле.
• Муж на врата, швалер кроз прозор.
    Кружење материје у природи и друштву.
• Хркање, риједак тренутак кад вас жена пажљиво слуша.

Предраг Рашула
(друга награда)

• Питао сам попа да ме научи молитву којом од „југа“ постаје „ауди“.
    Када је успело њему, ваљда ће и мени.
• Кренуо сам јутрос на посао, заврнуо рукаве, дао крв...
    Сад имам два дана слободно.
• Да видимо ко је против мира у свету.
   Па да му одмах пошаљемо НАТО!
• Пре две недеље сам побегао с посла.
    Још ме нису ухватили.
• Конобар и келнер су исто.
    Само што оног другог лакше зовеш кад си пијан.
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• За викенд сам спремио забаву за комшилук.
    Избацујем кисео купус од прошле зиме.
• Нисам геније за живину, али изгледа да од коке може солидно да 

се живи.

Дејан Ристић
(трећа награда)

• Кад Курта изгуби изборе,
    Мурта га постави за саветника.
• Срби више немају домаће издајнике.
    Рехабилитовали су их!
• Крадем више него што ми је потребно.
    Мислим и на црне дане.
• Кад сам ја певао родољубиве песме,
    Због њих се робијало.
• Немам поверења у организовани криминал.
    Од како знам себе, радим сам.
• Моле се грађани Србије да у Европу не иду појединачно.
    Сви заједно оставили бисмо јачи утисак!
• Не разумем комшију
    Гладује, а има оба бубрега.
• У нашој болници највише је пацијената који чекају на обдукцију.
• Само да нас здравље послужи.
    Зарадићемо и за лекове.
• Сизифе гурај, само гурај!
    Ти бар имаш сталан посао.
• Да имамо опозицију послао бих им телеграм подршке.
• Оном који пиша уз ветар свеједно је одакле ветар дува.

Милан Р. Симић
(трећа награда)

• Данас сам покренуо породични бизнис.
    До јуче сам само ја просио испред цркве.
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• Није тачно да је мој фрижидер празан.
    Пун је успомена!
• У току је велика распродаја књижевних награда! Ако платите две, 

трећу добијете бесплатно.
• Мој телевизор је баш покварен.
    И даље ради!
• Од када сам поломио све чаше по кући, флаша ми је једини друг.
• Овде новинаре нико не убија.
    Ето, докле је дошло новинарство у Србији!
• Срећа прати храбре.
    Одмах за њом иде полиција.
• Доказао сам да сам маштовит у кревету.
    Ту сам написао своје најбоље афоризме.

Нинус Несторовић
(трећа награда)

Слободан
Милић                
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2015. година

           
                                 

Драгослав Милутиновић                                  
(прва награда)                   

Горан Ћеличанин
(друга награда)              

Душан Смиљанић                                           
(друга награда)     
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Избори
Уочи избора
ПОЛИТИЧАР: Верујте само нама, гласајте нас.
БИРАЧ: Коме, после свега, веровати?
ПОЛИТИЧАР: Само нама.
БИРАЧ: Кажете, порашће стандард после избора?
ПОЛИТИЧАР: Обавезно!
БИРАЧ: Хоће ли бити крађе гласова?

Шпиро Радуловић
(друга награда)

Никола Оташ
(трећа награда)
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ПОЛИТИЧАР: Нема говора. У то верују само наивни.
БИРАЧ: Хоћемо ли боље живети.
ПОЛИТИЧАР: Нормално да хоћете.
БИРАЧ: Никад више нећемо бити насамарени?
ПОЛИТИЧАР: То је прошлост.
БИРАЧ: Биће нових радних места?
ПОЛИТИЧАР: Одмах ћемо их отворити.
БИРАЧ: Врата власти за криминалце биће затворена?
ПОЛИТИЧАР: Њима се црно пише.
БИРАЧ: Шта ће бити са платама?
ПОЛИТИЧАР: Скакаће увис.
БИРАЧ: А цене?
ПОЛИТИЧАР: Падаће.
БИРАЧ: Динар ће јачати кад дођете на власт?
ПОЛИТИЧАР: У праву сте, све знате.
БИРАЧ: Да не буде – обећање лудом радовање?
ПОЛИТИЧАР: Верујте нам, гласајте нас, биће радовања.
После избора
(Читајте одоздо према горе и добићете нову причу)

Из полицијске станице
Прва прича
ПОЛИЦАЈАЦ: Долијали сте!
УХАПШЕНИ: Значи, следи „саслушање“.
ПОЛИЦАЈАЦ: Мораћемо. Само да Вас мало претресемо.
УХАПШЕНИ: Хоћете ли сада користити пендрек?
ПОЛИЦАЈАЦ: То је овде права реткост.
УХАПШЕНИ: Чујем, неки су овде добро прошли.
ПОЛИЦАЈАЦ: Готово сви!
УХАПШЕНИ: Неки причају да су добили батине.
ПОЛИЦАЈАЦ: Никада.
УХАПШЕНИ: Ову зграду људи напуштају задовољни?
ПОЛИЦАЈАЦ: Скоро увек.
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УХАПШЕНИ: Примењујете ли терапију „Батина је из раја изашла“?
ПОЛИЦАЈАЦ: Видећете, никада!
УХАПШЕНИ: Па, ја ћу пожелети да код Вас поново дођем.
Друга прича
(Читајте одоздо према горе и добићете нову причу)

Рајко Косовић
(прва награда за сатиричне приче)

Доктор
Амфитеатар је био пун. Докторанд који се спремао да брани рад 

опуштено је ћаскао са родбином и пријатељима све док председник ко-
мисије за оцену дисертације није рекао:

Можемо да почнемо.
Докторанд се уозбиљио. У уводном излагању, председник комисије 

је похвалио кандидата и истакао како је пријатно изненађен чињеницом 
да неко за годину дана може да заврши и средњу школу и факултет и 
мастер и докторски рад.

Посебно је нагласио да су његови научни радови оставили неизбри-
сив траг у часописима попут „Разбибриге“, „Осмосмерке“ и „Секси ху-
мора“.

На крају излагања осврнуо се на саму дисертацију рекавши да је 
реч о делу које представља фузију Теорије релативитета, хомеопатије и 
менаџмента у туризму.

А сада, колега, да чујемо Вас! Реците нам нешто о садржају Ваше 
дисертације. О методама које сте примењивали и до којих сте закључака 
дошли?

Садржај се налази на крају укориченог рада, методе које сам при-
мењивао биле су крајње ненасилне, такорећи гандијевске, а закључио 
сам да ми је лакше било да напишем докторски рад него да положим 
малу матуру.

Сјајно – рече председник. – Очекивао сам солидну одбрану, али не 
овако бриљантну. Молим сада и остале чланове комисије да вам поставе 
питања. Наравно, ако имају!

Ево ја ћу – рече други члан. – Који је други назив за нану?
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Баба! – као из топа одговори кандидат.
Ма не то, него биљка?
Да није мајчина душица?
Мента је оно што сам очекивао као одговор, али свиђа ми се што 

ствари посматрате и са друге, литерарне перспективе, а то је данас рет-
кост. Свака част, колега!

Ту се умеша и трећи члан комисије.
Колега, испричајте нам неки виц!
Шетају меда и зека шумом... – поче докторанд, али чланови комисије 

праснуше у смех, не сачекавши крај вица.
Фантастично, беспрекорно и, пре свега, веома духовито – рече пред-

седник комисије и настави: - Колеге, што се мене тиче, ово је било са-
свим довољно. Да ли се слажете?

Ја немам замерки – потврди други члан.
Ја сам одушевљен – једва каза трећи бришући сузе од смеха.
Значи, то је то?! Сад сам доктор наука? – упита домалопређашњи 

докторанд.
Тако је, министре. Сад сте доктор наука! – рече председник комисије 

и подиже чашу у част новог носиоца највишег академског степена.

Александар Стојадиновић
(друга награда)

Вода
Свемирски брод се спушта на безводну површину Земље. Врело је. 

Суша. Ношен врелим вјетром, цилиндрични предмет се котрља преко 
тврдог, испуцалог тла. Ванземаљац подиже цилиндар. У њему смотак 
од непознатог материјала. Вади га. На њему чудни знакови. Моћна 
технологија на бази телепатије и колективног знања дешифрује садржај:

„Земља. 2030. Већ три године не пада киша. Одлуком Савјета без-
бједности УН, земљама у развоју ограничене су количине воде. Преду-
зете су опште мјере штедње. Нуклеарне силе још увјек могу да перу 
аутомобиле. Америка тражи повластице за спортске аутомобиле и пјена 
партије. Европа: кандидати за улазак у ЕУ испунили су и последњи ус-
лов за почетак преговора о увођењу квота за воду. Жедни смо шест мје-
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сеци и чека се мишљење европског комесара за прикључење. Водоводу 
и канализацији, за прве водене зајмове. Кредити везани за швајцарску 
минералну воду поскупљују зајам.

Од свих жедних ми смо направили највећи помак. Најжеднији смо. 
Хвале нас. Нама мило. Похвале и нашој ватерполо репрезентацији која 
је на вријеме схватила деликатност ситуације. Јуче су играли своје друго 
финале на Свјетском фудбалском првенству, од почетка суше. Одобрено 
нам је купање. Лазаревом суботом. Наши преговарачи су захвалили 
одмјереним покретима, да не би губили течност. Шеф преговарачког 
тима скакао од среће, ожеднео и тако нарушио стратегију Владе за 
предстојећи период. Дао оставку. Национална химна преименована у 
„Боже, воде!“

Брендови „вода вода“ и „минаква“, добили субвенције за промјену 
имена у „ништа ништа“ и „никаква“, у оквиру кампање за смањење 
потрошње воде.

Странци, по препорукама амбасада, напуштају нашу земљу. Кинези 
се вратили у Јапан и Русију. Курди у Велику Британију. Њемачка 
чартерима евакуише своје сиријске грађане.

Потрошене последње залихе кинеских вјештачких материјала. 
Једемо само лагану храну. Неки не једу уопште. Немају, може им се.

Несташица је шешира и материјала погодних за слојевито облачење. 
Флашице тешко подносе недостатак воде. Почињу и први разводи. 
Савјетовалишта за бочице и чепове ничу као печурке после киш... суше.

На Дневнику, ситуација је стабилна и предвиђају бољитак већ 
следеће године. Дај Боже. Воде.

Предраг Рашула
(друга награда)

Спанаћ
Суботом је пазарни дан. На пијаци уобичајена врева. Продаје се све 

и свашта, од зелениша па до политике. Око једне кошаре пуне спанаћа 
окупили се сељаци и здушно дискутују. Приђох да купим килограм спа-
наћа, кад зачух:

Ма шта причаш бре, сви знају ко је убио премијера Ђинђића и сви 
се праве луди.
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Мене нешто штрецну. Помислих, сада ћу сазнати тајну која година-
ма мучи овај напаћени народ. Брзо упитах:

Па ко га је убио?
Његови.
Који његови?
Знају његови који су то његови – одговорише ми сви углас и наста-

више да разговарају само њима разумљивим језиком.
Признајем да сам био збуњен. Ја још увек не знам ко нам је убио 

премијера. Можда знате ви?
Спанаћ сам заборавио да купим.

Петар Ристановић
(трећа награда)

Америка
Америка је откривена грешком и то је једна од најскупље плаћених 

грешака човечанства. Американци су народ без прошлости који би друге 
народе да оставе без будућности. Јунајтед Стејтс су пре два века постале 
независне од Велике Британије и даље зависне од САД. Штавише, Аме-
рика је као дрога, па су од ње зависни и многи други. Американци бирају 
своју владу, а Америка другима бира владе.

Америка има најјачу привреду на свету, а највећу корист има од из-
воза револуција.

Америка брани своје националне интересе тако што гуши сваки на-
ционални покрет. Вашингтонска влада је главни финансијер невладиних 
организација широм света.

Сједињене Америчке Државе се налазе у Северној Америци, али и 
у свим деловима света, посебно оним који располажу нафтом и рудним 
богатствима. САД се граниче са Мексиком и Канадом, а своју границу 
најснажније бране у Ираку, Авганистану, Украјини, Судану и Либији. 
САД су састављене од 50 савезних држава, федералног дистрикта и не-
признате државе Косово.

Америка сваког прислушкује, а никог не слуша. Ова земља би да 
буде лидер слободног света, тако што би да окупира друге државе. Вође 
Америке желе да буду светски полицајци криминалним методама. Они 
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би да се боре против тероризма терористичким методама. Амери би да 
по свету успостављају владавину људских права лажима, убиствима, 
хапшењима, прогонима, мучењима и дискриминацијом. Где год су они 
одлучили да донесу демократију, нестало је свега другог. Коме Јенкији 
донесу мир, то, обично, буде вечни мир. Зато Pax Americana значи мир у 
Америци, а рат у остатку света.

Светом не владају Уједињене нације, већ Сједињене Државе. Циљ 
Сједињених Америчких Држава је да све друге државе буду разједињене.

Амерички сан претворио се у светски кошмар.
Било је у прошлости империја које су другим народима наметале 

своју културу, али Америка је прва сила која је осталима натурила своју 
некултуру.

Александар Чотрић
(трећа награда)

Афоризми
• Да се исплати ићи у школи не би наши учитељи свако мало 

штрајковали.
• Ове године не идемо на море јер мама каже да је због поремећаја 

климе море испарило.
• Ја сам дијете рођено из љубави. Послије су превладали виши 

интереси.
• Тата ми прича ратне приче, а најопасније је она кад је усамљен био 

у подруму.
• Мене деда води у школу, а онда мама дође по њега.
• Положио сам пола испита. Дао сам капару.
• Мој професор информатике има више пријатеља на казану него на 

фејсбуку.
• Причају да ћемо ићи у Европу, а ја бих волио да идемо код тетке у 

Америку.
• Брзо растемо, тако родитељима производимо непланиране 

трошкове.
• Моја сека је балерина. Кад спава ја ходам на прстима.
• И мој деда је живео од пензије свога деде. Ми то преносимо с 

кољена на кољено.
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• Мама је поспремила моју собу тако да ме соба није могла препознати.
• Мога деду не само да је издала држава, него га издају и други 

органи.
• Наши гласачи су толико заборавни да им политичари пред сваке 

изборе морају понављати своја обећања.
• Након дугогодишњег брака постали смо сродне душе. Обоје 

размишљамо о разводу.
• Можда ми жена упражњава групни секс. Хоће да купимо трокрилни 

ормар.
• Моја жена се толико угојила да сам с њом на ви.
• Све радим сам по кући. Нећу да ми жена наређује.

Екрем Мацић
(прва награда за афоризам)

• Заробљеног непријатеља смо сурово казнили
Натерали смо га да живи са нама.
• Неки кажу да живе добро, а неки не.
Ко оваквом народу да удовољи.
• Немам ништа против страног мешања.
Ако је Шакира у питању.
• Питала ме жена шта би ме највише усрећило. И, тако смо се развели.
• Рекао сам жени док је правила велико спремање да из куће избаци 

све што јој смета.
И тако сам постао бескућник.
• Чујем да ми многи замерају да немам своје мишљење.
Баш ћу да питам жену шта мисли о томе.
• Прве брачне ноћи нисам јој дао ока да склопи.
Хркао сам целу ноћ.
• У приче о летећим тањирима почео сам да верујем кад сам се 

оженио.
• Ја се са женом уопште не свађам.
Од како смо престали да разговарамо.

Зоран Ђуровић Ђурке
(друга награда)
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• Злобници причају да је дипломирала на лепе очи.
Тиме се злонамерно ниподаштавају њене груди.
• Судећи по томе колико је водоинсталатер наплатио руке, славину 

у купатилу поправила ми је Шива лично.
• Иако смо вековима суседи, против њих никада нисмо ратовали
Не постоји рационално објашњење тог феномена.
• Шта смо ми богу згрешили?
У два тома.
• Најзад су се сви Срби окупили око идеје да сви Срби треба да се 

окупе око неке идеје.
На скупу је са одушевљењем прихваћена идеја да окупљање постане 

традиционално.
• Није он преко ноћи постао патриота.
Прво је направио бизнис план.
• Одлив мозгова – данак у крви.
•  „Србија није на продају“, поручује званични Абу Даби.
• Популарна водитељка ноћас је снимила приватни порно филм.
Очекује се да ће јој филм бити украден средином наредног месеца.
• И овај камен земље Србије...
Акција!
• Министар у срећној вези с проститутком.
Секс није био пресудан, зближили су их исти погледи на свет.

Момчило Михајловић
(друга награда)

• У просеку 75 одсто људског организма чини вода.
Остало је сама кост и кожа.
• Не лажу наши политичари много,
него смо ми злопамтила.
• Једино знање које код нас сигурно вреди је
кад знате човека.
• Првог маја неко окреће јагње, неко прасе.
А неко број хитне помоћи.
• Неки људи сањају како пропадају.



381 

Ми тај сан живимо.
• Враћамо се коренима.
У смислу исхране
• Ако имате некога ко од вас не тражи ништа
и то је нешто.
• Желите савршену линију.
Набавите лењир.
• То је само хигијена.
Ништа лично.
• Нутриционисти су, на основу
дугогодишњих истраживања,
закључили да је најздравије не јести ништа
али умерено.
• Вођа је обећао да ће бити боље за две године.
А народ нервозан к’о лептир.

Огњен Шестић
(трећа награда)

• Драги Радоје, наш вођа више није слеп.
Сада је народ тај који не види ништа.
• Поштено сам дошао до радног места.
Платио сам колико су тражили.
• У време наше славне прошлости
код нас су најдуже владали Турци.
• Новинари се труде да избегну цензора.
Желе све сами да ураде!
• Више не негујемо нашу традицију.
Није мала, нека се сама снађе!
• Жилав смо народ.
За сада само појединци умиру од глади!
• Доктору сам био сумњив на први поглед.
Одмах је знао да сам дошао празних руку.
• Пред законом смо сви једнаки.
Али у Србији је то немогуће доказати.
• Бавим се опасним послом.
Записујем своје мисли.
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• Нас два брата оба ратујемо.
Један ће бити рехабилитован.
• У Србији нема солидарности.
Гладују само они који морају.
• После завршене терапије вратио сам доктору дијагнозу.
Нека је прода неком другом.
• Доушници су дописни чланови наше полиције.
• Не секирајте се ако је ваша књига лоша.
Да је ви нисте написали, написао би је неко други!
• Не залазим у народну кухињу.
не волим да се експонирам.
• Идемо из крајности у крајност.
Или смо голи ко пиштољ, или смо наоружани до зуба!
• Емигрираћу.
Једну родољубиву песму за понети, молим!
• Вратиле се авети прошлости.
Чине парламентарну већину!
• Национално помирење је дуг и монтиран процес.
• Одолео сам масовном учлањењу у владајућу странку.
Нису ме затекли код куће.

Милан Р. Симић
(трећа награда)

Зоран Михаиловић
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Саша Димитријевић                      
(прва награда) 

Драгослав Милутиновић
(друга награда)

Никола Оташ
(трећа награда)



384

Струја
Данас опет стигох у Париз. Шетам Јелисејским пољима и двоумим се 

да ли да ускочим у чамац и обрнем круг по Сени. Нека чудна спарина ме 
дави баш као ономад у Мадриду када није могло да се дише. Зато Сени 
рекох да ме причека још који дан, а ја седох да направим план за даље 
и попијем хладну белу чоколаду. Од свих градова по којима се врзмам, 
овде ми је та чоколада најслађа. Мислим да сличну, белу чоколаду али са 
истинским  мирисом цимета, служе само у оном бистроу на главној џади 
у Копенхагену, у који понекад навратим. Седим тако и гледам – мало из-
логе, а мало у Парижанке. Безбрижан сам док покушавам да пребројим 
колико мадмуазела носи штикле. Конобар ме љубазно части још једном 
чоколадицом, јер сам њихов стални гост, а ја још љубазније захваљујем 
на течном француском наученим у нижим разредима основне школе. 
Док ме касно летње сунце малтретира у Паризу, озбиљно разматрам да 
се упутим у Москву. Тамо имам венчаног кума из првог брака. Писао ми 
је баш пре неки дан. Кад сам стигао кући са излета из Шангаја, сачекало 
ме његово писмо. Зове ме кум да се заједно расхладимо, каже да вотка 
лети душу најбоље ’лади тако што је загреје и припреми за московске 
беле ноћи. Мислим се и ја нешто да би требало да доживим те беле ноћи 
пре него што одапнем, али ми се сада не креће пут земље баћушка. Из 
Париза док ми портрет за успомену, слика неки нови Реноар, поглед ми 
све чешће бежи ка Бечу. Код Хабзбурговаца ми је родбина и комшије 
који кажу „да су се снашли“, а могао бих тамо да обиђем и тетка Дацу од 
деведесет лета. Више од свега волим да се промувам бечким улицама и 
поједем натенане димљене кобасице са сиром које залијем оним црним 
бечким пивом. Слаткише због шећера не смем да једем, али само када 
сам у Бечу себе почастим сахер тортом. Док уживам у оном Бечу, који је 
као са разгледнице, волим да се фолирам да сам прави Бечлија. Тако ти 
ја узмем оне њихове бесплатне новине па читам, то што речи не знам, 
није важно. Одлучих у трену – идем правац Беч, а онда ћу када ми он 
досади наставити у Праг где ћу уместо сада Сеном, крстарити Влтавом. 
Пљеснух задовољно рукама од одушевљења новом маршутом и таман да 
кренем из Париза прену ме глас жене:

Станиславе, опет „монопол“ играш сам са собом? Заборавио си да 
треба да дигнеш пензију, а морамо да искористимо попуст за струју!
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Невољно бацих коцкице, ставих шешир и пођох кући из Париза. У 
Жагубици, кад легне пензија, у пошти зна да буде поприлична гужва.

Јелена Петровић
(прва награда за сатиричне приче)

Како се данас пишу биографије за посао
Потичем из старе дипломатске породице. Баба ми је била Францу-

скиња коју је деда као Солунац упознао у Француској где се опорављао 
од рана задобијених на Солунском фронту. По завршетку рата деда се 
вратио у земљу и почео да ради у дипломатској служби.

Отац ми је био професор у гимназији јер није могао да добије боље 
место пошто је водио порекло од бившег дипломате из старе Југосла-
вије.

Студирао сам на три факултета али ниједан нисам могао да завр-
шим јер сам прогањан од комунистичких власти као потомак предратне 
буржоазије.

Врло сам прагматичан и кооперативан, то ми је главна квалифика-
ција и разуме се члан сам ваше партије. Молим вас да ме поставите у 
управни одбор неког јавног предузећа које је припало вама по коалици-
оном споразуму. Очекујем благовремено обавештење како бих у случају 
негативног одговора прешао у другу партију.

Милорад Ћосић – Ћоса
(друга награда за сатиричну причу)

Судбина
Срели су се на улици. Видело се да су обојица много пропатила. 

Памтили су и боља времена. Изгледали су јадно, офуцано. Били су глад-
ни.

Један је остао без посла. Од тада се потуца од немила до недрага. 
Други је избачен на улицу, у циљу рационализације броја гладних уста 
која треба хранити. Обојица жртве транзиције и пропасти државе благо-
стања.
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Истовремено угледаше масну крпу, бачену поред контејнера којег су 
редовно обилазили. Зграбили су је, један за један крај, други за други. 
Стадоше се жестоко отимати око ње. Ниједан није хтео да попусти.

Били су спремни на све, само да освоје спасоносни оброк. Почеше 
опасно да реже и кидишу један на другог. Ухватише се у коштац, лину 
крв. А некада су били најбољи пријатељи.

Један пас, и његов бивши газда.

Томислав Дрвар
(трећа награда за сатиричну причу)

Афоризми
• У мојој кући некада смо јели три пута на дан.
Имало се времена!
• Прво учешће у групном сексу памтићу док сам жив.
Нисам знао где ми је дупе, а где глава.
• Чувајте се педофила.
И ви сте нечије дете!
• Живели смо као браћа.
А онда је пушка на зиду случајно опалила.
• Полицајци у Србији не примају мито.
Њих частимо.
• Традиција је на нашој страни само када побеђујемо.
Кад губимо, нигде је нема!
• Није српски ћутати, али мора се!
• У народној кухињи играмо карте, домине и шах.
Храну доносимо од куће!
• Вас нико не сме да бије!
Ви сте наши хулигани!
• Никада нећемо заборавити невине жртве.
Користићемо их у пропагандне сврхе!
• Операцију смо извршили иако пацијенту није била потребна.
Нисмо имали да му вратимо кусур!
• Србин више никада неће ударити на Србина.
Прешли смо на групно деловање.
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• Имам олакшавајућу околност.
Примам мито, али ме гризе савест.
• Мени сте нашли да нудите мито!
Богу хвала да сте наишли на правог!

Милан Р. Симић
(прва награда за афоризам)

• Глупи су се најбоље снашли. Тако је почео одлив мозгова.
• Криминалне банде су разбијене, али им изборна листа нуди нови 

идентитет.
• Кад Босну ухвати колективно лудило један народ се увек истиче.
• У Босни живе три равноправна народа.
Ако један изумре два друга ће бити још равноправнија.
• Сврби ме длан. А јуче сам се самозадовољавао.
• Некад се јело три пута на дан. Рано се устајало.
• У свијету више људи умире од глади него код нас. То је зато што 

немају питку воду.
• Код нас умире више људи од карцинома него у Етиопији. Ми 

једемо само здраву храну.
• Правда је недостижна. Али, може и на рате!
• Купио сам душек од меморијске пјене. Од тада нити спавам нити 

се ичега сјећам.
• Нема више батина у школи. Сад и ђаци носе пиштоље.
• Кад обрадимо све њиве сигурно ћемо ући у ЕУ. И они морају од 

нечега да живе.
• Видим име комшије на изборној листи. А ја мислио да је он лопов!
• Док криминалци шверцују духан вође пуше лулу мира.
• Ја више ни златној рибици не могу испунити трећу жељу.
• Пожар је под контролом. Обавио је своје.
• Синоћ нисам успио пронаћи свој стан. А знао сам да га је раније 

требало откупити.
• Да нисам извадио новчаник, она не би доживјела оргазам.
• Мој сексуални живот је као предизборна шутња. Напет.
• Не дајте им алкохол! Они су тек стасали за дрогу!
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• Судећи по аутомобилским гумама овђе је зрак на завидном нивоу.
• Врати ми моје лајкове!
• Лако је препознати полицију и криминалце на задатку. Сви носе 

фантомке.
• Прошлост нам је славна. Једемо хљеба од јуче.
• Моја жена је отишла у сигурну кућу. Нашла је спас међу туђим 

шакама.

Екрем Мацић
(друга награда за афоризам)

• Био сам толико мршав да нисам ишао на велики одмор, јер ми је и 
мали био велики.

• Био сам толико мршав, да сам број у дневнику делио са једним који 
није ни долазио у школу.

• Састанак са женом под бурком је лутрија. Испод може бити крш, а 
може да буде и бомба.

• Што би жене рекле: сви што ваљају већ су ожењени. Или нису.
• Каже пршут пршуту: „Вала свака ти је ко његушка!“
• Због доласка нашег пријатеља из иностранства, саобраћај је 

заустављен, шахтови заварени, а снајперисти су по крововима. Никад не 
знаш, шта може да му падне на памет.

• Паметан говори о ономе што зна, а будала о свему осталом.
• Полиција терористима дала тридесет минута да се предају. 

Терористи тражили и 100 порука и шифру за интернет.
• Око 50% људи на свијету никад није обавило телефонски разговор. 

Око 50% је срећно због нечег другог.
• Археолози су пробали мед који су пронашли у гробницама 

египатских фараона и оцијенили да је јестив. Фараони нису.
• Мираз треба вратити у легалне токове. А не овако, како се ко снађе.
• Част клими, али проналазач промаје је за мене геније.
• Живим здраво. Кад некога не подносим, не подносим органски.
• Улази нова лична карта и каже: „Чип, погоди ко сам?“
• Пљачкаш опљачкао банку, али је желео да остане анониман.
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• Пјевачицу зезају на рачун мушкобањастог изгледа. Њу баш заболи 
патка за то.

• Мушкарац запросио ђевојку усред фудбалске утакмице. Она 
пристала. Човјек више нигђе није сигуран.

• Поводом најаве укидања новчанице од 500 евра, хирурзи ступили 
у штрајк упозорења.

• Уколико не волите кувани слатки купус, додајте мало оригана. Још 
је гори.

Предраг Рашула
(трећа награда за афоризам)
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2017. година

Зоран Михаиловић Зоћа                          
(прва награда)      

Шпиро Радуловић
(друга награда)

Никола Драгаш                                           
(трећа награда)    
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Прљави посао
Каква клијентела, такав и посао. Изгледа да ту помоћи нема. Уве-

равају ме да је најбоље не таласати. Ћутим и трпим. Траје то већ коју 
деценију.

Шта све тај олош није улио у мене, то се речима не да описати. Као 
да сам канта за ђубре, постављена да би се у мене истресли и олакшали. 
Сав тај људски шљам би се испразнио у мене, као да је у јавној кући. А 
има и настраних. Реже и грокћу, стењу сласострасно кад се наднесу над 
мене. Згадио ми се живот.

Какве све бљувотине нису сасули у мене. Годинама се таложи тај 
гадлук, чудо да још нормално функционишем. Бива и туча и отимања 
око мене као у некој последњој кафанчини. Какав се све полусвет није 
изређао на мени свих ових година. Што су важнији, то су одурнији, ба-
хатији, настранији.

Балаве по мени, кад ме се дохвате од узбуђења им удари пена на 
уста. А кад се попну не силазе к’о дете с трешње. Да би им доживљај 
био комплетнији савијају ме, уврћу, издижу. Редаљка на мени знала је 
трајати данима и ноћима. Служим им да безочно задовоље своје најниже 
страсти. Неки искезе зубе, мислим, растргнуће ме.

Сава Бабић
(трећа награда)
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Када сврше, обришу зној са чела, значајно ме одмере. Као да ме пи-
тају: да ли ти је икада било боље? Не користе никакву заштиту, све им је 
на вољу. Сви то виде и ћуте. Никако да схватим, зашто ми то раде?

Па ја сам само обичан, бедни скупштински микрофон.

Томислав Дрвар
(прва награда за сатиричну причу)

Споменик
Државни врх се окупио у центру престонице на свечаности откри-

вања импозантног споменика. Парк и околне улице биле су испуњене 
масом људи. Скулптура је била покривена националном заставом и 
сви су с нестрпљењем очекивали да пред њиховим очима заблиста кип 
убијеног државника.

Владар окружен министрима, градским челницима, партијским ли-
дерима и обезбеђењем био је главни говорник.

Окупили смо се данас у овако великом броју да бисмо исправили 
неправду према једном великом човеку. Он је пао као жртва ретроград-
них снага које су желеле да зауставе напредовање наше земље. Данас 
симболично завршавамо процес лустрације – рекао је владар на почетку.

Јавност је с правом тражила да раскрстимо са онима који су погубно 
водили државу, који су се огрешили о народ и који су нам нанели велика 
зла – наставио је он.

Борио сам се и изборио да буде постављен споменик личности која 
је дала свој живот за добро наше деце и будућа поколења. Тек сада са-
гледавамо значај и величину човека који је неоправдано оптуживан и 
блаћен, нападан – и на крају мучки убијен! Данас, међутим, исправљамо 
неправду према њему – поручио је владар, а после ових речи уследио је 
аплауз присутних.

У структурама власти не сме да буде места за оне који су у бившем 
режиму угрожавали ваша права, компромитовали државне функције, ра-
дили за тајне службе, бавили се шпијунажом и богатили се на рачун 
народа – први човек власти је после ових речи поново добио пљесак, а 
чули су се и гласни повици одобравања.
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Говорник је затим пришао споменику и енергичним потезом повукао 
заставу испод које се указао монументални споменик.

Хеј, о чему је овде реч? – Запитао је првог човека до себе један го-
сподин који је стајао на ивици парка, неколико стотина метара од новог 
кипа. – Ово је нека забуна! Можда не видим добро, али овај споменик 
уопште не личи на убијеног демократског премијера. Мени много више 
личи на бившег председника диктатора!

Ћути и аплаудирај! – непознати човек му је дао пријатељски савет.

Александар Чотрић
(друга награда за сатиричну причу)

У чамцу
Једног јутра, желећи што пре да пређе на другу обалу реке, у први 

слободан чамац уђе нестрпљиви и арогантни интелектуалац који, чим 
се представио чамџији, поче да му набраја академске титуле и функције 
које тренутно обавља, а затим настави да се хвали својим разним умећи-
ма. Чамџија га је посматрао и ћутећи климао главом. Кад су стигли на 
пола пута, он га прекиде и рече:

- Опростите господине, умете ли да пливате?
Интелектуалац му крајње изненађен одговори:
- Не умем.
У том случају, господине – огласи се чамџија – бојим се да све ваше 

вештине неће бити ни од какве користи, јер чамац тоне.

Данијела Вучевић
(друга награда за сатиричну причу)

Улазак
Због чега желите да се учланите у нашу странку?
Просто, допадате ми се. Свиђа ми се што сте либерални, а опет 

баштините традицију наших славних предака. За Европу сте без резер-
ве, а негујете симпатије према братској мајчици Русији. Држите се војне 
неутралности, а тесно сарађујете са североатлантским савезом. Подржа-
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вате културу, али не дате да постане претешко бреме за буџет. Млади су 
вам на првом месту, а не допуштате да их има превише. И најважнији, 
расписали сте тендер за асфалтирање улица на периферији, а нећете до-
зволити да моја фирма не буде изабрана, ако ме разумете. Биће и вама и 
мени... Ја сам послован човек, знам да препознам оно што вреди.

Примљени сте!

Миле Пушкарић
(трећа награда за сатиричну причу)

Афоризми
• Свако је истину сахранио на свој начин.
Они по католичким, а ми по православним обичајима!
• Не само да имамо злочинце за сва времена, него и за све узрасте!
• О то дрво обесили су му се и отац и стриц и баба и деда... 
То је његово породично стабло.
• Прошлост у Србији увек иде испред свог времена.
• Најмлађи комшија – прислушни уређај последње генерације!
• Овде су само психијатријски случајеви отворене личности.
Што умисле то и буде!
• Неко је полицајац, неко криминалац, а неко мора да ради оба посла 

да би преживео!
• Мир који склопимо, морамо и да расклопимо.
Да би и следећа генерација имале с чим да се игра!
• У нашој кући само мој стари отац зна шта је то демократија.
Причао му деда...
• Полтрони су пузавице који не расту много.
Само до висине нечијег дупета.
• Оне који раде за ексере најлакше је закуцати за дно!
• Наша сиротиња је прави феномен.
Стално расте, а нема ни леба да једе!
• Дезертери су нелегално покушали да свој живот изнесу из земље.
Одузели су им га на граници!
• Јебеш ти ту државу у којој кредом по асфалту више црта полиција 

него деца!
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• Народ који нема пара ни за једно пиће, брзо ће да се отрезни!
• Да би у Србији завршио основну школу потребно је да знаш бар да 

читаш и да пишеш.
За факултет ни толико.
• Отишао сам корак испред данашње моде.
Не само да носим поцепане фармерице, него су ми и гаће такве!
• Ма, ма каква проституција?!
Једва смо и криминал легализовали?
• Сви народи трубе о својој храбрости.
Само ми гусламо.

Нинус Несторовић
(прва награда за афоризам)

• Жена ми је толико јако хркала да сам морао да је убијем.
Сад спава као заклана.
• Не сеците грану на којој седите.
Нећете имати где да се обесите!
• Није лепо да се смејемо инвалидима.
Зато не пишем афоризме о нашој фудбалској репрезентацији!
• Купио сам најскупље уже да се обесим.
Једном се живи!
• Писац! То је оно кад си бесмртан а једва живиш!
• Заљубљен сам у себе.
Увек се заљубим у неку будалу.
• Ако умрете од глади, фискални рачун погребних трошкова чувајте 

за наградну игру.
• Исусе, како да нађем паре за вечеру? Ако није тајна...
• Спречио сам лекара да ме прегледа.
Боље спречити него лечити.
• Купио сам најбоље таблете за спавање.
Сад од среће не могу да заспим!
• Само интелигентан човек може да схвати да је глуп.

Марјан Ангеловски
(друга награда за афоризам)
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• У свету постоји једно царство, а у Србији царство једнога.
• Сецикеса је напредовао.
Сад пресеца свечане врпце!
• Тренутно је нерешено са ЕУ.
Ми без Косова, они без Британије.
• Од два зла изабрали смо и Америку и Русију.
• Ако не миришеш на власт, то смрди на издају!
• Ко не верује у црно/белу истину, вероваће и у шарену лажу.
• Годо је постао директор Канцеларије за брзе одговоре.
• Власт нема слуха за народ.
Боли је уво.
• Одлазите из Србије?
Посао или незадовољство?!
• Србија је земља великих лопова, малих плата и средње жалости.
• Купујете Србију?
Са или без грађана?
• Криминалцима је улазак у политику излаз у случају нужде!
• Власт гуши медије који даве причама о диктатури.

Братислав Костадинов
(трећа награда за афоризам)

Саша 
Димитријевић                                             
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2018. година

                                                        

          

Саша 
Димитријевић                                               
(друга награда 
за карикатуру)   

Сава Бабић
(друга награда за карикатуру) 

Васо Крчмар
(прва награда за карикатуру) 
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Алатке
Догодиле се велике промене у малој држави, земљи где су сва 

чуда могућа. Овде су, супротно логици и природним законима, алатке 
постале поседници власти! Чекић је председник. Шрафцигер илити 
одвијач премијер. Шрафови - вијци, десни и леви, заправо су министри. 
Са и без портфеља. Грабље помоћници и заменици министара. Будаци 

Петар Гуглета                                         
(трећа награда за карикатуру)  

Никола Драгаш
(трећа награда за карикатуру) 
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саветници. Лопате личне асистенткиње. Ексери чланови владајуће 
партије.

Нервозни чекић свако јутро, ради физичке кондиције, закуца гомилу 
ексера. Уз пут поткачи и шрафцигер, да га пробуди. Онда буновни 
одвијач крене у акцију. Према потребама и заслугама, одвија и заврће 
вијке са равном главом. Оне са шестоугаоном главом малтретира његов 
заменик, окасто-виласти кључ. И тако сваки дан. Неко некога удара, 
закуцава и уврће.

Чекић, звани мацола, нервозно лупка по поду због чега се државна 
зграда, некада давно власништво локалног фабриканта, тресе као да је 
удара земљотрес од пет Рихтера. 

- Ајде, смирите се, мајку вам! - бесни мацола и снажно удара по кон-
ферецијском столу који се распада на пет делова.

- Мир, мир, бре, или ћу вас све да заврнем! - прети шрафцигер.
Шарафи се смирише. 
- Предлажем да у владу уведемо клешта комбинирке - предлаже че-

кић.
Одвијач потврдно-полтронски клима главом. Шрафчић кристално 

чисте главе се гласно пита:
- А шта ће нам комбинирке?
- Да раји, кад затреба, секу струју, каблове за интернет и кабловску 

телевизију - одговара мацола.
- А... то... - мрмљају шрафови.
- Тишина тамо! - виче чекић.
- Немој да затежем! - поново прети шрафцигер.
- Имам још један предлог - каже чекић.
- Генијално! - ускаче масан и од употребе већ излизан шраф.
- Оћеш да те приврнем?! - љутито пита одвијач.
- Увешћемо и маказе - наставља главни.
- Бљак! - оте се једном шрафу. - Оне не припадају нашој класи.
- Блесане, ће те кратим за главу! - режи шрафцигер.
- Мамлазе, - брунда чекић и наставља - маказе ће бити задужене  за 

цензуру књига, новина и часописа. Ако нам се нешто не допадне, оне ће 
их све исећи на ситне комаде.
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- Е, јесте паметни, шефе! - дречи крамп.
- Дивноооо! - певуше грабље.
- Браво! - деру се шрафчићи док чекић одлази праћен лопатама.

Мића М. Тумарић
(прва награда за сатиричну причу)

Зец
На повратку из града, у излогу продавнице кућних љубимаца, видим 

натпис о продаји патуљастих зечева. Увијек сам желио да имам патуља-
стог зеца. Патуљасти зечеви, врло мало нарасту и остају мали, слатки 
и патуљасти, до краја живота. Уђем у радњу и питам љубазног продав-
ца јесу ли стварно у питању патуљасти зечеви. - Наравно! - помало ув-
ријеђен, одговори продавац. Погледам у корпу, гђе је заиста било неко-
лико зечића. Узмем једног. Сивог. Ми живимо на селу, а рачунам, сиви 
се мање прљају.

Прве недеље, добио је двије киле. Друге недеље, прешао је у тежу ка-
тегорију и са девет килограма заузео солидно дванаесто место на имању. 
За два мјесеца, са 15 кила, прешао је пса, мачку, све гуске и мог млађег 
сина. Ја га купио да се дијете игра са њима, а трећи месец затекнем га, 
он се игра ђететом. Прво смо га звали Зеко. Па Џеки, па Сивоња. Сада га 
не зовемо никако. Долази сам и улази како хоће. Важно је да врата буду 
отворена. Због врата. Није пријатно чути како изваљује багламе. Испрва, 
стрепели смо како ће проћи са другим животињама. Прво сам га држао 
затвореног, а послије се одомаћио и уклопио. Данас, кад га пустим у дво-
риште, друге животиње се саме затварају. Сједнемо да вечерамо, треба 
позатварати кокоши, овце и краве, ђеца пусте зеца. Он изађе и направи 
повечерје. Прије неки дан сам затекао јуне од двјеста кила, како покуша-
ва да се попне на дрво. Јутрос, опет гањао пса по дворишту. Прво нисмо 
знали који је који. Сад знамо. Који први закука, то је пас. Мачка с лусте-
ра није сишла од Нове године. Храну јој дајемо с мердевина. Мишеви 
коло воде. Жена се више не боји ни мишева, ни паукова, ни комуналне 
полиције. Само зеца. Мој ћаћа, није начисто. Гледа мало зеца, гледа мало 
плуг, мало друге прикључне машине. Знаш ли ти колико троши трактор? 
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- рече неки дан, гледајући ме право у очи. И у зеца. А ђеца? Ђеца ко ђеца. 
Воле зеца. Старији син ме јуче питао, смије ли ићи на њему у школу.

Каже: „Дај тата, нећу јурити“. Нека. Купиће тата мотор. А, једе к`о 
ала. Сваки пут једе као да му је први пут. Или, као да је последњи. Кра-
вама смо смањили порције. Бик се љути јер су неки купци гледали њега, 
а испод ока шацовали зеца. Бира храну. Шаље нас по купус. Из супер-
маркета. Кад је добро расположен, пасе. Не чупка траву. Чупа бусење и 
гађа нас из забаве. А што брабоња... Чистимо сваки дан. А сваки други 
дан са женом правимо нови распоред брабоњака. Недељом, генералка. 
Наишли неки Далматинци, мисле ми боћамо, бокте! „Комшија, лијепа 
ти тог магарета! Нисмо знали да си и ти оздо“ - виче један. Ја ћутим, и 
тимарим зеца. Немам ја времена за причу са доконим свијетом.

Организују неки Крајишници кориду, ми смо ове године фаворити.

Предраг Рашула
(друга награда за сатиричну причу) 

Базар истине
Државне продавнице истине су радиле пуном паром. Народ је 

куповао истину у разним облицима, малу, велику, шарену, и са разним 
садржајима. Истина је ишла као алва. Недељом, када не раде радње, 
грађани су се окупљали код градске чесме и размењивали истине. 
Две мале за једну велику, две о образовању за једну политичку... 
Продаја је цветала и преко гледаних телевизија и таблоида поготово. 
У супермаркетима су отварани шалтери за мењачнице. Ко донесе сто 
малих лажи може да их размени за једну велику истину.

Због велике потражње, власт је једва успевала да произведе толико 
истина, па је и квалитет почео да пада. Појавиле су се полуистине, 
реплике оригинала, цветало је и црно тржиште. А онда је један клинац 
случајно огребао тек купљену истину, растурио је и унутра нашао малу 
и скривену лаж. Продерао се на сав глас, а грађани су се узнемирили. 
Почело је гунђање, а на неким местима и отворена побуна.

- Сад видимо зашто је власт откупљивала толико лажи - викао је 
један пензионер.
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Напету ситуацију је решио министар финансија. Поднео је влади 
предлог за лекс специјалис, којим се хиљаде тих малих лажи званично 
проглашавају великом истином. Народ је почео да разбија своје истине 
и вади мале лажи. Као туцање јаја за Ускрс. Сви су били усхићени.

Био је то васкрс поверења грађана у државу.

Драгутин Минић Карло
(друга награда за сатиричну причу)

Живка и Савка
Док је био млађи, још у она „вунена времена“, писац је зарађивао 

за живот пишући „приче из живота“, а спасавао душу сатиричним при-
лозима за „Јеж“ и омладинску штампу. Све објављено чувао је у две 
фасцикле, означене са „Живка“ и „Савка“. Живка је морала да буде до-
терана и нашминкана, да баш не кажемо лакирана, а Савка му је увек 
испадала некако ружњикава. Живка је показивала чврсту веру и носила 
наду да ће једног дана и стварност бити тако ведра и тако лепа, а Савка 
је покушавала да упозори и опомене. Није вредело, Живка је све више 
умишљала да је најлепша на свету, а Савку су оптуживали да свему под-
меће искривљено огледало.

Онда су дошла „слободна времена“, кад су укинути и хумористич-
ко-сатирични и омладински листови, па су се и Живка и Савка сретале 
у дневним новинама, али су се углавном бавиле суседством и осталим 
комшијама. Живка је морала да буде претерана и крвава, а Савка још 
ружнија, још циничнија и још пакоснија. Живка је требало да свима по-
каже „шта нам раде“, а Савка да упозори и опомене све који се нису сла-
гали што то исто и ми радимо њима! Да писац не би пуно размишљао, 
све више је добијао Живку на тацни, сређену и скоцкану у неким ку-
хињама, а како треба да изгледа Савка показали су неки магарци који су 
написали и објавили чувену причу „Војко и Савле“.

Онда су дошла „досадна времена“, у којима су и Живка и Савка про-
теране из свих медија. У ствари, Живка је могла да се појави само у ста-
рим хаљинама, а Савка ни тако, јер су убрзо дојучерашњи противници 
постајали коалициони партнери, па је писац морао да пређе на писање 
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и преписивање партијских саопштавања. Да би спасао душу, почео је да 
измишља Живку која је свима личила на Савку.

Онда су дошла „напредна времена“, и њих две су постале близна-
киње. Више нико није знао која је Живка а која је Савка, па се све чешће 
догађало да за неке важне приче и сам писац помисли да су више за са-
тиричне сајтове него за ударне информативне емисије и предње стране 
у новинама.

Проблем разликовања „прича из живота“ и сатиричних прилога ре-
шен је тек ових дана, кад се Живка трајно преселила у Задругу, а Савка 
постала члан парламента!

Иван Мрђен
(трећа награда за сатиричну причу)

Слободни медији
- Знате ли драги министре зашто сам вас звао?
- Не знам, господине председниче.
- Страни медији јављају да код нас не постоји слобода штампе.
- Свашта од њих. То трубе страни плаћеници и домаћи издајници, 

али навикли смо ми на то.
- Успео сам да слику о нашој напаћеној земљи пошаљем у свет. Нико 

нема право да нас блати, кад нас цео свет уважава.
- То пишу они који вам завиде на успесима. 95% медија је у нашим 

рукама слободно.
- Да, али тих 5% неслободних медија су нам кост у грлу. Треба их 

што пре ослободити. Треба поставити нове уреднике и направити нову 
програмску шему. Зато сам вас звао.

- Па све време радимо на томе, господине председниче. Упадали смо 
у редакције и затварали новинаре, стављали катанац на врата. Судије су 
им изрицале драконске казне. Резултати су видљиви на сваком кораку. 
Вама су, драги председниче, у сваком тренутку отворена врата медија. 
Можете да сазовете хитну конферанцију за штампу и објасните народу 
колики је успех реформи.

- То и радим. Синоћ сам био на државној телевизији. Десет минута 
у ударном термину ТВ Дневника образлагао сам грађанима како ће им 
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бити, како им је било и како им је сада. Директор ме је назвао и рекао ми 
да је то била најгледанија емисија у целој земљи.

- Само напред. Ослободићемо ми тих 5% неслободних медија, не 
био ја министар информисања у вашој влади.

- Користите све расположиве ресурсе. Нећу дозволити да нам неко 
каља позитивну слику у свету. Неверне Томе ће увидети да постоји само 
једна истина, док сам ја на власти. Она коју пласирају слободни медији.

Зоран Додеровић
(трећа награда за сатиричну причу)

• Довели су нас до лудила.
Даље можемо сами.
• Најдаље стигну они који беже од одговорности.
Знају да смо голи и боси. Зато нам обећавају рај.
• Није тачно да свет не зна истину о нама.
Сви нам се смеју.
• Коначно си на правом путу за Европу.
Не окрећи се сине!
• Купио је диплому.
Магистратуру је добио гратис.
• Вођа не броји овце пре спавања.
Завршили су се избори.
• Власт има ограничен рок трајања.
Осећа се у ваздуху.
• Грађани другог реда увек први дођу до контејнера.
• Вођа не носи лудачку кошуљу, али га сви препознају.
• Бог је први почео да загађује земљу.
Створио је човека.
• Потрошио сам целу плату за један дан.
Све што је лепо кратко траје.
• На Балкану живе много оригинални народи.
Ту је свако луд на свој начин.
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• Нећемо завршити као промашени случај
- сви нас држе на нишану.
• Онима што улазе без куцања сва су врата отворена.

Миле Ђорђијоски
(прва награда за афоризам)

• Знамо ми добро шта је мултимедијална умјетност.
Сваки концерт наших популарних пјевачица истовремено је и 

изложба.
• Министар одбране најављује обавезну војну обуку за све.
Ето јединствене прилике да и он одслужи војску.
• НАТО бомбе су биле међународна донација.
• Фотографије се праве због успомена.
Зато наши људи све чешће сликају шта једу.
• Како је било на весељу?
Нисам позван да о томе говорим.
• Кад млад брачни пар намјешта стан најважнија је спаваћа соба.
Све остало ће се направити.
• Листање буквара је прворазредни догађај.
• Колико сам пута рекао да нећу да се кандидујем за ту функцију?
Гласајте за мене, јер сам одржао ријеч.
• Знао сам да ће баш он бити предсједник.
Није вратио оловку кад је гласао.
• Ми смо незаобилазни фактор.
Све иде преко наших леђа.

Станислав Томић
(друга награда за афоризам)

• Знамо да постоји излаз.
То је све што знамо о излазу.
• Нека се припреме невине жртве.
Биће нам поново потребне.
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• Боже, који ти је ђаво?
• Операција није успела.
Ако је за утеху, обдукција је прошла без грешке.
• Верујем пацијентима.
Коверте не отварам у њиховом присуству.
• Тешко нам је пао долазак интелектуалаца у народну кухињу.
Има их који једу за двојицу.
• Надамо се да ће правда да победи.
Зато смо и подмитили судију.
• Кажете, за шаку долара.
Договорено!
• Вођа је непроверени патриота.
Штити га председнички имунитет.

Милан Р. Симић
(друга награда за афоризам)

• Купила сам козу.
Време је да и ја неког измузем!
• Какво је време дошло децу је теже вратити на прави пут, него из-

вести.
• Ми смо једини народ који, кад хоће да се исплаче, наручи песму.
• Што год да посеје, наш сељак обере зелен бостан.
• Нама су промене у крви.
Паметнима су - у глави.
• Преци су нам сишли са дрвећа.
Ми ћемо с памети.
• Појединцима је видокруг веома сужен.
Гледају само у свој џеп.
• Ми смо народ са посебним потребама.
Зато нам је демократија ометена у развоју.
• У Србији нису само жеље пусте.
Пуста су и читава села.
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• Навикли смо да живимо лоше.
То не може да изађе на добро.

Јелена Кујунџић
(трећа награда за афоризам)

• Нас и Руса С • 300
• Све смо ближи ЕУ. 
Сада нам ни жичана ограда више није тако далеко.
• Како сте намлатили паре?
Батињањем.
• Само су рупе у закону правно обавезујуће.
• Непрестано гледање у прошлост је вид слепила.
• Срби имају вођу и други отац им не треба.
• Откако је лудница откључана, тражи се кревет више.
• Човек је човеку вук и у друге сврхе се не може употребљавати.
• Сведоци нису ништа видели.
• То им је професионална деформација.
• Руке су им крваве до лаката,
а тек су почели да перу своје биографије.
• Природна је отишла, а вештачку интелигенцију немамо.
• Кадија те тужи, кадија ти суди.
Тако се штеди буџет.
• Уходали смо се па сад све боље пузимо.

Братислав Костадинов
(трећа награда за афоризам)
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Хумор и сатира лече душу
Када је у јесен 1968. године у Шапцу одржана прва Чивијада, имао 

сам 20 година и почињао да се бавим „чивијашким послом“, да пишем 
хумор, а касније и сатиру у култној емисији Радио Београда „Минимакс“. 
И ево, више од пола века, Чивијада и ја другујемо, а  као да је јуче била 
та, по много чему значајна 1968. година...

Сећам се како је Шабац био сав у знаку белосветског вашара хумора 
и сатире. Панои од хотела „Југославија“ па све до кафане „Шаран“ били 
су исписани афоризмима и епиграмима наших, у оно време најбољих 
афористичара. У бункеру, у Великом парку, била је изложба карикатура, 
а мој град је постао престоница смеха и заувек уписан на светској мапи 
хумора и сатире.

Године су пролазиле, мењали су се председници Чивијашке Репу-
блике, међу којима су били људи од имена и кредибилитета, а и сам сâм 
имао ту част и привилегију да будем један од њих, изабран  демократ-
ским путем, помоћу гласачких листића у кафани „Точкоња“. Пошто су 
хумор, а нарочито сатира по природи ствари уперени готово увек против 
актуелне власти, Чивијада је имала и тешких тренутака, када је била 
забрањивања. 

Данас нема хотела „Југославије“, ни кафане „Шаран“, али је остала 
Чивијада која окупља најоштрија пера српске сатире и која представља 
овај град у најбољем светлу. Као њен савременик и активан учесник, 
желим јој дуг век и здрав хумор, а посебно сатиру, јер они лече душу и 
ослобађају човека из свакодневних окова. Драго ми је што ће се историја 
Чивијаде бити преточена у књигу, јер ће то бити трајан доказ о ономе 
што се десило у протеклих пола века.

Раде Ђерговић, афористичар
(Извод из рецензије)
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Белешка о писцу
Стана Муњић, писац кратких прича и дијалошке прозе, повесничар 

културних и просветних дешавања у својој средини, по школском 
образовању је специјалиста дидактичко-методичких наука у области нас- 
таве математике, а по вокацији новинар и писац.

Члан је Удружења књижевника Србије.
До сада је објавила четрнаест књига.

Библиографија: Шабац у друштву хуманих (Општинска организа-
ција Црвеног крста, Шабац, 1996),  Ивицом речи  (Заслон, Шабац, 1997), 
Голе приче (Заслон, Шабац 1997), Златне нити (Музичка школа „Ми-
хаило Вукдраговић“, Шабац, 1998), Наше дете (Предшколска устано-
ва „Наше дете“, Шабац, 1999) Ти и ја  (Културно-просветна заједница, 
Шабац, 2000), Син српског Ивањдана (Заслон 2000, Графопапир 2001, 
Графика 2009. Шабац), Снага добра  (Општинска организација Црвеног 
крста, Шабац, 2001), Трагом истине – др Млађа Милошевић  (Круг, Бога-
тић, 2002), Чувар народног здравља  (Завод за заштиту здравља, Шабац, 
2005), Све наше Чивијаде  (Demo group, 2013), Педесет година заједно 
Бранко и Хор 66 девојака  (Арт студио, Шабац, 2013), Најбоље чивије 
свих наших чивијада  (Demo group, 2014),  Приче из Рабаџијског шора 
(Међуопштински историјски архив, Шабац, 2016).
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