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ВИРУС
(Вирус ушао у државно предузеће.  

То се зове породични кластер!)
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Корективни имунитет

Док нашем народу објасниш 
да корона вирус напада органе за дисање 

а не органе за варење, 
оде сав тоалет-папир!

***
Наљутио ме текући рачун, 

али сам зачас рашчистио с тим!

***
Научници су утврдили да секс пред спавање 

 гарантује миран сан. 
Па се ти не трзај!

***
Импотентни су највише надркани!

***
Кажу да ће и након короне предложена дистан-

ца за грађане БиХ бити два метра. Значи,  
мораћемо да се приближимо једни другима!

***
Секс је толико једноставна ствар да је прави  

интелектуалци одраде за мање од минут.

***
Много лакше се поднесе минус на термометру 

него онај у новчанику.
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Миладин Берић

***
Прости људи зачас ситуацију направе  

сложеном.

***
Правда је на нашој страни. 

Остало још само да подмитимо судије.

***
Како да јој покажем у ком грму лежи зец 

кад сам се депилир’о.

***
Плагирао сам афоризам. 

Зашто да одличан афоризам 
има само једног аутора. 

***
Нормално да смо у проблему. 

Умјесто да смо производили маске, 
ми смо производили маскиране!

***
Баба се заиста труди 

да не осјетим то што немам деду. 
Пустила браду и бркове!

***
Тарабићи су предвидјели 

да ће свијетом владати жути. 
Вирус Корона!
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Корективни имунитет

***
На контролном часу 

данашња дјеца су као бубице. 
Да би чула бубице! 

***
Кад  видим рачун за воду – пустим сузу,
а кад видим рачун за струју – дрмне ме. 

***
Ако вам од мене стигне порука 

у којој хвалим власт, 
знајте да је вирус!

***
За негативан природни прираштај  

најзаслужније је туцање. 
У мозак!

***
У Републици Српској у вријеме пандемије  

кренула школа на даљину и за одрасле.  
Мтел откључао еротске канале.

***
У нашој породици све је наопако. 

Тата се подедао, 
а деда подјетињио.
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Миладин Берић

***
У најужем кругу за награду 

остали су само они најшире руке!

***
Свиђају ми се жене 

које на себи имају некакву аномалију. 
Рецимо велике сисе!

***
Мама каже да сам исти тата. 

Трећу годину заредом 
падам на поправнoм.

***
Корона изолација дезертерима 

пада теже него рат!

***
Подржао сам изградњу луднице. 

Треба мислити на старе дане!

***
Када сам видио са каквом рутином наш познати 

бизнисмен ставља маску, 
одмах сам сконтао одакле му паре!

***
Од када смо у школе увели Болоњу, 

наши ђаци уопште више не одударају 
од западних ђака. 
Не знају ништа.
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Корективни имунитет

***
Брак је једини рат из којег је могуће изаћи са 

увећаним бројним стањем.

***
Човјек остари у тренутку кад схвати да више 

ужива гледајући добар танго 
него добре танге!

***
Боље да се мјере укидају поступно 

него постхумно! 

***
Циљ сексуалне револуције 

није да се неко побије 
већ да се нешто пробије!

***
Добри ђаци се много обрадују почетку школске 
године, али ни приближно колико родитељи!

***
Нормално да смо лако прихватили 

обавезно ношење маски. 
Нама ни раније нису дали дисати! 

***
Највећу шансу да полуди има онај 

који кад му стану на жуљ 
узме нешто за живце!
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Миладин Берић

***
У нову годину сам ушао онако 

како сам живио у старој. 
Четвероношке. 

***
Ташта је заслужила да је частим летом. 

Са балкона.

***
Особе које се воле своју љубав што прије  

требају да крунишу браком. 
Није то тако страшно, 

а обично и не траје дуго!

***
Афоризам је заиста парадокс. 

Пишеш га да би наудио другима, 
а наудиш само себи!

***
Кад се саставио са памећу 

развео се од супруге.

***
Скинули смо маске. 

Прогледали смо! 
***

Неко ми је украо идентитет. 
Баш се усрећио!
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Корективни имунитет

 ***
Како да јој покажем колико је сати 

кад ми је пала казаљка!

***
Лако је изборити се за право гласа у држави. 

Избори се ти за право гласа у кући!

***
Некада смо са поносом организовалу војну, 

а сада геј параду. 
Изгледа да нам је заказало свијетло оружје! 

***
Вода испари на сто степени, 

а плата за два дана!

***
Када веза спадне на нижи ниво 

тек онда је на вишем нивоу.

***
COVID 19 је праведнији од закона. Код њега 

не вриједи ни посланички ни страначки 
имунитет!

***
Након наступа публика ми је пљескала, 

а полиција ударала пљеске!
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Миладин Берић

***
Жени на вријеме треба рећи: 

Паре на сунце! 
Иначе ће да испаре.

***
Бравар би давно нашао кључ 

да свака недјеља не буде кључна!

***
Напокон је нађено право мјесто 

да се објеси истина. 
Мачку о реп!

***
Онај који све држи у себи 
кад тад ће отићи од себе!

***
Жена папучара одговорна је 
за све поступке свога мужа. 

По командној одговорности!

***
Ко преживи ово –

примиће оно!

***
Најтеже из дупета у главу 
долази оном ко има срце!
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Корективни имунитет

***
Када је секс у питању, 

потпуно сам свјестан својих немогућности!

***
Узео је превелику дозу вијагре. 

И кокнуо сам себе!

***
У корона експерименту најбитније је 

не бити циљна група!

***
Зашто осуђивати оне који су купили књигу 
наше најпознатије старлете кад је огромној 
већини то прва купљена књига у животу?!

***
Кад ти више не остане ништа– 

лако је дати све!

***
Оно што споји живот, 

разведе Фејсбук!

***
Способан свештеник зачас дође 

до најскупљег руха. 
У име Оца, Сина и Светог духа!
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Миладин Берић

***
Некад су хапшени они са маскама, 

а данас они без маски.

***
Нормално да се мучим 

са писањем еротског романа 
кад немам никаквог искуства!

***
Онај ко сједи на двије столице 

највише уштине државу.

***
Захваљујем Фотошопу што ми је омогућио 

да и ове године идем на море!

***
Нама ништа није право. 

Зато што смо накриво насађени!

***
Не знам да ли више жалимо 

за оним годинама 
или за оним килама!

***
Рано сам се оженио 

јер сам касно дошао до памети! 
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Корективни имунитет

***
Прекомјерно гледање порно филмова  

негативно утиче на здравље мушкарца.  
Изазива жуљеве на руци. 

***
Кад чујем новинаре како погрешно изговарају 

одређене ријечи 
умало ме не стрефи инфракт!

***
Ко се задњи смије 

преживио је корону!

***
Излазак на изборе је исто 

што и одлазак на геј параду. 
Идеш иако знаш да ћеш бити нагужен!

***
И кад се оптужени брани ћутањем 

има шта рећи!

***
Без обзира на то што је она за мене закон, 

стално тражим рупе у закону.

***
Била је фригидна. 
Пробио сам лед!
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Миладин Берић

***
Изгледа да је ипак боље на оном 

него на овом свијету. 
Квадрат гробнице скупљи од квадрата стана!

***
Најбрже стане на своје ноге онај 

који граби и рукама и ногама!

***
Наше школство треба трансформисати  

у складу са потребама привреде. 
Нажалост, не наше

него Њемачке!

***
Када је сазнала да је кокуз, 

из муватора га је пребацила 
у гњаваторе!

***
Некаква бараба ми је подерала супругу. 

Не крпим ја то!

***
Кад брачни друг окрене леђа брачном другу то 

се у нормалном браку заврши разводом. 
А у геј браку спојем!
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Корективни имунитет

***
Џаба што си оставио срце на терену 

ако ти је глава остала код куће!

***
Брак је толико девалвирао 

да би требало увести да се златни пир 
слави након десет година!

***
Стварно смо мизерно плаћени. 

Одведеш „жену на сат“ у „стан на дан“ 
и оде мјесечна плата!

***
Они са државних факултета 

запошљавају се једино код приватника, 
а они са приватних једино код државе. 

То се зове баланс!

***
Једини је од Руже добио шипак! 

Или је геније или је смотан!

***
Секс је потенцијална ствар!

***
Брак почиње кад се жена пренесе преко прага, 

а завршава када пређе праг!



20

Миладин Берић

***
Стекла би Босна колективни имунитет, 

али нема колектив!

***
Разлика између правог мушкарца и геја је у 

томе што је први оперативан, 
а други кооперативан!

***
Књига је најбољи човјеков пријатељ. 

Зато је и спала на два слова!

***
Ново вријеме захтијева нове вјештине! 
Из тог разлога данас најбоље живе они 

за које се не зна шта раде!

***
Иде нам од руке 

да добијемо ногу!

***
Ако вам је жена већ имала судар, 

онда је боље да то буде ударац на џеп 
него на образ!

***
Мушкарац је као комарац. 

Радо би да убоде, 
а стрепи од запрашивања!
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Корективни имунитет

***
Улагање у груди које је дало видљиве 

али не и опипљиве резултате 
је бацање пара!

***
Између  супруге и мене 

више не стоји њен љубавник. 
Сад лебди!

***
Рекао сам јој у лице да ништа не зна 
да не би послије било – нисам знала!

***
Сваки сљедећи пут је лакше умријети. 

***
Умало да добијем 

веома цијењену књижевну награду. 
Фалило ми је само триста евра.

***
Из нашег грађевинског предузећа 

су током ноћи нестали сви елементи 
тако да за кривичну пријаву нема елемената!

***
Имам уредан сексуални живот. 

Уредно га немам!
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Миладин Берић

***
Једини лијек против корона напасти је секс. 

Зато су ови 65+ у великој опасности!

***
Комшиница ми је позитивна на корона вирус. 

Готов сам!

***
Откад сам сазнао да ми је пуница 

кад је епидемија у питању 
најризичнија категорија, 

обилазим је сваки дан!

***
Ко нема капитала 

тај је капитула! 

***
Обожавам нудистичку плажу 

јер је то једино мјесто 
гдје се осјећам надмоћно!

***
Данас још само зубар зна извадити коријен! 

***
Главна тековина геј револуције је у томе 

да се жена не превари са другом 
већ са другом!
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Корективни имунитет

***
Добра ствар је што смо и ми једном успјели да 
достигнемо максимум. А лоша што је у питању 

епидемија.

***
Кад је завршетак пандемије у питању, пун сам 
оптимизма. То ћете моћи прочитати у мом но-

вом роману „Деценија короне“!

***
На пола пута смо да стекнемо 

имунитет стада. 
Имамо стадо!

***
Успјели смо у накани да корона не уђе у болни-
це. Можда захаваљујући томе што се пацијенти 

прегледају испред болница!

***
У будале је и “мали” велики!

***
Донио сам комшији, с којим сам у свађи,

с мора на поклон десет литара слане воде. 
Да му подигнем шећер!

***
Након пандемије мораћемо засукати рукаве. Да 

примимо вакцину!
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Миладин Берић

***
Лако је било бити срећан 

кад други нису имали ништа!

***
Чувајте се емотивних веза 
јер их је већина мотивна!

***
Не треба бити превише љут на комарце. 

За разлику од неких других напасти, 
они нам пију крв 

само током једног годишњег доба!
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СЕМАФОР
(Босна Шверцеговина)
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Корективни имунитет

Однедевано су смањени услови 
за добијање азила у БиХ. 
То се зове луди попуст!

***
Може бити да је полиција имала намјеру да ло-

пова стрпа у затвор, 
али је Влада била бржа.

***
Нас су одавно прешишали 
и они које нисмо шишали 

ни два посто!

***
Држава ме је убиједила 
да нисам обична нула. 

Пореским бројем.

***
Хирург ме је ставио на листу чекања.

Чека да добијем плату!

***
Постоји простор за повећање плата, 

али то није наш простор!

***
Најважнији дио посла је одлука 

с ким не треба имати посла.
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Миладин Берић

***
Напокон имамо вођу 

који неће завршити у Хашком казамату. 
Већ у неком од домаћих.

***
У посљедње вријеме 

нису нам све овце на броју. 
Неке су отишле у Њемачку, Италију, Слове-

нију, Словачку!

***
Свугдје у свијету супротности се привлаче,  

само код нас ратују!

***
Имао сам половично успјешан наступ. 

Није ме упамтио народ, 
али јесте полиција!

***
Напокон имамо власт од Бога дану. 

Изабрали су је они 
који су отишли Богу на истину!

***
Учланио сам се у владајућу странку 

само да би ме научили како се краде. 
Треба учити од најбољих!
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Корективни имунитет

***
Ми смо били одсјечени од свијета 

много прије него што је замео снијег. 

***
Код нас још нема масовних убистава. Нисмо 

достигли тај степен демократије.

***
Завршио сам скуп факултет 

да бих био јефтина радна снага!

***
Владајућа странка је централни предизборни 

скуп направила на гробљу. 
Тамо има највише гласача!

***
Док нас је водио бравар 

нисам се осјећао као брав!

***
Јутрос ме је пребила група малољетника. 

Дјеца су војска најјача!

***
Правда је на нашој страни. 

То значи да се једино можемо надати  
неправди! 
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Миладин Берић

***
Нашем пензионеру прописали лијек 

који се пије три пута на дан након јела. 
То је више шаљивџија него доктор! 

***
Оне који су дали крв за отаџбину оваква  
држава посљедње ставља на инфузију!

***
Направићемо тунел испод Босне и Херцеговине. 

Да мигранти не би пали у депресију 
док су у транзиту!

***
Поново смо изабрали диктатора. 

То је наше демократско право!

***
Босански семафор. 

Док смо прелазили из црвеног у зелено 
најебали смо ко жути!

***
Наша главна мета су европске стазе. 

Једном ријечју метастазе!

***
Није битно што ми је један син полицајац, 

а други криминалац. 
Битно је да су оба на истој страни!
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Корективни имунитет

***
Сад се тек види 

да смо се борили за праву ствар. 
Све је отишло у њу!

***
На помолу је нови

удружени злочиначки подухват.
Састављамо Владу!

***
Не треба нам пасош. 

Ваљда је циљ да останемо, 
а не да одемо!

***
Стали смо на страну јачег. 

Толико смо слаби!

***
На преговоре о разводу брака 

послала је своју мајку. 
Нисам знао да ме баш толико мрзи!

***
Кренули смо узлазном путањом. 

Још мало и ето нас на земљи!
***

Надали смо се да ће проблем заосталог смећа 
ријешити комунално предузеће. 

Али, као и обично, снијег је био бржи.
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***
Како се код нас проводи владавина права?  

Ма то је страва!

***
Више не можемо да се палимо ни на гурање. 

Толико су нас далеко одгурали. 

***
Данашње владајуће странке 

немају свој програм, 
али зато имају своје телевизије! 

***
Недостижан је наш оптимизам 

у то да је правда достижна!

***
Тражио сам помоћ код психијатра. 

Добар неки. Даде 100 евра.

***
За разлику од политике, 
у граматици ови и они 

нису једни те исти!

***
Вођу треба полити врелом водом. 

Чим прекипи! 
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***
Како су поједини доктори наука 

постали доктори наука? 
То је баш наука!

***
Нормално да вођа можи рећи: 

Држава – то сам ја. 
Сви смо се иселили!

***
Калигула је поставио коња за сенатора. 

А ми никако да дочекамо да и у наш сенат уђе 
неко поткован. 

***
Поједини свештеници се већ увелико припре-

мају за увођење вјеронауке 
у средње школе. 

Дилују дрогу!

***
Болестан човјек има само једну земљу!

***
Влада је одлучила да умјесто болнице изгради 

лудницу. 
И онда кажу да власт не води рачуна 

о потребама већине!
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***
Политичари нам соле памет. 

Баш су слатки!

***
Дијете сам послао на улицу. 

Исквари га телевизија!

***
Демократија је допринијела да у неким ствари-

ма будемо чак и испред Сицилије. 
Рецимо по броју породица!

***
Комшија ми је поклонио 

празну кутију од телевизора. 
Сад и ја имам имовински картон.

***
Педери су највеће чудо природе. 

Немају потомке, а множе се!

***
Изборна шутња је дан 

када се иза изборне кампање 
пушта вода!

***
Судећи по томе колико узимају за руке,  

министри су наши најцјењенији мајстори!
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***
Напокон је завршена изградња 

јавног тоалета. 
Које је то олакшање!

***
Код нас ти излазак на изборе 

дође као суицид!

***
Да би показали да је Влада најозбиљније одлу-

чила да подржи развој грађевинарства,
министри ће да купе по пет, шест станова!

***
Оно што је заиста битно. 

Ништа није заиста битно!

***
Јуче ми у аутобусу нестаде новчаник. 

Ко да је руком однесен!

***
Далеко смо ми од развијеног свијета. 

Имамо много сировина! 

***
Влада је обећала да ће пред изборе пензионе-

рима донирати по килу меса. 
Али само онима који имају зубе!
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***
Ми смо истински феномен. 

Преовладава рурално становништво, 
а на селу ни живе душе.

***
Сва три пута се запослио преко везе. 

Није тај везарош!

***
На годишњицама матуре се окупљамо 

само из једног разлога. 
Да видимо ко је успио, 

а ко је остао овдје.

***
Предизборна кампања траје мјесец, 

а логичније би било да траје 
четрдесет дана!

***
Наша демократија 

већ одавно живи свој живот. 
Додуше загробни!

***
Очистили бисмо ми жито од кукоља, али се 

бојимо да неће имати ко да уђе у Скупштину!
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***
Шта ће помоћници министра факултет, 

довољно је то што зна занат!

***
Чим је дошла на руке, 

хуманитарна помоћ је добила ноге!

***
Држава је у нашем човјеку 

препознала таленат. 
Нажалост, не наша!

***
У посљедњих тридесетак година моја држава 

је прошла кроз сва три агрегатна стања. 
Прво је била у чврстом, 

па у течном, 
а сад је пичкин дим!

***
Цијели свијет посљедње недјеље октобра враћа 

сат уназад, 
а једино мене тужило електрично!

***
Врхунац предизборне кампање је тренутак када 

се у исту укључе младе снаге. 
Прасићи и јагњићи!
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***
Наши министри су доказани традиционалисти. 

Згодну секретарицу преносе 
с кољена на кољено!

***
Странцима смо продали 
све изворе питке воде. 

Нисмо бистри!

***
На издисају смо 

зато што се точак историје 
најчешће котрљао преко нашег врата! 

***
Полиција је у подземље убацила своје људе. 

Сад су један-један.

***
Нашем пензионеру се чешће дигне она ствар 

него пензија. 

***
Да би се набројале све наше успјешне  

инвестиције, није потребна рука 
већ је довољан и само један прст. 

Средњи!
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***
Ко изгуби живце, 

све му иде на живце!

***
Власт је напокон показала да мисли 

на будућност омладине. 
Увела нове авио-линије! 

***
Кад би имали границу, 

гдје би нам био крај!

***
Крајње вријеме је да крене провјера диплома. 

Треба да се утврди ко је коме остао дужан!

***
Дјеца наших политичара су рођена 

у земљи Дембелији, 
а гласача у Тунгузији!

***
Рат у Босни је трајао дуге четири године.  

Одувијек је било најлакше са глупима.

***
Почела је нострификација диплома. 

Додуше, код нас је то 
Коза Нострафикација!
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***
У пензионерском буђелару 

се још једино може наћи буђ!

***
Купили смо нове тепихе. 

Они стари нису могли издржати 
све што је под њих стављено!

***
Све више и више 

је оних 
који имају све мање и мање!

***
Да сам држао језик за зубима, 

имао бих зубе! 

***
Приватни факултети су основани 
због оних који се нису на вријеме 

при’ватили књиге. 

***
Држава нам све више личи на изборе.  

Излазност око 50%!  

***
 Има некакве логике у овој кишурини. Највише 

пада овдје код нас у Босни 
гдје је и иначе Богу плакат’.
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***
Давно бисмо потписали примирје 

да нас нису мирили.

***
Од свих врста туризма, 

код нас се најбоље примио митинг туризам!

***
Онај који је овдје до богатства успио доћи  

напорним радом, најбоље зна 
колико су тешки банкомати!

***
Нови директор мљекаре 

је покупио сав кајмак. 
То се зове скорупција!

***
У политици је најбитније знати 

напунити бирачима уши, 
а себи џепове. 

***
Промашили смо очекивања!

***
Када се састану 

паметни Босанац и хиперактивни Црногорац, 
једини закључак је да под хитно 

обојица морају на ДНК.
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***
БиХ је земља апсурда. 

Све мање коња, 
а све више поткивања!

***
Рат не мора да буде вјерски 
да би свако видио свог Бога!

***
Једини истински глас разума је: 

Рикнули смо!

***
Зграда Владе има три нивоа 

испод површине земље. 
То значи да највећи дио наше Владе 

чини подземље.

***
Дијељење кревета

је операција множења!

***
На тржишту однедавно влада
несташица рицинусовог уља.

То значи да су припреме за геј параду 
ушле у завршну фазу!
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***
Само се ограничени 

не могу разграничити!

***
Болоњски процес је довео до тога 
да нам буквани читају буквицу!

***
Оно наше што ваља, ваља било гдје, 

а оно што не ваља, 
ваља једино овдје!

***
Наше птице селице не иду на југ. 

Него на запад!

***
Швабе мисле да смо најбољи радници, 

а тек Швабице!

***
Заједнички циљ свих наших политичара 

је пуњење буџета. 
Личног! 

***
Како да кренемо од нуле 

кад још нисмо дошли до тог нивоа!
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***
Судећи по нашем искуству, 

транзиција је претварање великих гиганата 
у мала породична предузећа!

***
Бизнисмен по бизнисмен...

И пун затвор!

***
Некада је школовање било 

бесплатно и вриједно, 
а данас скупо и безвриједно!

***
Не иде нам од руке бројање пара, 

али смо зато ненадмашни 
у бројању крвних зрнаца!

***
Жељезничари у штрајку.

Прошао воз!

***
Наше телевизије су 

као и све друге јавне куће.

***
Они који овдје остану

отишли су у ПМ!
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МАТИЦА
(Косово као најскупљу српску ријеч продаћемо  

за два слова. ЕУ!)



46

Миладин Берић

***
Не може свако да брука нацију. 

За то је потребан најбољи изборни резултат!

***
Добра ствар је што смо поново 

ушли у нокаут фазу. 
А лоша, што није у питању спорт. 

***
Вођа је за нас звијезда водвиља!

***
Неким мигрантима се баш жури. 

Једни су кренули, 
а други запуцали ка Европи.

***
Неће нам још дуго памет одлазити у свијет.  

Остали смо без залиха.

***
Држава која извози хумане ресурсе 

нехумана је према себи!

***
Србија неће признати Косово

ни по коју цијену.
Већ џаба!
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***
Европа нам дјелује као амерички сан

само зато што је гледамо
из лежећег положаја.

***
Добро што Срби не знају 

ко ће бити нови предсједник Владе, 
али изгледа да то не зна 
ни амерички амбасадор.

***
Црногорци никад не гријеше. 

Јер ко ради тај и гријеши. 

***
Да није било дезертера, 

данас не би имао ко да дијели ордење  
породицама погинулих бораца!

***
Све су прилике да ће однос 

између Европе и Србије 
да заврши абортусом. 

***
Једини циљ преговора с Косовом 

је да се Косово изгуби у преговорима.
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***
Напокон смо и ми заузели 

озбиљну преговарачку позицију. 
Поза 69! 

***
Тек када је прешао све границе, 

одузели су му пасош! 

***
Преговарали смо о миру. 

Било је бурно!

***
Признање Косова је најтежа српска ријеч. Зато 

смо одлучили да је превалимо 
преко највећих српских усана!

***
У Европу можемо да уђемо 

само са заокруженом територијом. 
Значи Круг двојке!

***
Држава која има више коња 

него државних јасла 
је у великом проблему.

***
Рекапитулација је указала 

на капитулацију!
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***
Организујемо хуманитарно 

турбо фолк вече. 
Све паре иду за изградњу Дома културе!

***
Да не би преговори висили у ваздуху  

побринула се ваздушна кампања.

***
Преговори по преговори. 

И нема Србије!

***
Много боље резултате постижемо на спортском 

него на политичком плану. 
У спорту нас представљају најбољи!

***
Пакао настаје тако што Америка 

одлучи да уведе рај!

***
Срби имају највише разлога да славе  
Међународни дан матерњег језика. 

Матерњи језик им је постао међународни!

***
Кад год пожелимо 

да увеземо западну демократију, 
нешто јој се деси на граници!
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***
Модерна Црна Гора гради се 

на секуларној традицији. 
Традицији Секуле Дрљевића!

***
Распадом Југославије 

наше горе лист 
је постао тоалет-папир!

***
Сви Срби ће стати под једну шљиву. 

Зато што не користе афричку шљиву!

***
Клим по клим. 

И оде КиМ!

***
Онај који убија ријечима 

је масовни егзекутор. 

***
Ускоро ћемо на Дан побједе 

организовати Параду поноса. 
У том правцу је отишла наша побједа!

***
Господе, врати нам дневник 

у коме је ударна вијест био слет!
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***
Србија ће у Европску унију ући дио по дио, 

а Република Српска породица по породица!

***
Они који нас воде у свијетлу будућност  

продају нам маглу!

***
Градимо државу по мјери човјека. 

Додуше, само једног!

***
Тек кад је цар остао го, 

видјело се зашто је подржао геј параду! 

***
Држава нам све више личи 
на фудбалско игралиште! 

Додуше, на само један његов дио. 
На казнени простор!

***
Ратови нам баш не иду од руке. 

Увијек смо имали ту несрећу да побиједимо!

***
И ове године смо Међународни дан  

матерњег језика прославили под покрови-
тељством престонасљедника. 

Било је кул.
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 ***
Почиње предизборна кампања, стога одох да се 

културно уздижем гледајући 
Парове, Задругу и Фарму!

***
Не правимо разлику између Истока и Запада? 

Све је то за нас Запад!

***
Нормално да се оптужени брани ћутањем, 

јер ако проговори могао би да заћути!

***
Југословенски ратови се не могу подвести 

ни под асгресије 
ни под грађанске ратове, 

већ највећим дијелом 
под насиље у породици!

***
Док код нас стигне демократија, 

нестаће демоса!

***
Пут радника из социјализма у демократију 

би се најкраће могао описати 
као пут од тринаесте плате 

до тринаестог прасета!
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***
Шта ради Србин кад постане 

представник народа? 
Гледа своја посла!

 ***
Наш вођа је непоправљиви оптимиста. Чврсто 
вјерује да ћемо у преговорима са Шиптарима 

успјети да сачувамо Београд!

***
Показали смо свијету да смо и у најважнијој 

споредној ствари на свијету – споредни!

***
Ко год да побиједи, 

имаће мршаво бирачко тијело!

***
Када бих имао право гласа, предложио бих 

да скраћено име Сјеверне Македоније 
буде СМАК.

***
Судећи по све чешћим парадама поноса, 

наша власт је још једино са педерима 
успјела наћи заједнички језик.
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***
Нема поштенијих избора од наших. 

Број празних гласачких листића 
је директно сразмјеран 

броју невидљивих гласача. 

***
На Истоку се напаја дух, 

а на Западу материја!

***
Времена се мијењају. 

Хрватима у финалу свјетског првенства судио 
Аргентинац. 

А некад су Хрвати у финалу 
бјежали у Аргентину да им се не суди! 

***
Све већи број Срба на отаџбину 

гледа као на светињу. 
Посјећује је само за највеће вјерске празнике.

***
Господе тражили смо премијера 

који ће нас провући кроз дуг, 
а не кроз дугу!

***
Још се надамо побједи, 

иако из овог положаја не видимо 
већ само осјећамо противника. 



55

Корективни имунитет

***
Наш вођа је особа од највећег угледа. Прошао 

је и сито и решетке.

***
Крајње вријеме је да луђачку кошуљу заштитимо 

као нашу народну ношњу! 

***
Црногорци су у комунизму убијали Бога, 

а у демократији Србина. 
У себи!

***
Неко је за операцију корона добио оцјену 5. Од-

носно 5Г.

***
Старлета се упознала са првим законом јахте. 

Прво на пловило, 
онда на споловило!

***
Иако још нисмо ушли у Европску унију, познат 

је наш будући статус у њој. 
Социјални случај!

***
Цијелог живота држава га је спремала 

за рат у ваздуху, 
а кад се заратило – одлетио је. 
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***
Некад су успјешни људи 

искакали из вођиног шињела, 
а данас из вођиног дупета!

***
Америчко увођење демократије има три фазе: 

прво те уринишу, па те уранишу 
и на крају уринишу!

***
Спустили смо љествицу. 

Наш American dream 
је постао Slovenian dream!

***
Џаба нам везе 

кад немамо везе!

***
Нормално да не можемо напредовати. 

Они који нас воде 
раде у оквиру својих могућности!

***
И да се Шиптари споје са Мађарском 

нећемо насјести на провокацију!

***
Како да будемо дио европског циркуса 

кад нисмо дресирани.
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***
Два модерна бизнисмена, кинески и наш,

споразумијевају се рукама. 
Кинески би могао и на српском, 

али не може овај наш!

***
Направили смо план 

како да минимално напредујемо. 
То је наш Мастер план!

***
Србија је иступила објема ногама са Косова 

да би била једном ногом у Европи. 
То се зове генијални план.

***
Наш парламент је већ у XXII вијеку.  

Преовладава вјештачка интелигенција!

***
Доручак је наш најважнији оброк. 

А најчешће и једини!

***
Заиста нисмо нормални! 

Идемо у Канаду, Шведску, Норвешку... 
не би ли нас сунце огријало. 



58

Миладин Берић

***
Лако је Мили да иде Лајковачком пругом када 

је бржи од наших возова!

***
Сањали смо пасош пун печата. 

Одеш од Словеније до Македоније 
и вратиш се назад 

и то је то!

***
Наш турбо фолк 

ће већи траг оставити у порно 
него у музичкој индустрији! 

***
Будућност смо засновали на томе 

да ли ћемо упасти у нечији дневни ред!

***
Одавно се не надамо гласу разума. 

Нас би задовољио и ехо!

***
Нема обојене револуције 

без америчке фарбе!

***
У истом тренутку окренути смо 
и према Истоку и према Западу. 

То значи да смо изгубили компас.
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***
Да је Њемачка побиједила, 

сада би партизани тражили рехабилитацију.

***
Србија је огромна држава. 

Бар тако изгледа ако је прелазите возом!

***
Подигли смо 

споменик захвалности Француској. 
И она би нама да подигне споменик!

***
Да би се Ђоковић побиједио на трави, против-

ник мора да игра „као да је на трави“!

***
Владајућа странка. 
Жаргонски речено, 

то је једна велика породица!

***
Лако је било паламудити 

шта је старије – кока или јаје, 
кад смо имали и коку и јаје.

***
Ако једном поново крене штафета, 

онда треба да крене од тамо гдје нас је највише. 
Значи, из Њемачке!
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***
Од десет милиона Срба се очекује 

да признају Косово. 
Неће нуле, али хоће један!

***
Довољни смо сами себи! 

Поготово када је рат у питању.

***
Старлета је ушла у посао с надом 

да ће успјети да задовољи тржиште.  

***
Напокон сам сигуран

да сам изашао на прави пут.
Траже ми пасош!

***
И да су Швабе побиједиле у Другом свјетском 

рату, нама не би било боље. 
Увијек би се нашла нека будала 

да дигне устанак.

***
Гдје год да се на планети заратује, 

намажемо се ратним бојама 
и онда се чудимо 

што нас сматрају индијанцима!
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***
Да би се из мрака дошло до свјетла, 

мора се упалити свијећа. 
Неком!

***
Прије седамдесетак година на пут до Берлина 

кренуле су наше јединице. 
Сад дошао ред и на петице!

***
Радници су се за Први мај 

осјећали као да су на роштиљу! 

***
Наше најпознатије порно глумице 

су специфичне по томе 
што прво сниме албум!

***
Паметан гласач чека резултате избора 

да би сазнао који су његови!

***
Наше подземље је јединствено. 

Протеже се до врха. 

***
Посљедњих година је за локацију Задруге 

изабран Сајам књига. 
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***
Тек кад нешто потпише, вођа нас увјери 

да зна да пише. 

***
Завршни меч неког тениског турнира 

не треба да се више зове финале 
него фиНоле!

***
Лако је полицији да обећа да на геј паради  

педерима неће фалити ни длака с главе. 
Ајд нек обећа 

да им неће фалити длака с гузице!

***
Шиптари хоће велику Албанију. 

То је њихов минимум!

***
Морамо узети у обзир 

да смо прешли линију обзира!

***
Класичан примјер авантуристичког туризма је 

кад Србин оде да љетује 
на Јадранско море! 

***
Убица је правоснажно ослобођен 

јер се убијени није жалио на пресуду. 
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***
Србин једино дође до циља 

кад купи гробницу.

***
Само се Бодлер није обогатио 

на цвијећу зла!

***
Два рођена брата Србина

највише се удаљавају један од другог
кад имају заједничку међу!

***
Нас изгледа има право свако да зајебава

па и ово глобално загријавање!

***
Библија каже: 

Ко тебе каменом ти њега хљебом. 
Ето зашто смо гласали за предсједника!

***
Наши природни потенцијали 

су натприродни.

***
Србин ставља рампу 

тек кад прође воз!
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РЕЦЕнзИјА збИРкЕ АФОРИзАМА  
„кОРЕкТИВнИ ИМУнИТЕТ“ 

АУТОРА МИлАдИнА бЕРИћА

Књижевник Миладин Берић налази се у кругу 
најпознатијих босанскохерцеговачких хуморис-
та и сатиричара, који својим афористичко-са-
тиричним мислима и лексичким бравурама, те 
течним пјесмама о актуелним друштвеним те-
мама и народним дилемама, обогаћује странице 
електронских и других медија диљем Балкана. 
Његов изоштрени смисао за уочавање негатив-
них друштвених појава и препознавање њихо-
вих носилаца до те мјере је усавршен и акту-
елан да нема догађаја или искривљене људске 
личности које није уписао у своје афоризме, 
епиграме или продуховљене хумористичко-са-
тиричне стихове. Права је штета што људи на-
ших географских простора, од деведесетих го-
дина прошлог стољећа наовамо, нису довољно 
упућени, нити наклоњени тој врсти литерарног 
стваралаштва и облику националне културе, јер 
би иначе масовно читали његове духовите ми-
саоне производе умјесто политичких памфлета 
и информативног жутила које је преплавило 
овај дио Европе и свијета. Једнако тако, штета 
је што су издавачи, новине, радио и телевизија 
избациле са својих страница и емисија хуморис-
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тичке садржаје, па ова врста стваралаштва није 
доступна ширем кругу потенцијално заинтере-
сованих читача.
Али, та криза интелектуалне полусвијести и ко-
мерцијалне несвијести није зауставила, нити 
је онемогућила Миладина Берића у науму да 
предано прати профану политику, промашену 
економију, добрано наружену културу и коруп-
цијско-мафијашка поратна догађања у локалној 
и иним срединама. Из тог конгломерата свега и 
свачега или – како би наш народ рекао – „буди-
бокснама“ дешавања, он свакодневно извлачи 
и осмишљава п(р)олупане бисере људских глу-
пости, митаџијске неподопштине клонираних 
осавремењених Домановићевих полит-вођа, 
Нушићевих екс-другова министара и госпођа 
министарки, обликујући их у питке афоризме, 
течне епиграме, иронијско-саркастичне козе-
рије и кристалне пјесме о нама и нашим мана-
ма. У тим хуморним биљешкама лако ће се пре-
познати онај ко живи од туђег рада и невоље, 
као и социјални случајеви који се с носталгијом 
присјећају неких бољих преминулих дана и 
година из, за многе,  брзо прежаљеног самоу-
правног социјализма.
Слиједећи властити пут немирења са друштве-
ним сивилом, политичко-економским црнилом, 
медијским жутилом и интелектуалним сљепи-
лом, Берић је из свог хумористичког књижевног 
(х)амбара пробрао и посложио збирку блиставо 
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бистрих афоризама под индикативним насло-
вом „Корективни имунитет“. То дојмљиво шти-
во за гимнастику духа и свједочење о негатив-
ним појавама које нас прате и проблемима које 
гурамо под тепих, подијељено је у три цјелине, 
назване према добро нам познатим ријечима: 
„Вирус“ „Семафор“, и „Матица“. Вирус је уско 
везан уз већ добро нам знани свјетски пројекат 
„корона“ илити – старачку болест покрштену 
именом „ковид 19, 20 etc.“ док се не пронађе и 
масно наплати нека нова вакцина. Семафор је 
лако дешифровати као црвено кроз жуто до зе-
леног и обратно. Матица гарант није везана уз 
пчелу, јер пчела доноси, већ на оне који све од-
носе за своју корист, а на штету обесправљених 
широких народних маса.
Те три мале, и не баш увијек тако слатке ријечи, 
Берић афористички елаборира овако: Босански 
семафор. Док смо пролазили из црвеног у зеле-
но, најебали смо као жути. Што се тиче виру-
са популарног имена „корона“, проматран кроз 
микроскоп очима Кризног штаба, у Берићевој 
интерпретацији он би се могао описати напрос-
то проширеном реченицом: Боље да се мјере 
укидају поступно, него постхумно. Посљедња 
синтагма би се могла превести и као постумно, 
ако то не вријеђа господу психијатре и велеум-
не докторе који лијече познате, мање познате и 
непознате вирусне инфекције у клиникама за 
инфективне болести. Након свима, осим идиота 
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и лопова, непотребних еx-јудомопрељубничких 
ратова, вјештачки изазване економске кризе из 
2008. и банкарске пљачкашке акције са напуха-
вањем „швицарског франка“ на штету балкан-
ских и средњоевропских житеља, корона вирус 
легао је сиротињи, што би се по босански рекло – 
„к`о будали шамар“, од кога ће сити бити још си-
тији, болесни још болеснији, а гладни још глад-
нији. Јадни и незапослени, наравно, још јаднији. 
Подразумијева се да афористичка матица не про-
изводи мед, већ врца мисли које нуде смијех као 
алтернативу свим познатим и „измишљеним“ 
болестима, од којих напрасно умиру полумртви, 
а здрави их преболе ситним кашљуцањем. Не 
каже се код Срба џабе: „Два лоша убише Мило-
ша“. Јер, како мисли и иронијско-сатирично за-
писује Миладин Берић: Србин стави рампу тек 
кад прође воз. Коронарно гледано из другога 
смјера, то би се могло пост(х)умно превести као: 
Скинули смо маске. Прогледали смо! Наздравље 
свима који су преживјели или ће проживјети 
свјетску корона пандемијску епидемију, у којој 
су, према политичко-мешетарско-фармаколош-
ко, медицинско-медијској кампањи, измиксани 
и изгемиштани здрави и болесни, живи и мрт-
ви, мудри и луди, сабрани и збуњени и сви њима 
слични и неслични. Наздравље свима њима, ма 
гдје били и ма како живјели!
Свима њима хвала лијепо. Миладин и ја, зајед-
но са истомишљеницима, како се види из при-
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ложеног и написаног, размишљамо само својом 
главом. И, узгред буди речено, туђа нас глава не 
боли. Ко воли – нека изволи! Читање Бериће-
вих афоризама свима је добро дошло као при-
родни интелектуални лијек, јер у њему нема ви-
руса. Осим интернетских, разумије се. Оних које 
и пас гута с маслом.

Књижевник Иво Мијо Андрић
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