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Вријеме краљевине, вријеме комунизма, вријеме демокра-
тије… Убиће нас оволике временске промјене…

***

Сад ћу да вам испричам како сам дошао до првог милиона. 
Помножио сам хиљаду са хиљаду.

***

Није сваки дан Божић, али се сваког дана пуца као да јесте.

***



Путокази за недођију8

Нашао сам фреквенцију на којој се оглашавају духови про-
шлости. Национална је…

***

Да ли осуђени на стријељање заговарају наступ у једној или 
у више колона?

***

Предсједник свих грађана је подијељена личност.

***
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Не желимо ништа да имамо с њима јер све желимо да има-
мо сами.

***

Никада нисам био у Мадриду и Барселони. То су за мене 
шпанска села.

***

На реклами за оптику пише: „Повратите вид младости“. А 
шта ако ја ни у младости нисам видио ништа?

***
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Могу ли преци који се преврћу у гробу нашкодити нашем 
имиџу фактора стабилности?

***

Цврчак је наша прва виолина.

***

НАТО тврди да осиромашени уранијум не утиче на наше 
здравље и да је то научна чињеница. Сад је, значи, и научно 
доказано да нам нико не може ништа.

***
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Није он мегаломан. Он је више од тога.

***

Борба против криминала за државу је мачји кашаљ од ког 
се склања у мишју рупу.

***

Нека шеф извини, али он једноставно не умије да погрије-
ши.

***
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Старогрчки филозофи и данас, послије толико вијекова, 
важе за највеће мислиоце свих времена. Шта ти је мудрост 
позних година…

***

Параноик је излијечен. Стварно има оних који га прате.

***

Насиље у породици смо дочекали у топлом породичном 
кругу.

***
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Како да извучемо живу главу из одличне безбједносне си-
туације?

***

Он слуша своје папагаје јер воли да чује туђе мишљење.

***

Кад си предсједник свих грађана, ниси сав свој!

***
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Криви смо што смо живи, али смо једва живи, па ту и нема 
много елемената кривичног дјела.

***

Руски утицај на Балкану остварује се и преко руске салате.

***

Ниси стални гост кафане ако из ње понекад изађеш.

***
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Рекао бих да код нас има и превише слободе мисли јер ми 
мисли стално бјеже.

***

Жена за сва времена је она која увијек може да има година 
колико сама хоће.

***

Давид је побиједио Голијата јер је и тада било намјештаљки.

***
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Црква не треба да се мијеша у послове државе јер ни држа-
ва то не ради.

***

Псеће бјеснило је мачји кашаљ за мишју грозницу.

***

Два и два су четири, али ми имамо неког ко може да нам 
донесе бољи резултат.

***
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Стао је на говно и увеличао га својим присуством.

***

Будите срећни без разлога. Другог начина и нема.

***

Какве ми користи имамо од бенефита?

***
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Позивам за свједока кладионицу да је сваки човјек увијек 
на губитку.

***

Најмања излазност у граду забиљежена је кад сам ја пола-
гао возачки.

***

Ако је јахање добро за здравље, што не оздраве ови што нас 
јашу?

***
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Знају ли ти код куће да си кандидат?

***

Лични простор је витална потреба човјека, али мора ли 
једном човјеку тај простор да буде цијела држава?

***

Распеће је дочекано раширених руку.

***



Путокази за недођију20

Уживао сам у разговору јер саговорник од мене није ус-
пијевао да дође до ријечи.

***

Видно сам изнервиран. Нервирају ме они које сваки дан 
виђам.

***

Ништа не пада с неба. Можда само оно чиме нас запрашују.

***
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Немам дилему да ли се каже „не видим дрво од шуме“ или 
„не видим шуму од дрвета“ јер од шумарске мафије не ви-
дим ни дрво, ни шуму.

***

Судећи по томе шта све мајка може да роди, не би се могло 
рећи да код нас има селективних абортуса.

***

Укуси краја мога? Не могу, хвала.

***
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На црвено слово се смије гледати телевизија јер она не 
удаљава мисли од бога.

***

За оне који играју како други свирају припремљен је богат 
музички програм.

***

Данас је лијеп дан за умирање, али долазе нам љепши дани.

***
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Откад користим два нова црногорска слова, имам много 
тога више да кажем.

***

Они који су за посматрање, биљеже рекордну гледаност.

***

Још су наши дједови имали новине у пољском клозету, што 
само свједочи о дугој традицији медијског праћења свих 
активности у нас.

***
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Код нас је и уранијум осиромашен.

***

На свадби на коју су заједно дошли државни врх и мафија, 
мафија је ухватила бидермајер.

***

Ни од паметних телевизора се нема шта паметно чути.

***
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Чини ми се да сам достигао савршену концентрацију. Могу 
цио дан да мислим само на једну ствар.

***

Иде човјек улицом и прича сам са собом. И послије кажу да 
грађани не учествују у јавним расправама.

***

Стигла ми је порука у 11:11. То значи да неко мисли на мене.

***
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И Скадар на Бојани је грађен да би неко могао да се угради.

***

Излаз у случају опасности не помаже јер ни напољу није 
ништа безбједније.

***

Држава служи грађанима. Још само да се утврди за шта.

***
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Код нас и нема толико непотизма. Нисмо сви своји.

***

Ја, па ја, па ја… Незахвално је даље набрајати јер увијек по-
стоји могућност да неког прескочим.

***

Кад ме за нешто боли уво, бол могу и прецизније да лока-
лизујем.

***
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Лупи глупост и остани жив. Овдје се то ради као да нема 
другог начина за преживљавање.

***

Кад казаљку помјерам за сат, то чиним минут по минут, јер 
ми организам не подноси нагле промјене времена.

***

Замрзнути конфликт је хладна посластица.

***
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Да вас извадим из гована? Јесте, па да ме оптужите да зло-
намјерно извлачим из контекста.

***

Не питај шта држава може да учини за тебе. Боље је да не 
знаш.

***

Како сам могао да будем толико глуп? Године увјежбавања...

***
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Долази наше вријеме. Нек се евакуише ко може!

***

Што је сигурно, сигурно је, али ни то не улива никакву си-
гурност.

***

Овдје су варљива сва годишња доба.

***
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Да ли психијатри могу да протумаче амерички сан?

***

Не вјерујем да се код нас постављају бомбе испод аутомо-
била. То су најобичнија подметања.

***

Крађа музејског блага није процесуирана јер су предмети 
застарјели.

***
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Вриједност фреске би била и већа да је на њој приказано 
како гавран храни контроверзног бизнисмена.

***

Није лако постати ни комплетни идиот. Стално ти нешто 
фали.

***

Не може се свијету угодити. Кажу ми: „Зови, ако ти нешто 
буде требало“, а после се љуте што зовем само кад ми нешто 
треба.

***
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Показао бих вам на једном пластичном примјеру шта је то 
естетска хирургија.

***

Све је у глави. Осим мозга.

***

Највише волимо да спавамо кад напољу пада киша. Ми не 
можемо ни да заспимо без подршке споља.

***
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За оне који никуд не иду без обезбјеђења, безбједносна си-
туација је одлична.

***

У Црној Гори се одувјек говорило црногорским језиком, а 
Вашингтон га је тек јуче признао. Ето колико Вашингтон 
каска за нама.

***

Дурмитор је као од Ловћена одваљен.

***
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Тестамент може да се обори ако је његов писац био неура-
чунљив док га је писао, док Устав мора да се поштује.

***

И датум за пријем у Европску унију пада касније по нашем 
календару.

***

Страшило је призор сеоске идиле.

***
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Ријеке носе муљ, али утисак је да се то и даље ради споро и 
несвеобухватно.

***

Шта узимају ови што нам све отимају?

***

Овдје се не зна ко је од кога луђи иако постоји пирамида 
власти.

***
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Рекао бих да живим у банана-држави, али банана цвјета.

***

Сваки пут кад држава треба да покаже мишиће, мишићи се 
увуку у мишју рупу.

***

Нико не зна зашто гласамо за идиоте, тако да тајност гла-
сања није нарушена.

***
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Све је у глави. Зато у њу ништа не може да уђе.

***

Зашто баба-сере не наплаћују услугу остављања коментара 
на друштвеним мрежама?

***

Митолошка бића су први генетски модификовани орга-
низми.

***
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Двоглави орао у грбу и на застави није једини грабљивац 
који нас представља у свијету.

***

Да је овај свијет нешто, не би га сваки час неко напуштао.

***

Не потреса нас никаква афера. Толико смо ми један смирен 
и стабилан народ.

***
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С вођом на предизборном скупу није био само ко је каснио 
на аутобус.

***

На такмичењима за Мисс свијета, мјеста у најужем кругу 
има само за најмршавије.

***

Судећи по броју датума за пријем у ЕУ које добијамо, ми 
ћемо тамо улазити један по један.

***
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Је л’ се код нас и пољски ВЦ тако зове зато што је саграђен 
захваљујући пољским донацијама?

***

Пуцајте, ја и даље држим конференцију за новинаре.

***

Одавно нисам срео ниједну особу која иде улицом и прича 
сама са собом. Изгледа да су схватиле да је парламент мјес-
то за дијалог.

***
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Има један што није кандидат. Који је то ексцентрик!

***

Да ли ће смак свијета и ове године бити одржан у редовном 
термину?

***

Не прихватамо једнострана решења! Зато смо окренули и 
други образ.

***
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Привремено одлагалиште отпада. Отпад се на њему задр-
жава само док га не однесу сакупљачи секундарних сиро-
вина.

***

Како разликовати присилне мисли од одговора који се 
сами намећу?

***

Полиција се неће обрачунавати са подземљем. Није то њен 
ниво.

***
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Да ли потковице доносе срећу? Да, ако је на њима коњ који 
носи товар блага.

***

Да је Црна Гора постала чланица НАТО-а засад се види 
само по томе што баца бомбе по сопственој територији.

***

На Балкану су се настанили само Јужни Словени. Источни 
и Западни нису, јер нису могли да поднесу балкански при-
митивизам.

***
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Судија је слијепац док нам не прогледа кроз прсте.

***

Наравно да је љубав слијепа кад јој се ја не свиђам.

***

Кад год неког режимског аналитичара извуку из нафтали-
на, видимо да ни нафталин није дјелотворан.

***



Путокази за недођију46

Рачуница је слаба јер је базирана на подацима. Треба је ба-
зирати на нечему другом.

***

Сви путеви воде у Рим и тако нам отимају туристе.

***

Полицијске псе не треба називати керовима. Треба чувати 
достојанство полиције.

***
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Нема лингвистичких чињеница које би доказале да су срп-
ски и црногорски различити језици, али има лингвиста.

***

Права је штета што немамо више људи као што је он, по-
што од њега самог нема никакве вајде.

***

Опозиција стално губи на изборима јер се црква моли богу 
само за оне који су на власти.

***
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Како да прекинемо кад је најслађе кад нам ово што радимо 
уопште није слатко?

***

Полтрони немају ту срећу да вођу виде сваког дана. Некад 
их усере, некад их не усере.

***

Кад непознати починилац стиже да почини све оно за шта 
га оптужују?

***
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Судије годинама одлажу пресуде највећим криминалцима 
јер ко брзо суди, брзо се и каје.

***

Не могу ни да се објесим, а да се сав не запетљам.

***

Не знам да ли све може да се купи код Кинеза, али знам да 
наш амбасадор у Пекингу може.

***
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Женама се много не жури с мудрошћу зрелих година.

***

Држава је вјечна јер све што је лијепо има крај.

***

Живот је некад сив, некад жут. Једном ријечју – камелеон.

***
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Природна потреба нуле од човјека је да буде заокружена.

***

Опсовао му је матер, али са неком топлином и посебном 
емоцијом. Ипак је ријеч о мајци.

***

Зашто глумиш будалу када без глуме дјелујеш увјерљивије?

***
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Свака част Ивани Шпановић, али најбоље резултате у ско-
ку у даљ ипак постижемо кад скачемо што даље одавде.

***

Плашите ли се медијског мрака?

***

Погледајте снимак са конференције за новинаре. Упозора-
вамо вас да је снимак узнемирујући.

***
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Слика о нама је отишла у свијет, али није баш за изложбу.

***

Овлашћења предсједника нису велика. Он не влада ни 
собом.

***

Из нашег музеја се редовно износе предмети, тако да у 
њему нема сталних поставки.

***



Путокази за недођију54

Црње је за нијансу боље од црног.

***

Вјековни сан је доживјети стоту.

***

Неписмени се држе неписаних правила.

***
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Можда не могу да се саберем зато што нисам уредно прија-
вио скуп?

***

Контејнери биљеже све више посјета, а расте и број ноћења.

***

Олакшали сте државу за више милиона еура? То ће вам 
бити узето као олакшавајућа околност.

***
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Сједите ту и не мрдајте док вам ја не кажем нешто о слобо-
ди кретања.

***

Смак свијета се стално одлаже за неки повољнији трену-
так.

***

Диктатора ћемо стално бирати јер су демократски процеси 
незаустављиви.

***
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Имамо превише путоказа за народ који нема куд.

***

Ми ово више не можемо да трпимо, па ћемо почети да га 
толеришемо.

***

Стратегија за Западни Балкан: бјежимо одавде!

***
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Каква координација покрета и говора! Чим зине – слаже!

***

Број пољопривредних апотека је све већи... Изгледа да је 
све више воћа и поврћа које кашље и кија.

***

Облачите се слојевито! Фантомку преко чарапе!

***
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Неко те не разумије ни кад му нацрташ, жали се апстракт-
ни умјетник.

***

У Виминацијуму откривена гробница из времена Велике 
сеобе народа. То значи да је овдје некад неко и остајао.

***

Он је принуђен да глуми лудило јер се ни у једној улози не 
би боље снашао.

***
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Дјевојчице са шибицама, је л’ имаш ватре?

***

Не чујем гласове у глави јер говоре углас.

***

Да ли су и Његошу говорили: „Свака ти је ка’ у Његоша?“

***
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Слаже чим зине, а још боље пролазно вријеме постиже кад 
напише коментар.

***

Чека нас тешко гостовање. Одосмо до ђавола.

***

Зашто чарапа на глави није дио народне ношње?

***
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Не враћам се старим љубавима. Имам забрану приласка.

***

У сваком житу има кукоља, па је и у нашем све сам кукољ.

***

Не прихватамо ултиматуме, сем ако се баш мора.

***
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Држава није завијена у црно. Дизајнирана је привлачнија 
амбалажа која ће осигурати продају.

***

У апотеци сам видио жену која купује вјештачке сузе. Ни-
сам знао да оне то купују.

***

Она ове године има тридесет и нешто година, што је на 
прошлогодишњем нивоу.

***
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Да би Дневник почео да се емитује, није довољно да се 
уљепша водитељка. Треба уљепшати и истину.

***

Није живот што и поље прећи. Осим ако поље није минско.

***

Штитићемо своје интересе и у томе нас неће спријечити ни 
то што не знамо који су.

***
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Како да опремите затворску ћелију? Одлучите се за нашу 
владајућу гарнитуру.

***

Здрав човјек има хиљаду жеља, а болестан само једну: да 
побиједи на изборима.

***
Власт је уочи избора обећала и фабрику чоколаде да би у 
предизборној кампањи уживали и најмлађи.

***
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Замијењена је сијалица на уличној расвјети. Пројекат је ре-
ализован уз помоћ Европске уније.

***

Кад немаш ни грама мозга, много растерећеније размиш-
љаш.

***

Не могу сам себи да објасним неке ствари јер се ради о 
ужасно комплексној проблематици коју једва и ја разу-
мијем.

***
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Онај на ломачи је добар човјек, али лако плане.

***

Погребна предузећа стичу муштерије тако што их губе.

***

А откуд ми знамо да све што је лијепо има крај?

***
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Човјек је само шраф у механизму власти. Зато га је лако 
заврнути.

***

Одрекли смо се истине преко новина.

***

Овдје машу репом само они који су га подвили.

***
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Преговарали смо без ножева у зубима, а то је угрозило 
нашу преговарачку позицију.

***

Хиљаду пута поновљена лаж постаје истина, али ми, нажа-
лост, имамо само три дневника.

***

НАТО од нас није тражио одштету кад су му за вријеме 
бомбардовања пострадале онолике бомбе.

***



Путокази за недођију70

Нећемо ширити говор мржње. Наћи ћемо љепши начин да 
вам саопштимо шта осјећамо.

***

Све више странаца долази у Црну Гору зато што у својим 
државама не могу да живе од криминала.

***

Нашу полицију нико не може оптужити за контакт с кри-
миналцима. Није их ни пипнула.

***
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Ако ти се чини да си вишеструка личност, крајње је врије-
ме да одеш на групну терапију.

***

Злочинац је у првостепеној пресуди осуђен, а у другосте-
пеној ослобођен. Нико не може да буде два пута кажњен за 
исто дјело.

***

Памет нам није рекла збогом. Отишла је без поздрава.

***
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Откад сте се окружили горилама, ви се, господине, не дате 
препознати.

***

Власт која не раскида везу с криминалом очито има поште-
не намјере.







О КЊИЗИ
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Није то смијех. Заправо, није то само смијех. То је помало 
смијешак, помало смијуљак, а највише подсмијавање 
– свијету и себи у њему. Свијету накривљеном, 
деформисаном, исклизнутом, што расте и израста у 
гротеску којом се живи, све упорније. Није то само смијех. 
То је и преиспитивање свијета, односно онога што је 
човјек хатом и нехатом успио да направи...

Радоман Чечовић

Филозофска суштина Рајевићевог афоризма одваја га од 
осталих. Ту нема мјеста једнократној употреби. И онда 
када се дотиче наизглед ,,дневних“ и ,,локалних“ тема, 
аутор нам само сурово указује колико је суштина близу, 
а колико јој ми нијесмо дорасли. Онда иде онај осмијех, 
самом себи, друштву, теми, животу, битку, времену...

Александар Ћуковић
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Афоризми Бојана Рајевића брижно “његују” неспоразум с 
испразношћу утопије, прихватљивошћу догме и лакоћом 
готових, коначних рјешења. Зато се њима провоцира 
свака монолитност, а афирмише отпор духа. Рајевићеви 
афоризми нијесу политичка књижевност, већ је 
политика само ресурс из кога црпи инспирацију. Он није 
пропагатор одређеног поли-тичког дискурса...

Радоје Фемић

Рајевићев однос према језику, способност да разори 
стереотип, да релативизује неку универ-залну истину, 
да од клишеа направи реализовану метафору, јесу веома 
уникатне способно-сти, какве се опиру било каквој 
конвенционалности. Вриједност Рајевићевог афоризма 
није само одређена специфичном поетиком већ и 
убједљивом етиком...

Милорад Дурутовић
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Рајевићев хумор је интелигентан, срдачан, а имајући у 
виду о коме пише потпуно је лишен злобе, рекао бих чак 
да је и племенит колико год то невероватно звучало. Дакле 
у епохи ефемерног и злобног хумора, базираног на маси 
референци, Рајевић иде тежим путем, трајнијим изразом. 
И постиже јако много успеха...

Димитрије Војнов
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