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(Политика, 06.01.2010)

  

* Србија је испунила све услове за улазак у Европу. Неки њени делови су већ добили
ноге.

  

* Не тугујте што вам комадамо земљу! Срећа је у малим стварима.

  

* Није нам Косово све што имамо. То нас и брине.

  

* У нашој земљи свашта се ради, а никаквих промена нема. Руку на срце, треба доста
вештине да би се то постигло.

  

* Хлеба ће бити за све! Игре могу да почну!

  

* Нећемо вам открити како смо дошли до просјачког штапа. То је наша пословна тајна.

  

* Да је у питању посао столећа, одмах је било јасно по томе што нам плате касне сто
година.

  

* Све што зарадимо чувамо за црне дане. Ми других наследника немамо.

  

* Једва чекам да кренем у мировну мисију. Да се тим ратним хушкачима крви напијем.
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* Погубљене водимо као нестале. Пружили смо им још једну шансу.

  

* Капетан последњи напушта брод који тоне. Треба му више времена да се спакује јер је
пун ко брод.

  

* Он је толико богат да би могао да купи пола Србије а да га то ништа не кошта.

  

* Њему штошта не иде у главу, али се то компензује тиме што из те главе ништа не
излази.

  

* Теже је писати на црногорском језику. Има више слова него српски.

  

* У бици за хрватски језик нема губитака. Само се слово „ч” води као нестало.

  

* Тешко је писати без талента, али на муци се познају јунаци.

  

* Хоћете целу истину? То бисте ви хтели, па да нама ништа не остане.

  

* Кад се неко бије са замишљеним противником, кажу да вежба кате; а кад ја причам сам
са собом, кажу да сам луд.

  

* Жене се не осврћу превише на године које пролазе. Само понеку задрже.

  

* Нисам више онај стари. Остарило се.
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