
Кад муљ исплива, дно је горе

Пише: Александар Баљак
уторак, 03 јун 2008 01:47

  

  

* Шта су Срби Богу згрешили да их комунисти толико воле?! 

  

* Могли смо да имамо и боље представнике, али нисмо хтели лажно да се
представљамо. 

  

* Гласао сам и за и против. Нисам могао да се уздржим. 

  

* Резултат је нерешен: једни су победили, а други однели победу. 

  

* Шта им вреди што су добили већину гласова бирача кад немају подршку народа! 

  

* Ми верујемо да смо победили на изборима. Без вере у успех нема 

  

добрих резултата. 

  

* За нас су гласали само изузетни појединци. У томе је специфичност наше изборне
победе. 

  

* У изборној трци прегазили смо све своје конкуренте. И сада смо једино ми демократска
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снага у земљи. 

  

* Ако си с нама, и ти си демократа; ако, пак, ниси, онда си то што јеси. 

  

* На изборима не морају увек да победе они који су добили највише гласова. Доста је
било тог терора већине! 

  

* Правила игре мењамо у току игреда би игра била интересантнија. 

  

* За нас је воља народа билазакон све док се народ није попишманио. 

  

* Резултати које је наша странка постигла на изборима нису у складу са угледом који она
ужива у народу. 

  

* Поразе славимо као победе. Код нас нема дискриминације. 

  

* Ма каква демократска Србија! Знамо ми шта се под том фирмом нуди. 

  

* Нама није потребан парламент. Ми смо народ који не треба 
  посебно представљати. 

  

* Тражимо нове изборејер је победник проглашен само на основу пребројаних гласова,а
није узето у обзир расположење бирача. 

  

* Домаћи новинари нису дорасли послу којим се баве. Погледајте само колико је њима
потребно времена да саставе владу. 
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* Режим се променио. Више не личи на себе. 

  

* Између старе и нове власти разлика је огромна, али није битна. 

  

* Таман се навикнемо на лоше, а онда уследи ново побољшање. 

  

* Не знамо куда све ово води, али овако добро вођство још нисмо имали. 

  

* На добром смо путу да сазнамо куда смо пошли. 

  

* Овде је све могуће, што потврђује нашу тезу да је Србија земља снова. 
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