
Кренуло је по злу. Сви нас газе

Пише: Александар Баљак
понедељак, 08 јун 2009 02:47

  

(Политика, 08.06.2008)

  

* Трошимо више него што зарадимо. Има се – може се!

  

* Производимо изузетно квалитетну робу, али немамо коме да је увалимо.

  

* Највећи цех увек плаћају обични грађани. А жале се да једва састављају крај с крајем.

  

* Ваш новац је наша брига. Можете слободно да заборавите на њега.

  

* Продавнице су одлично снабдевене, а купци нека гледају шта ће.

  

* Здравље нам не дозвољава да путујемо. Болесници нас држе у карантину.

  

* Сви нас шутирају. То значи да смо и даље у игри.

  

* Нама нико неће наређивати како ћемо да извршавамо налоге страних моћника!

  

* Ми све радимо под притиском. То значи да пуцамо од снаге.

  

* Мислите да ћу вас ја молити!? Ма, идите, молим вас!
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* Мини Србија је последица западних модних лудости.

  

* Не треба да се држимо закона као пијан плота. Спровођењу закона треба приступати
трезвено.

  

* Да збир не мора увек да буде четири јасно је свакоме ко зна да сабере два и два.

  

* О чему други још увек само шапућу, о томе ми већ отворено ћутимо.

  

* Ми смо им били браћа, али нам ни они нису остали дужни: и они су нама били браћа.

  

* Мржња овде има дубоке корене. Све је почело док смо се још волели.

  

* Рат је велико зло. Да ли желите да чујете још неку мудрост?

  

* Ми смо одмах пуцали, па није било ни потребе да питамо ко иде.

  

* Да ли сам чинио ратне злочине, то је веома занимљиво питање. Него, да ја вама нешто
друго кажем.

  

* Где сте мене нашли да питате шта сам у рату радио. Нисам вам ја баш много вешт с
речима.

  

* Хоћете извињење? Е па, извините!
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* Искористите већ једном та ваша грађанска права, и да вас више не видимо овде!

  

* Увек је лепше тамо где ми нисмо, а нико за то ни хвала да нам каже.

  

* Београд је диван град. Има ваздух од ког застаје дах.

  

* Шта мари што је ваздух загађен, од ваздуха се ионако не може живети.

  

* Он говори тако интелектуално као да је, у најмању руку, рок критичар.

  

* Стање у култури је алармантно. Све је мање гаражних бендова.

  

* Како вам је успело да од толиких телефонских бројева окренете баш погрешан?

  

* Што се роди, мора да се љуља – рече пијанац.

  

* Повукао је на оца. И тај је имао добар цуг.

  

* Остарило се. А кад сам ја говорио да не треба да залазимо у године, нико ме није
слушао.

  

* Не могу да вам кажем колико имам година, али има истине у томе да сам стварао
непотребне залихе.
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* Једна препотопска визија: После мене потоп!

  

* Гусари су морепловци у пиратском издању.

  

* Они који ме вуку за нос, вуку ме и за језик. С нескривеним занимањем очекујем њихов
следећи потез.

  

* Пошто ми више ништа није јасно, на све сам почео да гледам филозофски.
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