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(Политика, 16.10.2009)

  

* Поред толико лепих домаћих речи наши радници штрајкују.

  

* Штрајк глађу сваки грађанин може да обави у кругу породице.

  

* Народу није ни до чега, па је томе и садржај потрошачке корпе прилагођен.

  

* Упркос променама набоље, наш народ и даље живи бедно. Није јасно с ким се он то
инати.

  

* Против штрајкача глађу биће поведен дисциплински поступак јер у нашој земљи нико
не сме да буде гладан.

  

* На крају године политичари полажу рачуне грађанима који су их изабрали. Да би ови
знали колики цех треба да плате.

  

* Код нас су на власти мирољубиви људи. Ниједан наш министар не прети оставком.

  

* Дупе им је зинуло да владају. Остаје још само да се убаце гласачки листићи.

  

* У блату смо до гуше. У току је процес глибализације.
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* То што вас стално злостављамо уопште не треба да вас брине јер ми то чинимо на
сопствену одговорност.

  

* То је нешто што је само наше. Зар од тога да правимо бренд?

  

* Они који не могу да чекају, нека стану у посебан ред.

  

* Плаћате ли бубрегом или картицом?

  

* Јуче сам ухватио себе како причам сам са собом, а онда смо сва тројица отишли на
пиво.

  

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

  

* Рана дијагностика је кључ брзог излечења. Зато сам му ја одмах рекао да је психопата.

  

* Прелазак на алтернативне изворе топлоте има своју цену. Мораћемо мало да се
стиснемо.

  

* Секс је могућ и у стотој, али ко би се тога сетио?

  

* Прође лето тридесето. И то стање траје већ деценијама.

  

* Оно си што једеш, ако ћемо да се вређамо!
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* Не би ни овде био крај, али негде се морају ставити три тачке…
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