
Пре избора су били патриоте, а после су од гласача направили идиоте

Пише: Љубиша Спасојевић
среда, 05 март 2014 16:10

  

Предизборна претња: Ако гласате за њих, отпашће вам рука! Предизборно обећање:
Ако гласате за нас, израшће вам још једна!

  

О владајућој странци одлучују странци.

  

Обећали су мед и млеко. Када су победили, остварили су обећање, али само себи.

  

У Србији су гласачи идеални – прво гласају, после не таласају.

  

Последица празних обећања су празни стомаци.

  

Успешан политичар је као личност дволичан.

  

Његова каријера је ишла као подмазана. Подмазивао ју је вазелином.

  

Не дамо Косово!!! Поклонићемо га...
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Пре избора су били патриоте. После су од гласача направили идиоте.

  

Пре избора су нам поделили обећања. После избора су себи поделили звања.

  

  

Током изборне кампање најтраженије занимање је ложач.

  

Увек је пуцао на високо. Тако је убио истину.
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  Кад слушам пароле, схватам колико ме воле.  Пре избора је празну сламу млатио. После избора се од тога обогатио.  Заборавили су обећања дата за време претходних избора. Зато ће сад дати нова.  Прво је гласаче убедио, после је живот средио.  

  Пре избора је давао обећања. Од како је изабран, дају њему.  После сваких избора сити су све ситији, а гладнији све гладнији.  Само је једном рекао истину у очи. Затим је разбио огледало.  Види се светлост на крају тунела, али је воз заглављен у њему.  

  Сањао сам седам мршавих крава. Када сам се пробудио, није ни њих било.  Пре избора је био нико и ништа. После избора је постао неко и ништа.  Све је уложио у полититичку каријеру, а онда се озбиљно разболео. Опао му јепосланички имунитет.  Избори за тзв. независно Косово су прошли. На реду су избори за зависну Србију.
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