
Срам нас било па прошло

Пише: Александар Баљак
уторак, 28 април 2009 00:11

  (Политика, 28.04.2009)
  
  
* Кад нас бомбардују добри момци, бомбе падају као мелем на рану.  

 * Треба укинути бар једну страну света. На пример, исток. Не могу Американци да
стигну на све стране.

  

* Има дана када не знам шта да радим. Никакве ми инструкције не долазе из Вашингтона
и Брисела.

  

* Простор бивше Југославије и данас је простор бивше Југославије. Ништа се ту није
променило.

  

* Срби су јели кашиком и виљушком кад Хрвати још нису ни знали за кравату.

  

* Подела на Србе и Србијанце масло је неких Хрвата и Хрватијанаца.

  

* Пошто су они одмах приграбили себи улогу жртве, нама је једино преостало да
коректно одиграмо своју ролу.

  

* За наше жртве мало ко зна. Зато што ми не волимо да се хвалимо.

  

* Спремни смо да поделимо одговорност за оно што се у рату догодило, али немамо с
ким!

  

* У последњем рату ништа нисмо научили једни од других. Само смо обнављали градиво.
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* Истина је негде на средини. Обе странe је гурају од себе.

  

* Истина не може да се сакрије. Нигде није добродошла.

  

* Да тела убијених Срба нису бацана у Саву, историја Срба у Хрватској кренула би
другим током.

  

* Ако не можемо да живимо заједно, можемо да живимо једни поред других. Само,
мораћете још мало да се одмакнете.

  

* Ми не желимо да пружимо руку док не видимо да је та рука од друге стране
прихваћена.

  

* Срби преведени у другу веру више нису део свог народа. Изгубљени су у преводу.

  

* Остварили су своја мањинска права: сада су већина.

  

* На Косову ће Срби живети у слози и миру са Албанцима, а Албанци са Србима. С тим
што та два процеса морају да буду раздвојена да не би дошло до обнове сукоба.

  

* Ко Србији отме део територије, кајаће се! Што није узео више.

  

* Срби су гостољубив народ, а Србија је на извол’те.

  

* Наши суседи су признали Косово, без жеље да се стављају на једну или другу страну.
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* Светску економску кризу дочекали смо спремно. Већ смо били дубоко у кризи.

  

* Да се понашамо крајње рационално? Па нисмо ми екстремисти.

  

* Ако смо ми пупак света, како ли је тек онима који су испод нас?

  

* Не воли га камера. Зато он не скида чарапу с главе.

  

* Код нас нема организованог криминала. Ми делујемо као распуштена банда.

  

* На граници су ми одузели милион евра. Наводно нисам имао одговарајуће папире. Ако
новац није одговарајући папир, онда ја не знам шта јесте.

  

* Од народа тражимо само да скочи у провалију, а ми смо спремни да преузмемо сав
ризик.

  

* Рекли смо да ће бити онако како буде. И нисмо много погрешили.

  

* Хајде да се кладимо да ће ватрогасци стићи пре него што наша кућа изгори до темеља!

  

* У странку сам ушао из идеала. Идеал ми је био да се обогатим.

  

* Живим у поткровљу, тако да ми и са те стране капље редовно.
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* Мој проблем је у томе што бих желео да истакнем две ствари, а имам само једну.

  

* На пут смо понели само оно најнужније, да не бисмо додатно оптерећивали брод који
тоне.
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