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Разуларени оптимизам 

"Са оптимизмом гледам на будућност Срба који живе на Косову, али сам оптимиста и  
кад је реч о будућности Албанаца на Косову." (Камерон   Мантер,  амбасадор САД у
Београду, 01. фебруар 2009, "Политика")

"Дошло је време да Србија замоли народ Косова за извињење." (Хашим   Тачи, 
председник Владе Косова, за "Франкфуртер рундшау", 03. фебруар 2009, "Блиц")
  

 Похвалница за напредно предњачење 

"Шефови посланичких група упутили су Олију Рену доста питања о Косову. У томе је  
предњачио шеф посланичког клуба напредњака Томислав Николић. Њега је Оли Рен
изразито   похвалио због активности и због истинског залагања за европску будућност
Србије."   (Балинт Пастор, шеф посланичког клуба странака   националних мањина у
Скупштини Србије, 13. фебруар 2009, "Грађански лист")

 Пуноправни нечланови (знамо где нисмо) 

"Као што видите даме и господо, плоча је старе технологије, један LP, који је снимљен  
пре 25 година у Финској 1983. године. Можда је пре 25 година имало смисла поставити  
то питање – где је Борис? Међутим, данас захваљујући председнику Тадићу сви знају  
где је Борис – у Европи. Такође, захваљујући залагањима председника Тадића, сви   у
Европи знају и где је Србија. Србија је данас сасвим пуноправни члан европске  
породице." (Оли Рен, комесар ЕУ за проширење, поклањајући   Борису Тадићу
грамофонску плочу финске поп групе са насловом "Где је Борис?", 12.   фебруар 2009,
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"Б92") 

"Хвала Олију Рену. Сада знам где сам." (Борис Тадић,   председник Србије, 12. фебруар
2009, "Б92") 

&

"Ја сам чак поносан када многе земље желе да наши грађани имају њихово
држављанство.   Када би други посленици културе, спортисти и научници имали понуде
земаља у свету   да добију држављанство тих земаља, то би био добар знак за нашу
културу, спорт,   науку и нацију. Криза у којој се налазимо усмерава нас једне на друге,
па ако можемо   да почнемо да решавамо проблеме двојним држављанствима, ја сам
задовољан и захвалан   Драгану Николићу и Милени Дравић због таквог чина [узимања
црногорског држављанства]."   (Борис Тадић, 31. јануар 2009, "ФоНет") 

Проевропски   против нас 

"Сваки пут када кренемо ка Европи направи се коалиција САНУ, Синода Српске
православне   цркве и Социјалистичке партије Србије која је очигледно само на речима
проевропски   оријентисана и за будућност, а на делу заправо жели да нас врати у
деведесете."   (Ивана Дулић-Марковић, председник војвођанског   одбора Г17 плус, 08.
фебруар 2009, "Бета") 

"Ако садашња власт усвоји противуставни Статут Војводине, то ће онда бити победа  
над сопственим народом, то ће бити њена победа над српским народом." (Војислав  
Коштуница, председник ДСС-а, 01. фебруар 2009, "Бета") 
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(Пре)окупација 

"Након што је Милошевић окупирао Војводину, стрпао нас је статутом у затвор; након  
што смо се решили Милошевића, мислили смо да ћемо добити слободу, али смо, уместо  
да нас пусте из затвора, само добили бољу храну. Међутим, јасно је да пука промена  
затворског јеловника не може решити суштину проблема." (Ненад   Чанак, председник
ЛСВ-а, 19. фебруар 2009, "Дневник") 

"Ова изјава спада у уобичајени начин формулисања   политичких ставова када је реч о
Ненаду Чанку." (Јелена   Триван, порптарол ДС-а, 20. фебруар 2009, "Прес") 

"Није забрањено бити против Устава, већ је забрањено насилно га кршити. Наш
председник   је само сликовито хтео да каже да је немогуће говорити о аутономији, а да
те неко   не оптужи да си наркоман, сепаратиста, хомосексуалац... И никако Чанак није
имао   намеру да оптужи Тадића да га он држи у затвору и да му за разлику од
Милошевића   сада даје нешто бољу храну! Само је хтео да каже да се неке ствари споро
мењају..."   (Александра Јерков, посланик ЛСВ-а, 20. фебруар   2009, "Прес")

Курсаџије 

"Да сам ја гувернер НБС јаче бих бранио динар. Знате, то је ствар менталитета, и   све
зависи од гувернера!" (Млађан Динкић, као бивши   гувернер НБС, 29. јануар 2009,
"Прес")   

"Наравно, треба сваког месеца да објасним   и мојим клинцима да оним динарима које
штеде, по атрактивној каматној стопи од 15-16%   у динарима, вреде двадесетак посто
мање." (Радован   Јелашић, гувернер НБС, 01. фебруар 2009, "Утисак недеље") 
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 Мистерије Вељиног организма 

"Погледајте данас што смо добили један позив, народни посланици Скупштине Србије.  
На Сретење, Дан државе Србије, прослава је у Орашцу. Позив нам шаље министарство  
чији је министар господин Расим Љајић, мој пријатељ, изузетно га ценим и поштујем.  
Схватите из владајуће коалиције, ви идете Карађорђу у посету, у Орашац, и позивнице  
шаље Расим Љајић, мој друг, свака част, али то је вређање достојанства ове државе,  
то је увреда за Карађорђа, то је увреда за све што је српско. То једноставно не   личи на
Србију за коју се ми залажемо." (Велимир   Илић, шеф посланичког клуба НС-а, 14.
фебруар 2009, "Блиц") 

"Немам ништа паметно да кажем, све што бих   рекао било би или патетично,
стереотипно или конфликтно. Ја не желим ниједно од   то троје. Једино сам забринут
ако тако говоре људи који кажу да су моји пријатељи.   Шта ли ми тек мисле они који то
нису." (Расим Љајић,   министар за рад и социјалну политику, 14. фебруар 2009,
"Политика") 

"Ова држава је гурнута у блато због дрипаца   као што си ти... Нећу да заћутим!" (Ненад
Чанак,   Велимиру Илићу, за скупштинском говорницом, 13. фебруар 2009, РТС) 

&

"Мој организам се једноставно побунио против неправде. Ни он више није могао да  
истрпи све што нам се дешава. Србија је споља понижена. Србију су почели и изнутра  
да понижавају. А нас који упозоравамо на то, власт оптужује да делимо грађане и   да
сејемо мржњу. Све ми се скупило." (Велимир Илић,   о свом боравку у болници, 16.
фебруар 2009, "Вечерње новости") 

"Он [Велимир Илић] је обичан фолирант који   је побегао у болницу да би се сакрио од
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новинара. Он је варалица био и остао, какав   висок притисак! Схватио је да би, кад би
се сад појавио у јавности, испао још глупљи   него што је иначе." (Ненад Чанак, 18.
фебруар 2009,   "Курир") 

&

"Мој рад може да оцењује ко год хоће јер знам да сам надрљао у свакој варијанти.   Ово
да је добро, не би мени запало." (Расим Љајић,   01. фебруар 2009, према "Политици")` 

  Највише пачје школе 

Драган Тодоровић, потпредседник СРС-а:

"Ви све време обмањујуте грађане Србије, нормално уз подршку медија, који као папагаји
  у пачјој школи понављају све оно што... Као папагаји у пачјој школи, а има неких   који то
не разумеју – нису дошли до те степенице, јер не знају где зека пије воду!"   (за
скупштинском говорницом, 01. фебруар 2009,   према "Утиску недеље")

"Плашење мечке решетом никада није било   ефикасно. Зато је и плашење СРС новим
пословником – бесмислено." (19.   фебруар 2009, "Вечерње новости") 

"Радикале не занима када ће пасти ова влада, јер она суштински и не постоји." (19.
фебруар 2009, "Прес")   
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Животна   намирница која штети здрављу 

Амандман   о акцизама на цигарете:

"Постоји нешто што се зове навика и било би ружно да политичари кажу грађанима да  
престану да пуше зато што су цигарете скупе и штете њиховом здрављу. Како да
помогнемо   сваком грађанину појединачно уколико се не боримо за то да не поскупи оно
што је,   на неки начин, животна намирница." (Драган Марковић   Палма, заменик шефа
посланичке групе СПС-ПУПС-ЈС,  28. јануар 2009, "Политика")   

"Да ли ће бити веће акцизе на јефтиније   или скупе цигарете – са аспекта мог аспекта
је апсолутно небитно." (Ивица   Дачић, председник СПС-а, за РТС, 01. фебруар 2009,
према "Утиску недеље")

"Није важно ко шета по парламенту и да ли шета, јер ово је слободна држава." (Бранко
Ружић, шеф посланичке групе СПС-ПУПС-ЈС, на питање   да ли је директор фабрике
цигарета "Монус" Предрага Ранковића Пецонија био у њиховом   посланичком клубу, 29.
јануар 2009, "Данас") 

 Сасвим (не)обичан скупштински дан 

У Скупштини   Србије, 14. фебруар 2009, "Политика":
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"Гордана Поп-Лазић глуми страшило и диже   и руке и ноге у парламенту." (ТомиславНиколић,   шеф посланичког клуба "Напред Србијо")"Молим вас, да ли сам ја подигла ноге... Стигле су ми поруке и од деце и од родитеља  покојног супруга са питањем да ли сам се тако понашала?!" (Гордана   Поп-Лазић,посланик СРС-а, плачући)"Нисам имао намеру да увредим Гордану Поп-Лазић, али заиста је имала подигнуте и  руке и ноге до пола клупе. Ја, као мушкарац, нисам могао да плачем кад сте ми ви  проклињали унуке и називали ме псетом. Ја вас повредио нисам, а ви мене јесте."   (Томислав Николић, шеф посланичког клуба "Напред   Србијо")&О предлогу   да седницама Скупштине присуствује судија за прекршаје, 15. фебруар2009, "Курир":   "Kакав судија за прекршаје, треба увести   полицајце наоружане палицама да дежурајуи да по налогу председника парламента моментално   реагују чим неко крши ред идисциплину." (Борислав   Пелевић, посланик СНС-а) "То би било деградирање свих посланика,   па и комплетног парламента. Нисмо ми децакојој треба магарећа клупа нити је потребан   неко ко би овамо долазио са штапом данам удара пацке." (Лидија   Вукићевић, посланик СРС-а)  Слепо неверовање "Што се тиче свих оних који су на потерници, то никакве везе нема са приватнимживотом."   (Ивица Дачић, као министар полиције, о одласку   на славу "код једног чланапородице Карић",  за РТС, 01. фебруар 2009, према "Утиску   недеље")

"У животу не треба слепо веровати, а политичарима посебно." (Славица  Ђукић-Дејановић, председница Скупштине из СПС-а, 18. фебруар 2009, "Вечерњеновости")   Гинем да Тијанића (и још неке) скинем Велимир Илић, председник НС-а: "Гинули смо да РТС буде Јавни сервис, а не приватна телевизија Саше Тијанића. Брука  се с таквим предлогом, на свакој врећи он је закрпа! Како се која влада промени,  Тијанић је увек првотимац! Доста више Саше Тијанића, има овде још људи који знају  нешто о телевизији! Иако изгледа онако робустан, рекао сам му да му ја нисам Чеда  Јовановић па да може да ми удари шамар." (03. фебруар   2009, "Курир")"У Кркобабића сам се страховито разочарао, сматрао сам га моралним човеком, апоказало   се да деда лаже боље од Динкића! Толико су причали о исплати пензија изједног дела   и сад ником ништа. Ни од најављиваног јануарског повећања неће битиништа. Ружно   је кад човек у тим годинама постане лажов." (02.   фебруар 2009,"Правда") Хуманизација односа међу посланицима "Колегинице Наташа Јовановић,   останите на мени, молим вас." (Драгољуб  Мићуновић, посланик ДС-а, 29. јануар 2009, према "Пресу") "Те 1993. Славица [Ђукић-Дејановић] ми се опасно свиђала! Сјајно је изгледала,фантастично!"   (Велимир Илић, 12. фебруар 2009, "Курир")"Биљана Красић [члан Републичке изборне комисије] јесте моја супруга, али не би   билокоректно да причам о томе." (Зоран Красић,   посланик СРС-а, о заради своје супруге,29. јануар 2009, "Прес") "Тома [Николић] ми је и поуздан пријатељ   и искрена другарица." (ЈоргованкаТабаковић, посланик   СНС-а, 01. фебруар 2009, "Данас") ВРЕМЕПЛОВ "Због прислушкивања, понекад три сата не   могу да се прикачим на Интернет." (ИвицаДачић,   као функционер СПС-а, јул 2003)  "У будућности медицина ће толико узнапредовати да ће можда успети да искоренихомосексуализам.   Кад су већ успели да клонирају овцу Доли, ваљда ће ускоронаправити и неког Дојка   кога неће привлачити сопствени пол." (Драган Тодоровић,  јануар 2008, "Политика")  "А је л' знаш ти како је пливао Тарзан по шуми?" (Драгољуб   Мићуновић, каопредседнички кандидат ДОС-а, у обраћању Тарзану, раднику Градске   чистоће,октобар 2003, ТВ "БК")
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