
Речи и мисли 55

Пише: Александар Лазић
понедељак, 21 јануар 2008 01:18

Српски за (по)четнике

"У српском језику ликвидирати не значи обавезно стрељати." (Војислав   Шешељ, у
Хашком трибуналу, 16. јануар 2008, "Политика")

Чист Србин

"Ја ћу у Бриселу представљати велику Русију и наступати више као политичар него као  
дипломата. А ни са мојом 'српском крвљу' ништа није проблематично. Истина је да   је
деда моје мајке био Милан Јовановић, који се као добровољац нашао у руској армији   и
да је сасвим могуће да је родом из краја Радована Караџића. То бих већ истражио   да
сви породични папири нису нестали у ратовима. У сваком случају, чим уграбим довољно  
времена – крећем према Дурмитору..." (Дмитриј Рогозин,   амбасадор Русије при
НАТО-у, 14. јануар 2008, "Глас јавности")

ЕУ је велика тајна (за нас)

"ЕУ нема апсолутно никакву дилему о томе да је Србија добродошла. Потребан је још
један глас, још једна земља треба да се сложи с прикључењем Србије Унији, а то је сама
Србија." (Вук Јеремић, министар спољних послова,   13. јануар 2008, "Танјуг")  

"За ДСС нема никакве дилеме – држава је важнија и старија од било чега, па и од
приступних   фондова ЕУ." (Александар Поповић, потпредседник   ДСС-а, 14. јануар
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2008, "Данас)

Исток на антизападу

"Таква одлука [РИК-а да не одобри присуство посматрача из Велике Британије и САД  
на изборима] је објективно само део политике ДСС која подразумева отпор према
Европи.   Мислим да је то непотребна одлука, али она за Европу неће бити никакво
изненађење,   јер у Европи добро знају да ДСС иде ка антизападној Европи." (Жарко  
Кораћ, посланик на листи ЛДП-а, 15. јануар 2008, "Данас")

&

Никита Михалков, руски режисер, на трибини "Номоканона",   18. јануар 2008, "Ало!":

"Немам ја ништа против Албанаца, веома их поштујем и нека им Бог да здравља, али  
забринутост света за њихов положај није борба за њихове личности, то није борба   за,
него борба против. То је борба против православља, зато што православље представља 
 једину снагу која може да се супротстави политичком и интелектуалном Мекдоналдсу."

"Мој филм 'Дванаест' номинован је за овогодишњег Оскара, али ова посета ми неће
много   помоћи да га освојим."

Мало проклетство за Косово, велико за НИС

"Било који Црногорац који је на власти у Црној Гори навући ће на себе проклетство  
уколико призна лажну независност Косова." (Амфилохије,   митрополит
црногорско-приморски, 15. јануар 2008, "Танјуг") 
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"Што Амфилохије није рекао какву ће клетву навући на себе онај ко прода НИС?" (Ненад
Чанак, председник ЛСВ-а, 17. јануар 2008, "Курир")

Тврди преговарачи & принципијелни залагачи

О Споразуму о енергетској сарадњи с Русијом: 

"Споразум о стратешкој сарадњи у области енергетике биће потписан у најбољем
интересу   Србије и њених грађана, а све иде у добром правцу." (Војислав   Коштуница,
председник Владе, 18. јануар 2008, "Бета")

"Србија тврдо преговара, исто као и Русија и Бугарска, уосталом." (Божидар   Ђелић,
потпредседник Владе, 18. јануар 2008, "Б92")

"Могући разлози за такав став [појединих српских званичника о непогодности
аранжмана   у форми који предлаже Москва] је да они који их дају или не знају о чему
причају,   или су злонамерни. У првом случају ситуација може да се промени додатним
информисањем   тих људи. У другом нема помоћи." (Александар Алексејев,   амбасадор
Русије, 16. јануар 2008, "Б92")

"Ово што су нам Руси понудили је дугорочно изузетно повољно, једини проблем је
Динкић   који се томе супротставља." (Велимир Илић, министар   за инфраструктуру, 17.
јануар 2008, "Б92")

"Па, видите да су одмах кренули и таблоиди по ко зна који пут да пишу о варијанти   да
уместо Г17 Плус уђе СПС, наравно. То смо гледали, односно читали смо и летос,   кад
год се за нешто принципијелно залажемо, а кад год то некоме у Влади не одговара,   е
одмах имате одговор у виду писања у нечему што се нажалост називају новине." (Сузана
Грубјешић, шеф посланичког клуба Г17 Плус, 17.   јануар 2008, "Кажипрст" Радија "Б92")
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Национализација без индустријализације

"Свакако да је Путинова намера да утиче на изборе у Србији. То је природно понашање  
према колонијама у којима колонизатор успостави своју марионетску владу. Николић  
има малер што му сада није рођендан, иначе би и он добио честитку. Ипак, у овом  
тренутку он чека на клупи, јер ипак Коштуница и Тадић пакују поклон Путину који  
намеравају да му уруче 18. јануара у Софији. То је НИС. Али сви они би требало да  
знају да је, ако до тога дође, национализација једна легитимна мера одбране
националног   и државног интереса." (Зоран Остојић, члан Политичког   савета ЛДП-а,
16. јануар 2008, "Данас")

"Гаспром и Кремљ настоје да искористе ситуацију у Србији, односно председничке
изборе,   и да за мале паре постану монополиста на српском тржишту." (Михаил  
Ходорковски, бивши власник руске нафтне компаније Јукос, који је већ пет година   у
затвору у Русији, 17. јануар 2008, "Танјуг")

Сви, сви, сви... на изборе!

"Како је лепо, као некад!" (Вук Драшковић, председник   СПО-а, на завршном митингу
Велимира Илића, 17. јануар 2008, "Бета")

"Позивам све чланове и симпатизере странке да 20. јануара не спавају или седе кући   са
женама и једу кромпир и туршију." (Расим Љајић,   председник Санџачке демократске
партије, 12. јануар 2008, "Танјуг")
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"Драго ми је што је [Велимир] Илић премостио свој проблем религиозне
нефункционалности   и кандидовао се иако су избори 'пали' на црвено слово у
календару. Добро је што   ће Илић својом кампањом мотивисати велики број бирача да у
другом кругу подрже Тадића."   (Оливер Дулић, председник Скупштине из ДС-а, 13.  
јануар 2008, "Вечерње новости")

"Лоше време више погађа гласаче либерално-демократске оријентације. Они су нежнији  
и осетљивији. Ако падну киша или снег, кад баце поглед кроз прозор они кажу: 'Јао,   ко
ће ићи на гласање, баш ми је мрско'." (Милан   Николић, директор Центра за проучавање
анализа, 13. јануар 2008, "Прес")

Гласање је мера љубави

"Већ ме нервирају приче, ја волим СПС, али гласаћу за другог – онај ко гласа за другога  
не воли СПС." (Ивица Дачић, председник СПС-а, 16.   јануар 2008, "Бета")

"Ко је гласао за Коштуницу, ни Борис Тадић му неће тешко пасти."   (Ненад Чанак, 16.
јануар 2008, према листу "Ало!")

"Важнија нам је држава и борба за њу од размишљања шта ће бити ако Веља не уђе у  
други изборни круг." (Александар Поповић, 14. јануар   2008, "Данас")

"Крајње време је да Зоран Ђинђић победи, не оне који су повукли ороз – него оне који  
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су га стварно убили." (Владан Батић, посланик на   листи ЛДП-а, 15. јануар 2008, РТС)

"Марија [Шерифовић] пева из убеђења и љубави. Када радикали победе, она може да
бира   да ли ће бити председник владе, или амбасадор Србије на Марсу, можда чак и
директор MTV-а." (Немања Шаровић, функционер СРС-а, на спекулације   да је Марији
Шерифовић обећано место министра културе кад СРС дође на власт, 17.   јануар 2008,
"Ало!")

Поређење и(ли) привиђење

"Нека ми опрости историја, али Велимира Илића могу само да упоредим с Немањићима,  
који су градили манастире и цркве, а он поред тога гради путеве и сву инфраструктуру." 
 (Јерослав Живанић, председник чачанског одбора   Нове Србије, 16. јануар 2008,
"ФоНет")

"Подржите Слободана Мркоњића!" (Зоран Жижић, бивши   премијер СРЈ, на централној
конвенцији Милутина Мркоњића, 16. јануар 2008, "Ало!")

Идиоти у политичком и гадови у буквалном смислу

"Николић је мислио да је Додик идиот у политичком смислу." (Александар   Вучић,
генерални секретар СРС-а, поводом изјаве Томислава Николића да Милорад Додик  
"није политичар, да се бави криминалом, и да је идиот", 14. јануар 2008, "Бета")
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"Гадови у оделима упропастили су вам својим предизборним пренемагањима
новогодишњи   ТВ програм, а њихови сатрапи из редова српског огранка највеће светске
перионице   новца (црква) смучили су вам и Божић, својом еспеесовско-деесесовском
божићном посланицом.   Браћо и сестре, вероватно имате дилему да ли да изађете на
гласање, а ако изађете   кога од тих девет црних ђавола да заокружите." (Марко  
Видојковић, писац, 16. јануар 2008, "Политика")

Супер царска српска (и још црвена)

"Хтео бих да вам дам ексклузиву, ево новог српског пасоша, биће супер црвене боје,  
такозвана царска српска црвена као на застави, грб, ћирилица, унутра наравно уз   наш
језик и енглески и француски, а онда најбољи технолошки говорећи пасош у Европи,   јер
смо успели да у његову израду уградимо целу технологију из Европе у овом моменту."   (
Божидар Ђелић, 18. јануар 2008, "Б92")

Мале тајне великих монополиста

  

"Како просечан потрошач у Србији уопште преживљава?! Цене су више него у Британији,
  а просечан Енглез зарађује месечно седам-осам пута више од вашег грађанина. [...]  
Храна је прескупа, а није ми јасно како сок од јабуке може бити јефтинији од јабука?"   (
Пол Добсон, "светски стручњак за конкуренцију   у области трговине на мало", 18. јануар
2008, "Политика")

ВРЕМЕПЛОВ

"Клинтон је појебао пола администрације у Белој кући па је из политике изашао као  
најуспешнији државник САД. А [Вук] Обрадовић је упутио три комплимента па га
сменише."   (Весна Ривас, естрадна уметница, август 2001, "Свет")

"Бити плавуша је нешто чедно, вечно младо... Па, зар и анђели нису плави?" (Весна
Југовић, председница компаније "Мис Ју", април   2004, "Мушки свет")
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"Ваш муж је као миленијумска буба. Знате ли шта је миленијумска буба? То је буба   која
уђе у компјутер и све обрише." (Клеопатра,   "краљица свих пророка", март 2000, ТВ
"Пинк")

"Заиста сам срећна што сам завршила средњу школу." (Драгана   Мирковић, естрадна
уметница, април 2004, ТВ "Пинк")
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