
Не знамо куда идемо, а после ће вођа да нам буде крив

Пише: Александар Баљак
четвртак, 26 новембар 2009 23:21

  

(Политика, 27.11.2009)

  

* Крај који жели да се отцепи није пасиван.

  

* Скраћена Србија је згоднија за ношење у срцу.

  

* Од земље су направили такву пустињу да је и празнина зинула од чуда.

  

* Они који су постали сами себи циљ, не хају за промашаје.

  

* И даље ћемо се жестоко супротстављати највећој светској сили, али не по цену нових
великих уступака.

  

* Увек је онај горе јахао онога доле. Никад није било наопако.

  

* У нашој комедији забуне збуњени су главни носиоци радње.

  

* Истина је да сам вас ја водио, али смо залутали заједно.

  

* Добро, ниси погрешио! Али немој више!

  

* Тај не зна ни где се налази обарач на пушци, а нас хоће да учи дијалогу и помирењу.
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* Вођа је, с опроштењем, најистуренији део бирачког тела.

  

* Њега не треба посебно представљати. Он је један од многих.

  

* Кад велики вођа пиша уз ветар, његови следбеници се не буне. Сви ћуте као заливени.

  

* Диктатор жели исто што и народ: хоће о свему сам да одлучује.

  

* – Такав се вођа скоро неће родити!

  

– Из твојих уста у Божје уши!

  

* Владару се многи увлаче под кожу, а они одважнији и мање гадљиви исказују му и
дубље поштовање.

  

* Немој имати других богова осим мене! То би могло скупо да те кошта.

  

* Људи, не напуштајте ме, ја сам харизматска личност!

  

* Мумија је последњи стадијум у развоју фараона.

  

* Овако се даље не може. Зато смо пуцали себи у ногу.
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* Није тачно да ми све ово мирно посматрамо. Воајери су увек у страху да их неко не
открије.

  

* Ако ми дозволите још једну филозофску дигресију, обећавам да нећу ни покушавати да
објасним шта сам хтео да кажем.
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