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Борис Тадић: Свим хришћанима који данас славе Ускрс, највећи празник после седнице
Главног одбора ДС-а, честитам исти, са жељом да нам ово буде последњи који
прослављамо ван Европске уније, или барем међу последњих 10.

  

Напоменуо бих да се важност Васкрса не огледа се само у његовој религијској
вредности, већ и много шире - демократској, као једној од највећих тековина
петооктобарских промена које су свим грађанима Србије омогућиле да кроз
страдалничке недеље, месеце и године нађу пут до својих Голгота и разапну се колико
им драго.

  

Једноставно, са тим се више неће калкулисати - сваки појединац за нас је мали Исус и
сваком ће бити омогућено да неспутано пропати због својих убеђења: стан, храна, плата,
кредит, здравство, школство, судство...

  

Ево, открићу овом приликом да у најскорије време планирамо усвајање резолуције којом
ћемо осудити злочин Понтија Пилата (и одузети му имовину коју поседује овде) и,
евентуално, учешће Србије у свему том јер постоје индиције да је крст на којем је Син
господњи разапет направљен од буковине с наших простора...

  

Мирко Цветковић: У име Владе, као и у своје лично име, честитам Божић... овај, Ускрс
верницима широм Србије и расејања, као што је у мојој глави, усуђујући се да овај велики
празник успоредим са продајом „Телекома", која ће за нас значити право ускрснуће, за
шта је, наравно, потребно да прво умремо у мукама... али слатким - на шта потрошити
толике паре?!

  

Део новца ћемо сигурно инвестирати у куповину 18.000.000 кока носиља, како би се
светском тржишту наметнули као лидери у производњи ускршњих јаја, а планирана је и
докапитализација оне љубичасте краве „милке" од које се праве чоколаде...

  

И нећемо се зауставити на томе, један од пројеката биће и преузимање већинског
пакета акција авганистанског мобилног оператера „Талибан-моб", који са два и по
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мобилна телефона важи за телекомуникационог гиганта у региону, уколико њихови
техничари, шехиди, не искористе још који за даљинско активирање експлозива.

  

Ивица Дачић: Како сам на колегијуму МУП-а званично обавештен, данас око 17.15
потврђена је насилна смрт господина Исуса Христа, са местом пребивалишта у
Витлејему, од мајке Марије и оца Јосифа, старог 33 године.

  

Оперативним радом дошли смо до сазнања да је поменути највероватније и васкрсао,
илегално напустивши територију Р. Србије, што ћемо третирати као покушај
дестабилизације безбедносне ситуације у држави.

  

Сходно процедури, издата је црвена потерница за васкрслим лицем и дванаесторицом
помагача, као организаторима „васкрсавачке мафије", обавештене су полиције у
региону, а на грађане апелујемо да пријаве уколико их негде примете.

  

Јаке полицијске снаге распоређене су око свих хришћанских светилишта, као могућих
места на којима се тражено лице крије и указује уском кругу јатака.

  

Наглашавам, честитајући празник, да МУП неће толерисати саомоиницијативне покушаје
васкрсења, осим у случају чланова Г17 Плус: Лабуса, Марковића и Дулићке, који према
коалиционом споразуму имају право на то.

  

Јован Кркобабић: Нисам баш најбоље познавао Исуса, неколико година је млађи од
мене, тако да се нисмо кретали у истом друштву, али морам да нагласим да је реч о
изузетно фином младићу, који је страдао залажући се за оно што и ми данас
пропагирамо - реформу пензионог система.

  

Да је жив, не сумњам да би се придружио ПУПС-у, о чему смо више пута разговарали у
дугим ноћима на Синајској гори, где сам чекао Мојсија да му предам таблице са некаквим
заповестима.
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У сваком случају, свим верницима честитам велики празник: Христос воскресе - био,
видео!

  

Војислав Коштуница: Ко, бре, умро?! Ко васкрсао?! То је још једна у низу провокација
оних који би Србију да поведу у безнађе мондијализма. Како сте почели, још ћете ме
убедити да је цензус подигнут изнад 0,2 процената, да ДСС нема апсолутну већину у
парламенту, да нисам премијер и да ће човек слетети на Месец... Будалаштине!

  

Томислав Николић: Само кратко - смрт Исуса Христа на душу владајуће већине, док је
васкрсење искључиво заслуга нас напредњака. Наш општински одбор у Јерусалиму
увелико ради на припремању кампање за улазак у Кнесет, јер је и народ Израела у
нашој политици препознао визију будућности какву заслужује.
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