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Када вас обузму мрачне мисли,
не обраћајте се одмах лекару.
Проверите да ли сте укључили мозак!

Паметан човек се учи док је жив.
Неуким људима је довољно основно образовање.

Разум је победио.
Слављеници нису лудовали до зоре.

Побегла ми је мисао. Надам се да ће се вратити
када се мисаоно формира.

Човек користи десет процената могућности
свог мозга. И поред најбоље
воље не може их паметно искористити.

У полицији најлакше пропевају људи са птичјим
мозгом.
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Држава не може да спречи одлив мозгова.
Наш човек је спреман да прода и памет за новац.

Паметни и стручни лекари не узимају мито.
Новац не може да излечи
болесне и похлепне мисли.

Лош човек не би могао да учини добро дело
ни кад би имао сав новац овог света.

Када су највећи лопови купили све што је вредело,
схватили смо да новац нема никакву вредност.

Сваке године нестаће четрдесет хиљада људи
док и последњи српски
криминалац не постане милионер.

У социјално једнаком и праведном друштву,
милијардери имају исту
имовину у новцу као и неколико милијарди људи.
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Тајкун је стално увећавао милионе,
али богатство га није променило.
И даље је велики лопов!

Држава би повећала наталитет,
када би сваки тајкун који има новца
да подиже неколико хиљада деце,
оженио неколико хиљада жена!

Људски је грешити. Највећи грешници неће
дозволити еволуцији да створи
безгрешног и бесмртног човека.

Поштен човек је правни лаик.
Држава ће сваком поштеном човеку стати
ногом за врат и довести га к познанију права!

Праведници никоме не суде. Само највећи
криминалци могу свакоме да пресуде.
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Поштеног човека не можете купити новцем.
Поштен човек обавља
најпрљавије и најтеже послове за ситан новац!

Сиротиња је и Богу тешка!
Сваког дана тражи од Бога милостињу!

Враћамо се коренима. Сиромаштво је све веће!

Сирoмах плаче од среће.
Ваља се залити радостан догађај.

Некада је јефтина радна снага радила за
послодавце. Данас ради за хлеб и воду!

Сиромаштво је извор свих зала.
Када сиромаси наплате сва зла,
постаће најбогатији људи на свету.
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Изашли смо из економске кризе.
Држава нам је дала једнократну новчану помоћ.

Друштвени талог је преплавио нашу земљу.
По броју намазаних људи
далеко смо испред свих дивљих племена.

У нашој земљи не постоји средњи друштвени слој.
Друштвени талог је крем друштва.

Малограђани улазе свуда преко реда.
У Србији су малограђани угледни људи.

Америка штити људска права у целом свету.
Државе, које немају новац да
плате услуге, могу јој уступити природне ресурсе.

Американци нису укинули смртну казну.
Укинуће је када пронађу суровији
начин кажњавања.
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Амерички вођа је успешни предузетник и
прикривени император.
Трампио би Америку за остатак света!

Боже, благослови Америку! Америка спасава свет
од глобалног загревања и уништења!

Државне службе владају информацијом.
Свака њихова вест може бити дезинформација.

Екстремисти су много јаки, али нису јачи од
полицијских службеника.
Глупи људи прецењују сопствене могућности.

Не разумем зашто идиот показује средњи прст.
Људи знају да је велики шупак!

Рад је створио човека.
Радите оне ствари!
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И простаци имају високо мишљење о себи,
али не могу високо да се изразе.
Спречава их низак степен образовања.

Тешко је бити простак. Мораш глумити господина
свуда и на сваком месту.

Људска глупост није бесконачна.
Паметни људи су на глупост ставили тачку.

Будала може погледом да заустави воз.
Кад заустави мозак, стаће и воз.

Само велике будале могу заглупљивати цео народ.

Будали памет не смета.
Сметају му паметни људи.
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Нико нормалан не жели да ратује.
Политичари су принуђени да измишљају
непријатеље.

Помирите се са судбином.
Није вам суђено да ратујете!

Сиромашни грађани су узалуд ратовали.
Лопови су им украли ратне дневнице.

У рату не постоје две стране.
Сви ратници су на страни зла!

Рат почиње када политичари изгубе живце,
а завршава се када недужни
грађани изгубе животе.

Говор мржње је био веома запаљив.
Букнуо је рат!

12

Тачка црта круг


Рат, сиромаштво, лоповлук и бела куга не могу
угрозити национални интерес. Мир, социјална
једнакост, поштење и пораст наталитета могу
угрозити лични интерес сваког политичара
и тајкуна.

Нико нас није увукао у рат.
То је било јаче од нас!

Многи патриоти су постхумно одликовани.
Спасили су животе онима који
су их послали у рат.

Мир не може завладати светом.
Владари света нису миротворци.

Радио сам на црно, али је послодавац знао да цени
прековремени рад.
Плата ми је била црња.
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Некада је принудни рад био могућ само
у логорима. Данас је израбљивање
радника могуће у свим успешним предузећима.

Радници немају право да штрајкују.
Плате им редовно касне.

Ако је радник пристао да ради више од осам сати
дневно, пристаће да ради и за мању плату.

Добар глас далеко се чује.
Лошем гласу закон гарантује тајност.

У једној држави нарко лобисти су легализовали
марихуану, у другој су испушили...
Како год окренете, они су на добитку!

Мале су разлике између верника и сујеверног
човека. Када вернику црна
мачка пређе пут – он се прекрсти!
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Коме сујеверје помери памет, тај никада неће бити
човек на свом месту.

Видовњаци бирају клијенте.
Проричу будућност онима који не виде
даље од носа.

Кад сам био млад, могао сам трипут дневно.
Сада, кад ми је пун курац свега,
не могу ни трипут недељно.

Ако знате да је секс здрав, не чекајте да вам девојке
приђу. Узмите ствар у своје руке.

Демократија је дуготрајан и сложен процес.
Бомбардовање је увод у демократију.

У демократији имамо сва права.
Политичари имају право да лажу бираче.
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Демократија нема цену. У капиталистичком
друштву безвредно је све што нема цену.

Народни посланици су усавршили закон.
Сваки грађанин може да прекрши
закон, плати казну и обезбеди сигуран посао
државним службеницима.

Морални закон не дозвољава човеку да краде
и лаже. Закон који
прописује држава даје веће слободе.

Закон је препун рупа.
И поштени људи су приморани да заобилазе закон.

Нико није изнад закона!
Покажите службену легитимацију!

Народни посланици су радили по закону.
Променили су закон!
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Законодавци су изабрани већинском вољом
бирача. Ако су гласали за листе на којима су били
предложени, доносиће законе по својој вољи!

И када сте у великој нужди,
не мењајте закон за безакоње.

Многи свештеници практикују педофилију и
педерастију. У љубави је све дозвољено.

Свештеник је ослобођен оптужби за педофилију.
Суд је утврдио да се божје дете играло секса
са осталом децом.

Сличан се сличнима радује.
Педофил венчава педере.

Само безбожници могу рећи да свештеници
величају смртне и материјалне
вредности. Освештани мртви предмети имају
духовну вредност.
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И над попом постоји поп.
Светац је већи католик од папе.

Ватикански поглавари су велики добротвори
и миротворци. Семе зла су у земљу закопали.

Ако имате осећај да вас неко стално прати,
вама је стварно потребан пратилац.

После десет сати увече не можемо да поручимо
ниједно алкохолно пиће.
Толико смо пијани!

Иза сваког неуспешног мушкарца стоји жена.
Сваки успешан мушкарац је стално у покрету.

Срећан је онај који воли без разлога.
Њему је свеједно с ким је
у браку и кога воли.
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Ако сте убеђени да су све жене исте, како ћете
знати која од њих је изабраница вашег срца?

Модерна жена не меша посао и осећања.
Са мушкарцем води љубав само због новца.

Мушкарац који превише воли, има у свом срцу
места за неколико љубавница.

Лажов не може бити паметнији од оног који говори
истину. Лажов поседује лажно знање.

Лажна елита утиче лоше на обичне људе.
И обични људи умишљају да су
важне личности.

Сваки човек је дужан да говори истину.
Лажов ме најчешће подсећа на
лудог човека који исмева моћ говора.
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Није никакво чудо што психопате владају светом.
Ако могу да преваре детектор лажи,
могу и своје бираче.

Сваки скрибоман је имао неког неписменог претка
од кога је наследио таленат за писање.

Ако хоћете да напишете добру књигу, мућните
главом и не ослањајте се на таленат.
И скрибомани имају таленат за скрибоманију.

Да ли би скрибомани престали да пишу
када би неко почео да чита њихове књиге?

Власт квари људе.
Политичари су постали зависници од власти.

Црквене и државне власти воде исту политику.
За све се питају, а ни за шта не одговарају!
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Европске власти су укинуле смртну казну.
Судије немају право да пресуђују људима,
као што им пресуђују убице.

Не може свака будала да буде на власти.
Само велике будале имају подршку већине.

Бивша власт је удаљила земљу од Европске уније.
Садашња власт се
приближила Европској унији и већ јој види леђа.

Они који имају еколошку свест,
не могу лако пустити човека низ воду.
Можда је он велико ђубре.

Полиција није нимало изненађена што је њен
сарадник постао велики певач.

Полицији су везане руке.
Криминалци имају везе у врху полиције.
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Органи реда нису употребили прекомерну силу.
Оно што је за мирног
демонстранта тешка телесна повреда,
за насилника је благ шамар!

Сарадници полиције сумњају у све грађане
јер су уочили велику аномалију.
Осталим грађанима су мождане вијуге криве!

Полицајци немају право да штрајкују.
Ако престану да раде,
ко ће гушити радничке штрајкове!?

Обратите се на време свом доктору.
Доктор има обавезу да вам закаже
преглед и препусти времену да вас излечи.

Нарко мафија никад не спава.
Кокаин изазива завист.
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Спортске и забавне игре су постале професије.
Људи нису успели да изиграју досаду.

На власт долазе нови стручњаци.
Прошло је време образованих људи који
не знају да се потпишу једним прстом.

На светој земљи људски живот није светиња.
Светиње су државни и верски објекти.

Нормалан руководилац не управља туђим
животом.

Најбољи су отишли.
За неколико година живећемо боље.

Не верујем у политичка обећања
да ће грађани живети боље.
Поштени грађани и непоштени политичари живе
у истој заједници.
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Бирачи гласају и раде како им је воља.
Политичари немају право да
гласају и раде другачије.

У материјалистичком свету људско достојанство
представља највећу вредност. Осамсто милиона
људи живи у екстремном сиромаштву.

Не постоји формула за добар живот.
Мућкајте и муљајте па шта испадне.

Све што је лепо има крај. Песимисти не верују у
крај света, јер су убеђени да живимо
у најружнијем свету.

У нашој држави влада једноумље.
Да би размишљао својом главом,
нашем човеку је довољан један ум.
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Привилеговани државници не живе као сав
нормалан свет. Нормални људи
не владају светом.

Полиција не ради ништа.
Грађани су принуђени да раде за полицију.

Полицијски службеници гледају своја посла.
Не занима их ниједан незаконит посао.

Свака част модним дизајнерима.
Нико не обраћа пажњу на безличне људе
и на униформу коју носе.

У поремећеном систему вредности људи се боре за
живот и кад нису болесни.

Преступници померају границе у свим
областима живота.
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Живот није фер.
Највећи праведници су успели да преваре смрт.

Човек је смртне природе.
Постојећи облик живота није ни налик
правом животу.

Да је живот заиста скуп, на овој планети би сви
људи били милијардери.

За неколико година живећемо боље.
Прилагодићемо се на климатске
промене и све теже услове живота.

На овом свету нема правде. Неко је срећне руке,
а неко онаниста до краја живота!

Док постоје нељуди, постојаће и зидови међу
људима.
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Лудаци су убрзали животни ток.
Да би уживали у животу, нормални људи
морају да успоре животни ток.

Наше друштвено уређење не можемо поредити са
животињским царством.
Овде мајмуни царују.

Превелика слобода лоше утиче на слабе личности.
Ослобођени су сваке људскости.

Крв није вода. И рођена браћа могу бити
крвни непријатељи.

У рај могу ући они људи који су се одрекли свега,
па и самог раја.

После смрти праведници одлазе у рај.
Будите стрпљиви и сачекајте да смрт прође.
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Србија се равномерно развија.
У целој земљи се тешко живи.

Сви би хтели да оду из Србије. Зато беже од
стварности и замишљају
да живе у небеској Србији.

Највећа клетва за сваког Србина је да му дете псује
на енглеском.

Ако вам је доста свега, дођите у Србију.
Овде нема живота.

Једни кажу да Србија може да храни пола Европе,
а други целу Европу.
У војвођанској житници можете доживети и тежи
облик фатаморгане.

Срби су луд народ. Оно што је за нормалне
западњаке милосрђе, за Србе
је злочиначка војна интервенција.
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Највећи хришћанин је веровао у једног Бога.
У себе.

Човек не може служити и Богу и новцу.
Када би Бог ценио људски систем вредности,
златне полуге и ковани новац би падали с неба!

Ако желите да учините пред Богом добро дело,
помозите психопатама и социопатама.
Они вам не могу узвратити добрим делом.

Бог је свемоћан. Не може учинити никакву глупост
и никакво зло.

Истина не може да се сакрије.
Нико није видео истинитог Бога.

Бог одваја жито од кукоља. Мазохисти одлазе у рај,
а садисти у пакао!
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Верујте у божја чуда.
Не тражите длаку у јајету.

Један је отац Бог.
Над духовним оцем не постоје духовни оци.

Ако је вера наука, да ли свештеници верују у Бога
или у науку?

Када би научници и владари света пронашли божју
честицу, доказали би
да се и Бог налази у њиховој машини.

Јудина издаја није била високо цењена.
Римљани су дали тридесет златника,
а од Бога је добио конопац на поклон!

Ђаво бежи од крста.
Од оних који су распели Бога и ђаво бежи.
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Ступили смо у савез са ђаволом, али се највећи
олош удружио са нашим непријатељима.
Преко ноћи је постао Милосрдни анђео.

Продали су душу ђаволу. Свака нечиста, ружна и
болесна душа нашла је свог купца.

Ђаво је у детаљима. Ако вас је узео под своје,
за вас ће сви људи бити ситни и небитни.

Систем вредности је поремећен, али грађани
немају разлога за панику.
Државом управљају ментално здрави људи.

За разлику од контролора ума, нормални грађани
могу се контролисати.

Судија је педер. Физички изглед спортиста
одлучиће победника.
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Хитлер је схватио да је рат добила виша раса.
Зато је извршио самоубиство.

Када сте рекли да овде нема слободе говора, нисте
открили имена оних који вам ускраћују слободу
говора, јер су то исти људи који вас
плаћају да тако говорите.

Два и два су четири. То се може израчунати и без
једног прста на руци.

Не верујем да је будали дошло из дупета у главу.
Мисли долазе из главе.

Добар је само онај пут којим иду добри људи.

Свет је постао Олимпијско село. Мундијалисти стоје
иза глобализма.
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Слава света је пролазна. Не верујем да ће се живот
на земљи потпуно угасити,
али свет неће проћи славно!

Узалуд је свет постао глобално село.
Потрошачи све теже проналазе
здраву храну и чист ваздух.

Црногорац је частан и поштен.
Нико не може оцрнити његово име.

Национална безбедност је угрожена.
Не постоји човек кога службе
безбедности не могу убити.

Сваки ласкавац зна зашто је његов народ најбољи на
свету. Ако хоћете да јашете магарца,
кажите му да је коњ.

Не знам у чему сам погрешио.
Незнање је узрок свих мојих грешака.
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Новинари који пију први долазе до измишљених
информација.

Вест је процурила.
Новинари су је продали за неколико пића.

Сексуалне раднице воле свој посао.
Нема секса без љубави.

Паметни људи виде разлике између праве
и уображене звезде. Права
звезда је на небу и није ментални болесник.

Неким људима ништа није свето. Све што је
земаљско и световно – није им свето.

Ја немам резервну отаџбину. Зато сам војни
обвезник у резервном саставу!
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Систем вредности је окренут наопако,
али се народ не може преварити.
Људи из високог друштва су дно дна.

И безлични људи воле да су примећени у друштву.
Зато купују најскупљу гардеробу.

Наши непријатељи су у великој заблуди.
Виде нам скори крај, али нашем
пропадању краја нема.

Сити гладнима не верују. Да су им веровали,
не би имали шта да једу.

Људска душа је као птица.
Она је несрећна и у златном кавезу.

НАТО лобисти су једнако опасни као и НАТО
пројектили. Усијане су главе!
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Ако хоћете да ваша вест одјекне као бомба,
измислите да се НАТО залаже за мир у свету!

Ова књига је настала под малигним утицајем
Русије. Да је писана под утицајем осиромашеног
уранијума, НАТО канцер би ојачао и проширио се
на Исток.

Америчка рука је створила вештачку нацију.
Американци су велике дркаџије!

Америка ће променити државну политику када
порно глумце замене роботи.

На трулом Западу ништа ново.
Трулеж се шири на Исток.

Мале су разлике између генија и лудака.
Научници могу уништити свет.
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После избора грађанима се обратио велики
победник. Обавестио је нацију
да је на изборима победио народ.

Ако вас неко пљује, не узвраћајте истом мером.
Пљуните више, пљуните даље!

Европски пут је за нашу државу најбољи и најкраћи
пут до Азије.

Реформисано правосуђе је потпуно независно.
Ниједна пресуда не зависи
од закона и законодавних власти.

Оптуженик је имао фер суђење. Не знам одакле му
право да се жали на нефер пресуду?!

Правници су увек у праву. И када оптужују
криминалце и када их бране.
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Нико није крив. Судске муштерије су увек у праву.

Када врхунски судија прочита образложење
пресуде, осуђеници ће
поверовати да им је пресудила судбина.

Имао сам фер суђење и осуђен сам у име народа.
На списку пунолетних грађана, који су ме осудили,
налази се и моје име.

Само невин народ може да донесе праведну
пресуду.

У правној држави не постоји колективна
одговорност. Правна лица су изнад закона.

Држава је укључила и невладин сектор у заштиту
људских права.
Обесправљени грађани могу мирно да спавају.
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Самоубице сами себи пресуђују.
Судије пресуђују другима.

Законодавци су укинули смртну казну.
Правна држава не сме угрозити
ничије право на живот.

Да ли би најтежа кривична дела застарела када би
људи престали да силују, убијају и користе дрогу?

Локална самоуправа је сервис грађана.
Покварени људи су најчешћи корисници услуга.

Нико не позива на одговорност оне људе о којима
се старају телохранитељи.

Не разумем зашто човек тражи пријатеље са којима
може да ћути. Зар му нису довољни непријатељи
са којима не разговара?
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Ви сте безличан човек!
Надам се да ову увреду нећете схватити лично!

Не гледајте на људе с висине.
Високоморалним људима нисте ни до колена.

Људи нису жељни славе.
Жељни су новца који слава доноси.

Самоћа и курва су најбоље пријатељице ноћи.

Срећним женама живот је испуњен смислом.
Несрећним нимфоманкама живот
је испуњен сексом.

Строги критичари кажу да афоризми нису
релевантна књижевна врста.
А они најстрожи да нико није књижевник док не
добије Нобелову награду за књижевност.
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Ако нисте у хомосексуалном браку, зашто својој
деци говорите да их је на свет донела рода?

Пас нема за шта да ме уједе, али сам стално на
опрезу. Пси обожавају кости.

Роми су дигли себи цену.
Циганчење им је спуштало цену.

Улизице су мали људи, али су велики стручњаци.
Депилацију интимних
регија раде на безболан начин.

Службе безбедности су деполитизоване.
Стари комунистички кадрови
не подржавају ни власт ни опозицију.

Када су комунисти дошли на власт, исправили су
историјску неправду.
Народ је после неколико деценија прогледао и
видео праву историјску неправду.
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Комунистички диктатор је био тежак човек.
Да је сахрањен као обичан комуниста,
ни црви не би могли да га сваре!

Када би улични протести могли да донесу неки
бољитак, наши комунистички пријатељи би нам
први увалили жуту патку.

Социјалисти су некада били искрени атеисти.
Данас су искрени верници!

Послали смо лошу слику у свет.
На слици је бивши Милошевићев портпарол.

Кад им све наде падну у воду,
људи ће тражити спас у лековитој води.

Врхунски психијатар може вам отворити душу.
Ако је успео да отвори своју, отвориће и вашу!
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Сваки почетак је тежак. Када тешкоће крену,
имаћете утисак да никада неће стати.

Слободни уметници и порно глумци могу бити
колеге.

Микроби угрожавају опстанак људске врсте.
Човек не може очима да их види.

Када успава савест, човек може мирно да спава.

Држава није затвор.
Зашто криминалци нису у затвору?

Не правите се луди.
То је почетни стадијум правог лудила!

Лудаци смехом лече менталне болести.
Смеју се на брашно!
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Није сам! Разговара са психијатром!

Савремен човек је изумео лек против самоће
и лудила. Пронашао је пријатеље на друштвеној
мрежи и схватио да није сам!

Откад је власт почела да брине о менталном
здрављу нације, грађани
чешће контролишу своје ментално здравље.

Ми смо луд народ. Мислили смо да нећемо
одговарати за своје поступке.

Лудаци звецкају оружјем и пуцају из празних
пушака. Они чују претње
и пуцње и кад их нормални људи не чују.

Углед се не може купити новцем.
Лопови и нерадници нису угледни људи.
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Бескућници не испуњавају услове за новчану
социјалну помоћ.
Богате државе су искорениле сиромаштво!

Не цените људе по новцу.
Милионери су прецењени лопови!

Богати људи су несрећни.
Скупо плаћају свако задовољство.

Убедили сте ме да истине нема на земљи.
Верујем да говорите истину.

Нису они истомишљеници.
Један од те двојице не размишља својом главом.

Афористичар у мало речи каже много.
Књижевни критичар у много речи
не каже ништа!
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Куповна моћ грађана равна је нули.
Тајкуни су купили сву моћ.

Велики шупак је окружен колонијом полтрона.

У здравом телу здрав је дух.
Здрав човек не верује у духове!

Чистоћа је највећи идеал у материјалном свету.
Да би спрали своје грехе,
материјалисти се редовно купају.

Полтрони су најбољи сарадници тајних служби.
Бољи су од прислушних
уређаја, јер могу сваком државнику ући у позадину.

Грађани могу мирно да спавају.
Апотеке су снабдевене лековима за спавање.
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У социјално праведној држави сваки појединац има
право да буде богатији од осталих људи.

Свет је полудео. Контролори ума су најгори
познаваоци људске психе.

Наркомани, педери и домаћи издајници нису
угрожене социјалне групе.
Асоцијалне личности нису сврстане ни у једну
социјалну групу.

Полиција није надлежна да хапси властодршце.
Полиција представља извршну власт.

Грабљивци на власти љубе државну заставу.
На многим заставама је
усликана птица грабљивица!

Дошла су лоша времена.
Лоши људи иду испред времена.
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Да ми власти не би забраниле књигу,
написаћу еротски роман.

Скоројевићи су безимени људи.

Преосетљиви људи повређују сопствена осећања.

Истрага не даје никакве резултате.
Сви трагови воде до непознатог починиоца.

Тешка су времена. Честице тешких метала
обогаћују ваздух, воду и храну.

Ми смо најстарији народ.
Адам и Ева су наши прародитељи.

Нико не може да промени већинску вољу народа.
Избори се одржавају реда ради.
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Срби су незахвалан народ. Нико се није сетио да
наш највећи празник „Дан незахвалности“
уврсти у државне празнике.

За неколико година живећемо боље.
Вођа је обећао да се на следећим изборима
неће кандидовати.

Није проблем што вођу критикују људи који имају
застарела схватања.
Проблем је што их он у потпуности разуме.

Не верујем да је вођа први међу једнакима.
Око њега су све саме нуле.

Добар вођа не окреће леђа следбеницима.

Вођа ради у интересу народа. Сиромашни грађани
су презадовољни његовим радом.
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Једноумље уједињује народ.
Један човек је председник свих грађана.

Први човек у држави је пољубио руку религијском
вођи. И над вођицом постоји вођа.

Привилеговани државни службеници ослобођени
су одговорности за свој рад.

Држава, која има овакву омладину, не сме бити
незаинтересована,
равнодушна и заостала као њена омладина.

У правној држави нико није дискриминисан.
Неспособни партијски кадрови
имају измишљена радна места.

Не верујем да политичке партије врше
селекцију кадрова.
Државни сектор чине неспособни кадрови.
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Независни новинари не клече, али забијају главу
у песак. У сличном су положају као и новинари
који клече.

Људи који су преживели каменовање,
не могу својим непријатељима узвратити хлебом.
Оно што вас не убије, то вас окамени.

Слободан човек може да ради шта хоће.
На тржишту рада нема посла за њега.

Срећу чине мале ствари. Многи људи су несрећни,
јер се мале ствари теже примећују.

Говнари се поистовећују са својом исхраном.
Оно су што једу!

Дрво се на дрво ослања, човек на човека,
а политички говнар на своју столицу.
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Алкохол је за лечене зависнике прошлост.
По изласку из лекарске
установе вратиће се нормалном опијању.

Милионери купују људе, али од тога немају велику
корист. Продају се само покварени људи.

Какве су вам мисли, такви ћете бити и као личност.
Мали и безначајни људи немају велике мисли.

Највећи криминалци имају најбољи алиби.
Сваког дана су на некој телевизији.

Политичари не могу одвести народ у светлу
будућност. Држава би могла
да расветли њихове криминалне активности.

Америка је откривена сувише касно.
У тој фази болест је била неизлечива.
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Русија и Америка су два различита света.
Разлике између овог и оног
света могу се избрисати нуклеарним наоружањем.

Американци у туђим државама чувају демократију
и независност. Потпуно
је нормално што нису сасвим своји.

Ништа нас не може вратити у прошлост.
Наше време је прошло.

Жене би имале шта да обуку да их мушкарци
не скидају погледом.

Мало је истинских верника који слушају духовне
пастире. Овце су пустиле мозак на пашу.

Благо сиромашнима духом.
Продуховљеним и писменим људима живот
не може бити неописиво леп.
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Сиромашни људи узалуд верују да ће се спасити
када умру. Само је Бог
успео да се спаси од природне смрти.

Лењост ми ради о глави.

Ниједно дете није посебно надарено, нити је чудо
од детета. Деца живе у свету чуда.

У партији влада једноумље.
Један човек је председник свих безумника.

Не постоје глупа питања. Људска глупост је
бесконачна и њен опстанак
нико не доводи у питање.

Модерна схватања су променила свет.
Људи су модернизовали климу.
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Скрибомани су дављеници у мору лоших
књижевна дела. Ако се неко од њих
случајно дочепа копна, престаће да се хвата за перо.

Тајкуни лажу да су крваво стекли имовину.
Ниједан добровољни давалац
није дао крв за лично богаћење.

Милионер је доказао порекло своје имовине.
Купио је фабрику за један долар.

Богатим људима су отупела чула.
Немају додира са реалним животом,
не миришу радничку класу, не виде сиромахе који
умиру од глади, не чују плач и јецај сиротиње,
а за њихов укус се брину кувари и стилисти.

Познати криминалац је био у свакодневном
контакту са непоштено стеченим богатством.
Зато је оболео од недодирљивости!
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Изађите на изборе и гласајте!
Политичари гарантују да ваш глас неће
бити злоупотребљен у политичке сврхе.

Туђа жена је слађа,
али је здравије водити љубав са својом женом.
Већа количина шећера изазива дијабетес.

Послодавци експлоатишу јефтину радну снагу.
Човек је наше највеће богатство.

Нико не може побећи од стварности.
Свет је стваран милијарду година.

Свако има право на свој став. Да нема научних
ставова, глупи људи би обесмислили живот!

Девојка ти се удвара, а ти не смеш ни да је
погледаш. Срам те било!
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Лепота ће спасити свет. Све природне лепоте
настале су после великих природних катастрофа.

Да би завладали светом, хришћани су за прелазак у
њихову веру опраштали и масовна убиства.

Вечност је и онај тренутак који никада неће доћи.

Ниједна невладина организација не може измерити
степен грађанских слобода. Наши преци су дали
животе за велику и немерљиву слободу!

Да би олош заиста могао да напредује, потребно је
да се удружи са горима од себе.

Будите стрпљиви, биће боље...
Секс ће трајати све дуже и дуже!
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Народ лоше живи, али то није показатељ да
државом управљају лоши људи.

На крају ће остати толико мало глупих Срба да ће
заклон од кише, олује и грмљавине наћи испод
једне суве шљиве.

Домаћи издајници уносе у конзервативну Србију
модерна размишљања.
Из ђавољег семена не може нићи ништа добро!

Изградили смо нове школе, нове болнице, нове
путеве... Надамо се да ће нас потомци памтити
по добру када оду из Србије.

Политичари и тајкуни су задужили ову земљу.
Ред је да им се грађани
одуже и врате кредите страним банкама.

Кад би људи знали за стид, престали би
да се размножавају.
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Националистичке земље не могу лако ући у
Европску унију. Политичари би
се радије одрекли народа, него национализма!

Не знам да ли је политичар говорио или срао,
али кад је завршио говор,
осетили смо неко олакшање.

Стрејт и геј политичар нису једнако посвећени свом
послу. Геј политичар не диже руке од грађана када
сазна да су им џепови празни.

Кључ власти је у рукама оних који држе народ под
кључем.

Примопредаја власти је тренутак када једни
политичари одлазе у илегалу, а други настављају
да глуме државнике.

Пред нама је лепа будућност.
Грађани су све старији и лепши!
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Паметни родитељи не траже од деце да им
осветлају образ. Млади данас
брзо живе и не стижу ни себе да нашминкају!

Криминалци имају велика муда, али не могу
уплашити праве полицајце.
Сваком мушкарцу муда су слаба тачка.

Наш народ није дубоко подељен.
Изрод се сврстава у туђи род.

Ако вам је зуб покварен, идите код чика Зубе.
Даће чика бону!

Неке жене се гоје на нервној бази. Нервира их
неправилна исхрана.

Глупу масу не може предводити први међу
паметнима.
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Немерљив је степен самовоље, тајновитости и
незнања које маса исказује на изборима.
Тешко земљи која после избора добије вођу
по мери грађана.

Отаџбина тражи нове жртве. Неко мора одговарати
због злочина над старим жртвама.

Наша земља је двадесет година на европском путу.
За то време Немци би створили нормалне услове
за живот на Марсу!

Да ли би људи радили другима о глави када би
знали да сами себи раде о глави?

У партијској држави све функционише у најбољем
реду. Партијски ботови су сити и сендвичи су
на броју!

Људи су створени од блата. Цео живот им прође у
скидању телесне и душевне прљавштине.
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Мафијашке и неразвијене балканске земље имају
европску будућност.
Европска унија заиста нема будућност.

Чистоћа је пола здравља.
Ако су партнери чисти, и секс је здрав!

Неурачунљив човек је опседнут, јер му је природа
успоставила дијагнозу и доделила пратиоца.

Рђав човек је префарбан свим бојама.

Књижевне награде додељују колеге писци,
јер читаоци нису наши конкуренти
и сувише су непристрасни.

Смрадови загађују животну средину,
а по потреби даве људе својим идејама
и гуше грађанске слободе.
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Хрвати и Срби су пронашли заједнички језик.
Хрвати са Немцима, а Срби са Кинезима.

Умишљени болесници редовно контролишу
своје здравље.

Када тајне службе претворе човека у страшило,
пусте га међу људе
и њиме плаше непослушне грађане!

Црква има право да се меша у политику.
Свештена лица су сарадници
тајних служби и део тима који води државну
политику.

Могао би отац да јој буде. Ако није одговарао за
педофилију, неће ни за инцест.

Могла је и мајка да ти буде. Срећом, постала је
мајка твог детета.
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Не могу да убедим своју жену да немам
Едипов комплекс.
Заклео сам се у мајку, али ми опет не верује!

Док је отац нације био глава куће, наша кућа је
била празна.

Ако се цео свет заверио против ваше земље,
ви сте део света у коме се
кују завере против светског поретка.

Богата елита и сиромашни грађани стварају
друштво једнаких људи. То је
друштво у коме се не зна ко је од кога луђи.

Када би се партијски функционери потписивали
прстом, полиција би пронашла оне
који пљачкају државу.

64

Тачка црта круг


Државом владају националисти и социјалисти.
Европска унија подржава
њихову јединствену политику.

Хитлер је био лажни расиста. Прави расиста верује
да је човек настао од белог мајмуна.

Док смо у дуговима до гуше,
нећемо бити голи и боси.

Ништа добро није дошло са Запада.
Добро је остало на Западу.

Супружници живе у идеалном браку.
Обоје су умислили да је њихов брачни
партнер најлепши и најпаметнији на свету.

Не играјте се с државом.
Службена лица су прљави и непоштени играчи.
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Председника свих грађана штите службе
безбедности. Заштићен је од свих грађана.

Не тражите помоћ од бездушног човека.
Одраће вам кожу, узеће вам душу...

Ако сте рекли ближњем свом да је говно од човека,
крајње је време да одете на систематски преглед
код микробиолога.

Људски мозак је ништавна варка.
Сваки човек види стварност на другачији начин.

Ретко јебем људе у здрав мозак,
јер ме по томе дуго памте.

Прави мудраци ћуте.
Остали се праве паметни.
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Ставите прст на уста, а затим на чело.
Ћутање је мудрост.

Таоци смо најгорих међу нама. Ако политичари
прихвате њихове захтеве,
мењаће нас за килограм шећера и литар уља.

Држава измирује своје обавезе према свим
грађанима. Уметници, који су тражили од државе
милостињу, биће исплаћени на улици.

Какви су бирачи, такви су и државници.
Нигде у свету не постоје
политички писмени и зрели бирачи.

Издавачке куће нису расадници неписмености.
Ако су Покрети горана
расадничке природе – у државном су власништву.

И највећи критичари не могу претерати
с критиком. Људска глупост је бесконачна.
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Ја сам најпаметнији, најлепши, најспособнији...
Ако наставим да набрајам,
бојим се да ћу рећи веће глупости!

Да сам постао позната личност,
друштво би имало велику корист.
Грађани би могли са мном да се сликају.

Нису тачне тврдње западних медија да је наш
диктатор био Балкански касапин. За њега су сви
грађани били људи од крви и меса.

Законодавци нам дају право на живот и рад.
Кад би грађани сазнали да рођењем
нису стекли право на живот и рад,
многи би се одрекли својих права.

Када људима покажете ширину океана, тражиће да
им покажете и ширину космоса. Људи немају меру
ни у чему, па ни у схватањима.
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На Косову можете видети оно чега нема у Србији:
косовску владу, скупштину...

Ми, српски патриоти, спремни смо да одмах одемо
на Косово. Да им га дамо!

Наивни бирачи верују да ће односе између
Приштине и Београда нормализовати исти
политичари који су их покварили. Политичари
нису наивни као њихови бирачи!

Државници нису признали да је НАТО победио на
Косову. Државничке главе
су тврђе од осиромашеног уранијума.

Косово је света земља. Један народ је продао земљу,
а други је претворио у највеће нарко тржиште
на Балкану.

Нашом државом владају патриоте.
Остали грађани су неподобни држављани.
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Нама је веома важно да наставимо преговоре са
Приштином. Многе државе
су настале за преговарачким столом.

Политичари немају права да се коцкају са судбином
народа. На Косову смо изгубили рат, али следећи
морамо добити.

У држави је превише незналица и будала.
Да би смањили незапосленост,
политичари су принуђени да измишљају
радна места.

Домаћи издајници не могу радити против своје
државе. Патриоти су присвојили државу.

Љубав према новцу је већа од љубави према
отаџбини. Патриоте улазе у
државне институције из интереса, а не из љубави.

70

Тачка црта круг


Родољубиву песму чине хвалоспеви и жалопојке.
Патриоте захваљују мајци
Србији што живот проводе у беди и сиромаштву.

Човек се учи док је жив. Патриоте имају доста
времена да науче српски језик.

Турбо-фолк је мешавина разних стилова и врста
музике. Код неких слушалаца може изазвати
мучнину, гађење, повраћање и пролив.

Не могу да слушам турбо-фолк музику
уз јело и пиће.
Живи пиш и тешко срање не иду уз јело и пиће!

Гологузој певаљки није потребан менаџер.
Она је сама открила своју талентовану гузу!

И средњи век је некада био нови век.
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Ако сте изабрали правог лекара, он ће вам помоћи
да изаберете болест од које ћете боловати.

Електрошокови не помажу.
Пацијент је луд као струја.

Када је фашизам поражен, људи су престали да се
деле на фашисте и антифашисте.
Сви су постали антифашисти!

Хиљаду година заостајемо за Западом.
Док наша браћа воде ратове,
западна браћа воде љубав.

Ако се по јутру дан познаје,
одлагаћу послове као и устајање.

Ако сте дали крв, сачекајте резултате ХИВ теста и не
мислите на најгоре.
Позитивне мисли не утичу на резултат!
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Улизице имају длаке на језику.

Када књижевни критичари говоре о великим
књижевним делима,
неприхватљиво је да су им критике пуне малих и
безначајних мисли.

Ако вас окружују сероње и у говнима сте до гуше,
не дижите срање на виши ниво,
него промените окружење.

У затвору се налазе они који су пали на испиту за
криминалце.

Правда је спора и достижна.
Многи криминалци су ослобођени кривице
због застарелости судског поступка.

Лош супруг и добра супруга су идеалан пар.
У браку деле добро и зло.
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Не тражите непријатељу слабу тачку.
Ставите тачку на ваше непријатељство.

Још се није родио изрод који ће волети људски род.

Он је први човек у држави.
Пре њега није постојала држава.

Многи наркомани су престали да уживају дрогу
кад им је било најлепше.

Ништа није као што изгледа.
Све је безлично и без изгледа да постане нешто.

Ниједан човек није умро пре времена.
Време никад не умире.

Лепе и топле речи не чине ружне и хладне дане
подношљивијим.
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Да ли би угледни људи пропали у земљу од стида,
када би сазнали да је
голо тело направљено од земље?

Права слика се формира када функционишу сва
чула.

У логорима су мучили заробљенике и вршили
експерименте над њима.
Без муке нема науке.

Не бацајте храну у контејнер! Црви ће умрети од
глади ако им сиромашна деца поједу храну!

Не знам ко је први рекао да ће Срби нестати као
народ, али тај неко је
сигурно последњи човек у држави.

Српске власти не седе на две столице.
Представници народа нису
представници страног капитала.
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Срби ће променити свест када модернизују
и усаврше примитивна схватања.

Болесни умови измишљају непријатеље.
Наша земља нема непријатеље.

Тешко је лакој жени бити муж.

Болесни људи владају светом.
Контролори ума су опседнути контролом.

Једном сам покушао да разговарам са
истомишљеником, али је покушај био
узалудан. Нисмо успели да разменимо мишљења.

Креатори политичке стварности стално измишљају
завере. Некада је цео свет био против нас,
а сада је цео свет на нашој страни.
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Имамо светлу будућност.
Политичке сировине су енергент будућности.

Покварени људи испирају уста прљавштином.

Књига је била толико добра и занимљива да нисам
имао времена ни да похвалим аутора.
То су ретки тренуци када писац остане без речи.

Многи људи пред истином затварају очи.
Истина која боде очи истовремено их и затвара.

Непознати уметник је одржао концерт на улици,
јер не постоји дворана која може да прими све
случајне пролазнике који долазе
на његов концерт.

Први међу одговорнима у ланцу команде је задњи
претпостављени!
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Виша сила је одувек владала светом.
Лопови и преваранти не воде ратове
због виших циљева.

Политичари не дају бирачима празна обећања.
Испуниће их када испразне државну касу.

На изборима увек бирамо мање зло.
Не знам зашто нам се земља стално смањује.

Политичари немају интереса да легализују
проституцију. У јавном сектору сексуалне
услуге су бесплатне.

Болесну срећу чине велике ствари.
Велики новац, велика количина опијата,
опседнутост сопственом величином...

У неразвијеним државама и органи гоњења
стоје у месту.
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И поред најбоље воље евроскептик не може
постати еврофанатик. Када
професионални убица престане да се бави својим
послом, он своје оружје окачи о зид.

Праве вредности немају цену. Лажне вредности
никада неће имати праву цену.

У богатим државама свако задовољство се плаћа.
У сиромашним државама
људи се задовољавају поклонима.

Разлика у годинама није битна. Не броје се године,
већ новац.

У потрошачком друштву свака будала може да
купи диплому, али ниједан послодавац не може да
запосли дипломираног купца!

Перверзњак који трчи за високим потпетицама,
доживи врхунац кад их полиже и попуши!
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У лудом свету велики потрошачи су крем друштва.
У нормалном свету
похлепни и саможиви људи су друштвени талог.

Параноик ће престати да се осврће када неко
стварно почне да га прати и воли.

Ако је таленат један одсто успеха, мали и велики
таленти једнако су талентовани!

Стране земље, страни држављани, страни језик...
Све што је људско, није нам страно.

На темељима уништених живота и срушених
светова слободни зидари граде нови свет.

Конзервативне државе нису легализовале
проституцију. Курва не може постати поштена
грађанка ни када плати порез држави.
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Трговци полним органима улазе у брак из
интереса.

Дебело заостали штеде на сваком кораку. У
потрошачком друштву бесмислено је штедети.

Ако је ваше знање велико и неприменљиво у
реалном животу, пријавите се за учешће у
телевизијском квизу и освојите вредне награде.

Када би се данас појавио филозоф сличан Диогену
и усред дана са упаљеном лампом у руци тражио
човека, сви би за њега рекли да је
изгубљен случај.

Да ли несврстани народи престају да буду
несврстани када схвате да припадају трећем свету?

Непоштени људи су на све спремни.
Увек пронађу разлог да избегну фер борбу.
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У времену информационих технологија можете
лако постати позната личност.
Довољно је да изнесете прљав веш у јавности.

Несрећа никад не долази сама.
Негативне мисли призивају несрећу.

Ми смо најстарији народ. Такви смо од памтивека.

Поглавари и главешине нису изабрани вољом оних
који мисле својом главом.

Ја имам таленат и зато не радим на експлоатацији
природних ресурса, заглупљивању маса,
усавршавању оружја и уништењу туђих талената
и живота!

На земљи постоје милиони будала који покушавају
да остваре своје снове. И ово мало стварности желе
да претворе у сан.
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Политичари једно мисле, друго говоре, а треће
раде. Велики лопови знају да се мисли и речи
не могу материјализовати.

Кад је партијским активистима пао медијски мрак
на очи, узели су бејзбол палице и претукли
политичког неистомишљеника!

Политика није занимање. Политичари живе од
љубави према отаџбинском новцу.

Политичар је преко ноћи завршио факултет.
Стечено знање је искористио
на најбољи начин и обогатио се преко ноћи.

Војне јединице су у сталној приправности.
Прави непријатељи мира никад не мирују.

Војници носе шлемове да им ништа не би пало
на памет.
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Он је велики господин и патриота.
Једном речју – криминалац!

Не делите људе на добре и лоше.
Неподељене личности увек ће бити у већини.

Људска права су угрожена. Адвокати и остале
дерикоже штите људска права!

Овде ће и за сто година на власти бити бегунци од
правде. Бежите одавде!

Сви који су добро размислили о будућности,
отишли су одавде.
У Србији мислиоци немају будућност.

Необавештени људи крстаре интернетом.
Виртуелни свет је одавно откривен.

84

Тачка црта круг


Увек се радујем када нека држава укине смртну
казну, јер сам против
тога да се најтежим криминалцима скраћују муке.

Дошла су опасна времена.
Животна средина је постала опасна по живот.

Свој човек нема ни сопствене гене у ДНК ланцу.

Слабићи познају женску психологију.
Сваки слабић размишља главом своје жене.

Држава гуши медијску слободу.
Телевизијски програм садржи сцене
из свих области живота.

Затуцани мигранти верују да је Европа рај из ког су
њихови прародитељи прогнани.
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Ми смо најстарији народ.
Пролазне вредности овде не могу проћи.

У здравом телу припадника специјалних јединица
нездрав је дух. Он је човек без савести, избегава фер
борбу и службени је убица.

Све хришћанске секте настале су деобом једне
секте.

Зашто не читам афоризме објављене
у дневним новинама?
И врапци на грани знају да филозофске мрвице не
могу нахранити ни менталне патуљке.

Имамо богату историју. Римски златници су доказ
да смо некада били најбогатији народ на Балкану.

Велики оптимисти верују да ће боље сутра доћи
неколико дана раније.
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Невладин сектор узалуд троши новац на
демократску опозицију. Невладини
политичари не знају да владају.

У елитном друштву политика је елитна курва.

Када не могу да заспим, сетим се безбрижног
детињства и стада оваца.
И наставим да бројим тамо где сам стао!

Сви који говоре лаж величају пролазне и смртне
вредности. Човек може да лажира смрт,
али не може да лажира живот.

Млади људи свакодневно праве велика срања.
Потражња је велика, јер чаршија срањем
испира уста.

Клоните се стазе којом је неки уметник први
прошао и покупио сву росу.
Крените новом стазом!
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Суд је имао разумевања за блудне радње свештених
лица. Да им служба није забранила да се жене и
удају – не би сексуално застранили.

Грађани који сами себе образују, не могу бирати
занимање. Ако не постану врхунски уметници,
постаће образовани самотњаци.

Високоморални људи не могу понизити друге људе,
јер би спустили свој ниво. А они са ниским
моралом не могу понизити никог, јер су сами себе
спустили на најнижи ниво.

Људи лако прескачу низак праг толеранције.
Ако подигнете ниво толеранције,
неће моћи да вам се попну на ону ствар.

Лепота је пролазна.
На планети Земљи и најлепши анђео
може постати ђаво!
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Ако су људи политичке животиње,
зашто овце гласају за вукове?

Покварени људи третирају човека
као кварљиву робу.

На земљи нема правде.
Непоштен свет је присвојио правду!

Не брините шта други људи мисле о вама.
Нејаки умови немају свој став.

Ако је ћутање мудрост,
на Истоку су највећи мудраци монаси,
а на Западу професионалне убице.

Велико отуђење је завладало међу људима.
И супротни полови се одбијају.
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Најтежа је битка над самим собом. Водиш је целог
живота и на крају изгубиш себе.

Млади и образовани одлазе из Србије. У свакој
земљи постоје птице селице и оне које остају да
живе на својој територији и у најтежим
условима.

Када побегнете од одговорности за лични и
друштвени неуспех, никада
вам неће пасти на памет да се вратите у Србију.

Грађани све виде и све чују.
Зато их тајне службе прате и прислушкују.

Главу горе! Паметни људи се не стиде својих
менталних способности!

Живите као да вам је сваки дан последњи.
Борите се за живот као да сте на издисају!
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Нема простора за повећање плата.
Срби имају највећа примања у Европи!

У Србији нема незапослених.
Грађани који протестују против
незапослености раде против државе.

У нашој земљи странци се осећају као код своје
куће. Срби су странци у сопственој земљи!

Српкиње су дужне да рађају.
Наши потомци дугују новац страним кредиторима.

Бог чува Србе. Наши владари су чувари
комунистичких вредности!

У области пољопривреде и екологије далеко смо
испред својих суседа.
У Србији дугме да баците – дивља депонија
ће нићи.
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Ако државе препусте тржишту да свему формира
цену, ускоро ће и људски живот имати цену.

У свету смо познати као гостољубив народ.
Пет векова смо гостили Турке.

Не верујем да је човек дошао из свемира.
Наша планета је део свемира.

Неверна жена је спала с коња на магарца.
Преварила је рогоњу с једнорогом.

У крај света не верују они који бескрајно воле
живот.

Политичари говоре бирачима оно што желе да
чују. Бирачи желе да чују
велике глупости и да њима дуго испирају уста.
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Престали су да се коцкају са судбином народа.
Судбина опљачканог народа
нема никакву вредност.

Српски комунисти су јачи од судбине.
Умислили су да могу кројити судбину света.

Код нас нема средње класе. Комунистички тајкуни
су створили бескласно друштво.

Комунистички идеолози нису били прави
комунисти. Прави комунисти су
владали државом и убијали политичке
неистомишљенике.

Нацисти су говорили да овде живот нимало не
вреди. Комунисти су били
спремни да ратују до истребљења да би доказали да
овде живот заиста вреди.
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Историју пишу просвећени људи.
Писменост је победила непросвећене ратнике.

Кад би неко спровео анкету и питао грађане да ли
имају појма о животу,
већина би рекла да нема свој став!

Медији су прозор у свет.
Непоштени људи су пронашли начин како да уђу
у поштене домове.

Медијски мрак је свуда око нас.
Људи живе у виртуелној стварности.

Пљачкашка приватизација је почела неколико
година пре демократских промена.
Ратни профитери су водили приватне ратове.

Држава никада неће расветлити највеће пљачке.
Највиђенији људи су опљачкали државу.
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Нико не може победити диктатора на изборима.
Он ће отићи с власти кад изгуби самог себе.

Рачунајте на оне који могу да се саберу.

Незнање је узрок свих зала. Незналице верују да у
сваком злочину и геноциду постоји нешто добро.

Лако је чинити зло другима.
Ако сте прави човекомрзац, учините зло себи.

Духовити људи не воле приземни хумор.
Квазихумористи не могу
приземљити узвишене духове.

Масони су једини прави верници у духове.
Створили су друштво безличних људи!

Ђаво има хиљаду лица. Ако је он вођа пута – сви
путеви ће водити у Рим.
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Не тражите ђавола. Сваки човек може показати
своје ружно лице.

Слободни зидари су продали душу ђаволу и више
нису носиоци малтера и свог крста.
Сада носе светлост и владају светом!

Кип слободе је симбол грађанских слобода.
Нарочито слободе кретања!

Пети октобар је разочарао занесењаке и лудаке.
Они су искрено веровали
да се Србија може пробудити преко ноћи.

Наша земља је на европском путу. Уклонили смо
политичаре који су били вође пута.

Човек се плаши да упозна самог себе. Страх нестаје
оног тренутка када га упознате.
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Да би човек успео у животу, не треба да се одрекне
провода, жена, пића...
Потребно је да се одрекне неуспеха.

Пушење не делује исто на све припаднице слабијег
пола. Неке даме су добиле рак плућа,
а неке радно место.

Не волим да разговарам са простом и
непредвидивом женом. Никада не
знам да ли ће ону ствар узети у уста или ће
покушати да ме орално задовољи.

Прави господин може да шармира даму и када их
најскривеније мисли и осећања не воде
у исти кревет.

Нигде у свету не постоји Богом дана владавина
права. Већина сама себи
даје право да влада државом.
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Људи су учинили све да планета Земља
постане боље место за живот.
Зато се спремају да напусте Земљу
и колонизују Марс.

На овој планети мало је оних који су заиста нешто
створили. Иза већине остаће дела примитивних
и урођених алата.

Ако се цео свет окреће око науке,
зашто се Земља окреће око Сунца?

Када би поштени људи били богати, а непоштени
сиромашни, непоштење би опет владало светом.

Милијардери ведре и облаче овим светом.
Док је природа ведрила и облачила,
нисмо имали катастрофалне суше и поплаве.

Добро ће победити зло. Ништарије ће саме себе
уништити.
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Људској природи је зло ближе од добра.
Зло удаљава и отуђује људе.

Гени су чудо! Из јаја правног лаика испиљен је
доктор правних наука!

Они који питају куда иде овај свет,
добиће одговор на оном свету.

Човек нема слободну вољу. Верник служи Богу,
а неверник ђаволу.

Вођа верске секте је одузео смисао животу.
Следбеницима преостаје да
одузму себи живот.

Нисам верски фанатик.
Невера се брани свим средствима.
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Религијске вође плаше људе страшним судом.
Људи не могу одговарати
због страхова који су им уништили животе.

Верници се клањају Богу до земље.
Испред њих стоји свештено лице.

Многи људи имају иста имена.
Верску и друштвену заједницу чине
безимени људи!

Вера без дела је празна и мртва.
Нерадни дани јачају веру у празнину и мртвило.

Новинари не откривају изворе информација.
Службена лица немају
законску обавезу да објаве имена својих сарадника.

Незахвалним људима држава је маћеха. Захвалним
људима је и свратиште мајка.
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Социјална неједнакост између послодаваца и радне
снаге никад није била већа.
Само наивни људи верују да је ропство укинуто!

Вођи није добро.
Опет је узнемирио јавност.

Наша земља је одлучније кренула у Европу.
Вођа је направио велики
искорак у истезању бутних мишића.

Откачен народ је везан за вођу.

Председник није човек за пример.
Ниједан грађанин не обавља исти посао.

Нико ме не може убедити да је вођа најзначајнија
карика у државном ланцу. Он је одавно пукао!
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Модерни вођа је усавршио технику
испирања мозга. У главама његових
следбеника не може се наћи ниједно
зрно мудрости.

Лоши људи су тикве без корена.
Немају ни људску, ни националну вредност.

Лажни патриоти бране боје наше земље.
Префарбани су свим бојама.

Патриоти не мрзе друге народе.
У главама патриота постоји само један народ.

Грађани су престали да се деле на издајнике и
патриоте. Схватили су да
патриоте живе од туђег рада и туђих успеха.

Кад патриотска Влада усвоји нове мере, свако треће
дете добиће новчану социјалну помоћ и одмах по
рођењу стаће на своје ноге.
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Патриоти су непоткупљиви људи.
У њиховим рукама су државна богатства
и државни новац!

Колонијалисти су успели да нам наметну своју
културу. Микроби из нашег
измета комуницирају на колонијалном језику!

Ништа велико није настало без муке.
Они који уништавају планету Земљу,
умираће у великим мукама.

Несрећни људи отимају, а срећни људи дају.
И сунце сија од среће, јер нам живот даје!

Покажите саосећајност и толерантност у разговору
са партијским, полицијским и верским
послушницима. Будале су их училе памети!

Савремен човек беспотребно бежи од стварности.
Стварност никада није била лажнија.
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Свет се брзо мења. Неуравнотежени људи брзо
мењају своје мишљење.

Након детаљне анализе, урадили смо анализу свих
детаља и дошли до сазнања да је сваки детаљ
састављен од милион нових детаља.

Кад ми је беда закуцала на врата, схватио сам да су
ми електромонтери искључили струју.

За разлику од људи, Бог зна шта ради.
Људи ће одговарати за своје поступке, а Бог неће.

Људи верују у више Богова.
Вера је чудо једно!

У почетку беше божја реч.
И та реч беше прасак.
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Бог свима опрашта грехове.
Сваки грех је осуђен на пропаст.

Боже, реци ми како да љубим ближње своје као
самог себе: терористе са Блиског истока или
зомбије са трулог Запада, заражене црнце са Југа
или хладне и недруштвене Ескиме са Севера, како
да их љубим, а да не учиним прељубу, јер у мом
срцу има места само за моје Србе?!

Живот и љубав немају цену. У материјалистичком
свету је исплатљивије
величати смрт и пролазне вредности.

Кратко је трајало.
Надам се да најкраћу књижевну форму
паметни критичари неће додатно кратити.

Највећи српски песник је страдао од своје руке.
Прејаке речи погађају
суштину, али је истовремено и мењају!
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Лоше ми се пише!
Од писања не могу живети!

Не може свако писати афоризме.
Прави аутори имају име и презиме!

Ако довољно дуго гледате у једну тачку,
видећете да тачка црта круг.
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