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Да није тачно,
било би смешно



„Наша посла“

5



Критичари су долијали.
Потурио сам им сопствени текст.



Историјске околности указују
 на недостатак доказа.

 Онда су се победници латили пера.



Окупили су се да пресеки врпцу.
 А биле су само једне маказе.



Министри су се извукли. 
Народ је преузео одговорност.
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Политичари су се одлучили на штедњу. 
На послу се појављују само кад је исплата.



Партија им је мала,
 али су им промашаји велики.



Политичари су нам музикални. 
Сви играју како финансијери свирају.



Писац је имао добру намеру, 
али му је перо било превише оштро.
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Хигијена нам је на завидном нивоу. 
Једино су кампање прљаве.



У целој каријери је погрешио само једном. 
На кључном месту.



Већ нас воде ка Европи.
Сви се исељавају.



Таман кад смо помислили да смо обезглављени, 
појавио се онај главоња.
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Скупштина нам ради као драгстор. 
Само што нико не плаћа рачуне.



Толико су ми смешни кад их гледам, 
да ћу опет да их бирам.



Доживео је политичку зрелост, 
на крају петог мандата.



Када се они окрену народу, 
знај да ће нешто да траже.
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Дали смо им поверење,
 а они нам узели новчанике.



Добровољно су се ставили на чело.
 Нико их није бирао.



Сами смо изабрали лош пут. 
Они су нас само водили.



Када је постављено питање одговорности, 
политичари су постали транспарентни.
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Био је писац кога су сви слушали. 
Писао је политичке говоре.



Оног тренутка када је преседник проговорио, 
изгубио је поверење бирача.



Каква нам је то омладина, ми их школујемо, 
а они после оду у иностранство.



Млади данас неће ништа да раде. 
Шта мислите, да им понудимо радна места?
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Са противницима ћемо лако. 
Даћемо им повољне услове за кредит.



Финансирање политичких партија
 обавијено је велом тајне. 
Само је жиро рачун јаван.



Ако им је за утеху, под оваквим условима 
трибунал би потраживао и самог Његоша.



Омладина нам није стабилна. 
Зато им још не дамо шансу.
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Наши лидери нас воде у бољу будућност. 
Па логично је онда што први стижу тамо.



Нама треба психолог. 
Овога пута смо добро изабрали.



Проблеми радника су све мањи. 
Зато што је и њих све мање.



Од како сам изгубио здравствено осигурање, 
никога више не питам за здравље.
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Постали смо део Европе. 
Нико више не пита за плату.



Код нас су и глумци политичари. 
За ту улогу текст су одлично спремили.



Заслужили су да се одморе. 
За плату нисмо баш сигурни.



Представили су дугорочне планове. 
А таман смо мислили да им је дошао крај.
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Још један је устоличен. 
На туђе место.



Говорио је пред пуном салом. 
Само су му речи биле празне.



Предлажем рационализацију 
– нека у Скупштини има сто столица. 

Ионако све остале зврје празне.



Покушао је да заустави пад вредности валуте. 
Узео је што више, да би мање пропало.
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Наши закони су најстарији
 на свету. 

Скупштина још није скупила 
кворум.
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Дубоко су забраздили. 
Само што се нико од њих не бави 

сеоским радовима.



Осветлили су образ прецима. 
Запалили су зграде које су ови градили.



Дали смо им превише простора. 
Ваљда се зато више не гурају лактовима.



Очи им нису више толико велике. 
Али су им новчаници порасли.
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Нису ни покушали да сакрију трагове. 
Само да би их што дуже пратили.



Младе генерације у овој земљи
 ничему не служе. 

Некада су нам макар аплаудирали.



Од како су се добро награбили, 
одлучили су да штите све што ова земља има.



Наука нам је у успону. 
Једино су научници у паду. 

Финансијском.
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Све што су нам тражили, дали смо. 
А ко нам је крив што немамо меру.



Покренули смо лавину питања. 
Сва су нам се олупала о главу.



Држимо традицију. 
После сваких избора

 раскидамо са тамном прошлошћу.



Имамо светлу традицију и тамну будућност.
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Криза нам је добродошла да бисмо
констатовали чињенично стање.



Размотрили су све опције. 
Осим да се повуку.



Ораганизовали су књижевно вече. 
Мада су пре били за вечеру.



Рекли су да новац није битан.
У почетку.
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Не оскудевамо у традицији. 
Свако има своју верзију.



Сустижу нас догађаји. 
Па јесам ли рекао да брже трчимо.



Све наде смо положили. На земљу.



Више се не исплати бити политичар. 
Све су већ разграбили.
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Банке су преживеле кризу, 
што се не може рећи за нашу имовину.



Ми поклањамо од срца, а они од туђега.



Сада сви пишу мемоаре. 
Добро је, значи– неће се враћати.



Памтићемо их по дугој владавини.
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Сви су они пред нама поштени. 
А код куће нека раде шта хоће.



Залили смо земљу знојем. 
Они су само покупили плодове.



Узајамно смо се подржавали. 
Ми њих, а они наше супарнике.



Гласали смо поштено. 
Шта је после било, нека суд види.
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За њега смо се добро преварили.
А и он је нас.



Гласачке кутије су биле провидне. 
Баш као и они које смо бирали.



Преговори теку одлично. 
За три дана имамо први састанак.



Наше решење за кризу је једноставно. 
Да нас не би сустигла, 

ми себи све више подижемо плате.
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Састанак се одужио. 
Па кад стално доносе послужење.



Млади кадрови су дошли на чело. 
После смо видели да се ни они

 не разликују много.



Нисмо остварили добру комуникацију. 
Гледали су нас са висине.



Нас су подржали, али су њих послушали.
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Влада се умножила. 
Због нагомиланих проблема.



Они нас не питају, али ми не пристајемо.



Ваздух нам је загађен. 
Због тога и не дишемо пуним плућима.



Променио је три партије. 
Да би видео са ким све има посла.
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Радни дан је био уобичајен. 
И данас смо штрајковали.
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Покушао је да прође незапажен. 
Полиција га је ипак препознала.



Окренули смо се стварности, 
а онда смо се трком вратили назад.



Председник се побринуо да сви мисле
 да се он брине о нама.



Исцрпео је све идеје.
 Онда је отишао у политику.
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Ми смо њих протерали, 
а они су нам узели територију.



Политичари су дошли до нове идеје. 
Мора да им је неко шапнуо.



Издвојио је своје мишљење. 
Он га је макар имао.



Рекли смо да прихватамо европске вредности, 
али они не прихватају наше изговоре.
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Дали смо му награду, па се надамо
 да више неће имати потребу за писањем.



Његова деца неће морати да раде. 
А ни он се није претргао.



Растали смо се као пријатељи. 
Ко зна шта би било да смо још пет минута 

провели заједно.



Док се он одмара на плажи, 
његови телохранитељи вредно раде.



„Наша посла“

32



Његова примања и стил живота нису у складу. 
Све остало је ускладио одлично.



Увек се правио паметан. 
Ништа друго није ни могао.



Изашли смо им у сусрет. 
Само да нам не би ушли у кућу.



Пошто су изгубили од свих, 
одлучили су да победе сами себе.
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Знање им се исплатило. 
Примили су минималац.



Преко ноћи су постали богати. 
Преко дана су угледни грађани.



Када смо се попели на врх, 
видели смо да нам тамо и није место.



Само ви уступајте место старијима. 
Они се неће померити до смрти.
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Пензионери су дошли на власт, 
а задржали су своје радне навике.



Председник се забринуо за народ. 
Да ли ће га поново изабрати.



Изгубили су меру. Зато су све покупили.



Окренули су се против себе. 
Сада стоје пред најгорим непријатељем.
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Признали смо сопствену слабост. 
Сада су се сви окомили на нас.



Они су чинили недела. 
Ми смо само одговорили истом мером.



Узећемо судбину у своје руке. 
Избори су нам покварили план.



Утакмица није ни почела, 
а већ је било два нула за госте.
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Мало смо кренули напред. 
Министри су отишли на годишњи одмор.



Тај скупи сат најновије производње
наследила сам од баке.



Привели су ме јер сам на улици
 продавао своје књиге. 

Шта би тек било да сам продавао туђе.



Сва средства су дозвољена. 
Само никако да дођемо до њих.
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Исценирали су сопствени пад. 
Само да би се што дуже задржали на врху.



Нису имали слуха за наше ставове. 
Били су на ручку док смо их ми износили.



Разменили су пар вербалних удараца. 
Онда су са речи прешли на дела.



Сви учесници емисије су се уздржали од 
коментара. Коначно и водитељ да дође до речи.
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Покушали смо лепим речима, 
мада су они боље разумевали оне друге.



Европа је дошла код нас. 
Само да ми не бисмо ишли код њих.



Најбоље дело још није написао. 
А када ће, не зна се.



Изгубили смо на изборима. 
Али зато имамо најверније гласаче.
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Једнострано смо се придружили
 Европској Унији.
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Исписују своје последње стране. 
Генерације ће им бити захвалне због тога.



Председник је прекинуо седницу. 
Мада је радни део већ одавно завршен.



Министри су причали о уштеди. 
Видело се да им је знање теоријско.



У односу на нашу, светска криза је дечија игра.
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Некада су ђаци бежали са часова. 
Сада професори не долазе на наставу.



Свако је рекао своју цену. 
Они за предузеће, а ми за част.



Привредна комора годинама има добре намере. 
И то је то.



Влада је отворила на хиљаде радих места. 
У администрацији.
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Да није тачно, било би смешно.



Њихови најбољи изговори
 леже у новонасталим околностима.



Уважени академик је присталица
 актуелних снага. 
Исто као некада, 

када су комунисти били актуелни.



Он није никада мењао страну. 
Само су стране мењале политичку 

оријентацију.
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Променио је страну, али је задржао став.



Постављен је за директора. 
Ни сам не зна зашто.



Прекинуо је односе са јавношћу. 
Запослио је портпарола.



Признао је дело. 
Под условом да заштите налогодавца.
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Производња нам не иде најбоље. 
Мада нас ваде увоз и продаја.



Све је било спремно за отварање. 
Понуде су биле на столу, а коверте у џеповима.



Пристали смо на све, 
али ни то није било довољно.



Председник се извинио њима. 
На нас је заборавио.
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Кренули су оштро. У повлачење.



Залажемо се за преговоре. 
Али под нашим условима.



Окренули смо други лист. 
Први је био празан.



Доктор је осуђен за узимање мита. 
Остали ће сада морати бити опрезнији.
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Нећемо више стајати на улици. 
Хајде да седнемо.



Имао је пријатеље на свим странама
 и структурама. 

Они из подземља су му ипак били најближи.



Пре него што је отишао у политику, 
није поседовао имовину. 

Сада мора бар нешто да пријави.



Нико се од политике није обогатио.
 Само су побољшали имовинско стање.
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Хвали се да има мали стан. 
И то ми је неки политичар.



Није требало да почињу штрајк глађу
 кад су знали да сит гладном не верује.



Преко сала, преко влада, до дебелог лада.



Независни смо у мери у којој нам други 
дозволе.
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Купили су нам предузеће. 
Ни сами не знају у шта су се увалили.



Скупштина је коначно јединствена. 
Подићиће плате посланицима.



Наша политичка елита је уједињена
 једино око питања сопствених примања.



Постајемо саставни део света. 
Све мање знамо чиме нам се политичари баве.
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Најуспешнији клуб су сви опљачкали. 
Ко их је терао да се хвале приходима.



Раздвојили смо цркву и државу. 
Сад ни једни ни други не знају како ће сами.



Неки се залажу за смањење броја посланика. 
Али нико из својих редова.



Да нам је председник озбиљан, 
опозиција не би била разједињена.
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Уби ме прејака реч. 
После ме је докрајчио мотком.
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Перо му је толико оштро да једва избегава
 да се сам убоде.



У зависности од ситуације, 
наш велики писац је час активан, час реактиван.



После раскида са прошлошћу, 
народ нам више није радни.



Научници годинама не дају резултате. 
Ни држава њима не даје ништа, па су квит.
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Ако настави да се коцка са нашом судбином, 
прокоцкаће и наше поверење.



Уплашио се победе на изборима, 
па је почео да говори истину.



Као глумац, није баш успео. 
Као политичар неће имати проблема.



Дошло је лето. 
Коначно се естрадне уметнице

 неће смрзавати.
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Наш познати писац је свима одржао слово. 
И ми ћемо њему.



Он баш воли да нам соли памет. 
Ма кад му ми запржимо чорбу...



Исцрпео је све теме, 
али је ипак наставио да пише.



Пред нама је тежак задатак. 
Да га што пре заборавимо.
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Више не верујемо у бајке. 
А било је тако лепо.



Његова жена је боље знала шта му треба. 
Он је само нагађао.



Кад је кока ћорава, зрна морају бити крупна.



Покушала је да од њега направи човека. 
Једно од њих ипак није имало талента.
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Какви су нам писци, није ни чудо што нико 
ништа не чита.



Ако Србију узмеш превише к срцу, пропао си. 
Изгледа да је и једно и друго неизбежно.



Било би нам лакше када би наш познати писац 
проговорио снагом својих дела.



Све нам је он ово подарио, нашим парама.
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Лако је противничком клубу да побеђује
 кад више нема страх од нас.



Хајде да наговоримо народ да нас не мења
 док траје криза. 

После ћемо само да је продужавамо.



Ма не брини се ништа. Ако крене лоше, 
постаћеш заштићени сведок.



Расули смо се по свету. 
Ни тамо нисмо могли заједно.
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Освојили само инострано тржиште. 
Сад више не купујемо ништа наше.



Радно време му је растегљиво, 
мада га он увек скупља.



Немају пара за нове изборе. 
Дакле, ништа од повећања пензије.



Депоније су нам све ближе, а реке све даље.



„Наша посла“

60



Наредној генерацији ћемо оставити жељу
 за бољом будућношћу.



Некада су нам реке биле чисте. 
Сада није битно, пијемо флаширану воду.



Није имао много опција– да учи школу
или да га дају у политику.



Испричали су нам приче, 
али ни ми нисмо више деца.
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Гурали су га напред. Онда је толико одмакао, 
да више нису могли да га врате.



Затворени смо у сопствене оквире. 
Тако нам и треба када нисмо ишли у ширину.



Речи су им биле помирљиве, 
што се не би могло рећи за методе.



Ми смо развијена земља. 
Развили смо разне методе преживљавања.



„Наша посла“

62



Председник је одржао охрабрујући говор. 
Упалило је само код њега.



Градоначелник личи на ајкулу. 
Лови само ситне рибе.



Дугогодишњим радом дошао је до имовине. 
Ови нови су усавршили боље методе.



Стављају нам до знања да су културни. 
Очигледно, не у довољној мери.
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Устали смо против неправде. 
Суд је одбацио захтев као 

неоснован.
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Ако дамо отказ свима који забушавају, 
ко ће после долазити на посао!



Нерадници су се сакрили међу раднике.



Увек су у првим редовима. За хлеб и млеко.



Нова политича елита се само тако зове.



„Наша посла“

66



Били су одлучни да нешто промене. 
Почели су својим материјалним стањем.



Ослонили су се на сопствени квалитет. 
То им је дошло главе.



Нису се изборили са неспособношћу. 
Нису могли против себе.



Нису ни чули за хидрометереологију, 
али су брзо замаглили ситуацију.
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На путу до циља прешли су преко свега
 и свакога.



Ушли су у задњи воз. 
Опет су одабрали победничку страну.



Не пристају на уцену. 
Осим када онито раде.



Проневерили су имовину. 
Своју сусачували.
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Демократија нам не погодује увек. 
Да се ја питам, 

забранио бих им да нас критикују.



Није више издржао. 
Морао је да напише мемоаре.



Његово дело је велико. 
У односу на оквире у којима га посматрамо.



Није се претргао, то је урадио нама.



„Наша посла“

69



За нас нема зиме. 
Али не бих волео да се нађем

 на њиховом месту.



Све док траје гасна криза, 
гас можете плаћати на две месечне рате.



Војска се модернизује. 
Већ су почели набавку средстава

 за мирну комуникацију.



Договор је пао. 
У воду.
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Искористили смо дипломатску посету
 да скокнемо мало до плаже.



Делегирали смо најбоље. 
Друга је ствар што су тамо били при дну.



Представник за културу је биолог. 
Да би неко руковао микроскопом.



Нема везе које си струке. 
Увек те можемо поставити за менаџера.
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Сместили су се удобно. 
У нови посланички стан.



Увек је штедео. 
Ни пиће не плаћа.



Није он изнад закона. 
По систематизацији, 

то је само нижа структура власти.



Издао га је имунитет. 
Добио је грип.
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Возио је свој ауто. 
Који је добио од претходне гарнитуре.



Држава трпи све. 
Зато смо ми ту да платимо порез.



Закон је један, а њих је пуно.



Препознали су се у причи. 
Када ће тај већ једном да затвори уста!
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Политичар мале партије је био код свог
 великог брата. 

Повећао му се само обим струка.



Није више желео да се скрива. 
Предложио је самог себе.



Распродали су све. И сад би још.



Полиција није користила силу. 
Они су само прекомерно трпели.
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Не обраћај се нама. Иди лажи мало њих.



Председник је испунио дечачки сан. 
Провео је двадесет дана

 на Олимпијским играма.



Имали смо јасне циљеве. 
После су се нешто замаглили.



Сусрет је био дирљив. 
Једва смо им руку пружили.
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Ускладили смо примања
 и потрошњу. 

Не купујемо ништа.
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Превазишао је самог себе. 
Није се пуно намучио.



Свима је служио као пример. 
Каконе треба.



Добровољно се пријавио
 у Удружење заслужних грађана.



Ко о чему, он о себи.
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Како ја волим да кажем...



Пријавио је сву имовину. На жену.



Посетио је места на којима никада не би био
 да није министар.



Председник се благо насмејао. 
Тако су му рекли саветници.
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Невладине организације су се побуниле. 
Тражили су им завршни рачун.



Код нас се једино крши право
 на пристојан живот.



Сваког дана прво погледамо у небо, 
а затим у курсну листу.



Отишли су преко границе. 
И све их је више и више.
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Сами смо криви, очекивали смо више.



Бирали смо, ето нам га.



Покренули су кључна питања. 
Боље да их нису дирали.



Неизвесност је испред нас, 
а путеве за собом смо порушили.
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Ђаци су професорима уписали неоправдани.



Седница није ни почела, 
а они су већ били беспомоћни.



Организовали су се поштено. 
После су правили мале модификације.



Писао је док су га слова служила.
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Дао бих своју, само да он оде у пензију.



За њега кажу да је прави тигар. 
Није гледао где уједа.



Наше село још увек живи. 
У телевизијским серијама.



Ту нема ни трага од корупције. 
Сви су давали и узимали добровољно.
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Небески народ ће сада мало пузити.



Прикривали су доказе. Штитили су судију.



Полицајац ти сада прво културно каже
добар дан, господине,

па ти тек онда узме десет евра.



Годинама се боримо против корупције. 
Кад неће, оно стварно неће.
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Смејали су нам се у лице. 
Ми ћемо њима у затвору.



Да би надокнадили недостатак образовања, 
почели су од самог подземља.



Знање је постало јефтина роба. 
Зато никоме и не треба.



Сва срећа да министар живи у нашој улици. 
Сваке године добијемо нови асфалт.
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Прекаљени борци политичке сцене,
 уједините се!



Нису ни прстом мрднули
 јер су им руке биле везане.



У име истине, у свакој кафани
 треба да седи по један судија. 

Тамо су људи искренији него на суду.



Проблем криминала ће бити решен
 када будемо прочитали да је бомба постављена 

испод југа.
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Прозвале су га невладине организације. 
Сада нема шансе да добије визу.



Признали су дела. 
О неделима су ћутали.



Уредно снабдевање струјом је утицало
 на опадање романтике.



Традиционалне методе су превазиђене, 
а нове нису још усвојене.
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Закупили смо сателит. 
Ала ћемо да шпијунирамо 

комшију!



„Наша посла“

88



„Наша посла“

89



Преокренули су стварност. 
Сад више не знамо шта је шта.



Учили су нас да будемо културни. 
Због тога и немамо шанси против њих.



Повућићемо се на консултације. 
Немојте нас чекати.



Да ли да поштујемо старије, 
или да им отворено кажемо да нису у праву?
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Изгубили смо на свим пољима. 
Покушаћемо поново кад отворимо нова.



Закон их је штитио.
Имали су посланички имунитет.



Открили су им криминалне радње.
 Када изгубе имунитет, дело ће већ застарити.



Дали смо све од себе, а они су узели све од нас.
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Колико нам је само требало да научимо
 да тражимо финансијске гаранције

 уместо речи.



Загледани у будућност, ишли су напред. 
На бандеру нису ни помишљали.



Раздвојили смо се мирно. 
Псовке се не рачунају.



Политика им је постала породични бизнис.
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Прво су нам рекли да немају ништа, 
а онда да им је још и прадеда био богат.



Предратни богаташи и њихови наследници 
остадоше народни непријатељи.



У парламенту су сви гласали поштено. 
Са свих страна света.



Ми смо једина земља где богати мисле
 да сиромашни не постоје.
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Наши политичари мењају стил. 
Сада узимају и левом руком.



Задржали су старе навике. 
Поделили су одговорност са колективом.



Политичари су својом урушили
 културну сцену.



Ред политичара, ред естрадних уметница...
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Злоупотребио је положај. 
Уместо политичког програма, 

промовисао је себе.



Независност и зависност, у канџама зависности.



Испитују порекло имовине криминалцима. 
Поштенима се не усуђују.



Опозиција је одрадила своје. 
А сад сви заједно на ручак.
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Мислили су да су једини. 
И такви нису били јединствени.



Мандате смо им ми дали. 
Да нисмо, сами би их узели.



Највише воли да гледа скупштину. 
Још да нема реклама...



Увидео је своје грешке. 
Сада мора добро да пази да се не излане.
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Нема бојазни да нам потону лађе. 
Изгубили смо излаз на море.



Одложили су радикална решења. 
Још им се остаје на власти.



Како сада да се одрекну дневница 
када су их поштено изгласали.



Цео свет је у кризи, 
а наша влада је изнад тог проблема.
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Сви којима је безбедност угрожена
Селе се на Дедиње.



Криминалци су променили стил. 
Некада су носили ланце и тренерке, 

а сада кравате и одела.



Најбоље је знао решење за сваку ситуацију. 
После смо се запитали

 што их на себи није применио.



Наша најјача страна је била
 што смо скривали слабе тачке.
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Међународне институције нам нису
 дале прелазну оцену. 

Значи остајемо на власти још најмање
 годину дана.



Нисмо утицали на решења, 
тако да ништа не гледате у нас.



Рашчистили су место догађаја, 
пре него што неко примети доказе.



Како нису могли ништа да ураде са предузећем, 
одлучили су се за развој ситуације.
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Сад се коначно види
 ко је на нашој страни. 

Нико.
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Судови су поштени, 
док не наиђе тежак предмет.



Прекинуо му је мисао. 
Сада ћемо опет да чекамо месец дана.



Саветници су давали просечне савете. 
За боље нису били плаћени.



Ако се већ залажу за директну одговорност, 
зашто је не пренесу на саветнике.
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Једини начин да подигну пензије
 био је у расписивању избора.



Нови власник је све поштено обећао.



Боље немој да се смејеш. 
Никад се не зна да ли ће ти дете

 бити политичар.



Опозиција је под контролом. 
За ситуацију нисмо сигурни.
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Прво је био директор, па је после поштено 
побегао из земље.



Његова партија се куне да није знала
 кога поставља на одговорно место.



Суд је донео пресуду. 
Сада очекујемо да је виша инстанца поништи, 

па ћемо испочетка.



Радници који остају без посла
 нема шта да брину. 

Влада говори о десетинама хиљада
 нових радних места.
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Нисмо забринути за све мању подршку. 
Изабрани смо на четири године.



Најбоље да укинемо одговорност. 
Ионако се увек посвађамо око тога.



Кажу да су се променили. 
Па кад су убедили своје љуте противнике, 

што ми да сумљамо у то.



Заложио се за сопствени реизбор.
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Никада се нису одрекли прошлости. 
Да видим тебе, да ли би се одрекао

 својих најлепших дана!



Дуго је размишљао шта да уради. И сетио се. 
Питаће саветника.



Министар не мора да буде стручан. 
Он је ионако ту само да координира.



Ударили су нас у саме темеље. 
Кад нисмо подигли кров.
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Не можемо да се изборимо са страним владама, 
али ће нам страни туристи све платити дупло.



Како размишља наш министар? 
Добре ове уредбе, не мораш да се малтретираш 

са парламентом уопште.



Питање недостатка војних станова
решавамо тако што смањујемо број војника.



Протурио је своју идеју. 
Прво у коверат, па онда у џеп.
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Боримо се против корупције, 
а они нам узвраћају ковертама.



Посланик је независан све док не покуша
 да искаже своје мишљење.



Председник је сугерисао
 да сви посланици гласају на исти начин. 

Ко неће, нека иде кући.



Народни глас је неприкосновен. 
Посланички мандат није.
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Јавна предузећа су основала тајне фондове.



Нови власник нема решења
 за проблеме из прошлости. 

Он ће решавати проблеме које сам направи.



Приватна својина је неприкосновена. 
Али само нових власника.



Одлучио је да се издигне изнад ситуације. 
Сео је у авион и отишао.
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Само најбољи студенти ће моћи да волонтирају 
као приправници.



Кренуо је са часним намерама, 
али су изазови били огромни.



Искоренио је свој политички ангажман.



Опозиција се поделила. 
Опет су њихови добили више.
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Скупштинска сала је прокључала. 
Приближава се пауза за ручак.



Први смо се суочили са светском кризом. 
Код нас је најпре дошла.



Таман смо се обрадовали, кад нам јавише 
да је одлука поништена.



Нису се освртали на критике, 
ужурбано су ишли напред.
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Подржавали су повратак краља
 док се није вратио.



„Наша посла“

112



„Наша посла“

113



Тражио се страни инвеститор, 
па су ангажовали своје фирме са Кипра.



Преживели су бомбардовање. 
И сада су у влади.



Остали смо без новца, 
све смо уложили у текућу потрошњу.



Политички маркетинг траје предуго. 
Дајте рекламе!
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Протрчао је поред, сав узнемирен. 
На обрачуну му недостаје једна нула.



Влада одустаје од предлога. 
Да вас сад видим са вашим амандманима!



У лажи су дуге године. Затворске.



Некада је био велики критичар режима. 
После је добио стан.
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Продао се за мале паре. 
Овај други је узео више.



Историја је дошла по своје.



Ко каже да наша генерација
 није верна традицијама. 

Ево, већ смо учествовали у неколико ратова.



Био је сведок свог времена, 
на страни одбране.
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Суд је донео пресуду по принципима логике. 
Кад су већ заборавили начела правде, 

макар да имају неки аргумент.



Замерена му је прекомерна употреба 
демократије.



По шумама и горама наше земље малене.



Напредујемо. Земље Европске уније су нам
 већ у окружењу.
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Наши највећи непријатељи леже у нама самима.



Реформе се никада не заустављају. 
Стално долазе нове и нове.



Наша једина оштећена и необештећена 
отаџбина.



Није се покајао. 
Узео је колико је могао да понесе.
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Ухватио се за сламку спаса.
Променио је партију.



Од како смо се раздвојили,
нико не спомиње да смо браћа.



Мама, кад порастем желео бих да будем пилот. 
Добро, сине, али немој у ЈАТ-у.



Политичари су излудели физичаре. 
Како им успева да годинама буду

 у слободном паду.
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Добио је новог возача. 
Само да стари не проговори.



Привредна делегација је отишла
 у туристичку посету.



Ево, тек сам сад сазнао
 да је мој дугогодишњи пријатељ

 био у истој партији пре него што је ухапшен.



Министар је стопирао истрагу, 
да би влада задржала бројно стање.
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Ако се угледате на њега, 
моћићете свашта да научите.



Изградио је пуно. Као прави домаћин, 
почео је од свог дворишта.



Држава нам је наопака. Оштећена је,
 а сви су поступали по закону.



Некада су са поносом истицали
 да су у сукобу са режимом. 
Сада су у сукобу интереса.
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Адвокати не лажу. 
Они само осветљавају случај са друге стране.



Све је ово у складу са правилима. 
Па свима је поштено платио.



Није скривао своју имовину. 
И да је хтео, није могао.



Радници су сада и формално остали без посла.
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Са приватизацијом су нестале
 привредне делегације.



Привреда је коначно стала
 и потврдила закон инерције.



У циљу преношења одговорности, 
влада оснива агенције.



Невладин сектор се заправо бави чојством. 
Штити њих од нас самих.
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Не предстоји нам велики посао. 
Бранићемо све што имамо.
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Код нас не постоји политичар
 који не чини све што може. 

Па видите, у томе и јесте проблем.



Уставом загарантовано право је прекршено. 
Дакле, опет ће тражити двотрећинску подршку.



Призор је био идиличан. 
Опозиција и власт су заједно седели

 у скупштинском ресторану.



Нису схватили поруку. 
Петог октобра народ је износио столице

 из скупштине да се ови нови
 не би заклањали иза њих.
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Сада је доста!
Не можемо више да понесемо.



Када смо им дали одрешене руке, 
нисмо мислили на кесу.



Методи су им примитивни, 
али их закон дозвољава.



Уткали су себе у темеље. 
Зато нам нешто у основи није у реду.
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У ери сиромаштва, дошло је време богаташа.



Избаци уљеза. 
Алфа, бета, гама, делта...



Европа нам показује најгоре лице, 
јер они знају да ћемо се лако навићи на боље.



Док они укапирају, 
промениће се историјски контекст.
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Толико смо уверени у сопствене снаге, 
да смо пустили суседе да далеко одмакну.



Некада смо се смејали
 што Мађарска нема море.



Демократски изабрани председник је своју 
позицију схватио мало монархистички.



И после мита мито.
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Ђаци су најбоље савладали лекцију
 о обустави рада

 на примеру сопствених наставника, 
иако су за то имали скраћене часове.



Стране дипломате су склопиле договор. 
Наш председник ће сада потписати.



Понекад је добро остати без мастила.
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