
Srbija	  je	  podeljena	  na	  dve	  partije:	  rektalne	  alpiniste	  i	  rektalne	  speleologe.	  

Šta	  se	  kuva?	  Ništa	  –	  svi	  smo	  na	  lebu	  i	  vodi.	  

Postoje	  određena	  pravila	  ali	  je	  to	  prilično	  neodređeno.	  

Da	  bi	  danas	  bili	  fah	  idiot	  potrebno	  je	  majstorsko	  pismo.	  

Ne	  mogu	  sam	  sebi	  da	  dam	  priznanje.	  Moram	  da	  nađem	  idiota	  za	  tako	  nešto.	  

Ne	  cenimo	  najbolje	  među	  nama.	  Nismo	  ni	  mi	  najgori.	  

Kome	  dodija	  taj	  može	  da	  dolija.	  

Ućutali	  smo	  se.	  Pečemo	  se	  na	  tihoj	  vatri.	  

Udri	  među	  oči.	  Leči	  strobizam.	  

Lako	  je	  biti	  homofob.	  Samo	  treba	  biti	  okružen	  pravim	  muškarcima.	  

Možda	  je	  njemu	  zamešeno	  ali	  još	  nije	  pečen.	  

Ko	  izgubi	  kompas	  dobiće	  brod	  ratne	  mornarice.	  

Srbija	  nije	  na	  rasprodaju.	  Ko	  bi	  to	  uvezao?	  

Sačuvali	  smo	  svoju	  osobenost.	  Nažalost,	  osobenost	  je	  istovremeno	  i	  mana.	  

Odgajen	  sam	  u	  verskom	  duhu.	  Ja	  zgrešim	  samo	  da	  bih	  mogao	  da	  se	  pokajem.	  	  

Neki	  ljudi	  su	  nedotupavni.	  Mi	  bi	  da	  ih	  dotupavimo	  a	  oni	  ne	  daju.	  

Tu	  me	  gledaj!	  Tamo	  me	  diraj.	  

Veliki	  umetnici	  žive	  u	  	  velikoj	  bedi.	  Veliki	  državni	  umetnici	  žive	  kao	  veliki	  bednici.	  

Baćuška	  zavrće	  gas	  ali	  ga	  zato	  Vlada	  pušta	  bez	  prestanka.	  

Hoću	  da	  lajem!	  To	  mi	  je	  maternji	  jezik.	  

Prikazao	  sam	  se	  u	  pravom	  svetlu.	  Pala	  je	  pomrčina.	  

Ne	  smetaju	  meni	  fašisti	  nego	  ovi	  nacisti	  što	  nam	  vladaju.	  

Jas	  am	  elitista.	  Verujem	  da	  samo	  oni	  koji	  umeju	  da	  se	  potpišu	  mogu	  da	  učestvuju	  u	  

političkom	  životu.	  

Mladi	  pisci	  će	  doći	  na	  red	  čim	  matori	  pomru.	  Doći	  će	  na	  red	  da	  pomru.	  

Završeni	  su	  pregovori.	  Dogovorili	  smo	  se	  ko	  će	  pre	  da	  govori.	  

Živim	  na	  kavijaru.	  Dva	  dana	  u	  trideset.	  

Skrckao	  sam	  platu.	  Dovoljna	  je	  za	  kilo	  oraha.	  

Đedovi	  okupirali	  Sajam	  knjiga.	  Bio	  je	  to	  pravi	  Armađedon!	  	  

Narodni	  guslari	  su	  slepi	  jer	  je	  lepota	  u	  oku	  posmatrača.	  

On	  je	  verujući	  čovek.	  Veruje	  da	  nema	  evolucije.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


