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Наместо со игла и конец, да ги закрпите животните дупки подобро ќе ви се најдат
парите.
****
Иако,навидум бесплатно е и сонцето, на крајот го плаќаме со животот.
****
Британците недостигот од сонце го покриваат со џин или чај.
****
Се друго во бракот, освен дупењето не е биолошки процес.
*****
Трговскиот дефицит не се покрива со хиперпродукција на бостан.
****
Поради високата специфична тежина вистината најбрзо тоне во секое пазарно
стопанство.
****
Како може да имаме добра трговска размена кога нашите земји се со различна
интелигенција..
****
Лошиот швалер секогаш е добар домаќин и обратно.
****
И лагата и цвеќето верно ги придружуваат протоколите.Само интересно е тоа
што,колку повеќе се повпечатливи, толку повеќе се вештачки.
****
Што ќе му е демократијата на невработениот и економски заробен интелектуалец?
****

Интересно,колку повеќе споредни патишта откривате, толку сте подалеку од главниот
пат.
****
Бадијала растат девизните резерви на државата кога опаѓа националниот доход по
жител.
****
Тешко се излегува од кругот на сиромаштијата, поради јаката матица.
****
Кога сте здрави, тогаш болните ги избегнувате. Но, кога сте болни единствено
болниците не може да ги избегнете.
****
Единствениот доказ за сиромаштијата кај сиромавиот е празниот џеб.
****
Цврстите докази бараат мека постела.
****
Секоја цврста економија бара мека инфлација и обратно.
****

Секогаш кога одите во крајност Ве очекува нов почеток.
****
Колку побрзо ги трошите вашите зборови и време, толку побргу стареете!
****
Албанците за да ја направат Македонија оаза на мирот решиле прво да ја опустошат!
****
Што ќе и е такво тело кога има празна глава!
****
Каков апсурд здравиот се коцка со здравјето, додека болниот умира (плаче) за него!
****

Тоа што го имаат тие, го немаш ти. Но, ти го поседуваш тоа што тие го немаат и затоа
те подјармиле!
****
На тие што го загубиле памтењето веќе им ја отпеале песната на животот.
****
Предавниците на народот и земјата ги исфрла на површина!
****
Колку помалку лекови препишува лекарот толку подолг живот за пациентот!
****
Зошто сте толку скржави на насмевка и љубезност кога тие се бесплатни!
****
Колку човечки жртви се потребни за да се совлада животното во човекот!
****
Доколку и нашите поолитичари јадеа просо како и птиците,појасно ќе им беше зошто
толку често полетуваат и слетуваат!
****
Во животот како и во фудбалот се бројат головите а не шансите.
****
Кога парите се вртат бавно во стопанството и банките,тогаш лагите се превртуваат
пребрзо(турбо)помеѓу луѓето.
****
Не очајувајте поради немаштијата, туку поради безперспективноста!
****
Кога сте ја изгубиле и надежта, тогаш веќе и Господ кренал раце од вас.
****
Самиот си пресуди: го избра куќниот притвор како најблага казна за неговите грешки..

****
Политичарите добро знаат зошто не се движат често помеѓу работниците! Едноставно
се плашат да не станат и тие стечајци ненадејно!
****
И сито куче може да ве испокаса, а камоли гладеен народ!
****
Лесно им е на новинарите во земјава кога дневно се случуваат стотици афери!
****
Откога ве соголиле до гола кожа, веќе сеедно ви е кој ќе ве седне во скут!
****
Доколку самите почесто не си удоволувате, тогаш зошто го очекувате тоа од другите
****
Судиите во рацете го држат мечот, но во рацете н адвокатите се наоѓа јажето врзано со
јазол!
****
Оној момент кога ќе се обидете да го сопрете времето, тогаш веројатноста е најголема
да тргнете во насока којашто е спротивна на стрелките на часовникот.
****
Сличноста меѓу младиот ”пастув” и менаџерот е очигледна:и двајцата се
профеционалци во вршењето на должноста.
****
Колку се слични жените и камилите (а некои дури го носат и нивното име) во
упорноста и издржливоста, целта секогаш и е различна.
****
Честопати се прашуваме зошто вистината е толку бавна? Затоа што,едноставно нозете
и ги ампутирале!
****
Малите одлуки и решенија се од најголемо животно значење.

****

Сите оние кои побегнале од вистината конечно се разубедиле во тоа кога и лагите ги
напуштиле.
****
Како што спротивностите се привлекуваат, така истоветностите се одбиваат.
****
Каков апсурд: беше најголем атеист, а бара да му веруваме!

