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сВаштара

Графити

Ајнштајн је мртав, Њутн је мртав... Ни ја се не осјећам 
баш најбоље!

Има жена које тврде да су сви мушкарци исти! Зар то 
није мало превише искуства?

Боље испасти глуп него из аутобуса!
Узела си жилет пререзала вене, чиме да се бријем, 

не мислиш на мене!
Лакше је ући у историју него у бус градског превоза!
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Личимо на античке богове, сви смо голи и боси!
Јест ме провали ко избјеглица празан стан!
Јест ме провали ко крмача ограду!
У сосу сам, ћуфта.
Не треба ништа остављати недоврш...
Некад сам био неодлучан, сад нисам. Или можда 

јесам?
Када ти срећа окрене леђа шутни је у дупе!
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Бисери
проф. — Карактеристика суданских 
црнаца је да имају црну боју коже!
проф.  — Пјешчаре су површине пре-
кривене пијеском. (Нисмо знали!)
проф. — У Црној Гори је таква клима 
да се  можете купати и сунчати у 
исто вријеме.
проф. —...И они возе моторе са пого-
ном на сва четири точка!

проф. — Ја видим и кад не гледам!

ученица: — Професоре, је л` могу у 
вц?
проф. — Не! Ви превише идете, на-
прави се гужва, можеш се само 
обратити Наставничком вијећу да 
те пусти!

проф. — Они се по шест мјесеца не 
врате кући!

ученик — Професоре, је л` могу у вц?
проф. — Ма, не може. То је безобраз-
лук, превршило сваку мјеру... Ма, ма 
иди!

је ли ис тина д а момци?...

Они мисле само на једно, не показују осјећаје и знају разговарати само о спорту. Постоји безброј предрасуда о јачем 
полу. Истраживања су показала да:

ра дије ПроВоде Вријеме с а Пријате љима неГо с а сВојом цуром
12% жели изаћи у мушком друштву само када је неки важан догађај,
26% даје предност цури,
62% мисли да су цуре сувишне на правом мушком изласку.

не моГ у Бити Пријате љи с а цурама
38% каже да то није истина,
37% тврди да је пријатељство могуће ако за цуру нису заинтересовани,
25% мисли да није могуће пријатељство са цуром која им је јако привлачна.

Брже ПреБоле Прекид
11% мисли да је момцима пуно теже,
43% каже да им је ужасно тешко кад их цура остави,
46% уопште не пати, ако су прекинули они.

не моГ у ос тати Вјерни
12% мисли да су цуре пуно вјерније,
40% сматра да вјерност зависи о томе каква је цура,
48% тврди да вјерност не зависи о полу.

ра дије има ју лијеПу неГо Паметну цуру
64% жели и лијепу и паметну цуру,
19% мисли да мора бити само симпатична,
17% сматра да цура без интелигенције не може бити секси.

хВа ле се сВојим осВа јачким Походима
13% каже да њихови најбољи пријатељи знају све о њиховим романсама,
46% су џентлмени и ћуте о ономе шта је између њих и цуре,
41% исприча само угрубо шта је било.

не разГоВара ју о осјећа јима
20% каже да с цурама пуно причају о осјећајима,
15% сматра да је тврдња тачна,
65% једноставно разговара о осјећајима на друкчији начин од цура.
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