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Пецко ја испишува автобиографијата на мислите и 
протестите против човечките глупости. Го искажува 
својот пацифистички поглед кон светот, борбата 
за вистината, љубовта кон човекот, духовноста и 
екологијата на средината и душата.

Пецко го кажува она што народот го мисли, другите 
не смеат да го напишат, а власта не сака да го слушне.

А што кажува Пецко!

•	 Секогаш пред избори ни се крева притисокот, а 
штом ќе завршат – ни го спуштаат

•	 Тој ќе ти каже како треба, а потоа двајцата ќе се 
договорите за истото

•	 Нашата Влада е способна да ја уништи државата, 
но со поддршка на владините медиуми тоа може 
да го направи многу побрзо

•	 Какво време дојде: едни имаат двоен морал, а 
други немаат никаков

•	 Како тргнало – постојано стоиме
•	 Најматно е на изворот на информациите
•	 Го продаде газот за да седне во фотелја. Сега има 

фотелја, а нема газ
•	 Ги загубивме сите вредности, а имаме данок на 

додадена вредност
•	 Добро е што се реновира зоолошката градина. 

Барем животните нека живеат како луѓе
•	 Не е сè така црно. Економијата ни е сива
•	 По системот на елиминација на крајот ќе остане 

само џелатот
•	 Економијата ни е сè поблиску до екологијата
•	 Споменик до споменик, а народот во Канада и 

Австралија

•	 Низ триумфалните капии народот поминува со 
наведнати глави

•	 Сè ќе направат за да не направат ништо
•	 Патот за Европа ни е преку Америка
•	 Кога младите спијат, не очекувајте народот да се 

разбуди
•	 Ако народот почне да пасе не значи дека јаде 

здрава храна
•	 Баталете учебници! Чувајте пари за оценки
•	 Земјата ни е капут, а ние по гаќи
•	 Најдобро денес имаат оние од вчера
•	 Партиски слоган: КРАДЕТЕ ЧЕСНО!
•	 Мисли како што мисли и власта. Не мисли ништо
•	 Во Гинис ќе влеземе, во Европа тешко
•	 Лопатата знае да закопа цела држава

Дар Мар
































































































































