BØRSEN
Et sted, hvor der kan tjenes og tabes penge, men hvor der aldrig
skabes andre værdier end dem godtroende spekulanter afleverer
til mellemhandlere, mæglere og vekselerer.

BÅLTALE
Afholdes traditionelt ved skt. Hans, idet brandtaler her ikke anses
for passende.
CALVADOS
Ganske glimrende kaffeerstatning.
CENTRALISERING
Et udtryk for at det hele går ad København til.
CENTRUM
Menneskeheden går altid i ring og med mig selv som centrum.
Sidstnævnte dog kun af hensyn til ligevægten.
CHANCER
Chancer skal man ikke vente på opstår, de er til stede.
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Chancer går aldrig tabt. Dem du ikke griber, fanges af en anden.
Chancer er ofte som baglygterne på en bil, man ser dem først, når
de er på vej væk.
CHARME
Noget folk absolut er i besiddelse af, når jeg med lethed kan udtrykke mig i deres nærværelse.
CHEF
En god leder stiller sig foran sine medarbejdere, dog også bagved
i de situationer, hvor de bliver angrebet bagfra.
CHRISTIANSBORG
Der er mange ting galt på Christiansborg. En væsentlig årsag er,
at mange politikere er alt for langt hjemme fra.

CIRKULÆRE
Når man har læst et offentligt cirkulære, er man åbenbart lige så
klog, som de jurister, der har udfærdiget det: Begge parter tilsyneladende totalt uvidende.
CIRKUS
Skatteministeriets cirkusforestilling ville sikkert være meget underholdende, hvis man ikke var dyrt betalende tilskuer.
CITATFUSK
Ofte forekommende, når en politiker bedes gentage overfor medierne, hvad han sagde på mødet.
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CIVILISATION
Civilisationen har kostet mange tidligere kulturfolk resten af deres
kultur.
Civilisation er ikke andet end en betegnelse for et samfunds levemåde, hvorved tillades at bruge vold som en sidste udvej.
COMPUTER
Teknisk landvinding der stedse bliver mere og mere effektiv til at
gøre flere mænds arbejde forgæves.
Computere ligner en del af menneskeheden, men ikke den bedste:
De er ude af stand til at tænke, samvittigheds- og fantasiløse.
COWBOYBUKSER
De blev for alvor populære som en protest mod den almindelige
påklædning. Nu er de så almindelige, at en reaktion forestår.
CYKELKLEMMER
Højre svingende bilist i vejkryds.
CYKELLØB
Tour de France til Danmark i år 2021. Hvor vildt! Hele landet på
den anden ende. Vi drukner i eufori, euro og epo.
DAGEN
Hver dag er indholdsmæssigt en ny dag, men flaskerne, som indholdet fyldes på, bliver stadig ældre.
DANEFÆ
F.eks. de tre sønderjyske venstreborgmestre.
DANMARK
Et lille land med et jordisk forhold til religion og et religiøst forhold til øl.
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DANNEBROG
Dansk kongeskib. Navnet forpligter, så det er et af de få skibe herhjemme, der fortsat sejler under dansk flag.
DANSK
Et fælles sprog der adskiller danskerne. De fleste af os behersker
det, men alligevel lystrer det kun de færreste af os.
DANSKE BANK
Danmarks største bank, der blev reddet fra økonomisk fallit af staten i 2008. Ingen kan dog redde den fra den moralske fallit, der i
de følgende år er opbygget måske for at bøde på den økonomiske.
DANSKERE
De fleste danskere har til fulde lært, at de ikke skal gribe forstyrrende ind overfor ting, der måske løser sig selv hen ad vejen.
Folkeslag med et ejendommeligt udviklet talent for at markere og
fejre de forkerte dage.
DATA
Tidligere lignede livet undertiden en dal- eller bjergtur. I dag er
livet i højere grad en digital tur.
DATABANK
Verbale øretæver til de ansatte på grund af fejl i edb-softwaren.
DEBUTANT
Debutanter på en sportsplads eller teater kendes oftest på, at de er
de mest euforiske efter forestillingen.
DECIBEL
Et middel til registrering af støjforureningen. Efter indkøb og placering af over et dusin F-35 jagere på flyvestationen nær Haderslev, har nogle borgere foreslået, at vi går over til at måle støjen i
Skrydstrup.
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DEKOLLETAGE
For mange mænd er synet af en meget dekolleteret kvinderyg virkelig begyndelsen til enden.
DEJA-VU
Jeg slog efter i mit leksikon for at finde ud af, hvad Deja - vu
betyder. Der stod ”Har De ikke en gang tidligere søgt efter dette
begreb.”
DEMENTI
Forsøget på at få offentligheden til at tro, at man blot var ramt af
et hekseskud, da det få timer før forlød, at man var dødeligt såret.
Dementiernes opgave er overfor vælgerne som regel at fortælle,
at den nøgne sandhed ikke har noget på sig.
DEMOKRATI
Demokrati betyder, at hver enkelt- det være sig ko eller får- selv
er medbestemmende om, hvem der skal have lov at malke dem
Demokrati opfattes af nogen som to ulve og et lam, der stemmer
om, hvad menuen på det næste måltid skal indeholde.
Styreform, hvor pengesedler har større indflydelse end stemmesedler, men hvor folket i modsætning til diktaturstaterne selv får
lov til at sætte sit kryds, hvad der jo kan være vanskeligt nok med
to hænder, når man er nødt til at holde sig for næsen med den ene.
Demokratiet udgår fra folket, men dette folk opfører sig undertiden så tåbeligt, at demokratiet ikke tør vende tilbage til det.
Regeringsform, hvor et mindretal af kloge må affinde sig med,
hvad et flertal af idioter har gjort sig fortjent til.
DESIGN
Design er bare design. Kvalitet er ofte noget helt andet.
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