
Твіти 2009-2010 років

Wishing everyone a wonderful holiday & a happy, 
healthy, prosperous New Year. Let’s think like cham-
pions in 2010!

I saw Lady Gaga last night and she was fantastic!

I’m so proud of my wife Melania and the launch of 
her new jewelry line, to debut on QVC on April 30th 
at 9 p.m.

Твіти у період передвиборчої кампанії

@BarackObama грав у гольф вчора. Зараз він 
відлітає у 10-денну відпустку у Martha's Vineyard

Тільки що скасував свою підписку на @USATO-
DAY. Нудна газета, що не має ніякої родзинки і 
втрачає колишню вдачу

У мене вже 1.3 млн фоловерів, і ця кількість 
швидко зростає. Кожен просить мене 
критикувати речі (та людей). Добре, буду 
критиком

Надзвичайно надійне джерело зателефонувало у 
мій офіс і сказало, що свідоцтво про народження 
Барака Обами підроблене

У мене скоро буде більше 2 млн фоловерів – і всі 
такі класні. Це як мати власну газету

Можливо, хтось із мертвих виборців, що 
допомогли Президенту Обамі обратися, можуть 
знову ожити після того, як підпишуться на 
ObamaCare.

Овва, сніг в Ізраїлі та на Єгипетських 
пірамідах. А ми досі витрачаємо мільйони 
на глобальне потепління. США мають стати 
конкурентоздатнішими

Новий Папа – дуже скромний. Такий же, як і я. 
Зрозуміло, чому він так мені подобається!

Багато хто говорить, що я найкращий 
письменник, якщо справа стосується 140 
символів.

Я єдиний, хто знає, як будувати міста – 
опитування це все розмови, а не справи. Наші 
міста потребують допомоги. Швидко. Вони 
руйнуються!

Овва, економіка у дуже поганому стані. Валовий 
внутрішній продукт знизився на 0.7%. І буде ще 
гірше. А я вам казав. Тільки я можу виправити.

Як ви вважаєте, хто краще проведе перемовини 
від США проти Путіна, Ірану, Китаю та ін – 
Дональд Трамп чи Гіларі? Невже хоча б у когось є 
сумніви?

Вісім сирійців тільки що упіймані на південному 
кордоні, намагаючись потрапити у США. ІДІЛ, 
можливо. А я вам казав. Нам потрібна ВЕЛИКА І 
КЛАСНА СТІНА!

@nytimes продовжує котитися вниз. Це найгірша 
газета у світі. Вони пишуть брехню, ніколи не 
намагалися навіть спробувати перевірити факти. 
Справді погані люди!
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