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1.
Annyi megértés, jóság, kedélyesség, tolerancia, nagyvonalúság vesz körül… 
Hol van már egy értetlenkedő, gonosz, zord, türelmetlen, irigy, azaz: sorsom 
iránt érdeklődő ember?!

2.
A megvilágító igazságokért járó máglyahalált az idők során sokan vállalták. 
De ember nem akadt, aki vállalta a fejében lévő sötétséget.

3.
A majmok önbizalmát nem erősítjük azzal az üdvtannal, hogy lám, lám, 
bennünk emberekben fedezhetik fel jövőképüket.

4.
A kicsi, előzsugorított agyból csak kicsi, előzsugorított gondolat indulhat ki, 
aminek viszont nagy előnye, hogy visszatérte után nincs szüksége nagy tár-
helyre.

5.
Sose merj hátat fordítani annak, aki nem áll ki párbajozni veled, mert 
hátba döf.

6.
Alantas, gyáva, perverz dolog kisestélyiben kivonulni a nudistastrandra.

7.
Öröm nézni, hogy futnak egyes írók az analfabéták kegyeiért.
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8.
Mindig mást úsztam meg, mint amitől bajom esett.

9.
A bölcs dilemmája: ha tudatlanságot mutat, hazudik, ha viszont nem szín-
leli a butaságot, a tömeg nézi hülyének.

10.
A görögök és rómaiak isteneinek karakteres szobraik, templomaik voltak. 
A mi celebjeinknek nem kell – egyelőre – sem szobrot állítanunk, sem temp-
lomot építenünk. Pedig pillanatok alatt összegyűlne rá a pénz – jótékony 
közadakozásból.

11.
Ha ma kasztrálnak, az még nem garancia arra, hogy holnap eunuchhá lehetsz.

12.
„A balgaság dicsérete” – írta fő művét Erasmus a 16. század hajnalán. Ám azt 
legszebb álmaiban sem képzelhette el, hogy a 21. század elején a butaságnak 
lesznek zarándokhelyei, szentélyei, papjai és istennői. Manapság akkor 
leszel híres, ha ennek az új szektának behódolsz.

13.
––

14.
A kígyót is hajlandó vagyok komolyan venni, ha nem sziszegi magáról, 
hogy ő független.

15.
Bármit vissza tudsz fizetni életed során, csak azt nem, amit ingyen kaptál.

16.
Ha szaladsz a nő elől, kevesebb eséllyel úszod meg a házasságot, mint ha 
futnál utána.
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17.
Van, aki akkor néz szívesen hátra, ha kellőképpen letarolta maga mögött a 
mezőt, kellőképpen felperzselte a búzát, fölégette a kunyhókat, és dögkese-
lyűk keringenek a tetemek fölött. De van legalább egyvalaki, aki e csatame-
zőn még élők után kutat?

18.
Azért élvezetesebb egyenes adásban, képernyőn nézni megmozdulásokat, 
forradalmakat, hősi halálokat, mert így még segíteni sem kell az áldozatokon.

19.
Akik tudják, hogy freudi gátlásaiktól és elegáns ruháiktól jobb, ha tekinté-
lyes urak szabadítják meg őket, nos, ők a finom, kulturált úrhölgyek. Akik 
engednek a demokráciának, büdös szajhák.

20.
Ha becsukod az ajtót magad mögött, mindig más vagy, mint amikor az ajtó 
előtt állsz.

21.
A harag, ha odafigyelünk rá, lehet a megtisztulás első, erőt adó fázisa. Ezzel 
szemben a közöny alattomos: pusztít, megsemmisít.

22.
A szélhámos abban bízik, hogy a hazugságot ugyanúgy nem értik. És igaza van!

23.
Az idomár nem abból él, hogy az oroszlán szájába dugja a fejét, hanem 
abból, hogy az nem harapja le.

24.
Ikarosz a viaszban hitt, nem a szárnyaiban.

25.
Leleményesség az, ha úgy át tudod verni magad, hogy te magad se vedd észre.
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26.
A tudás nem lehet szolgálat olyan történelmi korban, amelyben a tudós 
szolga.

27.
A bölcs tiszteletet parancsol, a parancs nem tiszteli a bölcset.

28.
A pénznek nincs szaga, a pénztelenségnek van.

29.
Kisebb lovasság szamárság.

30.
A hárompúpú teve angolkóros.

31.
A szobrot és a gazfickót egyaránt „leleplezik”: gondoljunk csak a sajátos 
egybeesésekre.

32.
A törpének is lehet kisebbrendűségi érzése: ha nem figyelnek fel rá, hogy ő 
törpe.

33.
A zsoldos nem, csakis az önkéntes lehet hősi halott.

34.
A bölcs király tiszteli a bolondját, az okos bolond tiszteletlen a királlyal 
szemben.

35.
Jogod van kételkedni Istenben, Istennek jogában áll hinni benned.
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36.
A féligazság nem az igazság fele.

37.
Egyetlen dolog, amit soha senki el nem vehet tőled: amit képzeleteddel bir-
tokolsz. 

38.
Nincs szépségideálom – ideálom a szépség.

39.
A valóság megértésében sokakat csak a tények zavarhatnak meg.

40.
Vagy megosztjuk egymással gondolatainkat, vagy mások gondolatai oszta-
nak meg minket.

41.
A szerelemben érzéseimet nem önzetlenül adom, hanem magas kamatozá-
sú kölcsönbe, gyakran uzsorakamatra „helyezem ki.”

42.
Szeretném annak képzelni magam, aki vagyok.

43.
Ha értelmetlen feladatot szabnak ki rád, hogy ellehetetlenítsenek, tudd: a 
megoldás nem donkihotizmus, hanem rosszakaróiddal szembeni irónia.

44.
Az ostobával a világnak, a bölcsnek a világgal gyűlik meg a baja. 

45.
A létezőt lehet tagadni, a nem létezőt nem. Tehát Istent lehet tagadni – de 
csak mint létezőt.


