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RÖVIDKÉK
 A határokon túlra rekedtek a nemzet legjobb donorai.
 Minél erõsebb a sovinizmus, annál betegebb.
 A tolongásban nemcsak egymás sarkát, de emberi méltóságát is tapossuk.
 Lusta emberben a vágy is csak sóhajtást szül.
 A haszontalanság a lustaság kamatja.
 Homoksivatagban is lehet fûbe harapni.
 Akkor kezdõdik az öregkor, amikor elkezdjük felélni tapasztalatainkat.
 Nálam akkor kezdõdnek a problémák, ha nincsenek problémáim.
 A szerelem olyan, mint a rakéta: induláskor robban, villog, tele van
energiával, ám távolodva csendesül, halkul, alig lehet észlelni, majd csak a
beavatottak tudják, hogy létezik valahol.
 Nem az elõtte tornyosuló szikla okoz gondot az alpinistának, hanem a
bakancsába került kavics.
 A legmélyebb erkölcsi romlás, mikor az ember hinni kezd saját hazugságaiban.
 A szeretetbõl nem szabad gyököt vonni, azt csakis négyzetre emelni szabad.
 Valaha a megesett lány elesett volt. Ma már csak egy eset.
 A serény akkor is talál munkát, ha nincs semmi dolga.
 Az országhatárok a politika betegségeinek rút sebei.
 Sok embert teszünk boldoggá, amikor elmeséljük nekik boldogtalanságunkat.
 Ha megelõztek, nem biztos, hogy le is gyõztek.
 Vannak emberek, kiknek öröme mások boldogtalanságából ered.
 Ebben a rohanó világban már a múlt sem az igaz, és a jövõ sem a régi.
 Vannak emberek, akik igazi gazdái adott szavuknak: azt tesznek vele,
amit akarnak: akkor veszik vissza, amikor jónak látják.
 A hiú ember a tükör hátlapjában is szépnek látja magát.
 Az öregségben az a jó, hogy nem kell megtanulni semmi újat, csak
ismételni kell, amit gyerekkorban elsajátított az ember.
 Az ivászat egy sajátságos verseny: résztvevõi  az ész és a test. Végül
mindketten veszítenek.
 A hal a fejétõl romlik, de mindig a farkától kezdik tisztítani, mert a fej
kicsúszik a kézbõl.
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 Amennyiben az állam felülrõl diktálja a tempót, az csakis induló lehet.
 Az utóbbi idõben egyre gyakoribb, hogy az álarc az eredeti másolata.
 Fényárban úszik a ház, de nem biztos, hogy világosság van benne.
 A pártok gyûlésein a szónokokat bejegyzik, a hozzászólókat megjegyzik.
 Jobban ismerjük a múltat, mint a jelent. Az elõbbit meg lehet magyarázni, de az utóbbit érteni kell.
 A talpnyalók pluralista véleményét a fõnökük magyarázza meg.
 Szedjék össze azokat a bõröket, amelyekbõl már kibújtak, és adják
azoknak, akiknek nincs bõr a képükön. Tartok attól, hogy nagyobb lesz a
kereslet, mint a kínálat.
 A tehetõsek a négylábú fotelt, a politikusok a hintaszéket, a vékony
pénztárcájúak a háromlábút kedvelik. A szegények inkább ácsorognak.
 Az ész nem akkor megy el, mikor az ember már beivott, hanem amikor elhatározza, hogy inni fog.
 Szexbombát találtak a város szélén: a kivezényelt tûzszerészeket órákig hatástalanította.
 Az emlékezettel nem akkor van baj, ha hiába keresünk valamit, hanem akkor, hogyha megtaláljuk, s nem tudunk mit kezdeni vele.
 Magánvéleményt nem lehet bilincsbe vert kézzel leírni.
 Szemébe mondták az igazságot, de nem értette, mert rövidlátó volt.
 A jó politikus tudja, mi lesz tíz nap múlva. A mindennapok embere
akkor tudja meg, hogy mi volt.
 Az elv a sors meghatározója, de egynéhány elvtelen ember miért dönthet
számtalan más sorsáról?
 A történelmet magyarázhatják alternatívok, de a történelem nem lehet
alternatív.
 A múltat úgy kell beépíteni a jelenbe, hogy legyen jövõje.
 Megnyered a tömeget, ha melléjük állsz, megérteted magad a tömeggel, ha közéjük állsz, elveszíted õket, ha mögéjük kerülsz.
 Irigyelem a bolondokat, mert mindig igazat adnak maguknak.
 A színesben álmodóknak gyakran szürkék a hétköznapjaik.
 Az ellenzéki politikusok többsége farfekvéssel születik, és vajmi keveset változtatnak életük folyamán ezen a testhelyzeten.
 A hovatartozás tudatosulása: ébredés, gyakorlása: ébrenlét.
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