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Maróti Egon
Szilánkok

A legnehezebb magadnak megbocsájtani, hogy igazságtalan voltál…

*
Egy nyelvet megtanulni azoknak a műveknek a kedvéért érdemes, amiket az 

illető nyelven írtak.

*
A kisgyerekeknek kedvenc szava a „Nem!” – Leánygyerekeknek felnőtt koruk-

ban is…

*
Mennyi mindent szeretnél megkérdezni még, de már nincsen kitől!

*
Aki a kutyákat szereti, rossz ember nem lehet.

*
A korrupció nem rendszerfüggő. Inkább fordítva.

*
„Nincsen ünnep botrány nélkül” – írja az újság. – Miért? Hétköznap van?

*
A gyengébbek kedvéért közhírré tenném, hogy anyanyelvünkben az aki mellett 

van más vonatkozó névmás is, bizony!

*
A tanulás munka, az egyetem munkahely. A hallgatónak is!
Az a munkahely, amelyik a munkavállalók elbírálásánál nem a teljesítményü-

ket veszi figyelembe, eleve megbukott.
Minden munkahely létjogosultságát és hasznosságát az ott végzett munka 

színvonala és eredményessége igazolja.

*
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„Régebben is volt tandíj!” – Igaz, meg előtte egy világháború, az ország romok-
ban, kirabolva, jóvátételekkel tovább kopasztva… Sanda, árulkodó hivatkozás – 
kedvelt szavukkal: „álságos”.

*
Tétlenül is lehet gonoszságot művelni.

*
Ahogy múlik az idő, mind makacsabban kellene követelned az élettől a tarto-

zásait.

*
Egy nevéhez méltó demokráciában a választók visszahívhatják képviselőjüket, 

ha az nem a választói érdekeit képviseli.

*
Ha hiányt szenvedsz, ne a sorsot okold, hanem önmagadat!

*
A legfontosabbat semmi sem pótolja.

*
Lehet kapálódzni fulladásig, a víz azért még folyik tovább.

*
Ha érzed a veszteséged, ismerd be tévedésed!

*
Kegyetlen az emlékezet: mutat egy pompás elefántcsont szobrot, pedig az már 

csak porló csonthalom.

*
Nagy baj van ott, s még nagyobb lesz, ahol a politikai vezetés a saját kémszol-

gálata tapasztalataival ellentétes hazugságokat hirdet.

*
Ne ábrándozz, cselekedj!

*
A hosszú távollét eltávolít.

*
Diplomát vásárolni is lehet, de a tudásért dolgozni kell.

*
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A kapzsi feltúrja a földet maga körül, de sajnos nem csak maga bukik el 
benne.

*
Az agyvelőt nem lehet nyugállományba kényszeríteni.

*
A „bagoly mondja verébnek” modern változata: az agresszor terrorizmussal 

vádol.

*
Fölösleges ember a magányos ember.

*
Az az alakulat, amely idegen országban fegyvert használ, terrorkülönítmény.

*
A „Kis pénz – kis foci”, majd a „Nincs pénz – nincs foci” után néhány bajnok-

aspiráns „nagycsapatunk” azt is bemutatta, előfordul, hogy van pénz, mégsincs 
foci. 

*
Egy valami elszorítja a torkomat Juhász Gyulától: „Szeretnék egyszer visszamen-

ni még…” – Akkor is, ha helyenként csalódás érne!

*
Sanyarú örökség egy lepusztult birtok!

*
A legkülönfélébb filmek közös hibája, hogy az úgynevezett háttérzenétől nem 

hallani a szereplők szavait – vagy hogy éppen ez az előnyük?

*
A legkegyetlenebb büntetés: magányra ítélni.

*
Ha elvész a bizalom, meginog a hatalom.

*
Hálátlanság: tanítvány a neved!




