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Kolejna porcja aforyzmów.
Nie dokonałem selekcji opublikowanych wcześniej, na zasadzie "znacie? - no to poczytajcie!"
Ze zbioru „Fałszywki”

1.
Demokracja jest jak tramwaj – wsiadać nie musisz, ale gdy wsiądziesz, pojedziesz wytyczoną
trasą.
2.

Człowiek poważny niekoniecznie musi być na serio.

3.

W całej historii ludzkości nic nie pochłonęło większej ilości oﬁar, aniżeli miłość bliźniego.

4.

Kto może czegoś dokonać – dokonuje, kto mówi, że może – mówi.

5.

Ciekawe, że tylu ateistów uprawia pobożne życzenia.

6.

Najstraszniejszy i najtrudniejszy jest dług bez wierzyciela.

7.

Największe ryzyko w historii człowieka – dążenie do braku ryzyka.

8.

Kobieta zawsze zadaje bardzo wnikliwe pytania – przeważnie na inny temat.

9.

Polak potraﬁ, ale kobieta znacznie więcej.

10. Każdy ma wiele własnych spraw, ale naprawdę interesują go cudze.
11. Jesteśmy pępkiem świata – ale natura nie zezwoliła, by pępek był na głowie.
12. Kobiety bardzo często nie zgadzają się nawet z tym, o czym są mocno przekonane.
13. Tym, kim człowiek jest, zaledwie człowiek bywa.

14. Człowieka nie może spotkać gorsze nieszczęście, niżeli uszczęśliwianie go wbrew woli.
15. Historia dowiodła, że od złych ludzi gorszymi mogą być jedynie dobrzy ludzie.
16. Tylko poważny błazen potraﬁ odróżnić wygłup od humoru.
17. Gdy zapowiada ktoś, że będzie dbał o twoje dobro – z całą pewnością spotka cię niebawem coś
złego.
18. Nie ma czegoś takiego, jak dieta-cud. Jest albo dieta, albo cud.
19. To niepokojące – chłopski rozum nawet u chłopów jest coraz rzadszy.
20. Życie jest niby granat – można bawić się bezpiecznie, póki nie wyciągnie się zawleczki.
21. Jedynie cnotliwy docenia grzech – dla grzesznika to sprawa zbyt pospolita.
22. Dla kobiety przyjaźń – to zawsze za mało, miłość – najczęściej za dużo.
23. Kto mieczem wojuje – czasem ginie od cepa.
24. Im kobieta bardziej równouprawniona – tym jest mniej kobietą.
25. Pegaz trzymany krótko przy pysku rychło zmienia się w osła.
26. Nadzieja, jako matka, też musi swój czas przechodzić w ciąży.
27. Cywilizacja polega na tym, by nie można było obejść się bez tego, co jest absolutnie zbędne.
28. Do używania rozumu też jest potrzebna instrukcja obsługi.
29. Ileż to człowiek się namęczy, nim uznają go za głupca.
30. Gdy nie sprzeciwiasz się złu - stajesz się gorszym.
31. Nie sam patrzysz na świat, pragnienia twoje patrzą.
32. Kobieta szczęśliwa bez jego udziału - to wielka zniewaga dla mężczyzny.
33. Starczy dwóch, by jeden był przegrany.
34. W cudzych wypowiedziach słuchamy tylko tego, co w gruncie rzeczy moglibyśmy powiedzieć sami
do siebie.

35. W cokolwiek uwierzysz, uzależniasz się.
36. Gdyby Bóg nie miał przed nami tajemnic, nie byłoby Boga.
37. Nie myl wiary w coś - z wiedzą o czymś innym.
38. Wiedząc - możesz wierzyć, wierząc - nie musisz wiedzieć.
39. Bóg tylko raz spróbował być człowiekiem, człowiek stale próbuje być Bogiem.
40. To, co ci wolno, zrób jak najszybciej.
41. Ciasny umysł nie uwiera.
42. Na niejednej rozprawie rozprawiono się ze sprawiedliwością.
43. Opaska pozbawiła Temidę własnego punktu widzenia.
44. Ślepiec też może mieć swój punkt widzenia.
45. Po co męczyć się rozumieniem, gdy można się nie zgadzać.
46. Każdy wyrób ma gwarancję oraz instrukcję obsługi, człowiek nie ma nawet świadectwa jakości.
47. Głód prawdy nie skręca kiszek.
48. Poznasz głupiego po aucie jego.
49. Nasze żony świadczą o nas.
50. Mężowie mają takie żony, na jakie zasługują - żony wprost przeciwnie.
51. W pewnym sensie wszystko jest bez sensu.
52. Udowodnić coś - to znaczy przekonać zwolenników. Oponenci nie dają się nabierać tak łatwo.
53. Idei broni się nawet za cenę życia. Najczęściej cudzego.

54. Nie warto wierzyć w duchy, ale warto się ich wystrzegać.
55. Zwierzęta potraﬁą mówić milcząc, człowiek potraﬁ milczeć mówiąc.
56. Wszystko w życiu ma swoją cenę, ale nie wszystko ma wartość.
57. Zabójstwo to czasem łaskawość złoczyńcy.
58. Cyganka cygani, ale prawdę ci powie.
59. Być normalnym - to poważne odstępstwo od normy.
60. Deklaracja polityczna: ubieranie małpy w smoking.

61. Bieda w tym, że króliczek nie zawsze chce uciekać.
62. Czasem bardziej potrzebny jest kijek, niżeli siekierka.
63. Uczciwość naprawdę nieposzlakowana wiedzie do śmierci głodowej.
64. Równość płci dla wielu kobiet równa się degradacji.
65. Ultimatum dla feministek: równouprawnienie albo przywileje.
66. Monopol na prawdę wiedzie do bankructwa.
67. Człowiek stracił ogon, by móc ubrać majtki.
68. Lewa ręka jest w lustrze ręką prawą. Głupia mina nie ulega zmianie.
69. Nie należy mylić myślenia z tym, co przychodzi do głowy.
70. Humanitaryzm to rezygnacja z naturalnej kontroli jakości. Skutek - coraz więcej bubli wokół nas.
71. Być samotnym - to trochę umrzeć.
72. Człowiek: skończona małość walcząca z nieskończoną wielkością.

73. Jakiż to popularny zawód - błazen.
74. Najwyższa efektywność - produkcja gotowych śmieci.
75. Mieć inne zdanie - to często jedyna dostępna forma myślenia.
76. Widzieć nie patrząc - to sprawa cudu, patrzeć nie widząc - sprawa ceny.
77. Odnieść z czegoś korzyść - to oskarżenie. Nie odnieść korzyści - to obelga.
78. Przyznać się do egoizmu to wstyd, korzystać z niego – przyjemność.
79. Wielu ma jasne poglądy w kwestiach dla siebie ciemnych.
80. Socjalizm – stać nas na to, czego nie ma. Kapitalizm – nie stać nas na to, co jest.
81. Rezultaty myślenia też powinny skłaniać do myślenia.
82. Wieńce laurowe należałoby jednak sporządzać na miarę.
83. Cóż za poniżenie – widzieć, że gorsi są lepszymi.
84. Skoro czas to pieniądz, najbogatsi na świecie są lenie.
85. Władza służy tym, których stać na to.

86. Nie ma wątpliwości – kolejny Zbawiciel też zostanie ukrzyżowany.
87. Na złą drogę zejść łatwo – wystarczy ufać drogowskazom.
88. Nie ma na świecie takiego nieszczęścia, którego by kochająca żona nie potraﬁła sprowadzić na
męża.
89. Ileż wysiłku i nakładów zużywają ludzie, by wprowadzić ludzi w błąd.
90. Erudycja – to jakby osioł wypluwał siano przeżute przez innego osła.
91. Możliwości człowieka stanowią sumę jego ograniczeń.
92. Kochanek – to określenie ścisłe, mąż – niekoniecznie.

93. Spod pantoﬂa równouprawnienie wygląda inaczej.
94. Prawda, jaka jest, każdy widzi – albo tak mu się wydaje. Podobnie jak dla konia, każdy ma dla niej
cugle i szpicrutę.
95. Najtrudniej przejrzeć na oczy przez zasłonę autorytetów.
96. Chorych z urojenia jest obecnie mniej aniżeli z urojenia zdrowych.
97. Głupota nie jest taka zła, gdy się ją dobrze traktuje.
98. Wyjść z siebie to znaczy opuścić jedyne bezpieczne schronienie.
99. W trakcie swej historii kościół zawsze wspomagał słabych – zależnie od ich wiary, ale służył silnym
– niezależnie od ich moralności.
100.

Szczyt samokrytycyzmu – gdy papier toaletowy przyzna, że jest do dupy.
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