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( ( 15 ) )

Mluviti stříbro, mysliti zlato.

Je praktičtější přátelit s darebáky než se slušnými lidmi.
Ti druzí nám neublíží.
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O PRAVDĚ, LŽI A SLOVECH VŮBEC

Idealisté se naivně domnívají,
že mají-li pravdu,

jsou v právu.

Je přesvědčen o své pravdě,
ale z praktických důvodů raději vyznává tu naši.

Pravdy se nebál, neboť v prostředí,
v němž se pohyboval, se nemohla objevit.

Lže, ale nekrade,
neboť lhaní mu vynáší dost.

Nejraději věříme pravdám,
jež jsou pohodlné.

Lidem bojujícím za naši pravdu se snáze umírá,
považují-li ji za svatou.

Přesvědčíme-li o svatosti své pravdy i sami sebe,
snáze se nám je na smrt posílá.

Pravda bývá krutá,
a proto v nás má nesmiřitelného nepřítele.

V boji pravdy a lži
vítězí vždy přesvědčivější z nich.

Už jsme pravdu odhalili.
Zbývá ji jenom usvědčit.

Pravda vyplula na povrch. Nikdo ji však nekřísil.
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I pravdu, než ji pustíme před televizní kamery,
je užitečné nalíčit.

Lidé nám dávají za pravdu.
Sice ti hloupější,

ale zato jich je víc.

Je-li pravda jediná,
jak může zvítězit nad lžemi,
jichž může být bezpočet?

Nepřeji si poznat pravdu,
abych neměl morální povinnost za ni bojovat.

Mluvil sprostě,
neboť jsme ho požádali,
aby to řekl svými slovy.

Ateistovi lze vytýkat fráze,
nikoli však to, že jsou bohapusté.

K pravdě měl rozporuplný vztah.
Rád ji říkal, ale nerad ji slyšel.

Ani pravda, ukáže-li se v plné nahotě,
nikoho nezaujme, je-li stará.

Každý z nás měl kousíček pravdy.
Tak jsme si ji poslepovali.

Čestné slovo dáváme tehdy,
chceme-li je odlišit od jiných svých slov.

Věřte našim pravdám. Jsou z dovozu!
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Proč je morálně únosné,
aby se chudí vysmívali bohatým, ale ne naopak?

Rozvedli se pro nepřekonatelné názorové rozdíly.
On měl za to, že vydělává dost, ona že to nestojí za nic.

Penězi si lze naklonit rozum,
nikoli srdce.

Poměry byly tak špatné,
že si lidé půjčovali i na úplatky.
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O ŽENÁCH, MUŽÍCH, MANŽELSTVÍ I MÓDĚ

Je-li genius ženatý,
přinejmenším doma není nejchytřejší.

Ke slovu genius neexistuje ženská podoba.
Ale neexistuje ani ke slovu blbec.

Jsou ženy krásné a ženy schopné být krásné.
Druhé mám raději, neboť navíc jsou i schopné.

Ženy se dožívají vyššího věku než muži,
a proto i jejich mládí trvá déle.

V jeho životě hrály hlavní roli peníze a ženy.
Do chvíle, kdy ho druhé o první připravily.

Jestliže většina neocení skutečnou krásu,
ale nechá se okouzlit kýčem,

jaké se jí potom líbí ženy?

Manželka na mé bývalé lásky nežárlí.
Závidí jim, že jsem je opustil.

Její sympatie mě mátly do okamžiku,
kdy jsem zjistil,

že se zabývá gerontologií.

Šťastný muž,
který má šťastnou ženu,

protože má navíc ještě klid.

Je to krásná žena.
Vždy však až k desáté, neboť dříve to nestihne.
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Muž si kupuje šaty, když je potřebuje.
Žena také, ale potřebuje je mnohokrát častěji.

Šatník muže musí okouzlit ženy,
kdežto šatník ženy musí okouzlit muže a ženy naštvat.

Módě podléhá to,
co nosíme na hlavě,
i to, co nosíme v ní.

Móda nabízí pomíjivé věci,
neboť pouze tak může být věčná.
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O LÁSCE A PŘÁTELSTVÍ I O NEPŘÁTELÍCH

Stejnou pečlivost, s níž si vybíráme přátele,
je třeba věnovat výběru nepřátel.

Byla to láska na první pohled. Do peněženky.

Láska si nedá poroučet, ale lze ji hmotně motivovat.

Slibuje-li vám někdo lásku až za hrob,
nedělejte si starosti s tím,

kdo vám na něm bude zalévat macešky.

Úpadek? Umýváte-li u milenky nádobí.

Opravdu máte doma sbírku motýlů?
A za kolik se dá prodat?

Stará láska nerezaví. Jenom přibývá na váze.

Květen je měsíc lásky.
Nelze nenávisti vyhradit také pouhý měsíc?

Vyznání:
„Jsi zatím největší láska mého života.“

Bohatý má hodně nepřátel,
chudý je má silnější.

Zakládá také distanční studium v padesáti nárok 
na studentské lásky?

Ano, ale pouze na distanci.
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O DĚTECH, RODIČÍCH, MLADÝCH I STARÝCH

Nemyslete na to, kolik máte let,
neboť důležitější je, 

kolik vám jich zbývá.

Nemohou-li po vás děti zdědit inteligenci,
měly by po vás zdědit majetek.

Aspoň takový, k jehož získání inteligenci nepotřebujete.

Děti se bezdůvodně stydívají za své rodiče,
jež se však většinou nestydívají za své děti ani důvodně.

Mladí sice nejdříve dělají delší kroky,
ale po čase jdou ve stopách svých otců.

Bez vlastního přičinění lze zestárnout,
nikoli však zmoudřet.

Majetek, který prohýříte,
vaše děti nezkazí.

Dnešní děti to již do světa netáhne,
neboť všechny jeho neřesti mohou poznat v pohodlí doma.

Kde bychom mohli být,
kdyby si mladí z nás starých nebrali příklad!

Co se v mládí v domově mládeže naučíš,
ve stáří v domově důchodců jako když najdeš.

K tomu, abyste si vážili stáří, stačí jediné.
Zestárnout.
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I ti, kdo se zapsali do dějin zlatým písmem,
učinili tak obvykle s několika hrubými chybami.

Nemůžeme nikomu vzít jeho sny,
ale jsme schopni zařídit,

aby snil o skývě tvrdého chleba.

Pacifista?
V podstatě mírový štváč.

Existuje vůbec nějaká historická událost,
která se neudála jinak?

Kdo z nás zná vítěze od Chlumce?

Kdybych se měl ještě jednou narodit do této společnosti,
přál bych si být nevychovancem.

Kdysi bývali lidé slušnější než poměry.
Není tomu dnes naopak?

Obávám se, že s námi nebudete souhlasit.
Pak je ovšem na vás,
abyste se obávali vy.

Nestál stranou. Šlapali jsme po něm.

Dáte-li nám najíst,
pomůžeme vám za to

ve vašem boji za naše lidská práva.

Válka bývá krutější než ti, kdo v ní bojují.

Válka není vůl. Ten tam jde pouze na jatka.
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Výhodou nemajetných je,
že mohou přijít pouze o život.

Nevýhodou,
že pozůstalé zanechají bez prostředků.

Na rozdíl od ochránců práv utlačovaných
se ochránci práv jejich utlačovatelů ke svému poslání nehlásí.

I dnes ovládá silný slabého,
ale na rozdíl od minulosti jsou si rovni.
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O POLITICE A POLITICÍCH

Na poli cti a slávy umírali králové,
ale neumírají prezidenti.

Bezpochyby je lepší život ve svobodné společnosti 
než v nesvobodné,

což se však o vládnutí již tak jednoznačně říci nedá.

Odstoupil ze zdravotních důvodů.
Hrozilo nebezpečí, že mu někdo zpřeláme kosti.

Politicky byl o poznání vyspělejší než rozumově.

Adam byl nutně liberál,
neboť v jeho době ještě tradiční hodnoty neexistovaly.

Z čeho soudím, že je to primitiv?
Je to náš zapálený stoupenec.

Hrál všemi barvami politického spektra.

Mezi reklamou a politickou propagandou už je jediný rozdíl.
Druhá nezdůrazňuje, že nabízí nejlevnější zboží.

Politici by si ušetřili práci,
kdyby si uvědomili, že většinu lidí není třeba ohlupovat.

Není důležité myslet na lidi, ale za ně.

Zkušený politik útočí na city lidí,
neboť na rozdíl od rozumu je má většina z nás.
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O LIDSTVU, LIDECH I O ŽIVOTĚ

Dosáhli jsme toho,
že lidé jsou si rovni ve svých právech.

Je na nich samých,
aby si byli rovni i v jejich naplňování.

Vzato statisticky
umí průměrný obyvatel Země pětinu čínských slov.

Lidé se obávají božího hněvu,
neboť jsou přesvědčeni,

že musí být násobkem hněvu jeho služebníků.

Krásné věci jsou trojího druhu.
První je třeba mít, druhé žít a o třetích snít.

Život si zjednodušíme, vyznáváme-li hodnoty, které máme.

Lidé se snadněji kupují,
je-li něčeho nedostatek.

A nedostatek morálky je vždy.

Z globálního hlediska zaplatí daňový poplatník nejen zbraně,
ale i škody jimi způsobené.

I život se raději mazlí s roztomilými.

Slyšel jsem o neomylnosti papežově, nikoli však boží.

Není proč se bát smrti.
Maturity jsme se taky všichni báli...
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