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O PRAVDĚ, LŽI A SLOVECH VŮBEC

Máme pravdu. 
Ale jak jí dodat na přesvědčivosti?

 Proč by nás pronásledovali?
S pravdou nemáme nic společného.

Slabinou mnohých pravd bývá ten, 
kdo ji má.

Jak zní zcela pravdivý životopis?
Narodil se a umřel.

Pravdomluvnost 
je pozitivní jev s negativními následky.

Pravda nedostává na frak.
Nechodí v něm.

Nezakázali jsme pochybovat o všech pravdách. 
Pouze o těch pochybných.

Kdo dnes ví,
za jaké pravdy se bojovalo před sto lety?

Věčná pravda? Snad Pythagorova věta.

Pro pravdu se lidé zlobí.
Zejména když ji nemají.

 I pro pravdu platí:
„Každý chvilku tahá pilku.“
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O PENĚZÍCH, ÚPLATCÍCH I MAJETKU

Láska k penězům nestojí žádné peníze.

Morálně je to naprosto nepřípustné.
Omlouvá vás pouze výše částky, 

za kterou jste to udělal.

Citově strádá. 
Miluje peníze, ale už dávno žádné neměl.

Taky se zastydíte, 
zahlédne-li někdo obsah vaší peněženky?

Nevadí, že pocházíte z chudých poměrů.
Pokud se do nich nevrátíte.

Lidé se sice dají koupit,
ale záruční list na ně nedostanete.

Tvrdíte-li, že nelze žít bez lásky,
zkuste žít bez peněz.

Po člověku má zůstat takový majetek,
který zmenší bolest pozůstalých.

Ne však takový, aby jim jeho smrt udělala radost.

Je to asketa.
Žije pouze ze svého platu.

Je smutné, 
přiblížíte-li se po dvaceti letech k průměrnému platu.

Zvláště stane-li se tak seshora.
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O ŽENÁCH, MUŽÍCH, MANŽELSTVÍ I MÓDĚ

Ani po letech se nezměnil. 
Kdysi běhal za děvčaty, dnes se za nimi belhá.

Mužský a ženský svět se výrazně liší.
První je plný ženských, druhý mužských.

Jakéhokoli muže si vezme žena zcela bez fantazie, 
nebo naopak žena s velkou fantazií.

Do mistra převleků má daleko,
neboť zatím zvládl pouze první fázi.

Znám ho jako mistra svlékání.

Byl svým způsobem sympatický. Ne však mým.

Pro její krásu 
si na ni žádný muž neodvážil ani pomyslet.

Proto je musela uhánět.

Byla mu proti jeho vůli.

V milované ženě milujeme všechny ženy,
které se nám líbí.

Jestliže se nám jich líbí zvlášť hodně, 
milujeme je ve dvou, ve třech 

a v případě potřeby i ve více ženách.

Říká se „má v kalhotách“, ne „v sukních“.

Byl v letech, 
kdy mu osmnáctky, pětadvacítky i čtyřicítky splývaly.
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Většina lidí zůstává věrná názorům svého mládí. 
Konzervativci názorům mládí svých otců a dědů.

Politický vývoj jde správným směrem.
Já jdu nahoru.

Referendum nemůžeme připustit. 
Na podplacení tolika lidí nemáme.

S heslem 
„Naši stranu volí krásné ženy a chytří muži“

jsme uspěli.
Získali jsme 100 % hlasů.

Referendem zjistíme, 
kolik lidí zastává jednotlivé názory,

ale nezjistíme, který z nich je správný.

Ideální stav nastane,
až bude morálka na takové výši,

že společnost se obejde bez hrdinů,
kteří by jí šli příkladem.
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O LIDSTVU A LIDECH I O ŽIVOTĚ

Měl natolik pozitivní vztah k lidem,
že se mu vyhýbali.

Je lepší,
odejdeme-li nejdříve my a náš svět nás následuje, 

nebo obráceně?

Nevím, existuje-li život po životě,
ale často neexistuje ani za něho.

Přijdete-li o peníze, bude vás to bolet. 
Jistě.

Přijdete-li o život, bude to bolet někoho jiného.
Možná.

Nejdůležitější lidská vlastnost 
je schopnost být člověkem.

Život každého člověka, jenž je nám užitečný,
smysl nepochybně má.

Naše fyzické zdraví záleží na nás,
psychické na našem okolí.

Jsme opravdu svobodní, 
jestliže o našem příchodu na svět i odchodu z něho

rozhoduje někdo jiný?

Z Mount Everestu je vidět, co dokáže Bůh,
z Petřína, co dokáže člověk.

Nelidských činů se dopouštějí zásadně lidé.
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Je snazší 
dostat lidem do hlavy přesvědčení než znalosti.

Neuspěli jsme. 
Chtěli jsme mu vyvrátit jeho názory,

ale on žádné nemá.

Učitelé se k nám chovají jako kamarádi. 
Taky tolik nás naučí.

Neměl jsem na učitele štěstí. Nikdy jsem nedostal facku.

Proč se bráním novým myšlenkám?
Co bych dělal s těmi starými?

K teorii ho přivedly praktické důvody.
V praxi se neprosadil.

Počet vzdělaných roste, 
ale na počet moudrých to nemá naprosto žádný vliv.

Přístup ke vzdělání 
je téměř tak důležitý jako přístup k vodě.

Můj vztah k přemýšlení? Nemusím.
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A JEŠTĚ PÁR NAVÍC PRO TRPĚLIVÉ

Bude-li příležitost, 
podívám se na to střízlivýma očima.

V zemljance problém pod koberec nezametete.

Proč uvádíme životnost zásadně u věcí neživých?

Proč dnes úředníci nenosí uniformy?
Vojáci a policie by se mezi nimi ztráceli.

Stoprocentní alibi je pochopitelně dražší 
než pětadevadesátiprocentní.

Je rozdíl, chodíte-li bos z plezíru, nebo z nouze.

Ptáci:
„Co se myslí tím nedobytná pevnost?“

U nás máte vždy dveře dokořán.
Ani při vyhazovu si o ně nenatlučete.

Létat je nebezpečné. 
Ale je-li dole právě zemětřesení…

Není nejhorší, mají-li zločinci náskok před policií.
Nejhorší by to bylo obráceně.

Pozoruje svět přemýšlím, jestli mu Bůh aspoň fandí.

Pasivní sportovec? 
Obdoba pasivního myslitele.
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Obtížnější než hledat jehlu v kupce sena 
je hledat kupku s jehlou.

Pochybujícího věřícího má kdo podpořit i peskovat, 
ale pochybující ateista je v tom sám.

Každá liška chválí svůj ocas.
Chytrá pamatuje i na ocas své šéfové.

Proč si kluci hrávají na válku, 
a ne na mír?

Lékař podporující prevenci mi připadá
jako řezník propagující vegetariánství.

Náladu vznášet se v oblacích máme obvykle 
za naprosto bezoblačného dne.

V ringu to nebylo na vhození ručníku, 
ale rubáše.

Kdo se bojí, musí do lesa.
Tam ho sotva najdou.

Od vynálezu dynamitu 
se význam slova „skálopevně“ poněkud oslabil.

K trestnímu zákoníku bychom měli mít právo
vyjadřovat se především my, zločinci,

neboť nás se bytostně týká.

Nevadí, je-li na baby. 
Pokud se to nevyslovuje „bejby“.
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