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Zmysel pre humor je jednou z najdôležitejších súčastí rozumu. 
        A. P. Čechov 
 

Keď stratíme zmysel pre humor, nenahradí ho múdra rozvaha, ale hlúposť. 
        A. Capus 
 

Aforizmus iskrí aj hlavne pre svoju stručnosť. 
        K. Irzykowski 
 

Iba ten je šťastný, kto rozumie aforizmom. 
        J. Paul 
 

Hovoriť v paradoxoch, znamená, hovoriť pravdu. 
        O. Wilde 
 

Človek nemôže súčasne kormidlovať dva člny. 
        africké príslovie  
 

Iba vtip nás môže zmieriť s groteskou života. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Neberte život príliš vážne, aj tak z neho nevyviaznete živí. 
        E. Hubbard 
 

Buď sám sebou! Aj tak to nadlho neutajíš. 
        W. Brudziński 
 

Gentleman je človek, ktorý nikdy neraní city druhého neúmyselne. 
        O. Wilde 
 

Lenivosť je zvyk odpočívať skôr, než sa človek unaví. 
        J. Renard 
 

Všetky povolania sú spiknutím proti laikom. 
        G. B. Shaw 
 

Mlč a zbieraj kamene. 
        španielske príslovie 
 

Nesúhlasím s matematikmi. Zdá sa mi, že súhrn núl je veľmi nebezpečné číslo. 
        S. J. Lec 
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Nepokúšajte sa čítať cudzie myšlienky – mohli by vás uraziť. 
        A. Andreev 
 

Detstvo je zadarmo, k senilite sa musíme tvrdo prepracovať. 
        M. Švandrlík 
 

Iba najhlúpejší a najmúdrejší sa nemôžu zmeniť. 
        Konfúcius 
 

Čestní muži sa ženia rýchlo, múdri nikdy. 
        M. Cervantes 
 

 
Vieme, čo sme, ale nevieme, čo z nás môže byť. 
        W. Shakespeare 
 

Koho nešťastie prenasleduje, ten si ešte aj v nosnej dierke prst zlomí. 
        slovenské príslovie 
 

Okno do sveta možno zastrieť novinami. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Čím má človek viac, ako potrebuje, tým má viac starostí. 
        G. B. Shaw 
 

Cynik je človek, ktorý síce pozná cenu všetkého, ale nepozná hodnotu ničoho. 
        O. Wilde 
 

Človek, ktorý číta knihu, chápe iba to, čo má v hlave. 
        A. I. Gercen 
 

Vtipné lichotenie znesie aj ten najskromnejší. 
        J. Paul 
 

Sú ľudia, ktorí sa i vo svojom vnútri obliekajú podľa módy. 
        B. Auerbach 
 

Ak bude nepriateľ na úteku, hrdinovia sa už nájdu. 
        uzbecké príslovie 
 

Väčšina ľudí je vždy na strane väčšiny. 
        S. J. Lec 
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Bobkový list je dobré korenie do omáčok, ale vavrín na hlave pichá. 
        O. J. Bierbaum 
 

Autor je starý až vtedy, ak je viac citovaný ako čítaný. 
        A. Sölter 
 

Rady sú ako obnosené šaty, nemáme ich radi, ani keď nám padnú. 
        T. Wilder 
 

Ak nemáte čo povedať, nehovorte to. 
        J. Suchý 
 

Dejiny nás učia, že aj tie najväčšie osobnosti sú nenahraditeľné len do svojej smrti. 
        G. M. Trevelyan 
 

Každý blázon kašu uvarí, keď má krupicu a maslo. 
        ukrajinské príslovie 
 

Niekedy aj hlúpa topánka zanecháva po sebe nezničiteľnú stopu. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Ak môžeš, buď múdrejší ako iní ľudia, ale im to nehovor. 
        P. Chesterfield 
 

Zmyslom cestovania je regulovať predstavu realitou. 
        S. Johnson 
 

Ľudia kladú najväčšiu dôležitosť práve tomu, čo nedokážu pochopiť. 
        P. Holbach 
 

Korením dobrodružstva je najskôr tajomstvo, potom škandál. 
        N. S. Chamfort 
 

Vždy je o jedného hlupáka viac, než si myslíme. 
        G. Ch. Lichtenberg 
 

Hovorí sito ihle: Vieš, že máš na chrbte dierku? 
        bengálske príslovie 
 

Ľudia bez fantázie vymýšľajú veci, ktoré si možno ťažko predstaviť. 
        S. J. Lec 
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Človek počuje len to, čomu rozumie. 
        J. W. Goethe 
 

Najkrutejšie lži hovoríme svojim mlčaním. 
        A. R. Rivarol 
 

Najkrajšie sny o slobode sa zdajú vo väzení. 
        F. Schiller 
 

Na mnohých veciach je lákavé iba to, že sú zakázané. 
        W. Hazlitt 
 

Keď čítam zlú knihu, z celého srdca ľutujem, že v dnešnej dobe vie každý čítať. 
        B. Bolzano 
 

Škvrny bohatých ľudí sú zakryté peniazmi. 
        anglické príslovie 
 

Možno byť aj virtuózom falošnej hry. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Keď filozof odpovedá na otázku, zabúda na to, čo sa ho vlastne pýtali. 
        A. Gide 
 

Rečník má vyčerpať tému, nie poslucháčov. 
        W. Churchill 
 

Láska je víťazstvo fantázie nad inteligenciou. 
        H. L. Mencken 
 

Penicilín ľudí lieči, víno ich obšťastňuje. 
        A. Fleming 
 

Pre mlčanie je potrebné veľa duchaplnosti. 
        A. Maurois 
 

Škoda krásy kde rozumu niet. 
        české príslovie 
 

Aj hlas svedomie môže mutovať. 
        S. J. Lec 
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Pamäť je výsadou hlúpych. Bystrý nemá čas si pamätať, bystrý musí vymýšľať. 
        J. Werich 
 

Peniaze netreba naháňať, treba im vychádzať v ústrety. 
        A. S. Onasis 
 

Keby sa o chorobách menej hovorilo, boli by ľudia zdravší. 
        J. Anouilh 
 

Kto nepozná zákony, zbavuje sa potešenia ich nedodržiavať. 
        J. Genet 
 

Dnešní ľudia by chceli žiť zajtrajší život za predvčerajšie ceny. 
        T. Wiliams 
 

Raz je nikdy, ale dvakrát je zvyk. 
        dánske príslovie 
 

Kto predbehol svoju dobu, musí na ňu počkať na miestach nie zrovna najpríjemnejších. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Najnebezpečnejšie nepravdy sú pravdy mierne pokrútené. 
        G. Ch. Lichtenberg 
 

Človek dostal dar reči, aby mohol zatajiť, čo si myslí. 
        Ch. M. Talleyrand 
 

Človek je jediný živočích, ktorý sa červená. 
        J. Paul 
 

Lož je nanič, lebo oklame len raz. 
        Napoleon Bonaparte 
 

Historik je pokrok hľadiaci naspäť. 
        F. Schlegel 
 

Vzdialená voda blízky smäd neuhasí. 
        čínske príslovie 
 

Nechcite od toho, kto má v krku knedlík, aby vám o ňom rozprával. 
        S. J. Lec 
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Futurológia je umenie poškrabať sa na hlave skôr, ako ťa začne svrbieť. 
        P. Sellers 
 

Grafománia nie je nebezpečná, nebezpečný je iba analfabetizmus. 
        I. Newerly 
 

Rozčuľovať sa je pomsta na vlastnom zdraví pre cudziu hlúposť.  
        C. N. Parkinson 
 

Všetci ľudia na svete sú optimisti: každý človek verí, že jeho najlepší deň ešte len príde. 
        A. Gregor 
 

Ak má film úspech, je to biznis. Ak úspech nemá, je to umenie. 
        C. Ponti 
 

Kto hľadá priateľa bez chyby, zostane bez priateľov. 
        turecké príslovie 
 

Človek prekonáva stroj aj tým, že sa vie sám predať. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Túžba dávať si lieky je výrazná črta, ktorou sa človek odlišuje od zvierat. 
        W. Osler 
 

Najhoršia demokracia je vždy výhodnejšia ako najlepšia diktatúra. 
        R. Barbosa 
 

Filozofiu môžeš čítať sám, keď chceš. Vtip však musíš s niekým prežívať. 
        R. L. Stevenson 
 

Je ľahko mlčať, keď človek nič nevie. 
        A. Jirásek 
 

Pesimista je človek, ktorý si z dvoch zlých vecí vyberie obe. 
        E. Hubbard 
 

Mladosť je božská nemoc, z ktorej sa každý deň trocha uzdravujeme. 
        talianske príslovie 
 

Prvou podmienkou nesmrteľnosti je smrť. 
        S. J. Lec 
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Jazyk je jediný nástroj, ktorý sa neustálym používaním ostrí. 
        W. Irving 
 

Pravda môže počkať, má pred sebou dlhý život. 
        A. Schopenhauer 
 

Je ohromné čítať staré listy, pretože na ne nemusíte odpovedať. 
        G. G. Byron 
 

Nevzdelanec vidí všade len jednotlivosti, polovzdelanec pravidlo, vzdelanec výnimku. 
        F. Grillparzer 
 

Je potrebné mať na svojej strane väčšinu, preto neurážajme hlupákov. 
        A. S. Puškin 
 

Každú radu prijmi, ale svojho rozumu sa drž. 
        flámske príslovie 
 

Ľudia by občas potrebovali deň voľna od života. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Sú určité hlúposti, ktoré môže urobiť iba odborník. 
        F. Gellner 
 

Počítaj so zákonmi života, ale buď tiež vždy pripravený na výnimky. 
        R. Kipling 
 

Nikto nechce robiť to a byť tým, čím je. 
        H. G. Wells 
 

Mnoho ľudí nič nerobí, ale robia to fascinujúcim spôsobom. 
        T. Bernard 
 

Všetci naši nepriatelia sú smrteľní. Ale kedy? 
        P. Valéry 
 

Rýchlo oheň, rýchlo popol. 
        holandské príslovie 
 

Myšlienky niektorých ľudí sú také plytké, že nesiahnu ani po ich hlavu. 
        S. J. Lec 
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Búrky nútia duby hlbšie zapustiť korene. 
        Z. Herbert 
 

Niekoľkokrát som si vymenil názory s istým idiotom a zdá sa mi, že som zhlúpol. 
        G. B. Shaw 
 

Trpaslík nebude väčší, aj keby si ho na horu postavil. 
        L. A. Seneca 
 

Je hlúposťou vyčítať hruške, že na nej nerastú figy. 
        B. Disraeli 
 

Nekrič hop, ani keď preskočíš. Najprv sa pozri, do čoho si skočil . 
        J. Tuwim 
 

Na päťdesiat poradcov jeden pomocník. 
        írske príslovie 
 

Nebuď snob! Neklam vtedy, keď sa pravda lepšie nevypláca. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Načo je ľuďom rozum, keď na nich možno pôsobiť násilím? 
        L. N. Tolstoj 
 

Na otroctve sa nič nedá vystavať, najviac ak vzbura otrokov. 
        A. Saint – Exupéry 
 

Človek, ktorý sa riadi iba rozumom, je nemej rozumný než si myslí. 
        F. Rochefoucauld 
 

Vzdelaný hlupák je väčší hlupák, ako hlupák nevzdelaný. 
        J. Moliére 
 

Kto si pomýli prvý gombík, ten sa už poriadne nezapne. 
        J. W. Goethe 
 

Kto sa chce dožiť staroby, musí s tým začať už v mladosti. 
        anglické príslovie 
 

Keď musí všetko súhlasiť, musí niečo nesúhlasiť. 
        S. J. Lec 
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Nemyslí vôbec a tak sa nemôže stať, že by myslel zle. 
        A. Saint – Exupéry 
 

Tí, ktorí robia revolúciu, nedovoľujú, aby ju chcel niekto robiť po nich. 
        A. France 
 

Mnohí ľudia sú vychovaní pridobre na to, aby rozprávali s plnými ústami. Ale vôbec sa 
nerozpakujú robiť s prázdnou hlavou. 
        O. Wilde 
 

Dlhý tieň nie je dôkazom veľkosti. 
        O. Scholleck 
 

Najhoršou chorobou, ktorou trpí svet, nie je sila zlých, ale slabosť najlepších. 
        R. Rolland 
 

Vznešený pôvod je zásluhou tých, ktorí iné zásluhy nemajú. 
        čínske príslovie 
 

Keď vyvolávali na popravu, odsúdenec X. Y. zavolal: Neprítomný. Klamal? Povedal pravdu, 
lenže o pol minúty skôr. 
        S. J. Lec 
 

 
 
Mám výbornú pamäť, len je krátka. 
        Fernandel 
 

Mozog: aparát, pomocou ktorého si myslíme, že myslíme. 
        J. Tuwim 
 

Keby tak bol aj rozum nákazlivý. 
        P. Hille 
 

Mnohí ľudia čítajú len preto, aby nemuseli premýšľať. 
        G. Ch. Lichtenberg 
 

Odbory: organizácia, ktorá bojuje za to, aby stále viac ľudí za stále viac peňazí stále menej 
pracovalo. 
        M. Schiff 
 

Človek nie je bohatý tým, čo má, ale tým, čo dáva. 
        poľské príslovie 
 

Buďme ľuďmi aspoň tak dlho, pokiaľ veda neobjaví, že sme niečím iným. 
        S. J. Lec 
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Fantázia nie je v skutočnosti nič iné ako druh pamäti oslobodenej od systému času 
a priestoru. 
        S. T. Coleridge 
 

Práca mozgom je pre väčšinu ľudí tak bolestná  ako vŕtanie zubov. 
        L. Woolf 
 

Rozum musí získať každý sám, hlúposť sa šíri samostatne. 
        E. Kästner 
 

Slovníky sú ako hodiny: najhorší je lepší ako žiadny a ani tie najlepšie nemožno brať za úplne 
spoľahlivé. 
        S. Johnson 
 

Väčšina je vždy tou najvtipnejšou odpoveďou. 
        B. Disraeli 
 

Dopredu varovaný, lepšie vyzbrojený. 
        latinské príslovie 
 

Vždy sa nájdu Eskimáci, ktorí vypracujú pre obyvateľov Konga, čo robiť v dobe tropických 
horúčav. 
        S. J. Lec 
 

 
 
Posmech je najúčinnejšia zbraň nenávisti. 
        V. Vondráček 
 

Niektorí sa stanú odvážnymi, ak už nemajú iné východisko. 
        W. Faulkner 
 

Každý očakáva od štátu všeobecnú šetrnosť a individuálnu štedrosť. 
        A. Eden 
 

Tragédia života je niekedy v tom, že dostaneme to, po čom túžime. 
        E. Hemingway 
 

Charakter človeka spoznáme až vtedy, keď sa stane naším predstaveným. 
        E. Remarque 
 

Rakva zmeria každého. 
        poľské príslovie 
 

Keď sa prevoláva: Nech žije pokrok! – vždy sa pýtaj: Pokrok v čom? 
        S. J. Lec 
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Dve veci sú nekonečné – vesmír a ľudská hlúposť. Ale o vesmíre to nie je také isté. 
        A. Einstein 
 

Ľudia strácajú najprv svoje ilúzie, potom svoje zuby a až nakoniec svoje neresti. 
        H. Moser 
 

Namaľovať obraz vie každý hlupák, ale nájsť preň kupca – na to treba mať rozum. 
        P. Picasso 
 

Penicilín ľudí lieči, víno ich obšťastňuje. 
        A. Fleming 
 

Múdrosť života spočíva predovšetkým v schopnosti vychádzať s ľuďmi, ktorých neznášame.
        S. Goldwyn 
 

Starý pes nešteká pre nič za nič. 
        dánske príslovie 
 

Svedomie mal čisté. Nepoužité. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Mojou špecialitou je mať pravdu, keď ju ostatní nemajú. 
        G. B. Shaw 
 

Veda začína byť zaujímavá vlastne až tam, kde prestáva byť vedou. 
        J. Liebig    
 

Láska pozostáva z troch štvrtín zo zvedavosti. 
        G. Casanova 
 

Nudiť sa v spoločnosti určitých ľudí je známkou inteligencie.  
        W. S. Maugham 
 

Znášanlivosť je tiesnivý pocit, že ten druhy by mohol mať predsa len pravdu. 
        R. L. Frost 
 

Jedna topánka nepadne na každú nohu. 
        nórske príslovie 
 

Človek dýcha slobodnejšie, ak drží jazyk za zubami. 
        S. J. Lec 
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Je možné si predstaviť systém jednej strany v krajine, ktorá má okolo dvesto druhov syrov? 
        Ch. Gaulle 
 

Staroba začína vtedy, keď sa nám všetky ženy zdajú pekné. 
        J. Tuwim 
 

Tlampače zosilňujú iba hlas, nie argumenty. 
        H. Kasper 
 

Čo nám v živote najviac chýba, je niekto, kto by za nás urobil, čo nemôžeme urobiť sami. 
        O. Wilde 
 

Nemám nič proti manželstvu, ale človek by si z toho nemal robiť zvyk. 
        W. S. Maugham 
 

Človek bez odvahy a charakteru je len vec. 
        francúzske príslovie 
 

Analfabeti musia diktovať. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Po dobrom obede možno odpustiť každému – aj vlastným príbuzným. 

       O. Wilde 
 

Všetci radi starneme, ak máme osemnásť rokov. 
        E. Hubbard 
 

Mlčanlivosť a skromnosť – vlastnosti veľmi vhodné pre rozhovor. 
        M. Montaigne 
 

Otec ma učil pracovať, ale neučil ma láske k práci. 
        A. Lincoln 
 

Uzavrieť manželstvo je najdrahšia metóda, ako si dávať prať prádlo zadarmo. 
        F. P. Jones 
 

Luk stále napnutý stratí silu. 
        talianske príslovie 
 

Pre ľudí je potrebné obetovať všetko. Len druhých ľudí nie. 
        S. J. Lec 
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Niekedy sa zdá, že príroda zosiela na ľudí iba krátke choroby, ale lekári si osvojili umenie ich 
predlžovať.        

M. Proust 
 

Mám veľmi jednoduchý vkus: uspokojím sa vždy iba s tým najlepším. 
        O. Wilde 
 

Priateľ je ten, kto o vás vie všetko a má vás stále rád. 
        E. Hubbard 
 

Prvú polovicu života strávi človek tým, aby sa zbavil falošných predstáv o svojich predkoch, 
druhú tým, aby ich vštepil svojim deťom. 
        W. Churchill 
 

Existuje jediný kúsok vesmíru, ktorý môžeš s istotou zlepšiť – a to si ty sám. 
        A. Huxley 
 

Včasná zákruta robí cestu bezpečnou. 
        gruzínske príslovie 
 

Najťažšie je premýšľať o ničom. 
        S. J. Lec 
 

 
 
Pocit úplného zdravia získame iba chorobou. 
        G. Ch. Lichtenberg 
 

Konečne viem, čo rozlišuje človeka od zvieraťa: finančné starosti. 
        J. Renard 
 

S priateľmi je to ako s melónmi: musíme to stokrát skúsiť, než nájdeme jeden dobrý. 
        C. Mermet 
 

Veľkou prednosťou hotelov je, že nás chránia pred rodinným životom. 
        G. B. Shaw 
 

Staň sa poctivým človekom a môžeš si byť istý, že potom bude na svete o jedného lotra menej. 
        T. Carlyle 
 

Keď niekto nechce vidieť, nepomôžu ani svetlo ani okuliare. 
        švédske príslovie 
 

Zavýjajte! Budete sa cítiť mladšími o milióny rokov. 
        S. J. Lec 
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Každá myšlienka je výnimkou z pravidla nemyslieť. 
        P. Valéry 
 

Vzdelanie je to, čo mnohí nadobúdajú, mnohí ďalej odovzdávajú, ale len niektorí si 
ponechávajú. 
        K. Kraus 
 

Buďme vďační za existenciu hlupákov. Bez nich by sme my ostatní nemohli vyniknúť. 
        M. Twain 
 

Kniha mala ten účinok, aby obvykle dobré knihy mávajú: hlupáci po nej zhlúpli, múdri 
zmúdreli a zostávajúce tisíce sa nezmenili.  
        G. Ch. Lichtenberg 
 

Politika je ako gulečník – cieľ sa dosahuje iba garambolmi. 
        C. Mertz 
 

Diváci vidia lepšie ako herci. 
        anglické príslovie 
 

Žiadame osemhodinový čas myslenia! 
        S. J. Lec 
 

 
 
Glosa k Descartovi: Niekedy myslím, tak niekedy som. 
        P. Valéry 
 

Musíš sa veľa učiť, aby si spoznal, ako málo vieš. 
        M. Montaigne 
 

Deväť desatín múdrosti spočíva v tom, byť múdrym včas. 
        M. T. Cicero 
 

Obyčajne chvália dramatika, ktorý vie vyvolať slzy. Rovnaký talent má aj obyčajná cibuľa. 
        H. Heine 
 

Politici sa potkýnajú o svoje dnešné problémy a o svoje včerajšie výroky. 
        C. Franchi 
 

Čím je viac čo počúvať, tým menej chleba býva. 
        ruské príslovie 
 

Ako si cvičiť pamäť, aby sme vedeli zabúdať? 
        S. J. Lec 
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Myslenie je najťažšia práca, aká existuje. To je asi dôvod, prečo tak málo ľudí myslí. 
        H. Ford 
 

Univerzite rozvíja všetky vlohy vrátane hlúposti. 
        A. P. Čechov 
 

Hlúpi i múdri sú neškodní: škodliví sú iba polohlúpi a polomúdri. 
        J. W. Goethe 
  
Komédia je jednoducho veselý spôsob, ako byť vážnym. 
        P. Ustinov    
 

Prišiel som k záveru, že politika je príliš vážna vec, než aby mohla byť ponechaná len 
politikom. 
        Ch. Gaulle 
 

Najväčšie gaštany nie sú vždy najlepšie. 
        talianske príslovie   
 

Je to pokrok, keď ľudožrút je vidličkou s nožom? 
        S. J. Lec 
 

 
 
Lekársky výskum dosiahol taký pokrok, že v podstate už niet na svete zdravého človeka. 
        A. Huxley 
 

Známy - človek, ktorého poznáme dosť dlho, aby sme si od neho požičali, ale nie dosť dobre, 
aby sme mu požičali.  
        J. Tuwim 
 

Váš priateľ urobil kariéru a ešte vás pozdraví – to je viac, ako ste mohli očakávať. 
        J. Bruyére 
 

Nedôverujem svojim deťom, keď sa smejú mojim vtipom. 
        J. Steinbeck 
 

Príroda nás múdro vybavila domýšľavosťou, aby nás ušetrila bolestného poznania vlastnej 
nedokonalosti. 
        F. Rochefoucauld 
 

Na kone, ktoré dobre ťahajú, sa veľa nakladá. 
        nemecké príslovie 
 

Všetko je v ľudských rukách. Preto sa musia často umývať. 
        S. J. Lec 
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Prísne vzaté je iba jeden druh kníh, ktorý zväčšuje šťastie na zemi: kuchárske knihy. 
        J. Conrad 
 

Mladosť by bola krásna doba, keby prišla až neskôr v živote. 
        Ch. Chaplin 
 

Nech človek rozpráva sebalepšie, pamätajte: ak hovorí príliš, nakoniec povie hlúposť. 
        A. Dumas 
 

Mám rád prácu, priamo ma fascinuje. Vydržím celé hodiny sedieť a dívať sa na ňu. 
        J. K. Jerome 
 

Manželstvo je jediné nevoľníctvo, ktoré zákon pripúšťa. 
        J. S. Mill 
 

Deravej lodi je každý vietor naprotiveň. 
        ruské príslovie 
 

Skráťme meter! Budeme väčší! 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Pravda je nahá, my ju však vídame väčšinou priodetú. 
        L. Rieux 
 

Medzi vierou a vedou niet kompromisu. Niektorí ho nachádzajú v tom, že veria, že vedia. 
        A. Scorell 
 

Láska je víťazstvo fantázie nad inteligenciou. 
        H. L. Mencken 
 

Telefón je smrtiaca zbraň v rukách nezamestnaných žien. 
        A. Munthe 
 

V tom okamihu, keď sa zrodil vtip, vznikla civilizácia. 
        H. Mann 
 

Len cudzími očami možno vidieť svoje nedostatky. 
        čínske príslovie 
 

Sloboda otrokov sa meria dĺžkou reťaze. 
        S. J. Lec 
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Pravda vždy vypláva na povrch, aj keď niekedy bruchom hore. 
        B. Hillaire 
 

Veda je najlepší moderný spôsob, ako môžu jednotlivci ukájať svoju zvedavosť na účet štátu. 
        L. A. Arcimovič 
 

Láska je založená na silnom precenení rozdielu medzi jednou osobou a všetkými ostatnými. 
        G. B. Shaw 
 

Prečo robiť v živote dvakrát rovnakú hlúposť, keď je taký veľký výber? 
        B. Russell 
 

Bez filozofie sa človek zaobíde. Ale bez humoru žijú iba hlupáci. 
        M. M. Prišvin 
 

Za peniaze tancuje i pes. 
        portugalské príslovie 
 

Kto prežil tragédiu, nebol jej hrdinom. 
        S. J.Lec 
 

 
  
Čo si pre ženu urobil, na to môže zabudnúť, nikdy ti ale nezabudne to, čo si pre ňu nevykonal. 
        A. Maurois 
 

Vynikajúci ľudia hovoria o problémoch, priemerní ľudia o udalostiach a malí ľudia o svojich 
známych. 
        J. Romains 
 

Ženy sú ako zápalky: ak pritlačíme málo, nevzbĺknu, ak pritlačíme príliš, spálime si prsty. 
        C. Goetz 
 

Hovoriť pravdu je veľmi výhodné. Človek si nemusí pamätať, čo predtým vravel. 
        M. Chevalier 
 

Zmluvy sa podobajú dievčatám a ružiam. Jedny i druhé vädnú. 
        Ch. Gaulle 
 

Býk sa nikdy nemôže stať vegetariánom. 
        ruské príslovie 
 

Pohrozím mu iba prstom – povedal, keď stláčal spúšť. 
        S. J. Lec 
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Fakt, že budík nezazvonil, zmenil už veľa ľudských osudov. 
        A. Christie 
 

Demokracia spočíva v tom, nechať druhých vyhovoriť. 
        P. Nenni 
 

Fakty neprestanú existovať iba preto, že ich neberieme na vedomie. 
        A. Huxley 
 

Rádio je skvelý vynález. Stačí jeden pohyb – a nič nie je počuť. 
        J. Tuwim 
 

Pravda je to najťažšie, čo možno ľuďom predložiť, aby to uverili. 
        M. Pagnol 
 

Prázdny klas dvíha hlavu najvyššie. 
        arménske príslovie 
 

Keby bolo možné nažrať sa ľalií, stal by sa z prasaťa estét. 
        S. J. Lec 
 

 
 
Kde všetci myslia to isté, tam sa toho veľa nevymyslí. 
        W. Lippman 
 

Neprítomnosť dôkazov nie je dôkazom neprítomnosti. 
        M. Rees 
 

Ten má právo kritizovať, kto má odvahu pomáhať. 
        A. Lincoln 
 

Radšej utrpieť od hlupáka príkorie, než prijímať ich chválu. 
        A. P. Čechov 
 

Najnebezpečnejší ľudia sú nadšenci bez schopností. 
        G. Ch. Lichtenberg 
 

Ak čerpáš z mora, naberieš iba toľko, koľko obsiahne tvoj džbán. 
        hindustánske príslovie 
 

Nestačí hovoriť k veci, treba hovoriť k ľuďom. 
        S. J. Lec 
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Vzdelanie umožňuje človeku hnevať sa nad vecami vo všetkých kútoch sveta. 
        M. Twain 
 

Človek, ktorý nemyslí sám za seba, nemyslí vôbec. 
        O. Wilde 
 

Hlúposť je tiež určitým spôsobom používania intelektu. 
        K. Irzykowski 
 

Komik robí smiešne veci, dobrý komik robí veci smiešno. 
        B. Keaton 
 

Politici sú jediní ľudia na svete, ktorí toho veľa nahovoria a pritom veľa zamlčia. 
        M. Pfleghar 
 

Ak ťa vedie havran, dôjdeš k mrcine. 
        arabské príslovie 
 

Smial sa iba v duchu – v duchu ústavy.    
        S. J. Lec 
 

 
 
Každý z nás niekedy hovorí hlúposti. Neznesiteľné sú len hlúposti vyhlasované slávnostne. 
        M. Montaigne 
 

Je ľahké byť úprimný, keď nehovoríme celú pravdu. 
        R. Thákur 
 

Opovrhnutia sa boja len tí, ktorí sú ho hodní. 
        F. Rochefoucauld 
 

Nestačí mať zdravý rozum, ale hlavné je vedieť ho správne používať. 
        R. Descartes 
 

Čo na tom záleží, koľko máš. Toho čo nemáš, je ďaleko viac. 
        Aulus Gelius 
 

Ak dá Pán Boh zdravie, aj hriechy budú. 
        poľské príslovie 
 

Trpaslíkom sa musíš klaňať veľmi hlboko. 
        S. J. Lec 
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Zločiny sa musia kryť novými zločinmi. 
        L. A. Seneca 
 

Prečo klamať, keď stačí vravieť pravdu, aby sa vám neverilo. 
        G. Maupassant 
 

Zločinci sa môžu spojiť, ale nie spriateliť. 
        F. Goya 
 

Kto nerobí nič pre iných, nerobí nič pre seba. 
        J. W. Goethe 
 

Šplhať sa možno aj metódou plazenia. 
        J. Swift 
 

Keby ryba neotvorila hubu, nebola by ulovená. 
        švajčiarske príslovie 
 

Niektoré charaktery sú nezlomné, pretože sú pružné. 
        S. J. Lec 
 

 
 
Treba ísť, občan! Stáť na čele – to nestačí! 
        J. Konopiński 
 

Zlaté uzdy nerobia kone lepšími. 
        L. A. Seneca 
 

Oči a uši sú zlými svedkami ľuďom, ktorí majú barbarské duše. 
        Herakleitos 
 

Leňosi chcú vždy niečo vykonať. 
        L. Vauvernarques 
 

Je ľahšie byť múdrym pre ostatných než pre seba. 
        F. Rochefoucauld 
 

Hlupák hodí kameň do mora a tisíc mudrcov ho nevyloví. 
        grécke príslovie 
 

Rozprávaj múdro, nepriateľ načúva. 
        S. J. Lec 
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Rozkoš je prémia prírody za námahu plodenia a rodenia. 
        S. Freud 
 

Vždy je výhodnejšie hovoriť pravdu, ak nie ste výnimočne dobrý klamár. 
        J. K. Jerome 
 

Nové klamstvá sa počúvajú lepšie ako staré pravdy. 
        A. P. Čechov 
 

Sú aj takí ľudia, ktorí sa vždy cítia napadnutí, ak niekto vysloví nejaký názor. 
        Ch. Morgenstern 
 

Krásne ženy ponechajme mužom bez fantázie. 
        M. Proust 
 

Miluj ma málo, miluj ma dlho. 
        anglické príslovie 
 

Myšlienky skáču ako blchy z človeka na človeka. Ale nie všetky hryzú. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Krása je pominuteľná, hlúposť je večná. 
        J. Nestroy 
 

Je možné čeliť invázii armád, ale nemožno zabrániť invázii myšlienok. 
        V. Hugo 
 

Niekedy je múdre robiť hlúposti. 
        H. Berlioz 
 

Často je treba väčšiu odvahu preto, aby sme zmenili svoj názor, ako zaň pevne stáť. 
        F. Ch. Hebbel 
 

Omyl je vždy nebezpečnejší, ak sa k nemu pridá trochu pravdy. 
        I. S. Turgenev 
 

Láska je ako tábor karavany ... nenájdeš tam nič, čo si so sebou neprinesieš. 
        perzské príslovie 
 

Inak vonia seno koňom, inak milencom. 
        S. J. Lec 
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Diletant je zvláštny človek, ktorý veľmi rád robí to, čomu nerozumie. 
        P. Heyse 
 

Hlúpe myšlienky má každý, ale múdry ich nevyslovuje. 
        W. Busch 
 

Najkrásnejšie zo všetkých tajomstiev je byť géniom a vedieť o tom len sám. 
        M. Twain 
 

Ultimátum je v diplomacii posledná výzva, skôr ako sa nakloníme ku kompromisu. 
        A. Bierce 
 

Kto má sídlo na vrchole sopky, je vždy v nebezpečenstve. 
        H. Sienkiewicz 
 

Vrabec je malý vtáčik, ale má srdce i žlč. 
        čínske príslovie 
 

Nevypytuj sa Boha na cestu do neba, lebo ti ukáže najťažšiu. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Ohováranie je daň z obratu, ktorú platíme za popularitu. 
        A. Guinness 
 

Pamäť je zvláštne sito: podrží všetko dobré o nás a všetko zlé o tých druhých. 
        W. Brudziński 
 

Psychoanalytik je muž, ktorý ide na striptíz a díva sa na tváre divákov. 
        P. Ustinov 
 

Transplantovať srdce človeka inému človeku už dokážeme, ale lásku ešte nie. 
        Ch. Aznavour 
 

Jediná možnosť ako zostať stále mladý, je zomrieť v pravý čas. 
        M. Bataille 
 

Šťastie a dúhu vidíme vždy nie nad sebou, ale nad hlavami druhých. 
        dánske príslovie 
 

Keď nevanie žiadny vietor, aj kohút na kostolnej veži má charakter. 
        S. J. Lec 
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Každý pád nemožno vysvetliť zákonom o zemskej príťažlivosti. 
        I. Newton 
 

Máte hlavu? Ale špendlík ju má tiež. 
        J. Swift 
 

Miluj svojich nepriateľov, lebo ti pripomínajú tvoje chyby! 
        B. Franklin 
 

Keby boli ľudia schopní si navzájom čítať svoje myšlienky, vyhýbali by sa jeden druhému. 
        I. Kant 
 

Výhodou slávy je, že sme známi aj ľuďom, ktorí nás nepoznajú. 
        N. S. Chamfort 
 

Prázdne vrece nemôže stáť rovno. 
        holandské príslovie 
 

Hlúposť neoslobodzuje od myslenia. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Našťastie nevypadajú všetky ženy zblízka tak pekne, ako sa zdajú z diaľky. 
        J. Cocteau 
 

S peniazmi je to zvláštne. Ak ich má človek dosť, tak ich nepotrebuje. 
        Ch. Chaplin 
 

Najhoršie čo sa môže stať, je umrieť zaživa. 
        M. A. Nexö 
 

Človek ľahšie poznáva vesmír ako svojho suseda. 
        E. Hemingway 
 

Pokrok je dobrá vec, ale trvá už príliš dlho. 
        O. F. Nash 
 

Keď sa kára a vôl zhodnú, nezáleží na tom, aká je cesta. 
        indické príslovie 
 

Mohol by sa zaviesť trest doživotného väzenia, zostrený umelým predlžovaním života. 
        S. J. Lec 
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Láska je veda, ktorá nevyžaduje žiadne vysvetľovanie. 
        B. Benešová 
 

Klasik je autor, ktorého môžeme chváliť bez toho, aby sme ho čítali. 
        G. K. Chesterton 
 

Myšlienka nepatrí tomu, kto ju prvý vypovedal, ale tomu, kto ju vyriekol lepšie. 
        K. Kraus 
 

Aj ten najväčší filozof sa často neubráni nejakej hlúposti. 
        J. Hašek 
 

Niekto urobí za peniaze všetko, aj dobrý skutok. 
        J. E. Rivera 
 

Strom, ktorý sa často presádza, nebýva obsypaný ovocím.  
        talianske príslovie 
 

Maj čisté ruky, nezanecháš odtlačky! 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Najväčším triumfom spisovateľov je, keď podnietia k premýšľaniu tých, ktorí sú toho schopní. 
        E. Delacroix 
 

Niektorých ľudí musíme užívať iba vo veľmi malých dávkach. 
        R. W. Emerson 
 

Je lepšie mlčať a byť považovaný za hlupáka, než prehovoriť a odstrániť všetky pochybnosti. 
        A. Lincoln 
 

Iba hlupáci a mŕtvoly nemenia svoj názor. 
        J. R. Lowell 
 

Keby staroba dodávala múdrosť, bol by dubový peň najväčším mudrcom. 
        K. H. Borovský 
 

V každej krčme sa raz platí. 
        talianske príslovie 
 

Čím budú omyly redšie, tým budú vzácnejšie. 
        S. J. Lec 
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Hlupák nájde vždy ešte väčšieho hlupáka, ktorý ho obdivuje. 
        N. Boileau 
 

Niektorí ľudia začínajú hovoriť o chvíľu skôr, než začnú myslieť. 
        J. Bruyére 
 

Mnohí by boli zbabelci, keby pre to mali odvahu. 
        T. Fuller 
 

Ženy sú ako čarodejnícke triky: aby sme ich obdivovali, nesmieme im rozumieť. 
        W. Congreve 
 

Keby Boh neexistoval, musel by sa vymyslieť. 
        F. Voltaire 
 

Iba trpezlivosť mení morušový list na hodváb. 
        indické príslovie 
 

Do vlastného vnútra vchádzaj bez klopania. 
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Keby si bol mlčal, bol by si zostal filozofom. 
        A. Boethius 
 

Iba deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť hovoriť vždy pravdu. 
        W. Churchill 
 

Peniaze nám pomáhajú znášať chudobu. 
        A. Allais 
 

Netaktnosť je jednoducho povedať pravdu skôr, ako je nutné. 
        M. Brooks 
 

To všetko tu už bolo a ešte bude. 
        W. Brudziński 
 

Ak nájde chudák groš, je falošný. 
        ruské príslovie 
 

Príslovia si odporujú. A v tom je práve ľudová múdrosť. 
        S. J. Lec 
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Je odtrhnutý od života? To je dobre. Aspoň neškodí. 
        W. Brudziński 
 

Bol to originál. Odvtedy je vo väzení. 
        P. Valéry 
 

Ak všetci myslia to isté, tak sa toho veľa nevymyslí. 
        W. Lippman 
 

Nedôveruj podriadenému, ktorý nikdy nenachádza chybu u nadriadeného. 
        J. Ch. Collins 
 

Ľudia môžu byť vždy slepí pre vec, ktorá je dosť veľká. 
        G. K. Chesterton 
 

Aj stará mačka má chuť na mlieko. 
        švédske príslovie 
 

Žiť je príliš nezdravé. Kto žije, umiera.  
        S. J. Lec 
 

 
 
 
Najnebezpečnejší protivník je ten, ktorý dokáže mlčať. 
        Demokritos 
 

Ohováraj smelo, vždy sa niečo uchytí. 
        Plutarchos 
 

Nerobil nič. Ale robil to dobre. 
        W. Gilbert 
 

Zlodeji žiadajú peniaze alebo život. Ženy žiadajú oboje. 
        S. Butler 
 

Naše nedostatky idú v živote lepšie na odbyt ako naše kvality. 
        F. Rochefoucauld 
 

Vždy máme silu znášať nešťastie svojich priateľov. 
        francúzske príslovie 
 

Ústa sa môžu otvoriť nadšením, ale tiež zívnutím. 
        S. J. Lec 
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Každý hovorí nezmysly. Nešťastie je, ak sa to robí slávnostne. 
        F. Rochefoucauld 
 

Čas plynie rôzne, podľa toho, s kým. 
        W. Shakespeare 
 

Každý je taký, ako ho Pán Boh stvoril, a často ešte horší. 
        M. Cervantes 
 

Najlepšou zbraňou je zdržiavať sa mimo dostrel. 
        F. Bacon 
 

Pre to, aby uškodil má každý dosť síl.  
        L. A. Seneca 
 

Všetci sme ľudia, len pán farár je človek. 
        poľské príslovie 
 

Človek sa rád smeje. Iným. 
        S. J. Lec 
 

 
 
Zbierka aforizmov – najlacnejší výpredaj myšlienok. 
        G. Laub 
 

Aforizmy: prevaha obsahu nad formou. 
        J. Wasilkowski 
 

Krátky výrok otvára priestor myšlienke. 
        J. Paul 
 

Aforizmus je ako včela obťažkaná zlatom a vyzbrojená žihadlom. 
        C. Sylva 
 

Aforizmus sa nesnaží urobiť z hlupákov múdrych, ale prinútiť bystrých, aby premýšľali. 
        S. Graff 
 

V dobrom prísloví je najmenej polovica pravdy. 
                                                                                               arabské príslovie 
 

Aforizmus, aj keď nič nehovorí, aspoň nezdržuje. 
        S. J. Lec 

 
 
 


