
Zbierka aforizmov – najlacnejší výpredaj myšlienok. 
 (G. Laub) 

 

 Úlohou propagandy je nedovoliť, aby sa ľudia nechali mýliť pravdou. (R. Kozel) 

 Človek je naozaj zvláštny tvor. Keď chce ísť hore, lezie do strany. (I. Fontana) 

 City sa dajú predstierať; myšlienky nie: ty sa kradnú. (J. Žáček) 

 Striptíz je víťazstvo tela nad duchom. (E. Siegelová) 

 Inšpirácia je skrat, po ktorom sa rozsvieti. (P. Gregor) 

 Za svoju hlúposť si každý nesie zodpovednosť sám. Pokiaľ nemá poslaneckú 

imunitu. (M. Balada) 

 Kto usne na vavrínoch, prebudí sa v bobkových listoch. (V. Richter)  

 Bez prieskumu verejnej mienky by sme sa nikdy nedozvedeli, čo si vlastne 

myslíme. (J. Faltus) 

 Snob sa predvádza tým, čo má; hypochonder tým, čo nemá. (M. Kenda) 

 Pesimista je informovaný optimista. (Z. Frýbová) 

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

 Nezavrhujte hlupákov! Podporujú vaše sebavedomie. (J. Novák) 

 Neklamem – mám slabú pamäť. (M. Růžička) 

 Ak sa jedná o problémy, zásoboval sa sám. (J. Sekera) 

 Nervy majú niečo spoločné s vodovodom. Najprv tečú, potom prasknú. (J. Kutina)  

 Psychiatri sa odlišujú od svojich pacientov predbežným vzdelaním. (M. Bouchal) 

 Básnikom sa človek rodí, alkoholikom sa stáva, ale osobnosť z neho vycepuje až 

jeho žena. (J. Winter - Neprakta) 

 Tvárou v tvár vyhláške mi literatúra pripadá veľmi zbytočná. (M. Holub) 

 Mnohí politici sú ako peniaze: musíme ich brať podľa kurzu, nie podľa hodnoty. 
(A. Gregor) 

 Iba raz je človek nenahraditeľný – na vlastnom pohrebe. (O. Fišer) 

 Skôr ak niečo povieš, radšej mlč; než niečo urobíš, strč na chvíľu ruky do vreciek.   
 (O. Dub) 

 Nedorozumenie je údelom človeka. A zápas s ním motorom života. (J. Werich)   

 U nás sa viac píše než báda a viac sa vypisuje než premýšľa. (F. Škorpil) 

 Tešiť je viac, než byť utešovaný; dávať je viac, než brať; milovať je viac, než byť 

milovaný. (V. Nezval) 

 Posmech je najúčinnejšou zbraňou nenávisti. (V. Vondráček) 

 Zákon je iba technické a nie vždy podarené uskutočňovanie spravodlivosti.  
 (E. Vachek) 

 Priateľ sa skôr udusí vo chvále ako nepriateľ v urážkach. (J. John) 

 Fráza je ustálené klamanie a zmechanizovaná neúprimnosť. (K. Čapek) 

 Existujú ľudia, od ktorých sa umažeš, nech si dávaš čo najväčší pozor. (J. Čapek) 

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

 Sú určité hlúposti, ktorých sa môže dopustiť len takzvaný odborník. Jednoduchý 

človek so zdravým rozumom sa im vyhne. (F.X. Šalda) 

 

 (vybral a zostavil D. J.) 


