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Aforyzmy
Najg³êbsze myœli filozoficzne powinniœmy powtarzaæ sobie codziennie, wykluczaj¹c pacierze.

Masochista i sadysta to jedno! Dlaczego?
W powiedzeniu „nie rób drugiemu, co tobie nie mi³e” –mi³e jest mi³e dla nich dwóch.

A mistrz, co byœ nie powiedzia³.
Nie mówi na to nic.
I tylko tañczy.

Literatura piêkna nieczêsto wspomina o zalecie posiadania dzieci.

K³amstwem jest jak ktoœ mówi ¿e kocha coœ, co robi za wynagrodzeniem.

Najlepsza dla artysty muza pijana.

Dlaczego wszyscy jesteœcie powa¿nie œmieszni?
Nie chcecie zrozumieæ, ¿e ¿ycie i œmieræ to jedno.

Ten, który przez cale ¿ycie pragn¹³ poznaæ, kim by³ naprawdê i tego nie dokona³.
By³ najprawdziwszy.

Mój anio³ ma czarne pióra.

Czym jest rozmna¿anie u ludzi?
Odwag¹? Czy brakiem wyobraŸni?

Wœród m¹drych jest najwiêcej wariatów.
A wœród tych drugich, tych wszystkich normalnych.
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Nim wiêcej edukacji tym bardziej elokwentnie bêdziemy siê wyniszczaæ,
zamieraæ, i nie mo¿emy tego za przestaæ.

Dro¿sze wino p³aci cenê za to, ¿eby na pó³kach d³u¿ej staæ.

Z chwila sprzedania artyzmu przestaje on nim byæ.

Na fali inteligencji p³ynie tyle samo m¹drych, jak i g³upich.

Ty tworz¹cy u¿ywaj zmys³ów, nie bêdziesz k³ama³.
Musisz byæ na pó³ m¹dry ¿eby tworzyæ.

Entuzjazm mo¿e udawaæ.
Spontanicznoœæ nie.

Uczciwa kobieta to taka, która uwa¿a za powinnoœæ œci¹ganie majtek w obecnoœci artysty.

Mê¿czyzna sypiaj¹cy z wieloma kobietami kocha tylko jedn¹.
Kobieta sypiaj¹ca z wieloma mê¿czyznami nie kocha ¿adnego.
Dlatego te¿ mê¿czyŸni rzadko s¹ o siebie zazdroœni w burdelu.

Jak po¿¹dasz coœ, to nie wiesz czy to bêdzie twoje.
A jak nie wiesz, to siê boisz.
Towarzyszk¹ po¿¹dliwoœci jest trwoga.

Kogo ja mam przepraszaæ? Czy tylko tych, którzy chc¹ mnie s³uchaæ?
Czy wszystkich?

Szlachetny prymitywizm zgodzi siê z tym, co jest.
Zgodzi siê te¿ mistrz.
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Ci, którzy niewiedz¹, ¿e ludzka rzeczywistoœæ jest iluzj¹
wymyœlon¹ przez pragnienie udoskonalenia nicoœci,
s¹ jak budowniczowie buduj¹cy maszyny
do budowania maszyn buduj¹cych maszyny buduj¹ce.

Stary cz³owiek powie Ci ze szybko minê³y mu ostatnie 50 lat.
Rozum nale¿y do cia³a i nie wie, ¿e dla duszy m³odej czy starej czas nie istnieje.

Kiedy serce na mi³oœæ zachoruje, pobudzone byæ mo¿e przez za¿ycie tabaki.
Ale tabaka wysz³a z mody.
Uczyniæ dla serca nitroglicerynowy wybuch jest potrzeba.
Podœwiadomoœæ wystawi g³owê na mróz, a¿eby mózg och³odzi³ siê
i paszcz¹ cia³o kichn¹æ mog³o.
On tabakê za¿ywa³, a jej p³acz wystarcza³.
Kichnê³a.

Diab³y ¿eñskie chcia³y ukraœæ moj¹ energiê, gdy siê dziœ upi³em.
Pierwej kielich opró¿niwszy, z przyjemnoœci¹ tylko me cia³o im odda³em.

Tylko mistrz z mistrzów w¹tpliwych uwa¿a ho³otê za siebie.
Chcia³by on te¿ mieszkaæ w niebie.

Malarza czy rzeŸbiarza twórczy patos jest œwiatem kobiet.
Najbardziej odczuwalnym, gdy nie s¹ one tylko modelami.

Szukasz siebie?
Ci, którzy na twej drodze ¿ycia siê pojawi¹
a wyczujesz w nich fa³sz.
Sw¹ myœl¹ s¹dziæ ich zaczniesz i nie uderzysz, choæ krzykiem!
To nie TY.

Gdy nie mo¿esz akceptowaæ
¯eby jej nie ignorowaæ
To nie wina twej mi³oœci
Wina w zdradzie jej nicoœci.

Je¿eli masz serce zamiast mózgu w g³owie
czyniæ bêdziesz, jakbyœ wódkê pi³ przy chorej w¹trobie.
O mi³oœci! Twoje zdrowie!
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Kobieta pieszcz¹ca paznokciami ³askocze ci serce.
Drwina jest po twojej stronie.
Kobieta pieszcz¹ca opuszkami drapie ci serce i nie drwisz.

Mê¿czyzna, który nie chce spaæ z ukochan¹ kobiet¹ prosz¹c¹ go o to,
nie rozumie serca swego.
A mo¿e jest wiêksz¹ dziwk¹ od niej?

Kreuj¹cy, który sterowaæ mo¿e innymi ludŸmi,
dla tych którzy dadz¹ siê na te kreacje nabraæ, jest bogiem.

Jeœli piêknie myœlisz, nigdy nie jest za póŸno, a¿eby zacz¹æ to smakowaæ.

Kobiety myœl¹, ¿e amorek i anio³ek to jedno.

Dowodem na istnienie Boga jest to, ¿e zatwierdzi³ On wszelkiego rodzaju u¿ywki.

Przy koneserze siê nie najesz.

Dlaczego zwiastunem Polski jest ten zachwycaj¹cy siê papie¿em?

¯yjemy tylko teraz maj¹c tylko tego wizjê. /Mariusz Szupryczyñski/

Sam siê do krzy¿a przybiæ nie umiesz?!

Ta najbardziej go kochaj¹ca, dzieci mu nie zrodzi.
Mózg jej chc¹c oszukaæ naturê zawsze poroni.

Jej s³aboœæ zabije go, jej moc go nie pokona.

Nagrodê Nobla wrêczam sobie sam, codziennie rano.
A Oskarka z nudów wieczorem.
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Oh! Jak cz³owiek wszystko sobie samemu potrafi wyt³umaczyæ,
kiedy uciec przed sob¹ nie mog¹c, cierpi!

S³yszenie dla niej zostawiam, dla siebie myœli.

Czy cel jedyny to siebie samego przeskoczyæ?
Nagrod¹ za ten skok jest tej dziwnej wywróconej ósemki niezrozumienie.
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