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Ahogy fogy az idő, úgy fogy a türelem.
*
A gyerekek és a felnőttek játéka között az a fő különbség, hogy a gyerekek
őszintén játszanak.
*
Az intézmény „vezetése” (nem a vezetője?) azt is megtiltotta beosztott munkatársának, hogy nyilatkozzon – olvasom. Hm. Vajon kinek lenne kényelmetlen,
ha nyilatkozna?
*
„Száz vas-útat, ezeret, csináljatok, csináljatok…!” – szólította fel nemzetünket
egykori „lobogónk”, Petőfi.
*
Vajon hány iskola vészelte át a háború és a politika pusztításait abból az 5000ből, amit Klebelsberg gróf közel egy évszázada felépített?
*
A világháború óta sikerült lerombolni a humán műveltséget, napjainkban már
a természettudományos alaptantárgyak anyagát is összevonni tervezik… „Hát
mi lesz ebből, tekintetes úr?”
*
Az öregedés egy kicsit olyan, mint a haldoklás. Minden nap számít. Különösen
némelyik nap.
*
Amit nem tudtak elpusztítani a világűr tüzes csapásai, a Föld mélyének izzó
hányadéka, azt majd elvégzi a „Homo Sapiens”…
*
Az ember év-százezrek alatt lett olyan hatalmas, hogy már képes lenne kiirtani
önnön faját is. Hát ezért kár volt egykor két lábra állnia!
*
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Gondold meg, öregfiú: a te korodban már minden nap ajándék… – Vagy
büntetés?
*
Bush fölszólította az oroszokat, hogy vonuljanak ki Grúziából. Az amerikaiakat nem szólította fel, hogy vonuljanak ki Irakból…
*
Hát ez a Phelps valóban szédületes úszó, de azért kíváncsi lennék, hogyan
szerzett volna Spitz a maga idejében még több aranyérmet – olyan távokon, amelyek akkor még nem szerepeltek az olimpia műsorán…
*
Na, azért már ne az agresszor döntse el, ki a terrorista!
*
Az igazán nagy író becsületes bíráló: politikai ellenlábasáról is tud elismerően
nyilatkozni. Cicero így írt Caius Gracchusról: „Korai halálával kárt szenvedett a
római állam és a latin irodalom.” – Mondom, ha valakit, akkor ezt a szerzőt olvasnia
kellene az ifjúságnak!
*
Aki mindenkinél okosabbnak hiszi magát, az mindenkinél ostobább.
*
A szervezett káosz csapdáiból nem a misztikumok ködén át vezet kiút.
*
A római irodalom első egészében fennmaradt műve a földművelésről szól.
A munkáról. – Magyarul is olvasható…
*
Az egyik macska dörgölőzik, hízeleg, és várja, hogy megsimogasd; a másik
elhúzódik, és ügyel, hogy hozzá ne érj… Ezek a macskák!
*
Minden győzelem öröm, de ami idegen segítség eredménye, az inkább szégyen, mint dicsőség!
*
Nőhet nagyra a gaz, attól még gaz marad!
*
Technikumok sora főiskolákká, majd ezek egyetemekké léptek elő. Ezzel a
folyamattal párhuzamosan a régi, „igazi” egyetemeken már az alapfokú ismereteket kell oktatni…
*
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Korhadó karóhoz ne kössük az ebet!
*
A jó kereskedő különbséget tud tenni a röpke divatok és a tartós igények
között. A kontár közéleti kupecek kevésbé.
*
A semmittevés is elviselhető, főleg, ha jól megfizetik.
*
A bibliai Júdásnak még volt „önkritikája” – a mai Júdások cinikusabbak.
*
Az olimpián sikeresen szerepelt sportolóinkat persze, hogy meg kell jutalmaznunk; – de azzal is törődnünk kell – mégpedig folyamatosan –, hogy a következő
olimpia után is legyenek, akik jutalmat érdemelnek!
*
Az állatvédő ligáktól ihletve alakulhatnának embervédő szervezetek is. Ja,
hogy kik ellen?
*
Az egyetlen súlyos érv a libatömés ellen, hogy felesleges: úgyis túl sok a gusztustalan, mozgáskorlátozottságot okozó elhízás.
*
Vajha unokáink megérnék azt a kort, amikor a mára szánakozó legyintéssel
gondolnának!
*
Egyik fő kutatási területem a 2000 évvel ezelőtti Róma gazdaság- és társadalomtörténete volt; viszonylag jól kiismertem magam benne. De mit tudnék mondani napjaink jellemzésére? Globális nemzetközi maffiokrácia?
*
A nem egyértelműen megfogalmazott törvények és szabályok módot adnak
arra, hogy akiknek módjuk van rá, halásszanak a zavarosban.
*
Nagy pénzek jutnak át a kiskapukon!
*
Ha magyar művészek alkotásait lehet védett nemzeti értékké nyilvánítani,
akkor hazánk természeti kincseit sem szabad idegenek prédájává tenni!
*
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Mindenki úgy él bennünk tovább, ahogy életében utoljára láttuk.
*
A libák egészségéért való aggodalom, a tömésük nemzetközi galibát gerjesztett; az éheztetésük miatt tömegesen pusztuló pulykák sorsát csendesebb beletörődés kíséri. Diszkrimináció a háziállatok között!
*
A libák tömése hasznot hozhat a hazai gazdáknak, a pulykák éhen vesztése kárt
okoz a hazai tenyésztőknek. Akkor most milyen érdekeket véd az állatvédelem?
*
A lábak sajnos nem tudnak lépést tartani a lábbelik divat diktálta folyamatos
formaváltozásával.
*
Most már mindent elolvashatnék, amire a tudálékosság nem hagyott időt, ám
úgy tűnik, a szemeim megelégelték a sanyargatást. Ha ezt egykor tudom, jobban
megválogattam volna, mit olvasok.
*
Akkor hogy is volt ez? Az országunkat megszálló, kirabló, pusztító törököket
kiszolgálók voltak a törvényes kormány, az agresszor ellen küzdő honfiak a terroristák? – A törökök szerint bizonyára…
*
Más dolog elesni, és megint más elbukni.
*
Legyen bár az ember a legnyomorúságosabb egészségi állapotban, az agya
nem tud teljesen tétlen maradni. Az antropogenezis makacs. Különc hajtása a
homo agilis.
*
Az öregkor nagyszerűségeiről általában nem öregek írtak.
*
Az új irányzatoknak azok a legbuzgóbb hívei, akik a folyékony átmenet zavarosában remélnek halászni.
*
Műemlékek pusztítása, múzeumok kifosztása az emberiség elleni vétek.
*
Vonzó is lehet, ha egy nő úgy igazándiból méregbe gurul: feltehető, hogy
hasonlóan erős pozitív indulat is kitelik tőle.
*
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Van, aki azért tartózkodó, mert tudja magáról, hogy könnyen elveszti a lába
alól a talajt.
*
„Neked mindenről van véleményed…” – Mondhattad volna úgy is: „megvan
a véleményed”.
*
A társadalom elöregedésének megelőzésére a gyógyszerárak emelésénél is
hatékonyabb eszköz az orvosi kezelések lehetőségének a ritkítása.
*
Akik magabiztosan akkreditálósdit játszogatnak, gondoltak már arra, mit
jelent a latin credit szó? És hogy ők rendelkeznek-e fejenként és testületileg ezzel
a „hitelességgel”?
*
Hogy hol és mikor merült fel először a túlvilági igazságtevő ítélkezés gondolata, nem tudni. Egy biztos: ott is, akkor is az ittenihez, mostanihoz hasonló
elkeserítő állapotok uralkodhattak.
*
A folyamatos „megszorítások” miatt rendre fölsejlik az emberben Ozmin
áriája…
*
A banánköztársaság „privatizálta” az édesvízkészletét. A felvásárló külföldi
multi elérte a kormánynál, hogy a lakosságnak még az esővíz összegyűjtését és
felhasználását is megtiltsák.
*
Felröppent a hír, hogy a gépkocsik mintájára az emberekre vonatkozóan is
bevezetik a súlyadót: mindenki annak arányában fizet, ahány kiló. Ez hizlalni
fogja az állam bevételeit, és hatásos fogyókúra lesz a lakosság számára.
*
A tudomány kimutatta, hogy a kilélegzett levegő is károsítja a Föld légkörét.
Nosza, bevezetni a lélegzetadót! Aki ezt már végképp nem tudja fizetni, az ne
lélegezzék. A bökkenő csak az, hogy ezután kik fognak adókat fizetni…
*
A bajnoknőt a háromszínű lobogó lelkesítette. Az egyesület vezetőinek a kétszínű zászló volt kedves…
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