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= Aforisme, imagini sexy, muzică =
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Să poţi zâmbi atunci când suferi
(Aforisme de viaţă)
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Coperți de Florentin Smarandache
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O poză sexy 
e mai poetică
decât o 
femeie sexy…
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Pe femei nu le
satisfaci niciodată.
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Dacă nu o înşeli, te-nșeală ea. 
Adică: eşti în legitimă... apărare.. 
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Tinerețe, viață dulce,
De la mine nu te duce…
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Sunt împrejurări în viaţă când nu e 
rău să iubești rău de tot
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Iubire de fum
platonică
în filmele vechi…
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Pasiunea te menţine
tȃnăr.
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Femeile dețin
monopol asupra
sexului.
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Femeia este o 
bombă pe lângă 
care să umbli 
uşor ca să nu-ţi 
explodeze… în 
cap!
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De fiecare dată cȃnd 
mă uit la aceeaşi 
fotografie, văd ceva 
diferit în ea.
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Există două feluri de consoarte: 
unele care înşeală des,
iar altele foarte des.
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Sentimentele 
şi 
cunoştinţele 
acumulate 
trebuiesc 
destăinuite 
până nu se 
răcesc.
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Uneori apreciem 
senzualitatea unei fete
după ce ne-a luat-o  
altul...
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Plăceri lascive...
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Diferenţa dintre frumos şi urât este uneori 
ambiguă….

20



Viaţa este un punct luminos 
pe spirala timpului, iar 
moartea poate fi privită ca o 
proiecţie în infinit… 
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Cȃnd bei, intri din 
realitate în virtualitate. 
Cȃnd călătoreşti, intri 
din virtualitate(a 
hărţilor) în realitate.
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În fiecare zi să întreprinzi ceva 
sentimental diferit
de ieri.

23



Contra durerii de cap se 
recomandă supozitorul
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Nici nu-i şede cum îţi stă!
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Bărbaţii s-ar îneca…
(în mamelele femeilor)
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Se amestecă ideile în cap 
atunci când mergi săltat.
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Să se spele și pe 
dinăuntru, nu doar pe 
dinafară!
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Femei-Vipere, care nu concep viaţa fără 
ceartă: precum văpăile care te năpăstuiesc!
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Ţi-ai fi dat viaţa pentru ea…
(dacă erai mort)
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Cum să atingi Nirvana? Să te uiţi pe tine 
însuţi, şi să-ţi înfrânezi toate poftele şi
dorinţele nesexuale…
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Niciodată Răul nu va fi învins, fiindcă 
Binele şi Răul nu ar putea supravieţui unul 
fără celălalt.
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Cu o femeie pe 
care n-o iubești
trăiești liniștit.
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Sexul te formează şi 
deformează!
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Toate femeile tinere sunt 
frumoase, chiar dacă-s 
urâte. Pe când cele 
bătrane…
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Căsatoria e precum te-ai duce la piaţă, 
ceri ouă şi ţi se dau castraveţi! [proverb]
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Barbații au devenit
Sclavii Sexului…
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Prea teoretici pentru această lume carnală.!
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E prea frumoasă ca să nu 
greșească!

40



Diplomaţie înseamnă a spune NU sub 
formă de DA… și în iubire. 
Îndrăgostiții mint credibil.
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Cȃnd ai sex trăieşti intens
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Partea ascunsă poate fi mai 
importantă decât întregul. Prin 
asamblarea ei la întreg, partea se 
individualizează.
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Mie-mi plac fetele urâte (fiindcă cele 
frumoase m-ar înşela cu alţii)!
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E-atât de senzualăăă… de parc-ar fi 
toată numai vagin…
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Soția cea mai bună
este cea ireală.
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Bărbaţii iubesc şi urăsc 
femeile în acelaşi timp...
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Cybersexul e mai fain 
decat Sexul.
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Femeia ideală
este cea din vis.
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Orice femeie este frumoasă.
Pe întuneric..
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Femeia aprinde lumina vieții..
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Creaţia înseamnă sacrificiu.
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Fundul face
Capul trage!
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M-apucă aşa o bucurie 
nebună când privesc arta 
femeii
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Dragostea este infinită. 
Întotdeauna se va găsi 
ceva nou de iubit...
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Bărbaților le place nevastele… 
altora.
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Nu mai există virtute în lume,
există doar sex.
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S-o iubeeești.. până te dor 
mâinile!
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În societatea 
modernă 
trebuie să te 
adaptezi la 
inadaptabil, 
altfel eşti 
strivit.
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Nu trăim singuri, ci cu noi înşine. 
Dacă avem preocupări, ne putem fi 
suficienţi nouă înşine. 
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O lume întreagă de dorințe în capul 
nostru… Mişună hormonii ca viermii…
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Acceptă răul. 
Gȃndeşte-te că putea 
să fie şi mai rău...
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Viaţa merge înainte…
(dar şi înapoi - fiindcă se repeată)
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Numai cine nu vrea nu o dorește…
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Mereu ai câte ceva de 
văzut, şi deseori în 
locuri în care nici nu 
te aştepţi.

67



Super
Cyber 
Sex…
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Ceea ce-i sigur 
în lumea asta, 
este 
nesiguranţa…
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Trebuie, mai întȃi,
să-ţi placă ţie de 
tine…
privit din toate 
unghiurile.
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Cine afirmă că nu comite greșeli, nu 
lucrează probabil în cercetare sau nu 
are relații sentimentale…
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Banii și Sexul conduc lumea.
Punct.
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Umblă ca puica din cuib 
în cuib…
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O femeie te poate face 
fericit, ori te poate băga în 
mormȃnt.
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Rochie creaţă la
... minte
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Dacă-mi doresc
ceva, 
se ne-realizează. 
Dacă nu-mi 
doresc, 
se… de-realizează!
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În balansoarul 
infinit
al vieții
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Aş vrea să 
călă(to)resc 
la nesfârâit!
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Unii-s buni numai să judece pe alţii.
Dar nu şi pe ei.
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Le sexe de la femme…
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Ziua de Apoi va fi in viitor, iar Viitorul va fi în apus..
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Când o femeie intră în scenă i se 
asociază intriga amoroasă…
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Astăzi, mai mult un efort psihic decȃt fizic să te 
căsătoreşti.
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Să te poţi 
întoarce 
victorios în 
locurile unde 
ai suferit 
înfrângeri…
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Cu această 
Tehnologie a 
Informaţiei 
atât de 
dezvoltată, 
am ajuns să 
ne 
monitorizăm 
pe noi 
înşine!
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Din păcate 
Dragostea  
implică și 
Tiranie…
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Nu există 
dragoste în 
această lume, 
există doar 
interese.
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În primul rând 
trebuie să fii 
doamnă, și abia 
după aceea 
feministă, 
sexistă…
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Realizările mari se nasc din idei mici..
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Întotdeauna 
mai tȃrziu va fi 
prea tȃrziu.
Timpul nu te 
așteaptă!
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Un film 
commercial îl 
vezi şi-l uiţi 
imediat.
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Pretenţii mari, 
posibilităţi mici.
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Femeia este Arta 
de a descoperi 
Iubirea.
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Viaţa 
e 
agitată.
Viaţa 
este 
foarte
agitată. 
Viaţa 
fierbe 
în 
clocot!
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Femeia ar vrea, la ziua ei de 
naştere, să-i urezi:  
La Mulţi Ani… înapoi!

98



Gândeşte cu inima, 
şi simte cu creierul.

99



Adevăratele
artiste sunt
totdeauna în
opoziţie
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Natura feminină te încarcă
de energie ca o baterie 
spirituală.
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În casă cântă cocoșul
Dacă tace găina! [proverb]
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Fiecare pentru el, şi toţi împotriva 
tuturor!
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Cel care pariază într-o 
legatură este fie idiot (nu ştie 
despre ce este vorba), fie un 
şarlatan (ştie despre ce este 
vorba).
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Şi fidelitatea şi adulterul sunt 
necesare înțelegerii reciproce.
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Să ai mereu ceva de iubit – altfel viaţa 
devine plictisitoare.
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Se duce o luptă nebună 
pentru femei şi averi. O lume 
materială căreia cu greu   
aparţii…
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Până la urmă e bine să mai 
fii și divorţat un pic într-o 
vacanță...
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Imagini și Muzică de pe Internet.
Text și Prezentare de Florentin Smarandache.
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