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Când citesc o carte, las urme pe ea,
să se cunoască. O trec prin mine.
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Aşa-s oamenii: luptă pentru înlăturarea dictaturii
unora şi apoi instalarea dictaturii lor. Deşi toţi se
bat cu pumnii în piept că fac democraţie!
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Istoria e scrisă de clasa
conducătoare pe umerii
clasei de jos.
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Nu poţi avea totul niciodată.
Ai într-o parte, n-ai în alta.
Şi ce ai, este temporar.
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Cât ai părinţi,
mai eşti copil.
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Fiecare interpretează istoria
după propriul interes.

10



Istoria e plină de sânge: atâtea bătălii,
atâţia morţi. Pentru cine? Pentru ce?
Pentru putere şi înavuţire.
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Are o inteligenţăăă... cu
totul neieşită din comun.
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Dacă vrei să nu se facă nimic,
angajează mulţi, şi pe toţi şefi.
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Pentru unii cântă cucul,
pentru alţii cucuveaua.
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Emigrantul poartă
cu sine ţara 

în suflet.
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Diferenţa dintre adevăr şi
neadevăr este ambiguă.
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Întodeauna prezentul a criticat trecutul şi
s-a prosternat în faţa viitorului.

17



Un fel de… douǎ feluri e
un fel de… n-ar mai fi!
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Directorul, care şi-a schimbat ochelarii,
va privi din alt punct ... de vedere!
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Unii mor „balenă”,
alţii rag ca o „balenă”.
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Să fii cât de sărac,
numai să ai… bani mulţi!
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Să ataci apărându-te,
şi să te aperi atacând.
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Dacă vorbiţi serios, vă bateţi joc de 
mine.

Dacă nu vorbiţi serios, vă bateţi şi mai 
rău joc de mine.
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Când duşmanul îţi dă cadouri…
nu-i a bună.
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Nu fi prost degeaba ... fii cu folos!
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Să nu faci afaceri cu cel
priceput în afaceri.
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Să creezi pană te dor
creierii de atâta gândire !
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Ion Barbu a rămas cunoscut ca
matematician datorită... poeziilor sale.
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Te cunoşti atât de mult,
că ţi-e scârbă de tine.
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Să nu te poţi plânge în viaţă,
că n-ai râs destul.
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Aşa de mică-i ţara
noastră… şi totuşi
aşa de mare !
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Munceşte cu-ndrăzneală
şi mănâncă cu scuteală.

Să clasăm tot ce
nu se poate clasa.
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Bărbatul e măgarul familiei.
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N-ai cui să dai bună ziua, că nu merită 
nimeni bineţea asta.
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Bancu-i vechi,
dar prostul nou.
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Eu nu mi-am schimbat niciodată consoarta,
dar ea m-a schimbat pe mine (de cămaşă).
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Există scriitori celebri, şi scriitori celebrizaţi.
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Dacă eşti prea bun, te iau de prost...
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Răul dinăuntru te distruge
mai mult decât răul dinafară.
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Două vorbe, trei prostii.
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Când cineva îşi pierde numele, şi-alege un pseudonim.
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Să nu te faci că te prefaci.
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Mergem din ce în ce mai bine ... spre mai rău!
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Unii sunt ȋn faţă miere şi în dos fiere.
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Acum eroi sunt alţii, aceia care nu luptă.
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Creaţia înseamnă sacrificiu.
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Televiziunea îţi adoarme mintea!

49



Copiii sunt pietrele care atârnă de călcâiele nevestelor.
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Adevărata țară este la țară.
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