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ożliwości człowieka stanowią sumę jego ograniczeń.

Najbardziej krwiożerczym nałogiem ludzkim jest nałóg słuszności.
Czym jest prawda? To łatwe: tym, w co najmilej uwierzyć.
Przed trybunałem historii też można iść w zaparte.
Chorych z urojenia jest obecnie mniej aniżeli z urojenia zdrowych.
Odkąd wynaleziono określenie „kryterium", wszystko stało się nagle niejasne.
Kontekst winien być jak łysina — błyskotliwy i niczego do wyrwania.
Wielkość człowieka najdobitniej objawia się w rzeczach małych.
Erudycja - to jakby osioł wypluwał siano przeżute przez innego osła.
Skromność to cnota tych, którzy za jej brak musieliby zapłacić więcej.
Nie ma na świecie takiego nieszczęścia, którego by kochająca żona nie potrafiła
sprowadzić na męża.
Ileż poglądów myślący człowiek wyznaje bezmyślnie.
Z łgarstwem jak z butami, za wygodne chętnie płacimy.
Do wielkich zbrodni zdolny jest każdy naród, na szczęście nie każdy człowiek.
Władza służy tym, których stać na to.
Te lepsze miejsca są zwykle zajęte przez gorszych.
Cóż za poniżenie — widzieć, że gorsi są lepszymi.
Odnieść z czegoś korzyść — to oskarżenie. Nie odnieść korzyści - to obelga.
Kto nie wątpi — nie rozumie.
Jakiż to popularny zawód — błazen.
Kulturę można skazać na śmierć, ale wykonać wyroku nie można.
Humanitaryzm to ewolucja z mutacją, ale bez selekcji.
Miłość jest jak księżyc, po pełni zanika.
Mężczyźni nie żądają od kobiet zrozumienia, mężowie tak.
Nie było zejścia z drzewa, po prostu złamała się gałąź.
Dobry Bóg przeważnie chce tego samego, co my.
Opaska pozbawiła Temidę własnego punktu widzenia.
Jak uczyć się na błędach, skoro ich unikamy?
Starczy dwóch, by jeden był przegrany.
Jeśli nie wierzysz, że możesz być głupcem — jesteś nim.
Z pochlebstwem jak z miodem, należy sprawdzić termin przydatności.
Głupiec żąda dowodów — mądry sam wyciąga wnioski.
Jeśli ktoś mówi, że wie, co robi — nie wie, co mówi.
Spod pantofla równouprawnienie wygląda inaczej.

Najtrudniej przejrzeć na oczy przez zasłonę autorytetów.
Okazja czyni złodzieja, brak okazji — filozofa.
Gdy życie drożeje, tanieją sumienia.
Komputer - wynalazek, sprowadzający człowieka do zera, najwyżej do jedynki.
Przyjaciołom na ogół też nie zagląda się w zęby.
Rajskie życie stanowi ideał nawet dla ateistów.
Ileż wysiłku i nakładów zużywają ludzie, by wprowadzić ludzi w błąd.
Kto mieczem wojuje, potrzebuje osełki.
Na złą drogę zejść łatwo - wystarczy ufać drogowskazom.
Przekonanie o czymś nazbyt często zastępuje wiedzę.
To niesłychanie trudne — nie ulec pokusie bezmyślności.
Ludzkość byłaby o wiele szczęśliwsza, gdyby nie było tak wielu chcących ją uszczęśliwić.
Zdziwienie zmienia świat.
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Chcesz utracić szacunek — pilnuj go.
Być samotnym — to trochę umrzeć.
Prawda nie ma sumienia — kłamstwo udaje, że je ma.
Zbysław Śmigielski
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