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diákmelléklet

30/1 
TISZTÁZZUK A MŰFAJOKAT!

Egyéni feladatlap

Nagyon sok olyan szólást ismerünk, amely szállóigévé válva konkrét, szó szerinti tartal�
mánál lényegesen többet fejez ki. Ezeknek a tömör életbölcsességeknek egy része több 
ezer éves. De azóta is folyamatosan keletkeznek újabbak és a régiek üzenetei is változnak 
a korral. Ezek a szállóigék különböző műfajúak lehetnek. 

1. Kapcsold össze a felsorolt jellemzők sorszámát a megfelelő fogalommal! Egy fogalomhoz 
több meghatározás is tartozhat, és egy meghatározás több fogalomhoz is kapcsolódhat.

a) Közmondás
1. A városi folklór terméke.

2. Népi életbölcsességeket fejez ki

b) Aforizma
3.  �öbbnyire a ����������. századi parasz�  �öbbnyire a ����������. századi parasz� �öbbnyire a ����������. századi parasz�

ti kultúra terméke.

4.  ��res személyekhez kötődő bölcs mon�  ��res személyekhez kötődő bölcs mon� ��res személyekhez kötődő bölcs mon�
dás.

c) Falfirka (Graffiti)
5. Ismerjük a szerzőjét.

6. A szerző általában ismeretlen.
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2. Jelöld a következő kijelentéseket a, b vagy c betűjellel annak megfelelően, hogy köz�
mondásról a), aforizmáról b) vagy c) graffitiről van�e szó.

 1. A kocka el van vetve. (Julius Ceasar)

 2. Nem mind arany, ami fénylik. 

 3. Ki mint él, úgy ítél.

 4. Amit ma megtehetsz, azt tegnap kellett volna.

 5. Légy hű magadhoz (Shakespeare)

 6. Állítsátok meg a Földet, le akarok szállni róla. 

 7. Senki sem szereti azokat, akiktől fél. (Seneca)

 8. �a a kacsa nem tud úszni, nem a v�z a hülye!

 9. A beismerés jó a lelkiismeret számára, de káros a karrierre.

10. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. 
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30/2a 
ÉLETBÖLCSESSÉGEK ÉS SZÓLÁSOK ÜZENETEI

1.

1. �arc nélkül nincs győzelem.
2.  Légy ura indulatodnak, mert ha az nem engedelmeskedik, parancsolni fog. (�ora�

tius)
3. Meg kell hallgatni a másik felet is.
4. A jó b�ró el�téli, amit helytelen�t, de nem gyűlöli.
5. Legnehezebb magunkat legyőzni. (Seneca)

Egyéni feladatok
Olvasd el az öt közmondást! Válaszd ki közülük azt, amelyik a számodra leginkább fon�
tos üzenetet tartalmazza. 
Keresd meg azokat, akik ugyanazt az öt közmondást kapták, mint te. 

Csoportos feladatok
Válasszatok csoportvezetőt, jegyzőt és szóvivőt.
A csoportvezető irány�tásával beszéljétek meg, hogy ki mit választott és miért. A jegyző 
rögz�tse a beszélgetés lényegét. A szóvivő pedig ismertesse majd a többiekkel beszélgetés 
lényegét a jegyzetek alapján. 

…

2.

 6. Szabad tanulni az ellenségtől is. (Ovidius)
 7. Az emberek jobban k�vánják a vitát, mint az igazságot. (Cicero)
 8. A tisztességes embert sérted meg, amikor méltatlanért emelsz szót. (Publilius)
 9. Kedves a harc azoknak, akik nem próbálták. 
10.  Szemet szemért, fogat fogért.

Egyéni feladatok
Olvasd el az öt közmondást! Válaszd ki közülük azt, amelyik a számodra leginkább fon�
tos üzenetet tartalmazza. 
Keresd meg azokat, akik ugyanazt az öt közmondást kapták, mint te. 

Csoportos feladatok
Válasszatok csoportvezetőt, jegyzőt és szóvivőt.
A csoportvezető irány�tásával beszéljétek meg, hogy ki mit választott és miért. A jegyző 
rögz�tse a beszélgetés lényegét. A szóvivő pedig ismertesse majd a többiekkel beszélgetés 
lényegét a jegyzetek alapján. 
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30/2b 
ÉLETBÖLCSESSÉGEK ÉS SZÓLÁSOK ÜZENETEI

3.

11. Sokkal nehezebb legyőzni magunkat, mint az ellenséget. (Valerius Maximus)
12. Senki sem szereti azokat, akiktől fél. (Seneca)
13. Aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel!
14. Nincsen olyan törvény, ami mindenkinek egyformán tetszene.
15. Senkit se kötelezz arra, amit magad nem tudsz elviselni. 

Egyéni feladatok
Olvasd el az öt közmondást! Válaszd ki közülük azt, amelyik a számodra leginkább fon�
tos üzenetet tartalmazza. 
Keresd meg azokat, akik ugyanazt az öt közmondást kapták, mint te. 

Csoportos feladatok
Válasszatok csoportvezetőt, jegyzőt és szóvivőt.
A csoportvezető irány�tásával beszéljétek meg, hogy ki mit választott és miért. A jegyző 
rögz�tse a beszélgetés lényegét. A szóvivő pedig ismertesse majd a többiekkel beszélgetés 
lényegét a jegyzetek alapján. 

…

4.

16. Mondj igazat, betörik a fejed. 
17. Bölcsre vall: Minden mást kipróbálni, mielőtt a fegyverhez nyúlna. (Terentius)
18. Legjobb elviselni, amin jav�tani nem tudsz. (Seneca)
19. Rosszabb a leplezett gyűlölet, mint a ny�lt.
20. Többet ésszel, mint erővel.

Egyéni feladatok
Olvasd el az öt közmondást! Válaszd ki közülük azt, amelyik a számodra leginkább fon�
tos üzenetet tartalmazza. 
Keresd meg azokat, akik ugyanazt az öt közmondást kapták, mint te. 

Csoportos feladatok
Válasszatok csoportvezetőt, jegyzőt és szóvivőt.
A csoportvezető irány�tásával beszéljétek meg, hogy ki mit választott és miért. A jegyző 
rögz�tse a beszélgetés lényegét. A szóvivő pedig ismertesse majd a többiekkel beszélgetés 
lényegét a jegyzetek alapján. 
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30/2c 
ÉLETBÖLCSESSÉGEK ÉS SZÓLÁSOK ÜZENETEI

5.

21. �asonló a hasonlónak örül. 
22. �a hallgattál volna, bölcs maradtál volna. 
23. Ostobaság az ellenfélre panaszkodni, amikor te vagy a hibás. (Publilius Syrus) 
24. Balgaság gyújtogatással állni bosszút a szomszédon. (Publilius Syrus)
25. Ki mint él, úgy ítél.

Egyéni feladatok
Olvasd el az öt közmondást! Válaszd ki közülük azt, amelyik a számodra leginkább fon�
tos üzenetet tartalmazza. 
Keresd meg azokat, akik ugyanazt az öt közmondást kapták, mint te. 

Csoportos feladatok
Válasszatok csoportvezetőt, jegyzőt és szóvivőt.
A csoportvezető irány�tásával beszéljétek meg, hogy ki mit választott és miért. A jegyző 
rögz�tse a beszélgetés lényegét. A szóvivő pedig ismertesse majd a többiekkel beszélgetés 
lényegét a jegyzetek alapján. 

…

6.

26. Egyetlen törvény megszüntetésével gyeng�ted a többit. (Livius)
27. Szemérmes koldusnak üres a tarisznyája. 
28. Gyakran láttuk, hogy a vesztes legyőzi a győztest. (Cato)
29. Erőszakkal még senki sem b�rt uralkodni, a mértékletes uralom viszont tartós.
30. Az egész arc a lélek hallgatag beszéde. (Cicero)

Egyéni feladatok
Olvasd el az öt közmondást! Válaszd ki közülük azt, amelyik a számodra leginkább fon�
tos üzenetet tartalmazza. 
Keresd meg azokat, akik ugyanazt az öt közmondást kapták, mint te. 

Csoportos feladatok
Válasszatok csoportvezetőt, jegyzőt és szóvivőt.
A csoportvezető irány�tásával beszéljétek meg, hogy ki mit választott és miért. A jegyző 
rögz�tse a beszélgetés lényegét. A szóvivő pedig ismertesse majd a többiekkel beszélgetés 
lényegét a jegyzetek alapján. 
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30/3a 
KÉRDŐÍV

A következő táblázatban közmondásokat, illetve szólásokat találsz. Jelöld a megfelelő osz�
lopba tett „X” jellel a véleményedet! Az IGEN azt jelenti, hogy egyetértesz vele, a NEM, 
azt, hogy nem értesz egyet, a ??? pedig azt, hogy nem tudod eldönteni. 

Közmondások és szólások IGEN NEM ???

 1. �arc nélkül nincs győzelem.

 2. Légy ura indulatodnak, mert ha az nem engedel�
meskedik, parancsolni fog. (�oratius)

 3. Meg kell hallgatni a másik felet is.

 4. A jó b�ró el�téli, amit helytelen�t, de nem gyűlöli.

 5. Legnehezebb magunkat legyőzni. (Seneca)

 6. Szabad tanulni az ellenségtől is. (Ovidius)

 7. Az emberek jobban kívánják a vitát, mint az igaz�
ságot.  (Cicero)

 8. A tisztességes embert sérted meg, amikor méltatla�
nért emelsz szót. (Publilius)

 9. Kedves a harc azoknak, akik nem próbálták.

10. Szemet szemért, fogat fogért.

11. Sokkal nehezebb legyőzni magunkat, mint az ellen�
séget. (Valerius Maximus)

12. Senki sem szereti azokat, akiktől fél. (Seneca)

13. Aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel!

14. Nincsen olyan törvény, ami mindenkinek egyfor�
mán tetszene.

15. Senkit se kötelezz arra, amit magad nem tudsz el�
viselni.
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Közmondások és szólások IGEN NEM ???

16. Mondj igazat, betörik a fejed.

17. Bölcsre vall: Minden mást kipróbálni, mielőtt a fegy�
verhez nyúlna. (Terentius)

18. Legjobb elviselni, amin jav�tani nem tudsz. (Seneca)

19. Rosszabb a leplezett gyűlölet, mint a ny�lt.

20. Többet ésszel, mint erővel.

21. �asonló a hasonlónak örül.

22. �a hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

23. Ostobaság az ellenfélre panaszkodni, amikor te vagy 
a hibás. (Publilius Syrus)

24. Balgaság gyújtogatással állni bosszút a szomszédon. 
(Publilius Syrus)

25. Ki mint él, úgy ítél.

26. Egyetlen törvény megszűntetésével gyeng�ted a töb�
bit. (Livius)

27. Szemérmes koldusnak üres a tarisznyája.

28. Gyakran láttuk, hogy a vesztes legyőzi a győztest. 
(Cato)

29. Erőszakkal még senki sem b�rt uralkodni, a mérték�
letes uralom viszont tartós.

30. Az egész arc a lélek hallgatag beszéde. (Cicero)
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30/3b 
KÖZMONDÁSOK ÉS SZÓLÁSOK

 1. �arc nélkül nincs győzelem.

 2.  Légy ura indulatodnak, mert ha az nem engedelmeskedik, parancsolni fog.  
(�oratius)

 3. Meg kell hallgatni a másik felet is.

 4. A jó b�ró el�téli, amit helytelen�t, de nem gyűlöli.

 5. Legnehezebb magunkat legyőzni. (Seneca)

 6. Szabad tanulni az ellenségtől is. (Ovidius)

 7. Az emberek jobban k�vánják a vitát, mint az igazságot.  (Cicero)

 8. A tisztességes embert sérted meg, amikor méltatlanért emelsz szót. (Publilius)

 9. Kedves a harc azoknak, akik nem próbálták.

10. Szemet szemért, fogat fogért.

11. Sokkal nehezebb legyőzni magunkat, mint az ellenséget. (Valerius Maximus)

12. Senki sem szereti azokat, akiktől fél. (Seneca)

13. Aki megdob kővel, dobd vissza kenyérrel!

14. Nincsen olyan törvény, ami mindenkinek egyformán tetszene.

15. Senkit se kötelezz arra, amit magad nem tudsz elviselni.

16. Mondj igazat, betörik a fejed.

17. Bölcsre vall: Minden mást kipróbálni, mielőtt a fegyverhez nyúlna. (Terentius)

18. Legjobb elviselni, amin jav�tani nem tudsz. (Seneca)

19. Rosszabb a leplezett gyűlölet, mint a ny�lt.

20. Többet ésszel, mint erővel.

21. �asonló a hasonlónak örül.

22. �a hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

23. Ostobaság az ellenfélre panaszkodni, amikor te vagy a hibás. (Publilius Syrus)

24. Balgaság gyújtogatással állni bosszút a szomszédon. (Publilius Syrus)

25. Ki mint él, úgy ítél.

26. Egyetlen törvény megszűntetésével gyeng�ted a többit. (Livius)

27. Szemérmes koldusnak üres a tarisznyája.

28. Gyakran láttuk, hogy a vesztes legyőzi a győztest. (Cato)

29. Erőszakkal még senki sem b�rt uralkodni, a mértékletes uralom viszont tartós.

30. Az egész arc a lélek hallgatag beszéde. (Cicero)
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30/4 
FELADATKÁRTYÁK

1.
�álasszátok ki a listából azokat, amelyek megfelelnek az alábbi szempontnak: 

A bosszút, a megtorlást, a harc elkerülhetetlenségét hangsúlyozó szólások és köz-
mondások

2.
�álasszátok ki a listából azokat, amelyek megfelelnek az alábbi szempontnak: 

Az erőszakmentességet hirdető szólások és közmondások

3.
�álasszátok ki a listából azokat, amelyek megfelelnek az alábbi szempontnak: 

Az emberi kapcsolatokat, a kölcsönösséget, az együttműködést fontosnak tartó szó�szó-
lások és közmondások

4.
�álasszátok ki a listából azokat, amelyek megfelelnek az alábbi szempontnak: 

A stabil énképet, az egyén felelősséget hangsúlyozó szólások és közmondások

5.

�álasszátok ki a listából azokat, amelyek megfelelnek az alábbi szempontnak: 

Az igazságosság és a törvényesség szempontját kiemelő szólások és közmondások
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30/5 
SZOMÁLIAI BÖLCSESSÉGEK

Szomália Afrika keleti részén, az Afrika Szarvának nevezett területen helyezkedik el. A so�
kat sanyargatott nép manapság már ketté is szakadt: Szomáliföldre és Szomáliára. A távoli 
nép bölcsességeiből Abdurahman �. �. Aden jelentetett meg könyvet, melyet Terebess 
Gábor és György ford�tott le magyarra. Íme, egy kis �zel�tő arról, hogyan bölcselkednek Af�
rika Szarván. Néhány megdöbbentően hasonl�t a nálunk megszokott közmondásra.

 1. Két lépés közt születik a megoldás. 
 2. Gyér javaid szerénységgel gyarap�tsd.
 3. Az elkésett lépés – hátralépés.
 4. Nyúlszájjal aztán fújhatod a lámpást.
 5. Csak olajozott kéz massz�roz jól. 
 6.  Gyakori viháncolás gyanakvást éb�6.  Gyakori viháncolás gyanakvást éb�

reszt. 
 7.  Az öndicsérő olyan, mint a magát szop�7.  Az öndicsérő olyan, mint a magát szop�

tató kecske. 
 8. Ügyetlen míves szerszámát okolja.
 9.  Ki�ki maga tudja legjobban, hol visz�9.  Ki�ki maga tudja legjobban, hol visz�

ket.
10.  Aki k�méli magát, a gyengeségbe hal 

bele.
11. Minden datolyában van egy mag.
12. Sűrű bozót elefántot is elrejt.
13.  A teve bendőjét egy szál akácialevél 

nem tömi meg.
14. Kinek fejszéje van, fát is talál.
15.  �a már húsodban a ny�l, hiába min�

den ugrándozás.
16. Sűrű bozót elefántot is elrejt.
17.  A teve bendőjét egy szál akácialevél 

nem tömi meg. Mihelyt behegedt a seb, 
elszállnak a legyek.

18. A pénz pénzt fiadzik, a tetű serkét.
19.  Ismerd ki a fát, mielőtt neki támasz�

kodsz.
20. Lábod álmosodik el legelőbb.
21. Csak vas vág vasat.

22. Még napsütésben keress tűzifát.
23. Egy ujjal nem lehet arcot mosni.
24. A leghosszabb nyak se növi túl a fejet.
25.  Minél nehezebb a lépted, annál mé�

lyebbre szúr a tüske.
26.  Amit nem fog meg kezed, szád hiába 

várja.
27. Levághatod a fület, lyuka megmarad.
28. Szem meglátja, fog harapja.
29.  A nyelv van legközelebb a foghoz, az 

mégis belemar.
30.  A termeszvár teteje is földre dől egy 

nap.
31. Egy légy nem rohaszt húst.
32. Utolsó kecskéd leopárd falja fel.
33.  Oroszlán, míg vért nem ízlelt, nem böm�

böl az éjszakában. 
34.  Tengerben úszó halnak ne tégy fazekat 

a tűzre.
35. �alad, ha van, süsd meg tüstént.
36. �degen lovon megfájdul az üleped.
37.  A hiéna, m�g botoddal el nem éred, szit�

kozódásodra rá sem heder�t.
38. Levágott báránynak nem fáj a nyúzás.
39. Zsarnokság alatt csak az ökör türelmes.
40.  Miután a gyáva egeret ölt, tétovázik�e, 

hogy embert öljön?
41. A kebel nem könnyen hajló térd!
42. Aki rőzsét gyűjt, egy nyalábbal kezdi.

Egyéni feladatok

1.  Karikázd be azoknak a mondásoknak a sorszámát, amelyeknek van a hazai megfelelő�
je! 

2.  �úzd alá azokat a mondásokat, amelyek jellegzetesen a Szomáliában élő bennszülöt�
tek halászó, vadászó életmódjára utalnak! 



diákmelléklet Sok kicSi Sokra megy – 9. évfolyam  339

30/6 
TÖRÖK KÖZMONDÁSOK

Írd le a táblázat második oszlopába azokat az általad ismert közmondásokat, szólásokat, 
mesec�meket vagy versidézeteket, amelyek tartalma megegyezik a török bölcsességével! 

Török bölcsességek Magyarul is ismert bölcsességek

 1.  Egy szög miatt patkó, patkó miatt jó 
ló.

 2.  Kéz ütötte seb beforrad, nyelv okoz�2.  Kéz ütötte seb beforrad, nyelv okoz�
ta seb nem forrad.

 3.  Lapályon a halom hegynek hiszi ma�3.  Lapályon a halom hegynek hiszi ma�
gát.

 4.  �ngyen még az apjának sem ássa 
meg a sírját.

 5. Munka nélkül evés nincsen.

 6.  Minden háznak megvan a maga szo�6.  Minden háznak megvan a maga szo�
kása. 

 7.  Macska az el nem érhető húst mocs�7.  Macska az el nem érhető húst mocs�
kosnak mondja.

 8.  �arjú a varjúnak szemét ki nem sze�8.  �arjú a varjúnak szemét ki nem sze�
di. 

 9. Éhes tyúk álmában búzát lát. 

10. Két láb egy papucsba be nem fér.
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Török bölcsességek Magyarul is ismert bölcsességek

11. A szó ezüst, a csönd � arany.

12. Asszonynak haja hosszú, esze kurta. 

13. Anyja amilyen, borja is olyan.

14. Amit vetsz, azt aratsz.

15. Lassan járó a hegyeken túljut. 

16. Ki a rózsát szereti, tövisét is eltűri.

17.  Szomszéd tyúkja lúdnak, asszonya 
lánynak látszik.

18. Mai tyúk a holnapi lúdnál többet ér.

19. Barát a bajban ismerszik meg.

20.  Addig jár�kél a róka, m�g a szűcs�
műhelyben köt ki.

21. Körte a fájától messzire nem hull.
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Török bölcsességek Magyarul is ismert bölcsességek

22.  �fjan ki idejét tölti nagy vígsággal, 
vénen majd élheti nagy 
nyomorúsággal.

23. Az igazat szólót kilenc faluból elűzik.

24. Két fülemüle egy ágon nem dalol.

25. Érved ha nincsen, jogod sincsen.

26. �akok országában béna szamár a ló.

27.  �a szólsz, szó leszen, ha nem szólsz, 
baj leszen.

28. Aki kérdez, az még nem téved.

29. Edd a szőlőt, ne kérdezd a kertjét.

30. Az eső szakad, a karaván halad.
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30/7a 
BÖLCSESSÉGKÁRTYÁK

�ágjátok részekre ezt a török bölcsességeket tartalmazó lapot, majd a számok sorrendjé�
ben ragasszátok fel a lapocskákat egymás alá, egy nagy csomagolópap�r bal oldalára! 

1.  Egy szög miatt patkó, patkó miatt jó 
ló.

16. Ki a rózsát szereti, tövisét is eltűri.

2.  Kéz ütötte seb beforrad, nyelv okozta 
seb nem forrad.

17.  Szomszéd tyúkja lúdnak, asszonya 
lánynak látszik.

3.  Lapályon a halom hegynek hiszi 
magát.

18. Mai tyúk a holnapi lúdnál többet ér.

4.  �ngyen még az apjának sem ássa meg 
a sírját.

19. Barát a bajban ismerszik meg.

5. Munka nélkül evés nincsen. 20.  Addig jár�kél a róka, míg a 
szűcsműhelyben köt ki.

6.  Minden háznak megvan a maga 
szokása. 

21. Körte a fájától messzire nem hull.

7.  Macska az el nem érhető húst 
mocskosnak mondja.

22.  �fjan ki idejét tölti nagy vígsággal, 
vénen majd élheti nagy 
nyomorúsággal.

8. �arjú a varjúnak szemét ki nem szedi. 23. Az igazat szólót kilenc faluból elűzik.

9. Éhes tyúk álmában búzát lát. 24. Két fülemüle egy ágon nem dalol.

10. Két láb egy papucsba be nem fér. 25. Érved ha nincsen, jogod sincsen.
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11. A szó ezüst, a csönd � arany. 26. �akok országában béna szamár a ló.

12. Asszonynak haja hosszú, esze kurta. 27.  �a szólsz, szó leszen, ha nem szólsz, 
baj leszen.

13. Anyja amilyen, borja is olyan. 28. Aki kérdez, az még nem téved.

14. Amit vetsz, azt aratsz. 29. Edd a szőlőt, ne kérdezd a kertjét.

15. Lassan járó a hegyeken túljut. 30. Az eső szakad, a karaván halad.
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30/7b 
BÖLCSESSÉGKÁRTYÁK

�ágjátok részekre ezt az európai bölcsességeket tartalmazó lapot is, majd keressétek meg, 
hogy melyik cédula melyik török szólással áll�tható párhuzamba, és ragasszátok fel azokat 
a megfelelő helyekre!

Egy szeg miatt a patkó elveszett. A patkó miatt a ló elveszett. A ló miatt a csata el�
veszett. A csata miatt az ország elveszett… Verd be jól azt a patkószeget! (Angol gyer�
mekvers)

Legnagyobbat szavakkal tudunk ütni 
egy máson. Közös lónak turós a háta.

Vakok között félszemű a király. Hallgatni arany.

Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. �osszú haj, rövid ész.

Aki nem dolgozik, ne is egyék. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.

Ahány ház, annyi szokás. Ki mint vet, úgy arat.

Savanyú a szőlő! (A róka és a szőlő 
klasszikus meséje) Lassan járj, tovább érsz.

�arjú a varjúnak nem vájja ki a szemét. Nincsen rózsa tövis nélkül.

Éhes disznó makkal álmodik.
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30/7c 
BÖLCSESSÉGKÁRTYÁK

(Folytatás)

A szomszéd kertje mindig zöldebb. Két dudás nem fér meg egy csárdában.

Jobb ma egy veréb, mint holnap egy 
túzok.

Szemérmes koldusnak üres a tarisznyá�
ja.

Jobb ma egy veréb, mint holnap egy 
túzok. Vakok között félszemű a király.

Addig jár a korsó a kútra, míg el nem 
törik.

Néma gyereknek anyja sem érti a sza�
vát.

Nem esik messze az alma a fájától. �évedni emberi dolog.

Egyszer hopp, másszor kopp (A tücsök 
és a hangya). Ajándék lónak ne nézd a fogát.

Ne szólj szám, nem fáj fejem. �a hallgat�
tál volna, bölcs maradtál volna. Az élet megy tovább.
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30/8 
GRAFFITIK AZ INTERNETRŐL

1.

 1. A beismerés jó a lelkiismeret számára, de káros a karrierre.
 2. A biztonsági öv nincs annyira kényelmetlen, mint egy tolókocsi. 
 3. A csúszómászók sohasem botlanak meg.
 4. A fiatalság olyan hiba, amely napról napra kevesbedik.
 5. A hazugságot azért találták ki, hogy ne fájjon az igazság.

2.

 6. A hibák hűségesebbek, mint a barátok. Tovább maradnak.
 7. A mai nap az a holnap, amin tegnap aggódtál.
 8. A sikernek sok apja van, a kudarc mindig árva!
 9. A szavazás a többség diktatúrája a kisebbség felett.
10. Abszurd: minden nézet, ami a mieinkkel ellentétes.

3.

11. Amit ma megtehetsz, azt tegnap kellett volna.
12. Amit magadnak k�vánsz, ne tedd azt embertársaidnak, hátha más az �zlésük.
13. Az emberek egy dologban azonosak. Mindenki más.
14. Csak a jövő a biztos. A múlt állandóan változik.
15. Csak egyszer vagyunk fiatalok, azután más mentséget kell keresni!

4.

16. �a a kacsa nem tud úszni, nem a v�z a hülye!
17.  �a nem akarjuk, hogy a gyerekek hallják, amiről beszélünk, akkor tegyünk úgy, 

mintha éppen nekik mondanánk.
18.  �smétlés a tudás anyja, ismétlés a tudás anyja, ismétlés a tudás anyja, ismétlés...

�smétlés az unás atyja. 
19.  Az egypúpú tevét az különbözteti meg a kétpúpútól, aki akarja. 5. Örökké akarok 

élni. Eddig sikerült.
20.  Van, aki olyan sötét, hogy amikor elrepül mellette egy varjú, azt hiszi, hogy vaku 

villant. 

(Forrás: http://www.extra.hu/robesque/Falfirkak2.htm)


