AFORIZMI – IZBOR
Žiga Valetič
VEŠČE IN METULJI
Če so nekdanji pankiči lahko tajkuni,
smo tudi nekdanji darkerji lahko humoristi.
SLOVENCI
Slovenec Slovencu – foušist!
DIPLOMAT
Če nima nič za bregom,
ni vreden našega zaupanja.
ZAVRNITEV
Prstanec, zaobkrožen z zlatom,
so njej Benetke na vrhu sredinca.
NEVEDNOST
Liguster ne ve, da je živa meja,
ko deli sosede.
KRUTOST
Krutost narave je lepa,
krutost ljudi srhljiva.
-IZEM
V -izmu je šum gazirane ideje:
čaka, da razje.
MENJAVA
Začelo se je pri trgovanju z ognjem,
prišlo na borzo.
BRUSI
Domoljub brusi svoj jezik,
nacionalist brusi svoj nož.
DOBA TEHNIKE
Milijone je naprav,
eno je srce.
KAPITALIZEM
Celo protikapitalistični politični tednik
je delniška družba.
RAST
Če se mlada oseba obnaša odraslo, ni rečeno,
da se kot odrasla oseba ne bo obnašala bebavo.

UGIBANJE
Včeraj niso uspeli uganiti današnjega vremena
–
pa naj si še kdo drzne napovedati,
kakšna bo prihajajoča zima ...
DOMA
Dóma ne vzljubiš domá.
ČTIVO
Za domače branje sem gledal Ano Karenino.
BRALSKA SUVERENOST
Šele v odrasli dobi so me pritegnili romani
Tolstojevskega.
NADZOROVANJE ROJSTEV
Če se je tvoje življenje začelo
z združitvijo dveh celic,
se bo končalo,
ko bo črv prebavil tvojo zadnjo celico.
A
Ateizem je vera v nevero.
STILSKI IZZIV
Pank je urbana različica
narodnozabavne glasbe.
GENI-ALNO
Znanstvenega dvoma več ni –
pra-pra-pra-pra babica slehernega skinheada
je bila vzhodnoafriška črnka.
KOMUNA
Sem komunist –
na FaceBooku sem član štiridesetih skupin.
UČINKOVITOST
Nič nimam proti bedarijam;
nič učinkovitega.
SAMOSPOZNAVANJE
Pisatelj mora bralca poznati bolje,
kot ta pozna samega sebe.
POSNEMANJE
Če bi se zgledovali po anglo-ameriških
glasbenih načelih,
bi na naših radijskih postajah vrteli samo slovensko glasbo.

DOBROST
Biti boljši od samega sebe ni slabo.

ČASOPIS
Čas je hitrejši od opisov.

ZALOGA
Počasi pride tudi čas, ko času zmanjka časa.

VOHUNSTVO
Internet: mednarodna mreža
anonimnih spletkarjev.

PERCEPCIJA
Ko nebo joka, se puščavi smeje.
PESTROST
Na londonskem javnem veceju
je več kulturne raznolikosti kot med Alpami in
Jadranom.
OGLASI
Oglaševalci se oglašujejo za umetnike,
umetniki pa vedo, da ničesar ne oglašujejo.
PRAVA POT
Če je krščanstvo edina prava pot,
sem jaz papež.
MALO
Minimalizem je najmanj,
kar pričakujem od umetnosti.
SRŽ
Aforizem je najbolj jedrnata veja umetnosti.
NOČ
Podočnjaki so dokaz za to,
kako je človek lep brez njih.
KRATICE
Slovenska vsakdanjost:
cede, vece, pece, emce.
LAHKOTNOST
Zgubiti ni težko.
POLNOST
Življenje je polno zgodb
in v zgodbah je polno življenja.

LIK
Likanje je iskanje osnovnega lika obleke.
LJUBITI
Če se nam ne ljubi,
ne zmoremo ljubiti.
MAJ
Maja začnemo nositi majice.
KRIŽ
S križem je križ,
če si naložiš prevelikega.
FACEBOOK
Živimo v zlatih časih anonimne aforistike.
PRECEP
Poljubi ali cigarete:
to zdaj ni vprašanje!
ALTER
Revijalni humor je v Sloveniji že 20 let
alternativa alternativi alternative – ni ga.
KLEŠČE
Sporočilo dimnih signalov: R-A-K.
BOSOPET
Če ne najdeš čevljev,
ki ustrezajo tvoji nogi, raje hodi bos.
POT
Šele ko tvoj pot začne curljati na pod,
je za tabo konkretna pot.

NABITO
Razum in strast si kažeta hrbta
in štejeta korake do strela.

PROFI
Biti profesionalen pomeni
brez odvečnih vprašanj
slediti vrhunsko škodljivim navodilom.

STANJE
Ali premica teče ali leži?

VISENJE
V nudističnem kampu vsem vse dol visi za vse.

MIR
S pesmijo ali brez je pesnik ta,
ki mu srce prepeva v tišini.

DOMET
Vseh aforizmov ne boš napisal,
napisal boš le svoje.

UM
Srce ne doume izumov –
ga ne ganejo.

PO DOMAČE
Narod je posledica usklajenega mentalnega
odklona
neke skupine ljudi od temeljnih zakonov nravnosti.

POZABA
Ne alkohol – resnično zavedanje
pomaga pozabiti napake in bedarije.
KRITIKA
Okvir je vedno večji od slike.
ŠTADION
Ob porazu so ponovno tekle solze.
Na Ljudskem vrtu so pospešile rast naraščaja
vijolic.
NOVITETA
Za uspešno žensko stoji uspešna ženska.
NAVDIH
Umetnost naj navdihuje,
ne godrnja.
PRIZANESLJIVOST
Preklel sem svoje napake,
ne pa tudi sebe.
STALNICA
Odvisnosti pridejo in grejo.
Ti ostaneš.
PORAZ
Poraz se rad reži v obraz.
POKLOP
Poklapanost pride od nepoklapanja.
NAZOR
Humor naroda najbolj nazorno
izpostavi njegove probleme.
PRAVI UMETNIKI
Vsebino predstave prinesejo s seboj gledalci,
vsebino knjige bralci.
PRVO IN DRUGO
Ljubim umetnost.
Še bolj naravnost.

LOČNICA
Religija se udejanja med opekami,
vera v duši.
ODSOTNOST
Najgloblje ljubezenske pesmi
pojejo samski in samske.
APOLITIČNOST
Kdor sovraži politiko,
zagotovo ljubi kaj lepšega.
ŠKODA
Posmeh in smeh
se razlikujeta v škodoželjnosti.
SLOVENSKE CENE
Najem polurnega posmeha
na račun Damjana Murka
stane več kot celomesečno
šivanje na račun Mure.
COPATA
Mož postane copata, če je žena tečna,
kadar jo zebe v noge.
HREPENENJE
Kar misliš, zamre,
kar čutiš, odpre spomin na vse.
ODPRAVA
Se bo že kdo odpravil na politično odpravo,
v kateri bo odpravil neupravičene odpravnine?
ZDAJ
Preteklost in prihodnost sta odsev zdajšnosti.
HITENJE
Ko hitim, na koncu dohajam same traparije.

ČASOPISNA SATIRA
Narod brez humorističnega lista je zgubljen –
poglejte samo Hrvate in Slovence.
ŽANR
Pri nas nihče ne piše žanrske literature.
Preveč je vsakdanja.
SUBVENCIJA
Še dobro, da sem na subvenciji
in mi knjig ni treba pisati za bralce.
KONVENCIJA
Največja konvencionalnost
slovenske kulture je postalo
gnanje za nekonvencionalnostjo.
DRUGAČNOST
Želimo biti drugačni od enakih.
RETORIČNO
Kaj je alternativa brez mainstreama?
PRIZANAŠANJE
Treba je razumeti novinarje –
oni pač niso umetniki.
OBNAŠANJE
Komu pa naj bo moje vedenje podobno,
če ne meni?
DOBRA MAČEHA
Kdo bo upravičeno kritiziral državo,
ko bo subvencioniran še zadnji umetnik?
ODVEČ STRAH
Ne bojte se komercializacije slovenskega stripa
–
ni ga niti v kioskih.
STRIP
Narod si bo risal sodbo sam!
STRIPARSKA
Pametni pišejo, neumni rišejo.
ČAROVNIŠTVO
V roki besednega čarovnika.

SOL
Tudi brez soli postaneš žejen radosti.
MOŠKI SVET
V krutem moškem svetu
jih tudi moški dobivajo po pi... piskru.
TRENJA
Kar zatiraš,
te prej ko slej zatre.
TRAJNOST SLAVE
Slava ji!
NIČ VEČ
Nič več se ne bom ukvarjal
s filozofskima pojmoma »nič« in »več«.
KRAS
Kras je krasen.
VSE
Če Veliki Brat ve vse,
ni vprašanje, kdo je Veliki Brat,
ampak kaj je vse.
ENO – VSE
Vseeno ti ni takrat,
kadar ti vse ni eno.
LEVITEV
Ko je natakar prinesel cenik,
je ženin postal cinik.
VOZLI
Hujši ko so vozli,
slajši so razpleti.
ROGANJE
Naravi se človek ne more rogati –
ve se, kdo se zadnji smeje.
BLIŽINA
Z aforizmi se umikam bliže.
POLITIČNI VATLI
En dan sem se včlanil v politično stranko,
in ko sem si čez en teden premislil,
so me eno leto izpisovali.

SLABOST
Ker sem preslab za poslušnost,
sem predober za politiko.

KDO KOGA?
Ko diham,
sem dihan.

DETEKTIVKA
Slovenije ne bi znali pojasniti
niti Poirot, Holmes in Miss Marple skupaj.

LIRIKA
V jezičnosti čustev kraljuje umetnija besed.

FINÉ
Sveta bo konec, pravijo.
Še prej bo konec njih.
PRIDNOST
Kdo je bil bolj priden –
leta, ki so ves čas minevala,
ali jaz, ki sem ves čas pisal?
IZGON
Na strop imam obešeno leseno ptičko,
da ne pozabim, kaj izginja v naravi.
ZLO
Ko stane liter vode več od litra nafte,
veš da je šlo vse po zlu.
MADE IN SLOVENIA
Čeprav jemo hrano z vsega sveta,
je na koncu vse skupaj isti drek.
NEOPAZNI
Najbolj osvetljene ceste v Evropi imamo zato,
da bi nas opazili vsaj vesoljci.
MAŠČEVALNOST
Le zato, ker so te ugnali v kozji rog,
ti v njem še ni treba streljati kozlov.
RAZMERJA
Resnejša ko je stava,
bolj neresna je ocena tveganja.
GREŠENJE
Naredil sem kar nekaj napak,
zagrešil nobene.
PITNOST
Prej bo zmanjkalo pitne vode kot Coca-Cole.
AKADEMIJA
Megla razuma je zamenjala ogenj v srcu.

MORJE
Morski sporazum je zanetil
nesporazum na kopnem.
IZ METULJA V GOSENICO
Od zdravega duha v zdravem telesu
je prešel na bolnega duha v telesu profesionalnega športnika.
NA OČEH
Če se bo pedofilija
v cerkvenih vrstah nadaljevala,
bo treba v spovednice namestiti kamere.
PODOBNOST
Medalje so preveč podobne denarju.
HOTENJE
Velike želje so plod majhne gotovosti.
MINLJIVOST
Mnoge pravne osebe
bodo preživele mnogo fizičnih oseb.
BRIHTE
Nafte je vse manj,
avtomobilov vse več.
BIVALIŠČA
V barakah živi milijarda ljudi,
v gradovih le nekaj duhov.
ODPUŠČANJE
Drugi ti ponavadi odpustijo prej,
kot odpustiš samemu sebi.
PRIJATELJSTVO
Prijatelji na Facebooku –
neznanci na cesti.
KONVERTIT
Če v Sloveniji voliš tiste,
ki obljubljajo največ zelene,
si vsakokratni konvertit.

VRT
Poslanci naj bi bili cvet naroda.
Naj bi bili.
JEDRO
Močnejši kot je orkan,
bolj mirno je njegovo središče.
VOLITI
Na volitve ne greš takrat,
kadar je v tebi več anarhista
kot pa diktatorja ali demokrata.
NEVEDNOST
Koliko je vsega,
česar razum ne ve!
OBLEKA NAREDI
Bogataši v zemlji in nepremičninah so se
preoblekli v razcapane podeželane.
RAZUM
Vsi Slovenci dobro mislimo,
a redki dobro čutimo.
NERODNOST
Harmonika mi je všeč,
nerodnozabavna malo manj.
UDRIHANJE
Nacisti so tolkli druge narode,
komunisti svojega.
KRONA
Krona stvarstva je potolčena in umazana.
TRPLJENJE
Trpljenje je najbolj dolgočasna
pot do modrosti.
SREČA
Resnična sreča je skrita –
tako kot vsak dober kraj za žur.
SKLENJEN KROG
Filozofija najprej naloži, potem razloži.
DUHOVNOST
Podnevi razsvetljenje dosežeš s soncem,
ponoči z žarnico ali svečo.

PRIHODNOST
Kot krt ti jamo koplje smrt.
ATEIZEM
Bog je ateist,
verjame namreč vate.

