
Risipiri
Dupa divort multi denigreaza casatoria, ca apoi senini sa se recasatoreasca.
  
  Unele femei sunt ca pastilele de chinina care se pot administra fara reteta, cel putin o data pe zi.
  
  in "iepoca de aur" ridicolul era indicat sa faca istoria.
  
  Cand vrea Sinodul sa scape de un episcop incomod, il face mitropolit.
  
  inca n-am reusit sa lamuresc aforismul: Suntem un popor de atei crestini sau suntem niste crestini atei?
  
  Spre Rai ne ducem pe o potecuta, iar in Iad pe o autostrada.
  
  Daca banul e ochiul dracului, de ce-l aduna preotii cu atata apetit?
  
  Nu toti oamenii au calitatea de a fi om.
  
  Nepasatorii sunt cei ce traiesc tot timpul la foc mic.
  
  Unii politicieni se odihnesc stand fericiti la umbra legilor.
  
  La un fumator, sanatatea i se scurge mai repede decat fumul de la pipa.
  
  Cel mai sincer omagiu adus umorului este surasul.
  
  Pentru draci, Iadul este Raiul lor.
  
  Savantul este ca si vinul. ii creste valoarea odata cu timpul.
  
  Dragostea, ca si boala, se vindeca la pat.
  
  inteleptul poate face pe prostul, dar invers e foarte greu.
  
  Uneori chiar si Soarele are dinti.
  
  Cand iubeste, femeia poate sfinti chiar si pacatul.
  
  Barza poate fi considerata ca e singura postarita care nu a ratacit coletul.
  
  Orice femeie are cel putin o clipa de virtute pe care o simte atunci cand ezita.
  
  Succesul este o implinire, nu o destinatie.
  
  in fiecare an, Pamantul ne ofera o calatorie gratuita in jurul Soarelui.
  
  Ca si curajul, disperarea nu are varsta.
  
  Un pacat il poti ignora, il poti nega, dar nu-l poti distruge.
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  in Feudalism, multi barbati isi cautau mirese dintre femeile latifundiare.
  
  Zic cei patiti ca femeia este o fiinta dumnezeiasca cu naravul dracului.
  
  Poti sa minti credibil doar cand esti sincer.
  
  Echipele de zgomot de la unele televiziuni se ineaca in propria lor nulitate.
  
  Sunt convins ca Parlamentul va dainui in ciuda deputatilor.
  
  Sunt parinti care nu-si bat copiii decat atunci cand sunt in legitima aparare.
  
  Ţine minte drumul care duce la crama, dar nu si cel de intoarcere.
  
  in batranete, de fapt, se naufragiaza.
  
  Efectul viagrei s-ar putea ca uneori sa fie umoristic.
  
  
  
  N. MIHU

Cuvinte cheie: sanatate  istoria  posta  crama  uta  zgomot  mag  gratuit  omagiu  pastile  calatorie  art
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/sanatate
https://www.sibiul.ro/cauta/1/istoria
https://www.sibiul.ro/cauta/1/posta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/crama
https://www.sibiul.ro/cauta/1/uta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/zgomot
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mag
https://www.sibiul.ro/cauta/1/gratuit
https://www.sibiul.ro/cauta/1/omagiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/pastile
https://www.sibiul.ro/cauta/1/calatorie
https://www.sibiul.ro/cauta/1/art

