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Глупост и ум,  
живот и смърт

Интелигентността е като бельото – важно е да я имате, 
но не е нужно да я показвате.

Само тъпаците са остроумни на за куска.
Оскар Уайлд

Главата е нещо хубаво, особено ако в нея има мозък.

Глупаците се учели от грешките си, а умниците – от чуж-
дите грешки. Значи умниците се учат от глупаците?

Имаш право да запазиш мълчание, защото каквото и да 
кажеш, бездруго ще бъде глупаво.

Приятелство – това е когато тъпите идеи идват в две 
глави едновременно.

Половината търсят братя по разум, другата половина – 
сестри по глупост.
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Скоростта на светлината е по-голяма от скоростта на 
звука. Тъкмо затова някои хора изглеждат умни, докато 
не започнат да говорят.

Стивън Райт

Със сигурност във Вселената има разумни същества, 
след като досега никой не е направил контакт с нас.

Колкото и да си умен, никога няма да убедиш някой глу-
пак, че е глупав.

Електронният мозък ще мисли вместо нас точно колко-
то електрическият стол умира вместо нас. 

Станислав Йежи Лец

Не бих казал, че си глупав. Глупав си, но не бих го казал.

Никой не е прекалено стар, та да не научи нов начин, по 
който да бъде глупав.

Умният човек е умен избирателно, в определени обла-
сти, а глупакът е универсален по своята същност.

Вродената глупост винаги ще превъзхожда изкуствения 
интелект.

Разбираш колко си глупав, когато събудиш някого с въ-
проса дали спи.

В морето с тъпаци той е Посейдон.
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Никога не подценявайте силата на глупаците, обедине-
ни в големи групи. 

Много е лесно да покажеш, че си умен. Намисляш си да 
кажеш нещо глупаво, но после не го казваш.

Сам Левинсън

Група от идиоти, водена от умен човек, може да победи 
група от умници, водена от идиот.

Няма глупави въпроси. Обаче глупави хора има.

Който се смее последен, сигурно бавно е схванал сме-
шката.

Има дни, когато се възхищавам от себе си. Други дни 
обаче си намирам ключовете в хладилника.

Фактът, че медузите нямат мозък, а са оцелели 650 ми-
лиона години, е много показателен.

Трите условия да бъде човек щастлив са да бъде глупав, 
егоист и в добро здраве. Макар че ако глупостта липсва, 
останалото не върши работа. 

Гюстав Флобер

Каквото не му достига по отношение на интелигент-
ността, той наваксва с глупостта си.

Този жесток човек лишава някое село от радостта да 
има местен идиот.
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Не е изключено и на прага на смъртта да е окачена под-
кова, носеща щастие.

Станислав Йежи Лец

Според повечето проучвания хората най-много се стра-
хуват от говоренето на публично място. Чак след това е 
страхът от смъртта. Нормално ли ви се вижда? За обик-
новените хора това значи, че на погребение онзи, който 
държи словото, се чувства по-зле от човека в ковчега. 

Джери Зайнфелд

Докато е жив, човек е безсмъртен. Минута преди смър-
тта си той продължава да е безсмъртен. Минута по-къс-
но обаче печели Бог. 

Ели Визел

Милиони мечтаят за безсмъртие, а се чудят какво да 
правят, ако следобедът е дъждовен.

Сузан Ърц

Преставам да се оплаквам, щом се сетя, че когато Мо-
царт е бил на моята възраст, от три години е бил мъртъв.

Том Лерър

Не зная всичко, което ме очаква, но каквото и да стане, 
ще го приема със смях.

Хърман Мелвил

Ако умирате в асансьор, гледайте да натиснете бутона за 
нагоре.

Сам Левънсън
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Наградата на великите е, че много след смъртта им чо-
век не е напълно сигурен дали са умрели.

Жюл Ренар

Ако сте си легнали да поспите, а някоя муха ви е хареса-
ла, само смъртта може да ви раздели.

Голямо облекчение ще бъде смъртта: край на интервю-
тата.

Катрин Хепбърн

„Казах ви, че съм болен!“
Надпис на надгробен камък

Съгласен съм, че трябва да изживявам всеки свой ден 
като последен, и точно затова нямам чисто бельо. Кой 
би искал да прекара последния ден от живота си в пране? 

Със смъртта Бог ни казва да не се правим на толкова 
важни.

Животът е мъчително занимание. Който живее, умира.
Станислав Йежи Лец

Току-що прочетох книгата „Сто неща, които да напра-
ви човек, преди да умре“. Много се изненадах, че нито 
едно от тях не е да вика за помощ.

Ако ми оставаше седмица живот, сигурно щях да отида 
в Ирландия. В Япония. И в Перу. Бих искал да видя и 
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Гранд каньон. Както и другите два океана. Доста зает ще 
бъда тази седмица.

Много се надявам да ме погребат в поза, която да обър-
ка археолозите на бъдещето.

Бен Крошо

Искам да умра спокойно, както е умрял дядо ми – дока-
то е спял. А не да пищя и да крещя като хората, които е 
возил с автомобила си.

Боб Мънкхаус

Никога не чукай на вратата на Смъртта. Натисни звъне-
ца и бягай. Смъртта мрази да чукат на вратата ѝ.

Човек може да умре на остров Света Елена и без да е 
Наполеон.

Станислав Йежи Лец

Бог ме е пратил на Земята, за да свърша определена ра-
бота. В момента обаче така изоставам с това, което имам 
да свърша, че явно никога няма да умра.

Проявете куража да живеете. Всеки може да умре.
Робърт Коуди

Еднакво струва да заплатиш с живота си или да запла-
тиш със смъртта си. Аз избрах да живея вечно или да 
умра, докато се опитвам да го постигна.

Станислав Йежи Лец


