
Aforizma nga përmbledhja  
“Dituria më përndjek, por unë jam më i shpejtë. 1401 fjalë (jo dhe aq) të urta” 

 

AFORIZMA 
- Aforizma nuk përputhet kurrë me të vërtetën: o është gjysëm e vërtetë, o është një e vërtetë e gjysëm. Karl 
Kraus  

ABORTI 
- Kur e dashura ime mbeti shtatzënë, i ati në fillim ishte kundër abortit. Pastaj më pa dhe patëm të njëjtin 
mendim. Dario Vergassola  

- Abortist nuk lind, por bëhesh, nëse të lejojnë të lindësh. Guido Clericetti  

AGONIA 
- Agonia: aperitivi që pararend vdekjen. Roberto Gervaso  

AKSIDENTI 
- Frenk Sinatra pësoi një aksident të tmerrshëm. Po bënte një shëtitje kur e përplasi një motoskaf. Dean 
Martin  

AKTORI 
- Aktori është një tip që nëse nuk flet për të, nuk të dëgjon. Marlon Brando 
- Aktori: i vetmi hipokrit i sinqertë. William Hazlitt 
- Aktorët e sotëm zotërojnë të gjithë shkallën ë ndjenjave: nga A-ja te B-ja. Dorothy Parker  

AKTORJA 
- Gjëja më e rëndësishme për një aktore është se duhet të dijë të qeshë e të qajë. Unë, nëse duhet të qaj, 
mendoj për jetën time seksuale; nëse duhet të qesh mendoj për të njëjtën gjë. Glenda Jackson  

- Punoj në fushën e spektaklit që prej 10 vjetësh dhe kam fituar aq popullaritet sa mund të punoj fare kollaj si 
agjent sekret. Pierfrancesco Poggi  

- Kur një aktore, për vite me radhe, nuk dëshiron të tregojë emrin e babait të djalit të saj, do të thotë se nuk e 
di se cili është. Antonio Amurri  

AJRI I KONDICIONUAR 
- Ajër i kondicionuar: impiant modern që të lejon të marrësh një plevit jo vetëm në dimër. Anonim  

ALTRUISTI 
- Altruist është një tip që i ka bërë keq llogaritë e veta. Roberto Gervaso  

AMERIKA 
- Jesse Jackson do të ishte një president i shkëlqyer i SHBA, vetem në qoftë se nuk do të ngulte aq shumë 
këmbë për të qenë zezak me çdo kusht. Anonim  

- Amerika është një gabim; një gabim gjigand, megjithatë është një gabim. Sigmund Freud  

- Fitoret e vetme të mëdha të Shteteve të Bashkuara pas luftës së dytë botërore kanë qenë Coca Cola dhe 
blu xhinset. Horst Krüger  

- Amerika është një vend i madh, por i bërë nga njerëz të vegjël. Roberto Gervaso  

- Merita e Kristofor Kolombit nuk qëndron aq në faktin se zbuloi Amerikën, sa në faktin se më pas ndenji atje. 
Alberto Moravia  



- Asnjëherë nuk kam kuptuar se përse Kristofor Kolombi u bë i famshëm vetëm se zbuloi Amerikën. Amerika 
është aq e madhe sa nuk kishte si t'i dilte huq. Jacques Tati  

ANGLIA 
- Një anglez edhe pse vetëm, formon në mënyrë të rregullt rradhën me një person. George Mikes  

- Ai që e ka provuar ndonjëherë kafen angleze e kupton më së miri përse ata parapëlqejnë çajin. Pierre 
Daninos  

- Në Angli është kollaj të dallosh dimrin nga vera: gjatë verës shiu sikur s'është i ftohtë. Colin Wilson  

- Ajo që anglezët e quajnë dashuri mjafton vetëm sa për të ruajtur racën. Anonim  

- Anglezët të shtrëngojnë dorën vetëm në rrethana tragjike, si në funerale ose në dasma. Anonim  

- Çdo anglez është një ishull në një ishull. Pierre Daninos  

- Burri im është anglez. Tipik anglez. Është shumë i rezervuar. Në fakt vetëm pasi u martuam, mësova se 
donte të fejohej me mua. Kit Hollerbach  

- Unë e di përse dielli nuk perendon kurrë në Perandorinë britanike: Zoti nuk i beson një anglezi në errësirë. 
Duncan Spaeth  

- Gjatë dimrit xhirova një film në Angli. Bënte aq ftohtë, sa për pak u martova. Shelley Winters  

E ARDHMJA 
- E ardhmja më intereson shumë, meqënëse më duhet të kaloj pjesën tjetër të jetës sime. Charles F. 
Kettering  

- As e ardhmja s’është më si një herë e një kohë. Hermann Josef Abs  

ARGËTIMI 
- Argëtimi është si të siguruarit e jetës: sa më plak të jesh, aq më i shtrenjtë bëhesh. Ken Hubbard  

- Për gratë argëtimet e pafajshme nuk ekzistojnë; nëse puna është e pafajshme, ato nuk ndjejnë asnjë lloj 
kënaqësie. Moritz Gottlieb Saphir  

ARMIQTË 
- Ideale do të ishte të lindje pas vdekjes së armiqve të tu. Stanislaw Jerzy Lec  

- Duhet të kujdesemi për armiqtë tanë, sepse vetëm ata na janë besnikë. Fritz Benscher  

- Duajini armiqtë tuaj. Në këtë mënyrë mund t’i dëmtoni reputacionin. Stanislaw Jerzy Lec  

- Armiku i vërtetë nuk të lë kurrë. Stanislaw Jerzy Lec  

- Kur armiku i fërkon duart nga kënaqësia, është çasti më i mirë, se ti i ke të lira. Stanislaw Jerzy Lec  

- Bibla na mëson t’i duam armiqtë njëlloj si miqtë, ndoshta se janë njëlloj. Vittorio De Sica  

- Fali armiqtë e tu, por mos harro kurrë emrat e tyre. John Kennedy  

- Nuk i bëj keq as një mize. Edhe për faktin se janë të tjerë armiqtë e mi. Roberto Gervaso  

ARSYEJA 
- Sa e sa herë arsyeja e ka gabim! Wilhelm Muhs  



ARTI 
- Arti modern quhet kështu, sepse nuk ka asnjë mundësi të bëhet antik. Nikita Krushov  

- Jeta e imiton artin më tepër se sa arti e imiton jetën. Oscar Wilde  

ARTISTI 
- Jam i mendimit se artistët duhen paguar të paktën sa hidraulikët. William Burroughs  

- Unë besoj se artisti nuk duhet të shitet përveçse për para. Beppe Grillo  

- Artisti diletant imiton, ai profesionist vjedh. Lionel Triling  

ASGJËJA 
- Të mos bësh asgjë është gjëja më e vështirë në botë. Oscar Wilde  

ASKETI 
- Asketi: karakter i dobët që i dorëzohet tundimit për të hequr dorë nga një kënaqësi. Ambrose Bierce  

- Asketët janë njerëz që mund të heqin dorë nga gjithshka përveç nga heqja dorë. Ralph Boller  

AVOKATI 
- Avokati është një xhentëllmen që ju shpëton pasuritë nga armiqtë tuaj, duke i mbajtur për vete.Henry Peter 
Brougham  

BALETI 
- Kur shkon në një shfaqje baleti, sheh vajza që kërcejnë në majë të gishtërinjve. Po përse nuk marrin vajza 
pak më të gjata xhanëm? Greg Ray  

BANJO 
- Është e rrezikshme të bësh banjo para se të kalojnë tre orë nga ngrënia e kërpudhave helmuese. Cavanna  

BANJO DIELLI 
- Nuk më pëlqen të bëj banjo dielli. E kam lëkurën shumë të bardhë. Me sa duket më kanë transplantuar 
lëkurën e një të vdekuri. Herën e fundit që shkova në plazh e u shvesha, një doktor insistoi gjatë për të më 
bërë një autopsi. Matteo Molinari  

BASKETBOLLI 
- Do të më pëlqente të hidhja poshtë idenë se basketbolli nuk është çështje për jetë a vdekje. Përkundrazi, 
mendoj se është diçka shumë më e rëndësishme. Lee Rose  

BASHKËBISEDIMI 
- E keqja e bashkëbisedimit është se duhet të dish edhe të dëgjosh. Roberto Gervaso  

- Bashkëbisedimi: monolog në prani të të tjerëve. Anonim  

- Po qe se artit të bisedimit do t’i jepnim rëndësinë e duhur, rritja demografike do të ishte më e vogël. 
Stanislaw Jerzy Lec  

- Bashkëbisedimi: konkurrencë zërash ku ai që po merr frymë quhet dëgjues. Anonim  

- Arti i bashkëbisedimit është t’i fshehësh bashkëbiseduesit mjerimin e tij. Marina Cvetaeva  

- Bashkëbisedimi midis Adamit dhe Evës ishte i vështirë, sepse nuk dinin kë të merrnin nëpër gojë. Anonim  

- Në bisedat gjatë një feste askush nuk jep ndihmesë më të madhe se ata që mungojnë. Audrey Hepburn  

- Të bisedosh është arti i të folurit pa u menduar. Victor de Kowa  



BASHKËJETESA 
- Asgjë nuk ndan më tepër dy persona se sa bashkëjetesa. Marie von Ebner-Eschenbach  

- Ja maksimumi i bashkëjetesës: banesa të ndara e vizita të ndërsjella. Oliver Hassencamp  

- Dikur njerëzit ishin më afër me njëri tjetrin. Ndryshe nuk bëhej: armët e zjarrit e kishin largësinë e gjuajtjes 
të kufizuar. Stanislaw Jerzy Lec  

- Që dy persona të jetojnë së bashku është një nga mrekullitë më të mëdhaja; në fakt në pjesën më të 
madhe të rasteve kjo nuk ndodh, sepse fshihet nga fakti se nuk lihen dot. Ludwig Marcuse  

BELBËZIMI 
- Një tip vuante tmerrësisht nga belbëzimi: në gojën e tij edhe fjala më e thjeshtë bëhej telenovelë. Medail  

BEQARI 
- Beqari preferon të dojë diçka që nuk ka, në vend që të ketë diçka që nuk don. Anonim  

- Beqari: burrë që ka humbur rastin të bëjë të palumtur një grua. Garland J. Pollard  

- Nuk martohem sepse nuk më pëlqen të kem njerëz të huaj në shtëpi. Alberto Sordi  

- Zoti e di përse i mbron priftërinjtë e vet nga martesa. Anonim  

- Beqaria nuk trashëgohet. Arthur Bloch  

- Jam kundër privilegjeve të klerit; kërkoj heqjen e beqarisë. Markus M. Ronner  

- Beqari: burrë që ka nxjerrë mësime nga përvoja e të tjerëve. Peter Ustinov  

- Beqari është një njeri që nuk bën kurrë të njëjtin gabim një herë. Ed Winn  

- Beqare: grua që ka thënë jo një herë më tepër. Inge Meysel  

- Beqarët janë egoistë të tmerrshëm: e duan të gjithë për vete ngrohtësinë e shtratit. Wilhelm Mühs  

BESIMI 
- Ne i besojmë vetëm asaj që shohim. Pra, që nga shpikja e televizorit, besojmë në gjithshka. Dieter Hilde 
Brandt  

- Mënyra më e sigurtë për të fituar besimin e të rinjve është të mos jesh babai i tyre.  Henry de Montherlant  

- Të mendosh është sforcim, të besosh një luks. Ludwing Marcuse  

BESNIKËRIA 
- Kulmi i besnikërise: në krahët e një gruaje tjetër të mendosh për tënden. Roberto Gervaso  

- Besnikëria është shpikje e egoizmit për të tërhequr besimin. Le Rochefoucauld  

- Besnikëria është mbi të gjitha mungesë fantazie. Roberto Gervaso  

BIGAMIA 
- Kush dëshiron një Evë joshëse e në të njëjtën kohë një amvise të mirë vështire se do të mund ta mënjanojë 
bigaminë. Charles Baudelaire  

- Sipas meje nuk është e nevojshme që të rritet ndëshkimi për bigaminë. Një burrë bigam ka dy vjehrra: 
ndëshkimi më duket se mjafton. Sir Winston Churcill  



- Bigamia: perversion me shije për të cilin urtësia e ardhshme do të na japë një ndëshkim me emrin trigami. 
Ambroce Bierce  

- Bigamia: tentativë për zvogëlimin e së keqes duke e dyfishuar. Helmar Nahr  

- Bigam është ai që, sipas gjasës, kryen nga dy herë edhe gabime të tjera. Peter Sellers  

- Bigamia: një grua më tepër. Monogamia: e njëjta gjë. Oscar Wilde  

 


