
 

1. Ζήτησα από τον Θεό ένα ποδήλατο, αλλά ξέρω ότι ο Θεός δεν λειτουργεί 
με αυτό τον τρόπο. Για αυτό, έκλεψα ένα ποδήλατο και ζήτησα από τον Θεό 
συγχώρεση. 
 
2. Μην διαφωνείς με έναν ηλίθιο. Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα σε 
νικήσει με την εμπειρία του. 
 
3. Θέλω να πεθάνω ειρηνικά στον ύπνο μου, σαν τον παππού μου… όχι 
φωνάζοντας και ουρλιάζοντας, σαν τους επιβάτες στο αυτοκίνητο του. 
 
4. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να σε πληγώσω. Αλλά 
εξακολουθεί να είναι στην λίστα. 
 
5. Το σεξ δεν είναι η απάντηση. Το σεξ είναι η ερώτηση. «Ναι» είναι η 
απάντηση. 
 
6. Οι γυναίκες μπορεί να είναι ικανές να προσποιηθούν έναν οργασμό. Αλλά 
οι άντρες μπορούν να προσποιηθούν μια ολόκληρη σχέση. 
 
7. Ζούμε σε μια κοινωνία που η πίτσα φτάνει στο σπίτι σου πριν από την 
αστυνομία. 
 
8. Το να κάνεις σεξ είναι σαν να παίζεις μπριτζ. Αν δεν έχεις καλό 
συμπαίχτη, καλό θα είναι να έχεις καλό χέρι. 
 
9. Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν μεγαλώνουμε, απλά μαθαίνουμε πώς να 
συμπεριφερόμαστε δημόσια. 
 
10. Οι άντρες έχουν δυο συναισθήματα: Πεινασμένοι και Καυλωμένοι. Αν τον 
δείτε χωρίς στύση, φτιάξτε του ένα σάντουιτς. 
 
11. Το φως ταξιδεύει πιο γρήγορα από τον ήχο. Γι’ αυτό μερικοί άνθρωποι 
φαίνονται φωτεινοί, μέχρι να τους ακούσεις να μιλάνε. 
 
12. Ο πόλεμος δεν καθορίζει το ποιος έχει δίκιο – μόνο ποιος έχει απομείνει. 
 
13. Αν συμφωνούσα μαζί σου θα ήμασταν και οι δυο λάθος. 

 
14. Το γρήγορο πουλί μπορεί να πιάσει το σκουλήκι, αλλά το δεύτερο 
ποντίκι θα πάρει το τυρί. 
 
15. Οι πολιτικοί και οι πάνες έχουν ένα πράγμα κοινό. Πρέπει να αλλάζονται 
και οι δυο συχνά, και για τον ίδιο ακριβώς λόγο. 

 
16. Παιδιά: Ξοδεύεις τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής διδάσκοντας τους να 
περπατάνε και να μιλάνε. Στη συνέχεια, περνάς τα επόμενα 16 χρόνια 
λέγοντας τους να κάτσουν κάτω και να σκάσουν. 
 
17. Γνώση είναι να γνωρίζεις ότι η ντομάτα είναι φρούτο. Σοφία είναι να μην 



τη βάζεις σε μια φρουτοσαλάτα. 
 
18. Δεν έφτασα μετά από αγώνες στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας για 
να γίνω χορτοφάγος. 
 
19. Αν πιστεύεις ότι κανείς δεν νοιάζεται αν είσαι ζωντανός, δοκίμασε να 
ξεχάσεις να πληρώσεις κάτι. 
 
20. Νόμιζα ότι ήθελα μια καριέρα, τελικά αποδεικνύεται ότι ήθελα ένα 
μισθό. 
 
21. Αν ο Θεός μας παρακολουθεί, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε 
είναι να είμαστε διασκεδαστικοί. 
 
22. Καλύτερα να παραμένεις σιωπηλός και να σε περνάνε για χαζό, παρά να 
μιλάς και να διώχνεις όλες τις αμφιβολίες. 
 
23. Πώς ένα μόνο σπίρτο μπορεί να ξεκινήσει μια πυρκαγιά στο δάσος, αλλά 
χρειάζεσαι ένα ολόκληρο κουτί σπίρτα για να ανάψεις μια φωτιά; 
 
24. Γνώριζες ότι τα δελφίνια είναι τόσο έξυπνα, ώστε μέσα σε λίγες μόνο 
εβδομάδες αιχμαλωσίας, μπορούν να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους να 
στέκονται στην άκρη της πισίνας και να τους πετάνε ψάρια; 
 
25. Τράπεζα είναι ένα μέρος που θα σου δανείσει χρήματα, αν μπορείς να 
αποδείξεις ότι δεν τα χρειάζεσαι. 
 
26. Το να πηγαίνεις εκκλησία δεν σε κάνει χριστιανό, όπως το να πηγαίνεις 
στο γκαράζ δεν σε κάνει αυτοκίνητο. 

 
27. Ποτέ, σε καμία περίπτωση, μην πάρεις ένα υπνωτικό χάπι μαζί με 
καθαρτικό το ίδιο βράδυ. 
 
28. Το να κλέβεις ιδέες από ένα άτομο είναι λογοκλοπή. Το να κλέβεις από 
πολλούς, είναι έρευνα. 
 
29. Γιατί κάποιος σε πιστεύει όταν του λες ότι υπάρχουν τέσσερα 
δισεκατομμύρια αστέρια, αλλά ελέγχει όταν του λες ότι ο τοίχος είναι 
φρεσκοβαμμένος; 
 
30. Μια καθαρή συνείδηση είναι συνήθως σημάδι κακής μνήμης. 
 
31. Οι φωνές μέσα στο κεφάλι μου μπορεί να μην είναι αληθινές, αλλά 
έχουν μερικές καλές ιδέες! 
 
32. Τα καλά κορίτσια είναι κακά κορίτσια που δεν τα έπιασαν ποτέ. 
 
33. Οι γυναίκες ποτέ δεν θα είναι ίσες με τους άντρες, εκτός και αν 
καταφέρουν να περπατήσουν στο δρόμο με μπυροκοιλιά και καράφλα, 
εξακολουθώντας να πιστεύουν ότι είναι σέξι. 



 
34. Γέλα με τα προβλήματά σου, όλοι οι άλλοι το κάνουν. 

 
35. Το γόνατο είναι μια συσκευή για να βρίσκεις τα έπιπλα σε ένα σκοτεινό 
δωμάτιο. 
 
36. Αυτός που χαμογελάει εν μέσω κρίσης έχει βρει κάποιον για να 
κατηγορήσει. 
 
37. Δεν είπα ότι είναι λάθος σου, είπα ότι κατηγορώ εσένα. 
 
38. Ο Θεός πρέπει να αγαπάει τους χαζούς ανθρώπους. Δημιούργησε τόσους 
πολλούς. 
 
39. Πίσω από κάθε επιτυχημένο άνδρα κρύβεται μια γυναίκα. Πίσω από την 
κατάρρευση κάθε επιτυχημένου άνδρα κρύβεται μια άλλη γυναίκα. 

 
40. Ποτέ μην τσακώνεσαι με άσχημους ανθρώπους. Δεν έχουν τίποτα να 
χάσουν. 
 
41. Πάντα να δανείζεσαι χρήματα από έναν απαισιόδοξο. Δεν θα τα 
περιμένει ποτέ πίσω. 
 
42. Ποτέ μην χτυπάς έναν άνδρα με γυαλιά. Χτύπα τον με ένα ρόπαλο του 
μπέιζμπολ. 
 
43. Οι απόψεις μου μπορεί να έχουν αλλάξει, αλλά όχι και το γεγονός ότι 
έχω δίκιο. 
 
44. Κάποιοι φέρνουν την ευτυχία όπου και αν πηγαίνουν. Άλλοι απ’ όπου 
και αν φεύγουν. 
 
45. Δεν είναι η πτώση που σε σκοτώνει. Είναι το ξαφνικό σταμάτημα στο 
τέλος. 
 
46. Οι συνωστισμένοι ανελκυστήρες μυρίζουν διαφορετικά στους νάνους. 
 
47. Φιλοξενία: το να κάνεις τους καλεσμένους σου να αισθάνονται σαν το 
σπίτι τους, ακόμα και αν θέλεις να βρίσκονταν σε αυτό. 

 
48. Δεν χρειάζεσαι ένα αλεξίπτωτο για να κάνεις ελεύθερη πτώση. 
Αλεξίπτωτο χρειάζεσαι μόνο αν θες να κάνεις ελεύθερη πτώση και δεύτερη 
φορά. 
 
49. Η νοσταλγία δεν είναι αυτό που συνήθιζε να είναι. 
 
50. Ανακάλυψα ότι ουρλιάζω με τον ίδιο τρόπο είτε αν είμαι έτοιμος να με 
κατασπαράξει ένας τεράστιος καρχαρίας είτε αν ένα κομμάτι φύκι αγγίζει το 
πόδι μου. 
 



51. Προσφορά είναι κάτι που δεν χρειάζεσαι σε μια τιμή που δεν μπορείς να 
αντισταθείς. 
 
52. Η ψυχίατρος μου είπε ότι είμαι τρελός και της είπα ότι θέλω και μια 
δεύτερη γνώμη. Είπε εντάξει, είσαι και άσχημος επίσης. 
 
53. Σκοπεύω να ζήσω για πάντα. Μέχρι στιγμής, όλα καλά. 

 
54. Τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία, αλλά σίγουρα 
κάνουν πιο εύκολη τη διαβίωση με τη δυστυχία. 
 
55. Διπλωμάτης είναι κάποιος που σου λέει να πας στο διάολο με τέτοιο 
τρόπο που ανυπομονείς για το ταξίδι. 
 
56. Έχουμε αρκετό έλεγχο για τα όπλα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι έλεγχο 
για τους ηλίθιους. 
 
57. Δεν είσαι ποτέ αρκετά μεγάλος για να μάθεις κάτι χαζό. 
 
58. Ένα μικρό αγόρι ρώτησε τον πατέρα του, «Μπαμπά, πόσο κοστίζει ένας 
γάμος;» Ο πατέρας απάντησε, «Δεν ξέρω γιε μου, ακόμα πληρώνω.» 

 
59. Με αρκετή ώθηση, μια χαρά πετάει ο γάιδαρος. 

 
60. Οι γυναίκες μπορεί να μην χτυπάνε πιο δυνατά, αλλά χτυπάνε χαμηλά. 
 
61. Υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ μιας αγκαλιάς και του 
να κρατάς κάποιον, έτσι ώστε να μην μπορεί να ξεφύγει. 
 
62. Δεν εμπιστεύομαι κάτι που αιμορραγεί για πέντε μέρες και δεν πεθαίνει. 
 
63. Η ανησυχία πιάνει! Το 90% των πραγμάτων για τα οποία ανησυχώ ποτέ 
δεν συμβαίνουν. 
 
64. Γιατί οι Αμερικάνοι επιλέγουν ανάμεσα από μόλις δύο άτομα που θέτουν 
υποψηφιότητα για πρόεδροι και από 50 για την Μις Αμερική; 
 
65. Αν δεν τα καταφέρεις με την πρώτη, η ελεύθερη πτώση δεν είναι για 
σένα. 
 
66. Συνήθιζα να είμαι αναποφάσιστος. Τώρα, απλά δεν είμαι σίγουρος. 
 
67. Όταν έχεις αμφιβολία, μουρμούριζε. 
 
68. Μου αρέσει η δουλειά. Με συναρπάζει. Κάθομαι και την κοιτάζω για 
ώρες. 
 
69. Ο Χριστός σε αγαπάει. Αλλά όλοι οι άλλοι πιστεύουν ότι είσαι μαλάκας. 
 



70. Το λεωφορείο είναι ένα όχημα που τρέχει με διπλάσια ταχύτητα όταν το 
κυνηγάς από όταν είσαι μέσα σε αυτό. 
 

Διαβάστε περισσότερα: 
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