
Aforismy z knížek Jindry Konečného
Některý novinář je spíš otrokář, který vás vykořisťuje na plantážích svých tlachů.

Svoboda je déšť do naší vyprahlosti. Ale každý z nás potřebuje jiné množství vláhy. Ten, kdo 

přežil záplavu, touží po suchu.

Dějiny začínají v okamžiku, kdy je vysvětlujeme.

Napřed jsme dětmi vůči našim rodičům. V průběhu času jsou rodiče našimi dětmi.

Nejen revoluce, ale i láska požírá své děti.

Nejsem jako voda bez chuti, bez barvy a bez zápachu. Jsem duha. Smrdím rumem a mám 

chuť člověčenství.

Až se bůh rozhodne pro nový experiment, doporučím mu, aby jej opět nezkoušel na lidech.

Hamlet říká: Být poctivým znamená být jedním z deseti tisíc. Bohužel těch deset tisíc 

převálcuje toho jednoho.

Nejhorší je, když si koleduješ o pár facek a místo toho tě někdo kopne do břicha.

Kolik učitelů už zpohlavkovalo geniální hlavy.

Kdykoliv mi někdo řekne „nad tím zůstává rozum stát“, vždycky se zeptám, kam rozum jde a 

jestli si náhodou nespletl směr.

Nevěřte tomu, že pomluvy nejsou pravdivé. Jsou! Alespoň pro ty, kteří je rozšiřují.

Když vidím hezkou ženu, s kterou se nesetkám, říkám: Osud šel kolem mě, aniž by si mě 

všimnul.

Nemyslím si, že se má člověk chovat jako génius. Stačí, když se nechová jako blbec.

Prasata se často dívají na lidi a říkají: „Tak takové svině bychom nemohli být.“

Mlčení je stejné jako nebýt. Ale vesmír ještě neodpověděl na žádnou otázku.

Ti, kteří se ohánějí svojí svobodou, si málokdy uvědomí, že svobodný je také člověk, kterého 

chtějí ponížit svojí svobodou.

Vážení, buďte realisté. Vesmír je absolutní nic proti zbytku světa.

Chcete mít více času pro sebe a pro své bližní? Přestaňte se pomlouvat.

Mnoho lidí se chová jako pes, který nekouše, a jsou zmijemi, které uštknou.



Byl jsem tak milován, že mě mnozí museli až nenávidět.

Prožil jsem tolik drsností, že mě nepřekvapí ani pravda.

Lež má krátké nohy, ale hodně toho naběhá. Pravda je lenivá.

Dnes jsem napsal ženě: „Miluji Tě navždy.“ Zdánlivě je to hloupost. Co je dvacet, třicet, 

padesát let naší lásky proti věčnosti?! Ale právě touto větou jsem věčnost pokořil.

Zřejmě dost podložený názor: Abys nastolil spravedlnost, musíš ublížit spoustě lidí!

Ideál socialismu se nám nepovedl… To ještě neznamená, že neměl pozitivní hodnoty.

Věčnost není věcí ideologů. Věčnost je věcí pokory.

Nevýhoda vývoje od opice k člověku je v tom, že když opice slezly ze stromů, zapomněly si 

říct, která s kým bude kamarádit.

Součty našich minulých hříchů nás vedou k dalším nepředvídatelným životům.

I ten, kdo chce ignorovat minulost, nesmí zapomenout, že minulost existuje.

Češi jsou možná jediný národ, který si myslí, že historii ukecá prostřednictvím podrazů.

Mám rád lidi. Ale dav není demokracie.

Když budeš hledat pouze sebe, bude láska jen setinou tvého já.

Právo na pravdu nejvíc ubližuje pravdě.

Svoboda je déšť do naší vyprahlosti. Ale každý z nás potřebuje jiné množství vláhy. Ten, kdo 

přežil záplavu, touží po suchu.

Svoboda je hodnota zkušenosti. Je to druh umění. Ne každý dokáže být svobodný.

Všechny naše prohry jsou důsledkem naší víry ve vítězství.

Rychlost, kterou míjíme svět kolem nás, odpovídá naší neschopnosti jej vnímat

Naše duše hledá skulinu, která ji vede k věčnosti. Ale kdo se do té skuliny strefí?

Když se potkají dvě duše.... může z toho být i velká láska.

Kdykoli potkám krásnou, neznámou ženu, jsem přesvědčen, že je něco nového pod sluncem.

I když měla dobrou paměť, občas se někde zapomněla.

Sice se chybami člověk učí, ale… Ale proč být geniální?

V politice je to jako v manželství. Když podvedeš ženu, musíš se tvářit, že se nic nestalo.



Než se spojit s ďáblem, abych dosáhl cíle, raději nemám cíl.

Nikdo z nás přesně neví, co je pravda. Všichni ale víme, že je neustále pronásledovaná.

Rád bych věděl, jaký kapitál hýbe věčností.

Institut lidství je zákeřný. Bůh jej zlidšťuje láskou.

Na stránkách novin dokážou novináři ukřižovat i tuto dobu.

Nikdy jsem nepochopil, zda muž a žena jsou součtem různých světů, nebo jednoho světa. Ale 

to asi záleží na muži a ženě.

I tato pohádka, milé děti, skončila stejně jako všechny ostatní revoluce. Idealisté a snílci byli 

podvedeni.

Ctnost dějiny nedělá. Je ale pravdou, že dějiny ovlivňuje!

Na počátku všeho bylo sice slovo, ale Bůh asi nevěděl, o čem je řeč.

Kdo žije bez slávy, říkám, že prožije svůj život naplno!

Naše nevýhoda je v tom, že nikdy neuslyšíme poděkování dětí, které jsme nepřivedli na svět.

I blbec má právo na svou identitu. Tím pádem mají dějiny právo na svou úchylku.

Opravdová duše nenosí maskovací plášť.

Kdykoliv slyším dětský pláč, říkám si: „Jak moc ti malí už vědí o životě.“

Pánové, buďte k ženám tolerantní. Vždyť je to pokus Pánaboha s vaším žebrem.

Jídlo a sex mají jedno společné. Nesmí se předstírat.

Svým ženám jsem naprosto věrný: žádnou z nich nepodvádím.

Žijte mimo zákon. Uvědomte si, kolik svinstva vám zákon dovoluje.

Rovnoprávnost je veselý příběh o tom, jak muž a žena si dokonale rozumějí.

Milosrdenství je také druhem vykořisťování

DEMOKRACIE je možnost rozdělat oheň třením dvou dřívek. Diktátoři vymysleli zápalky.

Pochopitelně je taková žena, s kterou bych chtěl žít celý život. Ale víte, kolik jich je?

Slušný člověk není slušným člověkem, pokud se nedokáže o slušnost porvat.

Každý, kdo dopil láhev, ví, že do toho prázdna může vložit jakoukoli myšlenku.

Žádná, ani ta nejdokonalejší kosmická raketa nedokáže překonat přitažlivost lidské duše.



Zjistil jsem u mladé generace jeden zajímavý fenomén. Bude pologramotná. Díky esemeskám 

sice bude umět číst, ale také díky esemeskám nebude umět psát.

Škoda, že nikdo ještě nedokázal rozluštit písmo dinosaurů. Abychom třeba zvěděli, jak se 

ubránit vyhynutí? Ale ne. Mohli bychom se alespoň dočíst, jak přežít jako oni 65 tisíc let!

Vývoj lidstva může mít v podstatě čtyři fáze. Jsem pokrok! Jsem pokrok! Jsem pokrok! Jsem 

debil!

Věčnost má neustále stejně zoufalou otázku: Ještě existuje člověk? Ano? Fuj, to jsem si 

oddychla.

Zakázali mi práci. Nemohu však říci, že zakázané ovoce nejlépe chutná.

Blázen supluje genia s tou výhodou, že blázen je užitečnější.

Dějiny vypadají jako telefon, ve kterém se lidé nedokážou domluvit.

Kdybychom každou slzu, která skane při pohřbu, proměnili ve vlídné slovo v životě mrtvého, 

byl by svět krásnější.

Víte, kdy bude v Čechách nejhůře? Až i kapsáři budou nezaměstnaní.

Mám rád ministra zdravotnictví. Je to moudrý člověk. Varuje, že kouření škodí zdraví. Vidíte, 

o alkoholu to nikdy neprohlásil.

My, filozofové, neuznáváme čas. Pouze občas potřebujeme vědět, kolik je právě hodin.

Určitě jednou před pánem bohem obstojím lépe, než před kecy lidí, kteří mě pomlouvají.

Přiznávám, že jsem spolupracoval s StB. Kdykoliv totiž přišli za mnou a řekli: "Půjdete s 

námi", tak jsem s nimi šel.

Kolik učitelů už zpohlavkovalo geniální hlavy.

Ze všech druhů radikalismů je nejradikálnější lidská blbost.

Žádný člověk se ještě nejspíš nenarodil do své doby vhodně.

Vypadat dobře je jeden ze způsobů, jak maskovat skutečný stav.

Největším dobrodružstvím, které můžete prožít, je být poctivým. To vám jde stále o život a 

nic dobrého se o sobě nedovíte.

Politik je často člověk, který bere život tak vážně, že mu ani nerozumí.

V politice je to jako v manželství. Když podvedeš ženu, musíš se tvářit, že se nic nestalo.



Některé myšlenky jsou tak krásné, že je přímo zločinem, chtít je uskutečnit.

Děti vás zklamaly? Vraťte se ke snům.

To je pořád boj proti alkoholu, boj proti alkoholu. Ale mohl by mi někdo jmenovat jedinou 

bitvu nebo revoluci, kterou vyhráli abstinenti?

Kdykoli škrábu brambory, mám přání, aby Kolumbus objevil Ameriku až příští rok.

Iluze snílka: Sen, že jednoho dne všichni politici budou normální.

Čas je individuální hodnota. Když si dám rande s ženou na pátou hodinu, přijde v jiných pět 

hodin, než ve kterých jsem ji čekal já.

Autostop je druhem sponzorování. Ten, kdo má auto a někoho sveze, sponzoruje vlastně toho, 

kdo auto nemá.

Láska bude rychleji umírat, až bude vynalezen stroj na čtení myšlenek.

Potkali se tři. Skin, Róm a humanista. Skin s Rómem si řekli: Zmlátíme jej? To víte, že jej 

zmlátili.

(Veršovaná) rada politikovi: Chceme se dostat do Evropy, viď? Však dávejme si pozor, kde je 

hlava a kde řiť.

Kdykoliv škrábu brambory, mám přání, aby Kolumbus objevil Ameriku až příští rok.

Ňadra jsou jako psí spřežení. Když jsou velká, daleko to dotáhnou.

Problém lásky dneška je i v tom, že když se zamilujete do nějaké ženské, zjistíte někdy, že je 

chlap.

Průser? Ne, to ještě není vyjádření našeho vztahu k životu!

Revoluce je sen bláznů o tom, že mohou změnit svět. Svět se ale nenechá změnit. Svět 

můžeme jenom prožít. Třeba i revoltou.

I na hřbitově existuje generační problém. Mladší nebožtíci vytlačují ty starší nebožtíky.

Žiji v době, ve které televize zapomněla na člověka.

Naše lidské omyly jsou jediným důkazem toho, že člověk existuje.

Na okně jsem chytal motýla, který bil bezmocně svými křídly do skla. Volal jsem na něj: "Já ti 

chci dát svobodu." A čím dál víc jsem jej drtil v ruce.



Masaryk možná svojí snahou vtisknout české politice mravnost, ublížil Čechům víc než 

kdokoli jiný v jejich dějinách. Vezměte si jen tu směšnou tezi, jak u nás „zvítězí pravda a 

láska nad lží a nenávistí“… Jistě, bylo by to hezké, kdyby se to tak dálo vždy!

Lidská společnost by mohla být velice inteligentní, ale bohužel do toho vstoupily reklamy.

Člověk, který svou duší „obsáhne celé nekončeno“ (a ono to skutečně lze), tak takový 

dosáhne dál, než všechny vesmírné sondy.

Někteří vzdělaní lidé se domlouvají s vesmírem pouze prostřednictvím radiových vln. Je to 

možná ten vůbec nejhorší způsob komunikace.

Bývá ve vzduchu až příliš mnoho lží… na takový malý prostor života!

Racionalismus člověka neutváří, ale deformuje.

Trpaslíci rádi šlapou velkým na stín.

Jestliže nepochopíme svobodu jako smysl pro odpovědnost, potom žádný jiný pojem z nás 

neudělá větší idioty.

Řekla´s mi, že jsem pro tebe vzduch. A já pochopil, že mě potřebuješ k životu.

Střízliví lidé se nikdy nepřiblíží k podstatě člověčenství. To ještě neznamená, že musejí být 

opilí.

Nevěřím technice. Napodobuje přírodu, ale není tak věčná.

Život je krásný v tom, že potkáš i dobré lidi.

Teorie relativity není o čase. Teorie relativity je o vášni.

Když sloužíš zájmu některých lidí, berou tě v ochranu. Když sloužíš zájmu lidstva, nezastane 

se tě nikdo.

Nikdy jsem nepochopil, zda muž a žena jsou součtem různých světů, nebo jednoho světa. Ale 

to asi záleží na muži a ženě.

I tato pohádka, milé děti, skončila stejně jako všechny ostatní revoluce. Idealisté a snílci byli 

podvedeni.

Ctnost dějiny nedělá. Je ale pravdou, že dějiny ovlivňuje!

Na počátku všeho bylo sice slovo, ale Bůh asi nevěděl, o čem je řeč.

I sebevědomí může být určitým stupněm hlouposti.




