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gudarna vill skydda ger de dårskap.” Jag tror ni fattar, om ni inte fattar 
trögt.

I det avslutande kapitlet ger jag alla och ingen rätt. Både tes och antites 
gäller, precis som i verkligheten. ”Äktenskapet förenklar livet och 
komplicerar dagarna” tyckte Jean Rostand, hans granne tyckte väl att 
”Äktenskapet förenklar dagarna och komplicerar livet”. 

Den här boken är en hälsning till dem som gillar att ifrågasätta, 
missförstå och tvivla. ”Alla mina dagar är avsked”, sa François René 
de Chateaubriand. ”Alla mina dagar är hälsningar”, säger Magdalena 
Dziurlikowska.

Inledning

Jag får ut mycket av visdomsord. Till och med när jag vänder på dem. 
Vissa aforismer älskar jag, de finns inte i den här boken. Andra lämnar
mig förvirrad, det är dem jag lekt med. De omvända citaten står i fet stil.

Det inledande kapitlet handlar om hur världen ändras medan citaten 
består, ouppdaterade tills nu. ”Det finns ingen liten fiende” varnar det
gamla amerikanska ordspråket men vad USA snarare tycks behöva är: 
”Det finns ingen stor fiende.” Det skotska ordspråket ”Hjälp mig inte
upp innan jag fallit” har snarare ersatts av ”Hjälp mig upp innan jag 
fallit” i enlighet med modern preventiv sjukvård och psykologi. Pablo 
Picasso: ”Att söka betyder ingenting i konsten. Det som räknas är att 
finna.” Med den attityden skulle han inte bli långlivad samtidskonstnär.
”Att söka betyder allt i konsten. Att finna är ingenting” är snarare det
som uttrycks idag.

I nästa kapitel vrider jag defaitism till glädje. När misantropen Louis-
Ferdinand Céline hävdar: ”Att lita på människor är redan det att ta livet 
av sig en smula”, så ler jag i samförstånd, men hela mitt liv går ut på det 
motsatta så jag måste ändå framhålla: ”Att inte lita på människor är att 
ta livet av sig en smula”. ”En vän är den som vet allt om dig och ändå 
tycker om dig” yttrades av gentlemannen Elbert Hubbard och det är inte 
surt på något sätt men visst är det så att ”En fiende är den som vet allt
om dig och ändå hatar dig.” Hm, varför hatar de mig, tänker man, jag 
som är en så fin person!

I det tredje kapitlet är jag på dåligt humör och gör jämmer och elände 
av ordspråkens spirande optimism. ”Den som gudarna vill skydda ger 
de förstånd” framhärdar Mahabharata, men jag säger eder: ”Den som 
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Du ändrade nya värld

Allt sker till det sämsta i den bästa av världar.
Allt sker till det bästa i den sämsta av världar.
Armand Sully Prudhomme

Av alla faror är den största att överskatta sin fiende.
Av alla faror är den största att underskatta sin fiende.
Pearl Buck

Det finns ingen stor fiende.
Det finns ingen liten fiende.
Amerikanskt ordspråk

Varje dag läser vi utan större förvåning om saker som vi ser om-
kring oss och då förvånas vi inte heller det minsta.
Varje dag läser vi med stor förvåning om saker som vi ser omkring oss 
utan att det förvånar oss det minsta.
Philip Dormer Stanhope Chesterfield

Fotografi är lögn. Och film är lögn tjugofyra gånger i sekunden.
Fotografi är sanning. Och film är sanning tjugofyra gånger i sekunden.
Jean-Luc Godard
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I framtiden kommer ingen att vara berömd.
I framtiden kommer alla att vara berömda i en kvart.
Andy Warhol

Ställ en hederlig man i rampljuset och han kommer att handla som 
en skurk.
Ställ en skurk i rampljuset och han kommer at handla som en hederlig 
man.
Napoleon I

Om man alltid är rättfram, kan man då förbli en människa?
Om man alltid är försiktig, kan man då förbli en människa?
Alexander Solsjenitsyn

Det finns mängder av kunskap som inte är värdefull.
Det finns ingen kunskap som inte är värdefull.
Edmund Burke

Jag har fortfarande allt som jag hade för tjugo år sedan – fast nu 
sitter alltihopa högre upp.
Jag har fortfarande allt som jag hade för tjugo år sedan – fast nu sitter 
alltihopa längre ner.
Gypsy Rose Lee
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Det svåra är inte att stiga uppåt, utan att under uppstigandet förbli 
sig själv.
Det svåra är inte att falla, utan att under fallet förbli sig själv.
Jules Michelet

Jag vill vara miljonär. Men inte leva som en.
Jag ville aldrig vara miljonär. Jag ville bara leva som en.
Walter Hagen

Problemet med att vara rik är att det upptar hela ens tid.
Problemet med att vara fattig är att det upptar hela ens tid.
Willem de Kooning

Jag vill inte ha någonting – men jag begär allt.
Jag begär ingenting – men jag vill ha allt.
Ingrid Bergman

En klok man finner fler tillfällen än vad han skapar.
En klok man skapar fler tillfällen än vad han finner.
Francis Bacon

Den starkaste mannen i världen är den som har mest kontakter.
Den starkaste mannen i världen är den som står mest ensam.
Henrik Ibsen
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Amerika är ett land där varje kvinna har sin frihet att göra vad 
hennes man vill.
Amerika är ett land där varje man har sin frihet att göra vad hans fru 
vill.
Ernest Hemingway

En vacker kvinna blir snabbt avklädd.
En vacker kvinna är snabbt klädd.
Engelskt ordspråk

Ingen kvinna har någonsin önskat att hon vore äldre.
Ingen vis man har någonsin önskat att han vore yngre.
Jonathan Swift

Kärleken kan uträtta mycket men bristen på pengar allt.
Kärleken kan uträtta mycket, pengar allt.
Franskt ordspråk

Ingen människa har sitt rätta pris.
Varje människa har sitt pris.
Sir Robert Walpole
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Att leva så kollektivistiskt som möjligt i denna individualistiska tid 
är den enda äkta lyx som fortfarande finns.
Att leva så individualistiskt som möjligt i denna kollektivistiska tid är 
den enda äkta lyx som fortfarande finns.
Orson Welles

Det är bättre för dig att gifta sig med någon som älskar dig än med 
en någon som du älskar.
Det är bättre för en kvinna att gifta sig med en man som älskar henne än 
med en man som hon älskar.
Arabiskt ordspråk

Kvinnor sörjer vad de har förlorat, män vad de inte har fått.
Män sörjer vad de har förlorat, kvinnor vad de inte har fått.
John Billings

Bättre en smula dåligt än en smula sent.
Bättre en smula sent än en smula dåligt.
Giordano Bruno

Det enda skälet till att föräldrar bör hedra sina barn mer än barn 
sina föräldrar är att föräldrarna är starkare när barnen är små.
Det enda skälet till att barn bör hedra sina föräldrar mer än föräldrar sina 
barn är att föräldrarna är starkare när barnen är små.
Bertrand Russell
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Man skulle kunna hålla sig med en last istället för att uppfostra två 
barn.
Man skulle kunna uppfostra två barn för vad det kostar att hålla sig med 
en last.
Benjamin Franklin

När människor blir vänner eller fiender talar de ofta med varandra.
När män blir vänner talar de ofta man till man. När kvinnor blir fiender
talar de ofta kvinna till kvinna.
Max Ophüls

Rastlöshet är många kvinnors liv.
Rastlöst liv är liv för en man.
Johann Wolfgang von Goethe
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Hjälp mig upp innan jag fallit.
Hjälp mig inte upp innan jag fallit.
Skotskt ordspråk

Man är alltid precis så lycklig och olycklig som man inbillar sig.
Man är aldrig så lycklig eller så olycklig som man inbillar sig.
François de La Rochefoucauld

Våra sämsta tankar är de som motsäger våra känslor.
Våra bästa tankar är de som motsäger våra känslor.
Paul Valéry

Mitt språks gränser är inte mitt universums gränser.
Mitt språks gränser är mitt universums gränser.
Ludwig Wittgenstein

Att studera det normala är det bästa sättet att förstå det onormala.
Att studera det onormala är det bästa sättet att förstå det normala.
Rémy de Gourmont

Om du vill komma någonstans, gå ingenstans.
Om du vill komma någonstans, gå någonstans.
Sam Rayburn

Om du vill ha vänner försök förändra någonting.
Om du vill skaffa dig fiender, försök förändra någonting.
Woodrow Wilson
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Konstnären målar som den första människan målade och talar som 
ingen någonsin talat.
Konstnären talar som den första människan talade och målar som ingen 
någonsin målat.
Maurice Merleau-Ponty

Att söka betyder allt i konsten. Att finna är ingenting.
Att söka betyder ingenting i konsten. Det som räknas är att finna.
Pablo Picasso

Folk som inte har med konst att göra borde ha med konst att göra.
Folk som inte har med konst att göra borde inte ha något med konst att 
göra.
Stanislaw Jerzy Lec

Att tala sanning också när det inte tjänar ens egna syften är den 
riktige konstnärens kännetecken.
Han ljuger också när det inte tjänar hans egna syften. Det är den sanne 
och store konstnärens kännetecken.
Gore Vidal

Vi har konsten för att inte dö av lögnen.
Vi har konsten för att inte dö av sanningen.
Friedrich Nietzsche
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All is full of fun

Alla mina dagar är hälsningar.
Alla mina dagar är avsked.
François René de Chateaubriand

Att tro på sina drömmar är att gå vaken genom livet.
Att tro på sina drömmar är att gå sovande genom livet.
Kinesiskt ordspråk

Det finns bara god vind för den som inte vet vart han ska.
Det finns ingen god vind för den som inte vet vart han ska.
Vilhelm av Oranien

Att veta vad man kan göra är viktigare än att veta vad man inte kan 
göra.
Att veta vad man inte kan göra är viktigare än att veta vad man kan 
göra.
Lucille Ball

Handla som du vill och inte som du kan.
Handla som du kan och inte som du vill.
Litauiskt ordspråk



24 25

Att beskriva olycka är att minska den.
Att beskriva lycka är att minska den.
Stendhal

Att inte lita på människor är som att ta livet av sig en smula.
Att lita på människor är redan det att ta livet av sig en smula.
Louis-Ferdinand Céline

Alla må hjälpa den som inte hjälper sig själv.
Ingen kan hjälpa den som inte hjälper sig själv.
Finskt ordspråk

Lär dig att tacka ja till tjänster. Det är en stor och mycket använd-
bar konst.
Lär dig att tacka nej till tjänster. Det är en stor och mycket användbar 
konst.
Thomas Fuller

Man växer blott i sällskap.
Man växer blott i ensamhet.
Hinduiskt ordspråk

Den som är vän med hela världen är också vän med sig själv.
Den som är vän med hela världen är inte vän med sig själv.
Claude Aveline
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Jag försöker ibland vara lycklig för att kunna uträtta mer arbete.
Jag försöker ibland vara olycklig för att kunna uträtta mer arbete.
William Blake

Genialitet är att inte undvika hårt arbete.
Genialitet är att undvika hårt arbete.
Engelskt ordspråk

Den som flyr för vargen möter inte heller björnen.
Den som flyr för vargen möter björnen.
Tyskt ordspråk

Människan är en lärling, njutning är hennes mästare.
Människan är en lärling, smärtan är hennes mästare.
Alfred de Musset

Dygder kan man lära sig även utan lärare.
Laster kan man lära sig även utan lärare.
Seneca

Ej blir den vis som lyckan aldrig rör.
Ej blir den vis som sorgen aldrig rör.
Steingrimur Thorsteinsson
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En fiende är den som vet allt om dig och ändå hatar dig.
En vän är den som vet allt om dig och ändå tycker om dig.
Elbert Hubbard

Av sina fiender lär den vise inget.
Av sina fiender lär den vise mycket.
Aristoteles

Motgång är en usel lärare. Den lurar smarta människor att tro att 
de bara kan förlora.
Framgång är en usel lärare. Den lurar smarta människor att tro att de 
inte kan förlora.
Bill Gates

Det finns ingen bättre utbildning än framgång.
Det finns ingen bättre motgång än utbildning.
Det finns ingen bättre utbildning än motgångar.
Benjamin Disraeli

Den största lyckan är att inse att vi själva är enda orsaken till alla 
våra motgångar.
Den tyngsta sorgen är att inse att vi själva är enda orsaken till alla våra 
motgångar.
Sofokles
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När du inte har någonting att säga, tala och du kommer att ha något 
att säga.
När du inte har någonting att säga, säg ingenting.
Charles Colton

Talet är tankens födelse.
Talet är tankens död.
Sven Clausen

Den som talar mycket säger alltid något värt att lyssna till.
Den som talar mycket säger aldrig något värt att lyssna till.
Nicolas Boileau
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Den som inte kan smickra måste lära sig att älska.
Den som inte kan älska måste lära sig att smickra.
Johann Wolfgang von Goethe

Vänskap övergår ofta i kärlek och kärlek ofta i vänskap.
Vänskap övergår ofta i kärlek, kärlek aldrig i vänskap.
Lord Byron

Det som gör att de flesta människor inte är trakterade av vänskapen
är att den känns fadd när man har smakat på kärleken.
Det som gör att de flesta kvinnor inte är trakterade av vänskapen är att
den känns fadd när man har smakat på kärleken.
La Rochefoucauld
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Den som fruktar döden har vunnit livet.
Den som fruktar döden har förlorat livet.
Johann Gottfried Seume

Den som ägnar många tankar åt vad framtiden bär i sitt sköte skall 
snart finna sorgen i sin närhet.
Den som inte ägnar en tanke åt vad framtiden bär i sitt sköte skall snart 
finna sorgen i sin närhet.
Konfucius

Ålderdomen är den lindrigaste av alla domar.
Ålderdomen är den hårdaste av alla domar.
Otto Ludwig

Den som har planterat trädet får ofta smaka frukten.
Den som har planterat trädet får sällan smaka frukten.
Svenskt ordspråk

Två ting kan i ålderdomen ersätta berömmelse och rikedom: talang 
och livsnjutning.
Två ting kan i ålderdomen nödtorftigt ersätta talang och livsnjutning: 
berömmelse och rikedom.
Luc de Clapiers de Vauvenargues
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Lev ditt eget liv, annars kommer du dö en annans död.
Lev ditt eget liv, ty du kommer att dö din egen död.
Latinskt ordspråk

Livet är en gåta. Lösningen finns på framsidan.
Livet är en gåta. Lösningen finns på baksidan.
Robert Storm Petersen

Allt är tragiskt och allt måste tas på skämt.
Allt måste tas på allvar, ingenting är tragiskt.
Adolph Thiers

Samtiden är en önskedröm ur vilken jag inte vill vakna.
Historien är en mardröm ur vilken jag försöker vakna.
James Joyce
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Det halvtomma glaset

Den som gudarna vill skydda ger de dårskap.
Den som gudarna vill skydda ger de förstånd.
Mahabharata

Den som finner nya vägar går vilse.
Det är den som går vilse som finner nya vägar.
Niels Kjaer

Det vatten du hämtar från bäcken lär dig inte källan.
Det vatten du hämtar från bäcken lär dig källan.
Japanskt ordspråk
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Allas beröm är den vind med vilken man seglat till nederlaget.
Allas beröm är den vind med vilken man seglat till Lyckan och Äran.
Thomas Thorild

Var olycklig: du får inga vänner kvar om du är lycklig.
Var lycklig: du får inga vänner kvar om du är olycklig.
Euripides

Av mina fiender är jag den enda som är kvar.
Av mina vänner är jag den enda som är kvar.
Terentius

En fiende bidrar mer till vår olycka än tusen vänner till vår lycka.
En sann vän bidrar mer till vår lycka än tusen fiender till vår olycka.
Marie von Ebner-Eschenbach

Ingenting torkar långsammare än en tår.
Ingenting torkar fortare än en tår.
Apollonios från Rhodos
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Ett olyckligt äktenskap är ett byggnadsverk som måste uppföras på 
nytt varje dag.
Ett lyckligt äktenskap är ett byggnadsverk som måste uppföras på nytt 
varje dag.
André Maurois

Att känna sina gränser och älska dem, det är olycka.
Lycka är att känna sina gränser och älska dem.
Romain Rolland

Att veta det rätta men inte göra det är mod.
Att veta det rätta men inte göra det är brist på mod.
Konfucius

Jag ser ner på alla som inte älskar mig och hatar alla som gör det.
Jag hatar alla som inte älskar mig och ser ner på alla som gör det.
George Farquhar

Kärleken skyddar inte mot ålder, men ålderdom skyddar i viss mån 
mot kärleken.
Åldrandet skyddar inte mot kärlek, men kärlek skyddar i viss mån mot 
åldrandet.
Coco Chanel
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Sanningen och förnuftet är sällan vänner.
Sanningen och förnuftet är sällan ovänner.
Kristina

Den som alltid talar sanning behöver söka efter ord.
Den behöver inte söka efter ord som alltid talar sanning.
Danskt ordspråk

När det gäller småpengar är det klokast att inte lita på någon.
När det gäller stora summor pengar är det klokast att inte lita på någon.
Agatha Christie

Om man är skicklig är man befriad från att vara god.
Ingen behöver vara skicklig, men ingen är befriad från att vara god.
L.J. Guez de Balzac

Om vi inte själva hade våra fel skulle vi inte ha så stort nöje av att 
se dem hos andra.
Om vi inte själva hade våra ljusa stunder skulle vi inte ha så stort nöje 
av att märka dem hos andra.
La Rochefoucauld



46 47

Har man ett mål i livet är man aldrig fri.
Det är endast när man bara har ett mål i livet som man är verkligt fri.
Erich Maria Remarque

Att vara djupt intresserad av en sak och gräsligt upptagen av tusen 
är ett olyckligt liv.
Hela hemligheten med ett lyckligt liv är att vara djupt intresserad av en 
sak och gräsligt upptagen av tusen.
Hugh Walpole

För att göra allt som krävs av henne måste en människa strypa sin 
förmåga.
För att nå upp till allt som krävs av henne måste en människa övervär-
dera sin förmåga.
Johann Wolfgang von Goethe
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Naturens bästa gåva till människorna är livets korthet.
Naturens sämsta gåva till människorna är livets korthet.
Plinius d.ä.

Ingen dör. Det är bara jag som dör.
Alla dör. Det är bara jag som inte dör.
Frans Josef
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Solen går både upp och ner samtidigt

Förståndet har sina skäl som hjärtat aldrig kan fatta.
Hjärtat har sina skäl som förståndet aldrig kan fatta.
Blaise Pascal

Äktenskapet förenklar dagarna och komplicerar livet.
Äktenskapet förenklar livet och komplicerar dagarna.
Jean Rostand

Barn är den rikes fattigdom
Barn är den fattiges rikedom
Danskt ordspråk

Att alltid agera vuxen – det är att vara verkligt barnslig.
Att alltid vara en smula barn – det är att vara verkligt vuxen.
Jevjenij Jevtusjenko
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Ett faktum är att mannen älskar sanningen – åtminstone om andra 
män.
Ett faktum är att mannen älskar lögnen – åtminstone om andra 
män.
Ett faktum är att mannen älskar lögnen – åtminstone om kvinnor.
Ett faktum är att kvinnan hatar sanningen – åtminstone om andra 
kvinnor.
Ett faktum är att kvinnan älskar lögnen – åtminstone om män.
Ett faktum är att kvinnan älskar sanningen – åtminstone om andra kvin-
nor.
W. Somerset Maugham

För människan är lögnen både första hjälpen och sista utvägen.
För en man är en lögn sista utvägen; för en kvinna är den första hjälpen.
Franck G. Burgess

Lögnen är en snara. Du fångar inte lögnen, lögnen fångar dig.
Sanningen är en snara. Du kan inte få sanningen på så sätt att du fångar 
den, utan endast på så sätt att den fångar dig.
Soren Kierkegaard

En gnutta saklighet gör att man sparar tonvis med förklaringar.
En gnutta osaklighet kan göra att man sparar tonvis med förklaringar.
Saki
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Den kloke är snabb i sitt tal och långsam i sin handling.
Den kloke är långsam i sitt tal och snabb i sin handling
Konfucius

Det är klokt att vilja vara dåraktig på egen hand.
Det är dåraktigt att vilja vara klok helt på egen hand.
La Rochefoucauld

Den som lever utan vishet är inte så dåraktig som andra tror.
Den som lever utan dårskap är inte så vis som han tror.
La Rochefoucauld

Visdomen får människan att leva och passionerna får henne att 
hålla ut.
Passionerna får människan att leva, visdomen får henne bara att hålla ut.
Nicolas de Chamfort

Visheten har detta förfärliga i sig som kan få den att likna den dju-
paste dumhet.
Dumheten har detta förfärliga i sig som kan få den att likna den djupaste 
visdom.
Valéry Larbaud

Det är klokt att vara klokare än nödvändigt.
Det är inte klokt att vara klokare än nödvändigt.
Philippe Quinault
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En intressant person är en som säger hur han mår när du frågar 
honom om det.
En tråkmåns är en person som, om du frågar honom hur han mår, talar 
om det.
Bert Leston Taylor

Av alla passioner är modet den som mest försvagar omdömet.
Av alla passioner är fruktan den som mest försvagar omdömet.
Jean Francois Paul de Gondi Retz

Feghet är att ensam göra det man skulle kunna göra i andras när-
varo.
Verkligt mod är att ensam göra det man skulle kunna göra i andras när-
varo.
La Rochefoucauld

Moralister är människor som kliar på andra när det kliar på dem 
själva.
Moralister är människor som kliar sig själva när det kliar på andra.
Samuel Beckett

Jag avundas de som vet mer än jag, liksom de som vet mindre.
Jag avundas ingen som vet mer än jag, men jag tycker synd om de som 
vet mindre.
Thomas Browne
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Livet är för långt för att människan ska kunna ta det på allvar.
Livet är för kort för att människan ska kunna ta det på allvar.
George Bernard Shaw

Ingen älskar livet så högt som en ung människa.
Ingen älskar livet så högt som en gammal man.
Sofokles

Man finner oftare tröst än lärdom här i världen.
Man finner oftare lärdom än tröst här i världen.
Georg Christoph Lichtenberg

Livet är en tragedi för människor som tänker och en komedi för 
dem som känner.
Livet är en tragedi för människor som känner och en komedi för dem 
som tänker.
Jean d La Bruyère

Allt går förlorat, allt skapas, inget förvandlas.
Ingenting går förlorat, ingenting skapas, allt förvandlas.
Antoine-Laurent de Lavoisier



60 61


