
ИЗАБРАНИ АФОРИЗМИ О ХРАБРОСТИ

Срцу пуном храбрости и доброте треба с времена на време нешто опас-
ности, иначе му свет постаје несносан.

Фридрих Ниче, Немачка

Некад је потребно много храбрости да се не постане херој!

Хероји су потребни у опасним ситуацијама. У свим другим ситуацијама
хероји су опасни.

Габриел Лауб, Немачка

Херојство јестe дати живот за оно због чега се хтело живети.

Златко Стипанчић Аурел, Хрватска

Много јунака рађа једног хероја.

Дритеро Аголи, Албанија

Алкохол даје човеку храброст – а узима снагу.

Владимир Решковић Панонски, Хрватска

И страшљивац има храбре снове.

Дмитар Атанасов, Бугарска

Натпис на гиљотини: „Хероје нашег времена услужујемо преко реда”.

Пси на повоцу храбрије лају.
Јуриј Базиљев, Украјина

Путеви КУЛТУРЕ
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Само тамо где постоји много кукавица, храброст је на изузетној цени.

Веселко Тенжера, Хрватска

Имам много храбрости, али се бојим да је употребим.

Валерие Бутулеску, Румунија

Пре него што су пали за слободу, многи хероји су били спотицани од свог
народа.

Неки се толико плаше да умру, да им преостаје храброст само да постоје.

Тодор Бакарџијев, Бугарска

И најхрабрији међу нама плаше се свога ја.

Оскар Вајлд, Енглеска

Храбро корачамо у будућност 
и спотичемо се о прошлост.

Срца кукавица куцају брже него срца хероја, 
али куцају дуже.

Жарко Петан, Словенија

Раније су добри писци писали храбро, а сада храбри пишу  – цинично.

Валентин Димитров, Бугарска

Истинска храброст је да видиш оно што је очигледно.

Румен Иванчев, Бугарска

Хероја је много, а херојстава је мало.

Татјана Китајева, Русија
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Волим храбре, зато ретко волим.

Даница Милетић, Аустрија

У животу увек има места за подвиге, али нема увек места за хероје.

Константин Кушнер, Русија

Не узети мито за чиновника је подвиг, а не дати му мито је – херојство.

Валентин Мазур, Русија

Где нема хероја, има хероина.

Лука Томић, Хрватска

Херој – то је онај који се уплашио последњи.

Валериј Соколов, Русија

Нема већег хероја од кукавице када је у већини.

Бауржан Тојшибеков, Казахстан

Јунак нашег доба је – кукавица!

Аркадиј Давидович, Русија

Храбро кренуше један против другог. И мимоиђоше се.

Јордан Лесов, Бугарска

У земљи лудих полулуд је – јунак.

Да би се признао кукавичлук, потребна је храброст.

Леонид Крајнов Ритов, Русија

Кад мушкарац нема храбрости да приђе жени, убеди себе да она не би при-
шла њему.
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Константин Мелихан, Русија

Дивим се храбрости наших политичара.
Да се, после свега, поново кандидују.

Не живи се од славе. 
Гробови незнаних јунака то доказују.

Како можете тврдити да су власти криминалци?
Одакле вам толика храброст?

Александар Чотрић

Време лудо храбрих је прошло. Живимо у нуклеарном добу.

Салек Пинигин, Русија

Критичар је видар који нема храбрости да своје мелеме провери на својој
кожи. 

Михаил Анчаров, Русија

Кукавице се плаше свега, храбри само себе.

Ираклиј Багишвили, Абхазија

Храброст овна никад није стигла до мисли о печеном вуку, напуњеном пи-
ринчем.

Георги Спасов, Бугарска

Борбен постаје још храбрији, кад победи страх од смрти.

Панчо Недев, Бугарска

Да живиш у миру са другима највеће је херојство.

Под сенком националних хероја излежавају се наши лажни патриоти.
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Био је херој социјалистичког рада. Сада прима социјалну помоћ.

Веселин Зидаров, Бугарска

Најлакше је измислити хероја, а најтеже човека.

Марко Марков, Бугарска

Најтраженија је сенка хероја.

Маргарит Николов, Бугарска

Још увек има храбрих људи. Рецимо моја два жиранта!?

Владислав Влаховић, Црна Гора

У тражењу правих политичара, заборавили смо на хероје.

Динко Павлов, Бугарска

Ако данашњи патриоти покушају да понове подвиге наших националних
хероја – пародија је неизбежна!

Тешко је ходати стопама хероја  – њихов корак је сувише велики.

Турхан Расијев, Бугарска

Приредио: Александар Чотрић
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АФОРИЗМИ О ХРАБРОСТИ

–  Био сам и ја храбар, док се нисам опаметио.

–  Кад кукавица прикупи храброст, она се брзо проспе.

–  Данас је храброст бити поштен.

–  У историји храбри појединац зарази читав народ.

–  Кукавице дуже живе, све док последњи пут не умру.

–  Ви мора да сте много храбри или много луди. Обоје, господине судија.

–  Бојим се своје храбрости.

–  Ко зна где би нас одвело којекуде, да није било чинишволико.

–  Неки пут смо приморани да будемо храбри.

–  Срби су храбар народ. Нека им је лака земља.

–  Кад се збуњен осмели, каже попу боб, а бобу поп.

–  Да сам победио све своје кукавичлуке, данас би био покојан.

–  Кукавичка рука га издала… кад је хтео да заокружи свог кандидата.

–  На венчању сам храбро рекао ДА. Као последња кукавица.

–  Не бих више о храбрости. Дај да видимо од чега се живи.

Драгутин Минић Карло
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О ИСТИНИ И ХРАБРОСТИ

Ко верује у црно-белу истину, вероваће и у шарену лажу.

Истина ослобађа дисајне путеве. Излази на нос.

Истина боли. А нас забoлe за истину.

Ко лаже, тај краде од истине.

Лаж је истина која је прихватила реалност.

У вину је истина, а у сирћету реалност.

Чим лаж престане да делује, истина почиње да боли.

Коме се омакне истина, брзо му се намакне омча.

Истина је изашла на видело, али није нашла своје место под сунцем.

Истина је стидљива. Зато се не може лако открити.

Имам говорну ману. Чим зинем, кажем истину. 

Медији не треба да буду слободни, већ везани за истину.

Храбро смо направили први корак, а после су ноге саме кренуле у бежанију.

Оштру критику власти пажљиво дозирам у складу са Владиним инструк-
цијама.

Уходали смо се па сада све боље пузимо.

Мишљења су подељена. Једни су за предају, други су за капитулацију. 

Скупио сам храброст, али сам од страха заборавио где.

Народе, дигни главу! Да би те лакше шамарали.

Имамо јуначко срце. И у левој и у десној пети.
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Изгубио сам храброст, али сам пронашао мишју рупу.

Имам и ја свој понос, покорно молим!

Народ је гласно и јасно исказао свој став. Ћутао је погнуте главе.

Ударио јунак на јунака и то кукавички, преко медија.

Имаш храбрости да тражиш већу плату? То ћеш скупо да платиш.

Пружили смо херојски отпор. Мирно смо пасли док су нас шишали.

Ако дрмате лава док дрема, очекујте драму.

Храбро је критиковао власт, а онда је открио да има крте кости.

Стојимо уздигнута чела. Поздрављамо белу заставу.

Плашим се сопствене сенке. Ко зна по чијем ме налогу прати.

Јак сам на језику за зубима.

Храбро је рекао истину. Какав данак неискуству.

Сакрили смо се у мишју рупу. То се види и из авиона.

Оберучке смо прихватили њихов захтев да се предамо.

Дођох, видех, побегох!

Братислав Костадинов
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АФОРИЗМИ О ХРАБРОСТИ

Некада су храбро говорили.
Данас је храбро и говорити.

Храбро су погинули у првим редовима.
Кукавице су попуниле празне друштвене позиције.

Храбро су нас бомбардовали са висина,
нас опасне лекаре, професоре, ратаре,
оне клинце што играше кликере и остале.

Мало сам храбрих срео ових дана.
Већина их војује на фејсбуку, инстаграму и твитеру.

Разбио сам храбро све шаблоне.
Обили су ми се главу.

Синоћ је био кукавица пред Ларом,
али је зато освојио много ракија, лоза
и по неку клековачу.

Био је храбар на фронту љубави.
Освојио је многа женска срца.

Храбар је он,
управља, а не зна.

Храбри живе кратко.
Углавном им кукавице дођу главе.

Због оних који се боје писане речи,
храброст је данас писати.

Храбри први гину,
али вечно живе.

Дарко Михајловић
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АФОРИЗМИ О ХРАБРОСТИ

Кукавица оставља своја јаја у туђе гнездо.
То је храброст.

Храбри су изгинули.
Сахраниле су их кукавице.

Ја сам велики херој.
Храбро ћутим.

Храброст смо заменили за кукавичлук.
Више се исплати.

Нема више хероја.
Отишли су у пензију.

Највише храбрости треба да би стално био кукавица.

Херој моје улице чисти улице.

Буди храбар!
Заплачи!

Он је херој.
Препознао сам га по споменику.

Не плашите се!
И ми смо кукавице!
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За идеале гину будале.
А паметни за глупости.

Нисмо сви хероји.
Има и преживелих.

Буди херој,
па да те бог види!

Кад будале постану јунаци,
јунаштво је  будалаштина.

Он мисли да је храбар.
А нико није храбар да му каже да је будала.

Ми смо херојски народ и не плашимо се ничега.
Само свега.

Највише се бојимо
црном.

Бој се боја!

Премазани свим бојама
највише се боје.

Буди то што јеси,
и не бој се.

Слободан Симић
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