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Efter att ha grävt lite i mitt bibliotek och mina kompanjoners sjuka hjärnor har jag funnit följande mängd citat. Tyvärr
har någon illasinnad förvilloande stulit facit-lappen så jag vet inte längre vem som sa eller skrev följande
påsättochvisdomsord. Mitt minne är bra men kort. Snälla, hjälp mig att para ihop namnen nedan med citaten.

A) A.A. Milne
B) Arne Anka
C) August Strindberg
D) Baudelaire
E) Bibliotekarien
F) Ceasar
G) Deng Sal Ming
H) Douglas Adams
I) Frankensteins

monster
J) Frans G. Bengtsson
K) Frans Kafka

L) George Orwell
M) Hamlet
N) Heidenstam
O) Hjalmar Bergman
P) I-OR
Q) Jerome K Jerome
R) Karl XII
S) Karl-Bertil Jonsson
T) Kipling
U) Kirkegaard
V) Konfutze
W) Lichtenberg

X) Majoren
Y) Manus-93
Z) Mao
AA)  Marvin
BB) Mary Shelley
CC) Montag
DD) Pirinen
EE) Platon
FF) Ray Bradbury
GG) Razor
HH) Runeberg
II)  Shakespeare

JJ) Socker-Conny
KK)  Sokrates
LL)  Sven Duva
MM)  Tage Danielsson
NN) Terry Pratchett
OO) Toke
PP) Ulf Lundqvist
QQ) Valerie Solanas
RR) Yoda

Citat Sade Skrev Assoc Nr

Pandan ser vad andra hör. Deng Sal Ming Manus-93 G, Y 1

Människor är ju orimliga. De utnyttjar inte den frihet de har
men kräver alltid den som de inte har. De har tankefrihet,
men kräver yttrandefrihet.

Kirkegaard U 2

Ett väl utfört arbete skänker en inre tillfredställelse och är
den grund varpå samhället vilar.

Karl-Bertil
Jonsson

Tage
Danielsson

S,
MM

3

Vi bör stödja allt som fienden motsätter sig och motsätta oss
allt som fienden stödjer.

Mao Z 4

Now, comrades, what is the nature of this life of ours? Let us
face it: our lives are miserable, laborious and short.

Majoren George
Orwell

X,L 5

Ni blir nog tvungna att svara på den. Här är mina
legitimationspapper, visa mig nu era och framförallt
häktningsordern.

K. Frans
Kafka

K 6

Jag byter aldrig kalsonger, jag bara vänder på dom. Och
förresten så när det textila i fillingarna fallit sönder av ålder,
så finns ändå liksom en armering kvar som går lika bra…
bara det att dom inte går att vända.

Razor Ulf
Lundqvist

GG,
PP

7

Pardon me for breathing, which I never do anyway so I don’t
know why I bother to say it, oh God, I’m so depressed.

Marvin Douglas
Adams

AA,H 8

Men nu är det tid att vi beger oss härifrån, jag för att dö, ni
för att leva. Vem av oss som går till det bättre, det är fördolt
för alla utom Gud.

Sokrates Platon KK,
EE

9

To be male’s to be deficient, emotionally limited; maleness
is a deficiency disease and males are emotional cripples.

Valerie
Solanas

QQ 10

(cicero)



Ja, grubblet gör oss alla till pultroner, så ser vi manmodet
skifta hy och bli så sjukligt blek som ängslan är; och den där
tanken gör att företag av hög och mäktig syftning ändrar
lopp och mister namnet handling.

Hamlet Shakespear
e

M,II 11

Vackra ord och inställsam uppsyn enas sällan med sanna
dygder.

Konfutze V 12

Ledsen? Varför skulle jag vara ledsen? Det är ju min
födelsedag, den lyckligaste dagen på hela året.

I-OR A.A. Milne P,A 13

Man måste alltid vara berusad! Det är allt, det är det, det
gäller.

Baudelaire D 14

Ook. Ook. Bibliotekarien Terry
Pratchett

E,NN 15

”Ja”, mente gossen, ”här går allt helt avigt mig i hand,
kanske det mindre konstigt är att dö för kung och land”.

Sven Duva Runeberg LL,
HH

16

Det är många människor, som läser endast för att slippa
tänka.

Lichtenberg W 17

Detta skall hädanefter bliva min musik. Karl XII R 18

Det tog sin tid, men nu har han pissat färdigt. Toke Frans G.
Bengtsson

OO,J 19

Alla människor hatar den olycklige. Hur skall de då inte hata
mig, som är olyckligare än alla levande varelser!

Frankensteins
monster

Mary
Shelley

I,BB 20

Try not. Do. Or do not. There is no try. Yoda RR 21

Jag menar, förr i världen innan husen blev fullständigt
brandsäkra – släckte inte brandmännen eldsvådor i stället för
att anlägga dem och låta elden härja?

Montag Ray
Bradbury

CC 22

När är revolution laglig? När den lyckas. August
Strindberg

C 23

Jag gillar arbete. Det fascinerar mig. Jag kan sitta i timtal
och titta på det.

Jerome K
Jerome

Q 24

Blondinerna äro som bröd utan salt och säga den största
grodan vid bordet.

Heidensta
m

N 25

Må man säga vad ont man vill om ett syndigt leverne - men
det är allmänbildande.

Hjalmar
Bergman

O 26

Vårt kulturliv är som en anglosaxisk spya, där man kan
skönja några falukorvsbitar kryddade med fransk senap.

Arne Anka B 27

A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke. Kipling T 28

Med ett schysst järnrör kan man slå hela världen med
häpnad!

Socker-Conny Pirinen JJ,DD 29


