JOURNALISTIK
Nyhedsformidling baseret på tre
grundregler. Desværre kan ingen
huske dem.

Kim Schumacher
Kim
Schumacher
(født
15.12.1949 i København død
12.06.1990, på Frederiksberg) var
en dansk diskjockey (dj), radio- og
tv-vært,
der
krydrede
udsendelserne med et stort antal
jokes..

KANNIBAL
Kannibal: Mand, der går på
restaurant og bestiller tjeneren.
KONDOMER
Og hvis skraldeposerne mangler i
morgen er det bare elefanterne,
der har dyrket sikker sex.

ALDER
Jeg er Kim Schumacher, manden
der som barn var meget ung og
hvis alder, man nu kan se som
årringe rundt om øjnene.

LIVET
Kunne man blot, derude på
evighedens havoverflade, lave en
lille krusning, kan man vist ikke
forlange mere af livet.

BUFFET
Fransk udtryk for et måltid, hvor
der ikke er stole nok til alle
gæsterne.

NOSTALGI
Om ti år er dette her de gode
gamle dage, som du vil savne, så
nyd tiden.

CENSUR
Metode til at oplyse verden ved
at brænde bøger.
DISKUSSION
Diskussioner bliver tit ødelagt af
folk, der ved, hvad de taler om.

REKLAME
Standsning af folks hjerneaktivitet længe nok til at kunne
stjæle deres penge.

DØDEN
Når man holder op med at tro, at
man er noget særligt og indser, at
man tilhører flertallet.

TALENT
Det kræver stort talent, at forvalte
et lille.

GENI
En galning, der sigter efter noget,
som ingen kan få øje på - og
rammer.

VOKSEN
At blive voksen er mangel på
fantasi.

HØFLIGHED
Høflighed består som regel i ikke
at fortælle folk, hvad man tænker.
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En god aforisme er en lang
afhandling forkortet til en
sætning.

Carl Erik Soya
Carl Erik Martin Soya (født
Soya-Jensen, født i København,
død 10.11.1983 i Rudkøbing)
Forfatter og dramatiker. Han tog i
1920 navneforandring til Soya.
Hans forfatterskab omfattede
romaner, noveller, aforismer og
digte. Alt er præget af hans
satiriske temperament og rappe
replik. Han forargede og
provokerede det borgerskab, han
selv var en del af. Han
satiriserede over dobbeltmoral og
uærlighed. 1941 kom han på
finansloven, men allerede i 1942
blev hans forfatter- understøttelse
inddraget, efter han fik en dom på
60 dages fængsel. Dommen
skyldtes hans fortælling En Gæst
fra 1941 om en ørentvist, som
tager ophold hos en dansk familie
og vokser sig til en altdominerende størrelse. Den blev
udlagt som en allegorisk fortolkning af tyskernes besættelse
af Danmark. Han blev en kort tid
interneret i Horserødlejren og
flygtede til Sverige i 1945.

Det er lettere at finde på geniale
strøtanker end at få nogen til at
udgive dem.
ALDER
Det er utroligt, som vort syn på
alderen skifter med alderen.
ANDESPIL
I Danmark kæmper ånden forgæves imod anden.
ANERKENDELSE
Heller ikke i vore dage var Jesus
kommet i den blå bog.
ANGREB
Undertiden nyder jeg det, når
mine modstandere angriber mig.
Så tør jeg dog til en afveksling
tro, at de mener, hvad de siger.
BØN
Bøn er åndelig onani.
BØRN
Vorherre har ordnet det så vist, at
børn gerne antager de anskuelser,
der irriterer deres forældre mest.

AFORISMER
Aforismer er meget godt, sagde
min kone, men der er nu noget
mere sagligt over madopskrifter.

CITATER
Tidligere blærede man sig med at
citere sentenser af berømte personer. I vore dage blærer man sig
med sentenserne - uden at angive,
at det er et citat.

Aforismer er som parfume. Ikke
for mange dråber ad gangen.
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DISKUSSIONER
Fejlen ved mange diskussioner er
at deltagerne bruger de samme
gloser, men med forskellig
betydning.

HJÆLP
At hjælpe en gammel dame over
gaden er bedre end at elske
menneskeheden.
HUKOMMELSE
At huske sandfærdigt kræver
mod.

DOM
Overfor verdens dom er det klogt
at indtage samme stilling som
Buddha. Som bekendt sidder han
solidt på sin bag og smiler.

HÆNDER
Til stående smørgås og voldtægt
uden trusler eller bedøvelse er to
hænder for lidt.

DRUK
Mangen mand har brækket benet
ved at krumme armen.

JOURNALISTER
Journalister er overfladiske, unøjagtige og upålidelige. De ligner i
det hele taget deres medmennesker.

ENSOMHED
Ensomhed finder man bedst i
mylderet.
FLID
Når han har meget god tid,
kommer han til at tænke på, at han
engang skal dø. Han er en meget
flittig mand.

KRISTENDOM
En del kristne er mere kristne end
de er mennesker.
LITTERATUR
I nutidens litteratur er alt tilladt,
bare det er kedeligt.

FORARGELSEN
I misundelsens garderobe hænger
ofte forargelsens kåbe.

LYKKE
Lykke er at sidde på Sicilien med
tæerne i vandet og være
åndssvag.

FORSTÅELSE
Ens evne til at forstå mennesker
svarer sjældent til den sikkerhed,
hvormed man karakteriserer
deres mangler og svagheder.

LØGN
Det beklagelige ved sandheden,
er at løgnen virker mere sandfærdig.

FÆDRELAND
Der er ingen steder, man lærer sit
fædreland så godt at kende som i
udlandet.
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MARXISME
En rettroende marxist minder mig
om en mand, der peger på et
punkt på en ring og siger her
begynder den.

SPOT
Godmodig spot minder mig om
alkoholfri snaps.
SPROG
Man skal gøre sig udmage med sit
sprog, sa'e damen.

MENINGER
Det triste ved at have en mening
er, at man risikerer at få meningsfæller.

STILHED
Hvor er det skønt en tidlig
sommermorgen, når naturen tier,
og kvinderne sover endnu.

MENNESKEKUNDSKAB
Man kender ikke et menneske, før
man har stået med det på en
isflage, der stadig bliver mindre
og mindre.

STRIKKERI
Når kvinder strikker, er det for at
tænke på noget, mens de taler.

MORAL
De fleste mennesker keder sig.
Det er fordi de lider for meget af
moral.

SYN
Mænd vil se, kvinder vil ses.
TVIVL
Den konsekvente tvivler når
undertiden et positivt stade ved at
tvivle på sin egen tvivl.

OMGANGSKREDS
For at jeg vil omgås folk, må de
have åndsliv, penge eller spiritus.

VANSKELIGHEDER
Selv det sværeste kan siges nemt,
men det er svært, men det
nemmeste kan siges svært, og det
er nemt.

ONDSKAB
Man skal aftappe lidt af sin
ondskab nu og da, ellers ender
man med at blive ondskabsfuld.
PRESSEETIK
Presseetik er det morsomste ord,
der findes.

VENDEKÅBEN
Man kan få ham til at sige, hvad
man ønsker. Man skal bare først
sige det modsatte.

SANDHEDEN
Vi er så uvant med sandheden, at
en sandfærdig skildring oftest
opfattes som spot og satire.

VID
Enhver idiot kan være alvorlig.
Det kræver talent og begavelse at
være morsom.
4

