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Viaþa e durã. ªi e chiar mai durã dacã eºti prost.

John Wayne



AA

Absolut fabulos de stupid

Am fost prim-ministru al acestei þãri ceva mai mult de zece
ani. E destul de mult pentru mine, dar mai ales pentru þarã.

TToonnyy BBllaaiirr (prim-ministru britanic, 1997–2007)

A spune despre cartea asta cã e despre mine – adicã prin-
cipalul motiv pentru care nu m-am simþit în apele mele –
despre mine, mine, mine, mine… înspãimântãtor! – este
un lucru ridicol. Cartea asta nu e despre mine!

KKaattee MMoossss (Supermodel englez 
comentându-ºi propria carte,
Kate: The Kate Moss Book)

Pot sã joc în centru, pe dreapta ºi din când în când pe stânga.

DDaavviidd BBeecckkhhaamm (fotbalist, întrebat dacã 
e de pãrere cã e „volatil“ ca jucãtor)

Te uiþi la chestiile alea… sã nu credeþi cã sunt proastã… dar
chestiile alea seamãnã cu niºte ochi, chiar sunt ochii lor?

JJaaddee GGooooddyy (vorbind cu competitorul PJ 
din Casa Big Brother despre un pãun)

S-ar putea sã existe un motiv care nu-mi vine în minte acum,
dar problema cu motivul ãla e cã nu-mi vine în minte acum.

BBoorriiss JJoohhnnssoonn (parlamentar/jurnalist)
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Urina? Sã descriu urina în cinci cuvinte? Nu cred cã pot
s-o fac în cinci. O, Doamne!

EEvvaa  LLoonnggoorriiaa (actriþã din serialul Neveste disperate,
solicitatã sã spunã cinci cuvinte referitoare la ruinã)

Existã o încredere colosalã. O observ ori de câte ori oa-
menii vin ºi-mi spun: „Nu vreau sã mã dezamãgiþi ºi de data
asta“.

GGeeoorrggee WW..  BBuusshh (preºedinte american, 2001–2009)

Sunt un bucãtar nemaipomenit. Þin casa lunã ºi sunt un
amant pasional. Ce-þi mai poþi dori?

DDaallee  WWiinnssttoonn (prezentator TV 
pentru o perioadã infimã de timp)

ªtiaþi cã au dresat ºi câini care mãnâncã în locul anorexicilor?

PPrriinnþþuull  PPhhiilliipp (adresându-i-se, în 2002, 
unei femei oarbe cu un câine de escortã)

Holding aºteaptã sã i-o tragã lui Willey.

BBrriiaann  JJoohhnnssttoonn (comentând un meci de crichet 
în care Michael Holding se pregãtea sã loveascã mingea 

în direcþia lui Peter Willey, aflat la primire)

Rãzboiul nu va izbucni din nou. Avem o imagine mult mai
profundã decât a celorlalþi despre rãul pe care-l provoacã rãz-
boiul. Problemele Germaniei nu se pot rezolva prin rãzboi.

AAddoollff  HHiittlleerr (în 1934)

În general, pãrerea mea este cã nu e bine sã generalizãm.

HHaarrrriieett  HHaarrmmaann (vicepreºedinte laburist)

mike  hask ins  & c l ive  whiche low
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Aceasta e în continuare cea mai mare þarã din lume. Tre-
buie doar sã ne meargã mintea ºi sã ne pierdem minþile.

BBiillll  CClliinnttoonn (preºedinte american, 1993–2001)

Avem de-a face cu un guvern care ni se dezintegreazã
între ochi.

JJoohhnn  PPrreessccootttt (vicepreºedinte laburist, 1997–2007)

Nu pot sã sufãr numele ridicole.

PPeeaacchheess  HHoonneeyybblloossssoomm  MMiicchheellllee  CChhaarrlloottttee  
AAnnggeell  VVaanneessssaa  GGeellddooff (persoanã celebrã pentru 

un nume ridicol – „Vanessa“! Hai, fugi!)

ªtiþi ceva, m-aº lãsa sedusã de Danny DeVito dacã m-ar face
sã râd, ar avea încredere ºi ar fi un pic sexy.

AAbbii  TTiittmmuussss (aoleu, ce-a mai zis?)

Îi sãrut pe oameni cu sufletul, nu cu gura.

JJuussttiinn  TTiimmbbeerrllaakkee (cântãreþ)

Sunt extraordinar de rãbdãtoare, cu condiþia ca pânã la
urmã sã iasã cum vreau eu.

MMaarrggaarreett  TThhaattcchheerr  (prim-ministru britanic, 1979–1990)

Câtã vreme subiectele de carte vin de undeva din spaþiu,
o þin langa cu fecioarele.

DDaammee  BBaarrbbaarraa  CCaarrttllaanndd (scriitoare)

Aceºti oameni duc convingerile dincolo de orice credu-
litate posibilã.

NNeeiill  KKiinnnnoocckk (politician laburist)
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SIENNA MILLER: Am vrut doar sã spun cã nu pot sã cred
cã stau într-un bar ºi beau ºampanie alãturi de Kevin
Bacon.
KEVIN SPACEY: Spacey.
SIENNA MILLER: Mã rog, Stacey.

Nu trebuie sã fac pe proasta. SUNT proastã.

JJeerrrryy  HHaallll (model)

Accidentãri

Le-am spus poliþiºtilor cã nu mã accidentasem, dar când
mi-am scos pãlãria mi-am dat seama cã aveam fracturã
cranianã.

SSoolliicciittaarree  ddee  oobbþþiinneerree  aa  ddeessppããgguubbiirriilloorr  
ppeennttrruu  uunn  aacccciiddeenntt  aauuttoo

S-ar putea ca Benedict sã nu fie accidentat atât de grav
pe cât este de fapt.

JJeerrrryy  CCoolleemmaann  (jurnalist/comentator de baseball)

Un ºut formidabil, care l-a izbit pe fundaº direct în ante-
braþ – ºi era sã i-l smulgã din umãr.

KKeevviinn  KKeeeeggaann (fotbalist/antrenor/comentator de fotbal)

Dupã cum poate vã daþi seama, ºi eu m-am accidentat. Nu
aici, la spital, dar în luptã cu un cedru. Pânã la urmã am
învins. Din cauza cedrului m-am ales cu o micã zgârieturã.
De fapt, doamna colonel m-a întrebat dacã aveam nevoie
de primul ajutor când m-a vãzut. Am reuºit sã evit o inter-
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