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Nie często zdarza się by czyjeś prywatne, charakterystyczne dla
niego powiedzenie zyskało popularność na większą skalę, gdzie
było by powszechnie znane i używane przez innych. W naszym
kraju było kilka takich przypadków, żeby tylko wspomnieć najbardziej znane: „I to by było na tyle”, „Z pewną nieśmiałością taką”, czy
„Spieprzaj dziadu”.
Na świecie bez wątpienia największą karierę zrobiło powiedzenie
amerykańskiego kapitana- inżyniera Eda Murphy'ego, który w latach czterdziestych XX wieku kwitował nieporadność swego pomocnika słowami: „Jeżeli jest jakaś możliwość, żeby coś zrobić źle, on
to zrobi”. Słowa te pod nazwą ''Prawo Murphy'ego'' zapisał w
swoim dzienniku kierownik projektu, a potem wykorzystał je jeden z
naukowców na konferencji prasowej oznajmiając żartem, że tak
dobre wyniki ich badań osiągnęli dzięki znajomości prawa Murphy'ego i umiejętności przeciwdziałania mu.
Powiedzenie to, w nieco zmienionej formie okazało się strzałem w
dziesiątkę. Nie było dziedziny życia,
w której by prawo Murphy'ego nie
ujawniało się. Szybko też zaczęły
powstawać różne warianty tego prawa, jak chociażby: „Jeżeli coś może się nie udać, nie uda się na
pewno”, czy „Jeśli coś może
pójść źle,to z pewnością pójdzie”.
Zaczęły się także głębsze rozważania filozoficzne i analityczne,
oraz pojawiły się inne prawa zgodne z filozofią Murphy'ego, czyli typu
Edward Murphy

Fot: www.improb.com

„Uśmiechnij się..., jutro będzie gorzej”.
Wszystkie one krążą teraz pod wspólną nazwą jako prawa Murphy'ego. Przyjrzyjmy się więc niektórym rozważaniom na temat
praw Murphy'ego:

Prawo Patriego
Jeśli wiesz, że coś może pójść źle
i podejmiesz stosowne środki zapobiegawcze,
to źle pójdzie coś innego.

***
Jeżeli wydaje ci się, że wszystko jest w porządkuna pewno coś przeoczyłeś.

Uszczegółowienie Stewarta
Działanie prawa Murphy'ego może być
zawieszone na czas nieokreślony,
jeśli w efekcie nastąpi później
poważniejsza katastrofa.

***
Jeżeli jest jakiś gorszy moment,
w którym coś może się nie udaćzdarzy się to właśnie wtedy.

Poza analizami i rozważaniami na temat zaczęły pojawiać się
także prawa z innych dziedzin życia. Bardzo szybko bowiem zorientowano się, że przecież prawa Murphy'ego dotykają nas w życiu
na każdym kroku. Nadszedł więc czas na ich zwerbalizowanie:

***
Reszta jest milczeniem...,
zwłaszcza w parkomacie.

Prawo Hofstadtera
Wszystko zawsze trwa dłużej niż się spodziewasz,
nawet jeśli uwzględnisz prawo Hofstadtera.

Prawo skrzynki narzędziowej Ackermana
Nit, śruba i nakrętka o rzadkim i nietypowym rozmiarze,
które widziałeś za każdym razem po otwarciu skrzynki
narzędziowej, znikają tego dnia, kiedy są potrzebne.

***
Gdy wszystko inne zawiedzieprzeczytaj instrukcję.

Obserwacja Etorre'a
Sąsiednia kolejka przesuwa się szybciej.

Prawo Langera
Jeśli kolejka posuwa się szybko,
to stoisz do niewłaściwego okienka.

W podobny sposób można także formułować prawa na podstawie swoich doświadczeń i przemyśleń:

Prawo Sataniego
Długość trwania minuty zależy od tego,
po której stronie drzwi toalety się znajdujesz.

***
Jeżeli kobieta wydaje ci się idealna,
to na pewno coś przeoczyłeś.

Odkrycie Westheimera
Dzięki kilku miesiącom spędzonym w laboratorium,
możemy sobie czasami zaoszczędzić kilka godzin
siedzenia w bibliotece.

Prawo siły Antneny'ego
Nie rób nic na siłę,
weź większy młotek.

***
Po wyciągnięciu zawleczki
granat przestaje być twoim przyjacielem.

Prawo Chapmana
Nie bądź niezastąpiony.
Ludzie niezastąpieni nie awansują.

Prawo Owena
Jeżeli jesteś dobry, to cała robota zwali się na ciebie.
Jeśli jesteś naprawdę dobry, to nie dopuścisz do tego.

Poza takimi prawami, jak najbardziej praktycznymi, są też prawa
natury bardziej ogólnej, opisujące zagadnienia społeczne w większej skali:

Prawo polityczne Malta
Obywatele chcą uczciwych polityków,
dopóki nie potrzebują czegoś załatwić.

Prawo Lawrence'a
Dyplomata to ktoś kto każe ci iść do diabła,
a ty nie możesz doczekać się na podróż.

Prawo Ryana
Zgadnij trzy razy z rzędu,
a zostaniesz ekspertem.

Zasada zaprzęgu Gizzarda
Tylko pierwszy pies w zaprzęgu podziwia krajobraz.

Siódme prawo wzornictwa produktów
Nie ma takiego bubla,
który by gdzieś nie pasował.

Obserwacja Avary'ego
Nie przejmuj się upadkiem:
ważne, żebyś coś podniósł, wstając.

Wszystkie prawa i uszczegółowienia wchodzące w skład praw
Murphy'ego oczywiście nie są zbiorem zamkniętym.Powstają wciąż
nowe definicje, bo przecież życie jest zbyt bogate, obfituje w nowe
zdarzenia i zjawiska, które z wielką przyjemnością są opisywane.
Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby samemu nie spróbować
swych sił w napisaniu prawa zgodnego z filozofią Murphy'ego.
Przedstawiamy poniżej kilka takich refleksji naszego autorstwa:

Z doświadczeń podejrzanego
Wszystko co powiesz może być
wykorzystane przeciwko tobie.
Im mniej więc powiesz,
tym mniej sobie zaszkodzisz.
Jeżeli nic nie powiesz,
zaszkodzisz sobie podwójnie.

Reguła złotego środka
Im życzliwszy będziesz dla ludzi,
tym bardziej cię wykorzystają.
Im mniej życzliwy będziesz dla ludzi,
tym bardziej ci zaszkodzą.

Napis z pralni chemicznej
Nigdy nie stawaj pod drzewem pełnym ptaków.

Prawo śpiączki
Akcja długiego filmu rozkręca się dopiero wtedy, gdy zaśniesz.

Prawo retoryki właściwej
Jak tylko zbierzesz się w sobie
aby oczarować kobietęzabraknie ci słów.

Uśmiechnij się...
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Szanowny Czytelniku,
Niniejsza publikacja elektroniczna jest darmowa, niemniej jednak, gdybyś
zechciał wesprzeć finansowo autora, proszę o przelew w dowolnej wysokości (wg uznania) na konto:
Robert Trafny
nr konta: 72 1140 2004 0000 3702 6043 7322
W tytule przelewu proszę wpisać "datek" lub "darowizna".
Zgodnie z ideą Uwolnionej Książki sam decydujesz w jakiej wysokości
złożysz datek. Może to być nawet 1 zł, to od Ciebie zależy, od tego, jak
bardzo podobała Ci się książka, oraz od Twojej hojności.
Pamiętaj, że Autor poświęca swój czas, a niejednokrotnie także pewne
koszta na przygotowanie książki. Kiedy otrzyma od Ciebie datek, będzie mu
miło, że ktoś docenił jego starania, a i przecież "szczodrego dawcę wspiera
Pan Bóg swoją hojnością".
(Prawo Dawania)
Za wszelkie datki serdecznie dziękuję. Bóg zapłać!
Autor
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Wiedza jest super!
www.wiedza-jest-super.blogspot.com/
Blog tematyczny o szeroko rozumianej wiedzy:
wiedzy zarówno praktycznej, doświadczalnej, naukowej, jak
i wiedzy duchowej, religijnej i metafizycznej.

Zmień swoje życie
www.jakzmnienicswojezycie.blox.pl/
Blog poświęcony rozwojowi osobistemu, duchowemu i
religijnemu prowadzony przez wieloletniego praktyka.

Samobójca z depresją
www.samobojcazdepresja.blogspot.com
Blog adresowany do osób zmagających się z myślami
samobójczymi, depresją i własną niemocą, pisany przez
wieloletniego Praktyka.

Wiara jest super
www.wiara-jest-super.blogspot.com
Blog adresowany do osób, które chcą rozwijać swoją
wiarę i zbliżać się do Pana Boga pisany przez wieloletniego
Praktyka.

Zabawne obrazki
www.funny-bob.blogspot.com
Strona z zabawnymi obrazkami.
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