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Cartea rostirilor definitive
Nu mi s-a mai întâmplat să întâlnesc, în viaţa asta, un om
care să adune înţelepciune şi s-o tezaurizeze, cu încrâncenare, doar
în sufletul său, apoi, la vremea vremii, să apuce sămânţa cea bună
din sac şi să încerce să o încredinţeze, cu migală, brazdelor
proaspete, primăvăratice. Nici n-am ştiut că un om se poate
mulţumi, zilnic, cu doar atât de puţin, ca să descopere, cândva, că
a adunat atât de mult încât nimeni nu-l mai poate egala şi în
bogăţie, şi în îndestulare.
Nici măcar nu mi-am putut imagina că, undeva, pe lume,
nu doar în vecinătatea propriilor mele nelinişti, s-ar fi durat un
altar viu al cărţilor, al rostirilor definitive, care înfruntă cu măreţie
vremuirile, izbândind împotriva timpului, asupra acestei
ireparabile erori a imaginaţiei omeneşti, care stabileşte trecerea şi
irosirea. Pentru că omul care a săvârşit această carte, domnul
Gheorghe Scântei, cu religiozitatea pasiunii sale pentru rostiri
înţelepte, asta este, un altar viu al cărţilor, cu străluminări discrete,
în ciudata lor fermitate, spre reperele fundamentale ale condiţiei
umane.
Nu cred că rostul cărţilor s-a mai desluşit, vreodată, cu
atâta nepământească vigoare, încât să li se închine, timp de o viaţă
de om, toate dimensiunile unui suflet conştient de sine, precum cel
adăpostit în domnul Gheorghe Scântei şi care, cu certitudine,
merită vegheat, pentru totdeauna, între copertele unei cărţi
închinată cărţilor. Pentru că înseamnă o vocaţie nu să citeşti, ci să
pricepi până la a-ţi modela sufletul, până la a te întrupa spirit din
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spirit, ca să fii îndreptăţit să-ţi ospătezi semenii la cina cea de taină
a desluşirii luminilor.
Şi Lev Tolstoi, dar şi bucovinenii Vasile Gherasim şi
Mircea Streinul obişnuiau să spună că, în fiecare clipă, păşim pe
lângă bunul Dumnezeu, dar fără să ne dăm seama de asta. Ca
cititori de cărţi, ni se întâmplă şi mai des, ba mai ajungem, uneori,
şi la sacrilegiul păşirii indiferente peste tot ce este dumnezeire,
semn că minţile noastre, mult prea ostenite de trăirea clipei, nu
mai au puterea desluşirii de divin. În cărţile omenirii, veşnicia deja
a durat punte luminoasă spre lumină şi rari sunt cei care o şi văd,
contururile ei vindecătoare fiind sufocate de narativul propriei
existenţe, pe care ne tot străduim să o dedublăm şi, dacă se poate,
să-i conferim şi un sens. Domnul Gheorghe Scântei, însă, nu s-a
căutat niciodată pe sine, semn că se cunoştea bine, ci a râvnit la
zestrea de divin din conştiinţele umane, pe care, generaţiei după
generaţie, le-au spulberat mărşăluirile fără de ţintă şi pururi
înspăimântate de beznă.
Tezaurizând înţelepciune, domnul Gheorghe Scântei s-a
tot rupt, conştient, din bezne, întrezărind adevăratele repere
existenţiale; iar zicerile tezaurizate, prin voia sorţii şi a
întâmplării, şi-au ocupat locul într-o stranie naraţiune astrală, pe
care o puteţi descifra, dacă vă preocupă cu adevărat, din paginile
acestei cărţi, care, în ciuda aparenţelor, nu înseamnă o colecţie, ci
un mod de a năzui şi, deci, de a deveni.
Ion Drăgușanul
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CUVÂNT ÎNAINTE
De-a lungul a peste patruzeci de ani, jurist
fiind, pe lângă activitatea de funcționar în cadrul
organelor de Administrație locală și județeană,
am colecționat un mare număr de aforisme,
maxime, dictoane, fraze celebre etc, pe care le-am
găsit sau remarcat în diferite cărți și publicații.
Lecturându-le mi-am descoperit o oarecare
sensibilitate pentru acest gen de lectură,
stimulându-mă să caut, să adaug, necontenit, la ceea ce aveam deja.
Mai mult de-atât, continuând să citesc diferite romane am
sesizat unele reflecții cu un conținut demn de a fi catalogate drept
maxime, cugetări etc. aducându-mi, astfel, o umilă contribuție la
sporirea numărului acestora.
Poate unor cititori ai acestor rânduri o să li se pară
exagerare, dar în naivitatea mea, citind frazele cu o construcție
literară deosebită, maximele, cugetările rostite, în timp, de către
Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Emil Cioran, Lucian Blaga,
Voltaire, Victor Hugo, W. Shakespeare, M. Twain, Aristotel și
Confucius etc., aveam senzația că-i ascult pe acești corifei ai
literaturii naționale și respectiv universale.
Cunoscându-mi potențialul financiar nu am avut nici un
motiv să sper că materialul de această natură, adunat cu ambiție și
multă trudă, va vedea, cândva lumina tiparului, cum se spune.
Dar, grație unor oameni dedicați culturii, decelând valoarea
și însemnătatea publicării textelor respective, domnii Viorel
Varvaroi – managerul Centrului Cultural „Bucovina”, Călin
Brăteanu – directorul Centrului pentru Conservarea și Promovarea
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Culturii Tradiționale Suceava, cu consultarea și sprijinul direct
acordat de scriitorul și poetul Ion Drăgușanul – care a stabilit
tehnica de redactare, grafica, și a făcut demersurile pertinente
pentru apariția cărții, vol. I și II.
Ar fi nedrept să n-o amintesc pe fiica mea Corina, care și-a
adus o contribuție substanțială la apariția cărții în discuție,
efectuând practic tehnoredactarea lucrării în ansamblul ei.
La data de 22 aprilie 2015 dorința mea, nesperată, s-a
materializat și cartea cu titlul „Luminile Pleiadei” a fost lansată
pentru publicul cititor.
Am trăit la mare intensitate acest unic eveniment din viață și
o imensă bucurie să-mi văd numele inserat pe coperta unei cărți
care, sper, va îmbogăți numărul de volume existent în unele
biblioteci publice și în cele ale unor persoane fizice care au intrat în
posesia lor.
Și, mai sper, cu tărie, că această carte, parafrazându-l pe
scriitorul italian Francesco Petrarca „nu va fi ținută în bibliotecă ca
într-o pușcărie, ci va trece din raft în memorie”, fiind apreciată de
cât mai mulți iubitori de lectură.
Acum, la apariția celei de a doua cărți, trăiesc o și mai
trepidantă stare sufletească. Voi putea spune că, neavând vocația de
a scrie cărți despre evenimente și fapte înserate în fraze cu o
construcție academică, m-am dedicat cu multă abnegație acțiunii de
căutător și colecționar de texte din gândirea unor titani ai literaturii
universale și că las ceva în trecerea mea efemeră pe acest pământ.
Gheorghe Scântei
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AUTORI ROMÂNI
MIHAI EMINESCU
Între caractere şi inteligenţă nu ar trebui să existe alegere.
Inteligenţele se găsesc foarte adesea, caracterele foarte rar.
*
Un stat e ca şi omul...are atâta libertate şi egalitate, pe câtă
avere are. Iar cel sărac e totdeauna sclav şi inegal cu cel ce stă
deasupra lui.
*
Egalitatea nu există decât în matematică.
*
Oamenii se împart în două categorii: unii caută şi nu
găsesc, alţii găsesc şi nu sunt mulţumiţi.
*
Ce e val, ca valul trece.
*
Puțin vin ascute mintea. Mai mult o tocește.
*
Școala va fi școală când omul va fi om și statul va fi stat.
*
Am înțeles că un om poate avea totul neavând nimic și
nimic având totul.
*
Tot ce nu e posibil obiectiv e cu putință în mintea noastră
și că, toate câte vedem, auzim, cugetăm, judecăm nu sunt decât
creațiuni prea arbitrare a propriei noastre subiectivități, iar nu
lucruri reale. Viața-i vis.
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*
Vezi la noi istorici ce nu cunosc istoria, literați și jurnaliști
ce nu știu a scrie, actori ce nu știu a juca, miniștrii ce nu știu a
guverna, financieri ce nu știu a calcula, și de aceea atâta hârtie
mâzgălită fără nici un folos, de aceea atâtea țipete bestiale care
umplu atmosfera teatrului, de aceea atâtea schimbări de miniștri,
de aceea atâtea falimente.
*
Pentru lucrătorii statului onoarea, pentru soldați gloria,
pentru principi strălucirea, pentru învățați renumele, pentru proști
cerul, și astfel o generație înșeală pe cealaltă prin acest "advocatus
diaboli" moștenit.
*
Ah! Cine ar mai vrea să trăiască când i s-ar spune de mic
încă în loc de povești faptul că nu se minte în școală, în biserică,
în stat, că intrăm într-o lume de dreptate, de iubire, de sfințenie,
pentru a vedea când murim, c-a fost o lume de nedreptate, de ură.
Omul cuprinde un loc în vreme, Dumnezeu a însăși
vremea, cu tot ce se întâmplă în ea, dar vremea la un loc, asemenea
unui izvor a cărui ape se întorc în el însuși, are asemenea roții ce
deodată cuprinde toate spițele ce se-ntorc veșnic.
*
Unii români își urăsc țara lor mai rău și mai cumplit decât
străinii. O privesc ca un exil, ca o supărătoare condiție a existenței
lor…ei sunt - cum spun înșiși români de naștere, francezi de inimă
- și dacă Franța le-ar procura semidocților noștri avantajele pe care
li-l dă nefericita lor patrie, ei ar fi emigrat de mult…cu toții!
*
Într- o dimineață de vară. Marea își întindea nesfârșita-i
albăstrime, soarele se ridică încet în seninătatea adânc-albastră a
cerului, florile se trezeau proaspete după somnul lung al nopții,
stâncile negre de rouă abureau și se făceau sure, numai pe aici
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colea cădeau din ele, lenevite de căldură, mici bucăți de nisip și
piatră.
*
Luna revarsă tot aurul ei sub această smălțuire diafană,
mobilele și covoarele din odaie străluceau somnoros și mat.
Orologiul zăngănește încet și subțire în perete.
*
Greierii răgușiți cântau ca orologii aruncate în iarbă, iar
păianjenii de smarald au țesut de pe-o insulă până la malul opus
un pod de pânză diamantică ce sticlește vioriu și transparent.
*
În fapt lumea-i visul sufletului nostru. Nu există nici timp,
nici spațiu - ele sunt numai în sufletul nostru. Trecut și viitor e în
sufletul meu, ca pădurea într-un sâmbure de ghindă, și infinitul
asemenea, ca reflectarea cerului înstelat într-un strop de rouă.
NICOLAE IORGA
Copiii învaţă bunătatea de la natură iar răutatea de la
oameni.
*
Faptele bune ale tale vor fi pornirile bune ale copiilor tăi.
Măcar atâta ar trebui să te îndemne a le face.
*
Cel mai urât lucru este om bun care face faptă rea. Cel mai
frumos lucru este fapta bună făcută de omul rău.
*
Nu răsturna fără să poţi înlocui; nu dărâma fără să poţi
clădi; nu tăgădui fără să poţi creia.
*
Sunt filantropi care au tot atâta în ei ca evreul care îngraşă
gâsca ca s-o taie.
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*
Înţelepciunea nu se împrumută cu carul ci se câştigă cu
bobul.
*
Sufletul copilului e cinstit, el nu poate fi cucerit de orice,
dar se dă întreg. Copiii au în inima lor bogată putinţa care lipseşte
celor mai mulţi dintre oamenii mari de-a înţelege, de a admira şi
întâmplător de a îndeplini eroismul.
Faima se rugineşte, dacă nu o cureţi prin muncă în fiecare
zi.
*
După furtunile sufletului, ca şi după cele ale naturii, învie
florile frumoase pe care le credeam uscate.
*
Cade cine nu a ştiut până unde poate să se urce sau pe ce
se cuvine să se reazime.
*
O înfrângere e numai mijlocul pe care ni-l dă soarta ca să
vedem ce ne lipseşte încă pentru a învinge.
*
Nu zi niciodată „Nu se poate”, ci începe cu „Să vedem”.
*
Nu întuneca cerul senin al oamenilor cu supărarea ta.
*
De vei avea aur în sufletul tău, în licăriri de aur va străluci
tot ce porneşte de la tine.
*
Orice îţi iartă cineva, numai un lucru nu: să fii mai mare
decât dânsul.
*
Tăcerea are glasul ei de înţelepciune; ascult-o!
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*
Cu aceeaşi minciună nu poţi pescui de două ori aceeaşi
încredere.
*
Caritatea nu este banul, ci aurul sufletului tău în care îl
înfăşoară.
*
Adevărul este pretutindeni, dar nu-l recunoaşte decât acela
care-l caută.
*
Clevetirea nu ucide, nici nu face rană, ea pângăreşte pe
acela de la care a pornit.
*
Copiii trebuie să fie educaţi pentru ei nu pentru părinţi.
*
Tinerii sunt sclavii visurilor, bătrânii, servitorii regretelor.
*
Miturile sunt faţă de creştinism ceea ce poezia este faţă de
adevăr, măşti ridicole sub care se ascunde pasiunea de a trăi.
*
Un om bun nu e acel care face bine, ci acel care se bucură
de bine.
*
Pentru durerea ta, stai singur; la bucurie cheamă şi pe alţii;
numai aşa vei avea tovarăşi nefăţarnici.
*
Banul săracului e cald, fiindcă săracul îl ţine tot timpul în
mână.
*
Şi în viaţă, în simetrie, în scris, în gând, când te uiţi bine
rămâne mai ales ce ai dat altora, ce ai lăsat de la tine, ce ai oferit.
Prin înstrăinare de tine însuţi, capeţi şi consecvenţa şi stăruinţa şi
caracterul şi iubirea oamenilor.
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*
Temniţa cea mai de temut e aceea în care te simţi bine.
*
Soarele răsare nu ca să apună, ci ca să lumineze până
apune.
*
Poţi zbura pe aripile altuia, dar nu cu ele.
*
Drumul lung începe de unde ai obosit.
*
Zburând sus te faci nevăzut, dar vezi.
*
Să înveți pentru tine, dar să-i înveți și pe alții.
EMIL CIORAN
Mai bine o noapte eternă decât o zi fadă, mai bine
obscuritatea decât o lumină ştearsă.
*
Când copiezi de la unul este plagiat, când copiezi de la doi
este deja cercetare.
*
Cine nu renunţă, înseamnă că are prea mult de dat. Cine se
resemnează, înseamnă că nu are nici ce primi.
*
Despre viaţă nu se poate scrie decât cu un toc înmuiat în
lacrimi.
*
Misiunea mea este să îmi omor timpul, a lui să mă omoare
pe mine. Ne înţelegem bine, ca între asasini.
*
Începi să ştii ce e singurătatea atunci când auzi tăcerea
lucrurilor.
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*
Pe duşmani trebuie să-i laşi aşa cum sunt. Dacă vei încerca
să le faci un bine te vor urâ şi se vor răzbuna.
LUCIAN BLAGA
Pe omul simplu îl recunoşti de aceea că se miră de toate,
dar simplitatea i-o recunoşti şi din aceea că de unele lucruri nu se
miră îndeajuns.
*
Numai în locuri cu noroi, pe fund, cresc nuferi.
*
Natura nu se dezminte; chiar şi pe drumul drept, şarpele tot
numai în serpentină merge.
*
O singură rugăminte am: „Doamne, să nu mă laşi niciodată
să fiu mulţumit de mine însumi!”
*
Sunt mulţi orbi, dar câţi au orbit de lumină ?
Umbrele seamănă, ce-i drept, cu întunericul, doar sunt
fiicele luminii.
*
Cu penele altuia te poţi împodobi, dar nu poţi zbura. Acest
lucru nu-l prea ştiu oamenii, dar îl ştiu păsările.
*
Sunt adevăruri pe care e cu neputinţă să le înţelegi corect
dacă înainte de aceea n-ai trecut prin anumite rătăciri.
*
Filozofia e „Bemolul” vieţii. Toate tonurile sufleteşti le
adânceşte cu o jumătate de „ton”.
*
Cine nu cade nu se poate înălţa.
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*
Nici un popor nu e atât de decăzut încât să nu merite să te
jertfeşti pentru el, dacă îi aparţii.
*
Nu eşti mândru când te gândeşti că zeii obişnuiţi cu lumina
şi veşnicia, dacă s-ar coborâ pe pământ n-ar putea suporta greul
acestei vieţi, în vreme ce tu învingi şi năzuieşti spre culmi ?
*
În jurul oamenilor mari în puteri şi mari în egoism o specie
de oameni pe care nu admiraţia sau entuziasmul îi apropie pe cei
tari, ci plăcerea de a fi mijloace în mâna acelora. Credeţi-mă,
există sclavi din fire.
*
Poţi să stai 23 de ore din zi, dacă nu eşti acolo când pleacă
trenul, ai stat degeaba.
*
Poetul: donator de sânge la spitalul cuvintelor.
*
Viaţa: o plimbare prin somn.
*
Cine gândeşte puţin, se înşeală mult.
*
Dintre toate lucrurile timpul ne dă cel mai mult de cugetat.
TUDOR ARGHEZI
Nu-i primejdios omul care te urăşte şi se războieşte cu tine;
pe el ştii de unde să-l apuci şi primejdiile luptei sunt împărtăşite.
Primejdia vine de la omul care te iubeşte din cale afară de mult şi
care la înmormântare îţi trimite o coroană de orhidee.
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*
E într-adevăr o suferinţă reală să fii un om într-o generaţie
de muşte şi să ai nevoie de bâzâitul şi de ouăle lor ca să trăieşti în
tihnă.
*
Un om întreg nu-şi poate face gesturile pe jumătate.
*
E destul să vrei hotărât un lucru, pentru ca o evoluţie să se
petreacă.
Învățătorul e o lumânare care arde luminându-i pe alții.
CONSTANTIN NOICA
Suntem şi gândim pe măsura Dumnezeului în care credem
- spune Hegel - după cum popoarele au parte de străpâniri bune
sau rele, potrivit cu Dumnezeul căruia i se închină.
*
Atunci când un învingător îţi cere să te rogi pentru el,
înseamnă că îţi oferă victoria sa.
CONSTANTIN BRÂNCUŞI
Atunci când nu mai suntem copii, înseamnă că am murit
demult.
*
Există un scop în toate lucrurile. Pentru a ajunge acolo
trebuie să te desparţi de egoism.
*
Trupul omenesc este frumos numai în măsura în care
oglindeşte sufletul.
*
Frumosul este echitatea absolută.
15
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LIVIU REBREANU
Fericirea noastră e întotdeauna o clipă. Mai mult n-ar putea
îndura firea omului, care, deseori, într-o viaţă de multe ori nu are
norocul să întâlnească nici clipa aceasta, nici măcar să se apropie
de ea.
*
Numai în faţa morţii, omul pricepe preţul vieţii şi numai
primejdia îi oţeleşte sufletul.
GARABET IBRĂILEANU
Fericirea este plăcerea sufletului. O simplă senzaţie, un
sunet, o culoare, atingerea mâinii unei femei, dacă angajează
sufletul devine fericire.
*
Dacă apucând pe un drum, ţi-ai rupt un picior, nu regreta
că n-ai apucat pe un altul, căci nu ştii dacă nu ţi le rupeai pe
amândouă.
*
Câte milioane de vorbe ai spus tu în viaţa ta? Ai spus toate
vorbele care sunt în
Shakespeare, în Göethe şi în Kant. Numai că le-ai combinat altfel.
*
Mila, când nu e însoţită de o iubire infinită e mai
ofensatoare decât dispreţul.
TUDOR MUŞATESCU
Dragostea este un sentiment care vine în galop şi dispare
în vârful picioarelor.
Proverbele nu sunt decât laşitatea îmbrăcată în haina
înţelepciunii.
16
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*
Religia sau credința nu e decât nevoia omului de a fi
ocrotit.
*
Există o categorie specială de surzi: aceia care nu vor să
audă decât ce spun ei.
*
În viață joacă teatru numai cei care n-au nici un rol.
*
Prostul face tot ce poate ca să nu treacă neobservat.
*
Copiii unor părinţi mai bătrâni sunt întotdeauna bătrâni
înainte de vreme.
*
În lume, nici o calitate nu poate reieşi din ceva până ce nu
e pusă în contrast cu alta.
*
Nimic nu există, ca percepţie, prin sine însuşi.
*
Orice glorie muritoare nu e decât boală.
*
Vai de cel ce nu poate uita.
*
Idealul poate fi realizat sau nu numai e o completare a
lipsurilor realităţii.
*
Folositor nu e de a combate ceva, ci de a înlocui, de a da
ceva mai bun.
*
Munca nu e măsura, ci condiţia tuturor lucrurilor.
*
Un om vesel nu poate plictisi decât pe cei posaci, geloşi de
veselia lui.
17
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*
Un om inteligent nu va găsi satisfacţie deplină decât în
ştiinţă.
COSTACHE NEGRUZZI
Nimic nu este statornic în lume, nici norocul cel mai
înflorit, nici prietenia cea mai strânsă, nici dragostea cea mai
aprinsă. Numai fapta bună este nemuritoare.
MIHAIL SADOVEANU
Tăcerea este cuminţenia proştilor. Ca să-i faci pe aceştia
să-şi vină în firea lor adevărată, trebuie să-i provoci să vorbească.
*
Nu se cuvine să apreciem greşelile şi prejudecăţile
oamenilor de demult cu prejudecăţile noastre de astăzi.
*
Nu-i un alt medicament mai bun decât truda umbletului,
lumina nemărginitului, gerul curat și somnul adânc, frate cu tihna
stâncii.
Unii sunt umbre, nu apar decât când e soare.
THEODOR PALADI
Trebuie o sută de flori ca să faci o picătură de parfum.
*
Nereuşind să culegem fructele vieţii, scara pare o targă.
*
Prostituatele de lux se laudă că trotuarele lor sunt de
marmură.
18
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*
Unii oameni mor pentru o idee, alţii n-au idee pentru ce
mor.
*
Există copaci loviţi de trăsnet, dar...şi arbori genealogici
trăsniţi.
ADA NEGRI
Numai durerea dă aripi gândirii. Izbândă n-au decât cei ce
luptă.
CARMEN SYLVA
Fecirirea este ca ecoul: răspunde, dar nu vine.
*
Focul face apa să fiarbă, dar apa stinge focul. Nu încălzi pe
un nerecunoscător deoarece el te va stinge.
C. MOLDOVAN
E greu de îndurat să fii mereu al doilea. E într-adevăr mare
lucru să nu ştii ce-i invidia.
MIRON COSTIN
Nu vremurile sunt sub om, ci bietul om sub vremuri.
BOGDAN PETRICEICU HASDEU
Nu este suferinţă pe lume pe care să nu o răscumpere o
singură zi de fericire. O mică lumânare goneşte întunericul dintro mare încăpăre.
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*
Dragostea e ca spinul: nu-l simți când intră, dar te doare
când se smulge cu sila.
C.I. PARHON
Vinul în comparaţie cu alte băuturi alcoolice, este
nevătămător dacă se respectă doza, moderaţia şi cumpătarea.
NICOLAE STEINHART
Un critic literar este de obicei cineva care are destul talent
care să-şi dea o părere, dar nu suficient pentru a scrie el însuşi o
carte.
*
Succesele nu ne sunt date a ne înfoia în pene, ca în mantiile
steagurilor, ci pentru a le transforma în dragoste și în dăruire
pentru cei din jur.
VASILE CONTA
O carte bună înlocuieşte o prietenie, o prietenie nu poate
înlocui o carte bună.
*
Cu cât trebuinţele tale sunt mai mici, cu atât eşti mai liber.
*
Ideile mari pornesc întotdeauna din suflete mari.
*
Educatorul nu face altceva decât îndreaptă ceea ce natura
a creat.
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TRAIAN DEMETRESCU
Când văd proştii locuind în palate, înţeleg de ce Diogene
locuia într-un butoi.
*
Există un popor universal: nenorociţii.
ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Păzeşte-te de mincinosul care mestecă şi puţin adevăr în
minciunile lui.
*
Raza de soare care te încălzeşte pe tine nu ţi-e împuţinată
prin faptul că se mai încălzeşte şi vecinul tău.
*
Norocul? De când alergi după el, ţi-l făceai singur.
*
Te-ai întrebat vreodată, ducând bucata la gură, dacă meriţi
să o mănânci? Eu nu m-am întrebat. De asemenea mi s-a părut căn ochii câinelui care se uită la mine, când stau la masă citesc
această întrebare.
*
O vorbă rea este o faptă rea şi totdeauna sâmburele unei
suferinţe. Ia seama. Nu te grăbi, viaţa-i destul de lungă pentru
dureri.
OCTAVIAN GOGA
Trezeşte-te de banalitate. Nu uita că dacă va fi să te îneci cel puţin nu te îneca într-un lighean cu apă - azvârle-te în ocean.
*
Cei din jurul lui nu pot aprecia îndestul un artist. Ca să vezi
un vârf de munte, se cere perspectiva depărtării.
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*
Trecutul e noapte, iar amintirile, candele, care cu vremea
se sting.
*
Viaţa unui om nu trebuie judecată după avânturile cu care
a pornit la drum, ci după obstacolele pe care societatea le-a pus
de-a curmezişul gândirilor lui.
*
O, aşteptările...Peşteră întunecată în care bănuielile îşi dau
întâlnire şi vin să ne strângă de gât.
NEAGOE BARASAB
Mai bine este moartea în cinste decât viaţa cu amar şi
ocară.
ION BRĂTESCU - VOINEŞTI
Dacă te-ai hotărât să spui adevărul, pregăteşte-te de
suferinţă.
OVID DENSUŞEANU
Când trăieşti în bezna unei prăpăstii, poţi oare să mai crezi
în lumină?
*
Ştii prin ce a pedepsit Dumnezeu trufia omului? ...Dândui amintirea.
*
Sunt vesel de toate izbucnirile vieţii, de toate luminile
cerului, de toate slăbiciunile primăverii. Sunt trist de toate
amurgurile şi de toate nostalgiile. Sunt puternic de toate
dezlănțuirile furtunii, de toată nepăsarea sfârşitului. Sunt slab de
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toate amăgirile şi de toate înduioşările. Sunt bun ca privirea unui
copil îngenunchiat spre rugăciune. Sunt crud cu răzvrătirea unui
nedreptăţit. Sunt om.
*
Învăţătura îţi dă lumină, dar nu te înalţi decât prin caracter.
HENRI COANDĂ
Mulţi indivizi din societatea modernă sunt ca barcagii: trag
la vâsle dar stau cu spatele la viitor.
VASILE ALECSANDRI
Degeaba-ţi străluceşte
întunecată.

mintea

dacă

inima-ţi

este

*
A sosi pe lume într-o ţară liberă şi civilizată este o mare
favoare a soartei.
B.P.CARP
Unii oameni vorbesc din experienţă, alţii din experienţă,
nu vorbesc.
TUDOR VIANU
Cuvântul este sunet şi culoare, e mesajul gândului uman.
ION LUCA CARAGIALE
Toate mulţumirile trebuie plătite; înainte de a se căpăta,
par destul de ieftine, în urmă prea scumpe.
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*
Celebru este unul care începe să trăiască după ce a murit.
GEORGE CĂLINESCU
Copilăria nu dispare niciodată din noi, ea constituie izvorul
permanent din care decurg toate meandrele vieţii noastre.
*
Strălucită e acea tinereţe la care ai ajuns prin maturitate.
*
Natura e inferioară omului, prăpastia de viaţă zoologică şi
vegetală n-atinge niciodată tensiunea vieţii umane. Este un om
numai cine trăieşte ca om, numai printre oameni.
MIHAI RALEA
Sinceritatea nu devine o valoare decât pentru un om silit să
mintă, după cum libertatea nu devine o valoare decât pentru cel
arestat.
*
Fiecare om, chiar şi cel mai umil are filozofia sa.
PĂSTOREL TEODOREANU
Este o datorie elementară să plăteşti ce ai băut. Dar nu eşti
obligat să bei tot ce ai plătit.
*
Oamenii care tac par superiori.
DIMITRIE CANTEMIR
Pierderea vremii bune este maica şi sămânţa vremii rele.
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MIRCEA ELIADE
Cea mai prețioasă călătorie este aceea către sufletul nostru,
călătorie pe care o facem în singurătate.
*
Cel ce-și bate joc de sărac irită pe ziditorul lui, și cel ce se
bucură de nenorocirea altuia nu rămâne nepedepsit.
ANTON PANN
De multe ori, limba taie mai mult decât sabia.
GRIGORE MOISIL
Concluzia este momentul când te-ai plictisit să mai
gândești.
SPIRU HARET
Pentru unii, singurul sprijin la bătrânețe este toiagul.
MARIN PREDA
Timpul nu mai are răbdare cu noi.
*
Omul are inima largă. De ce unii și-o poartă strâmptă și
plină de ură?
CAMIL PETRESCU
Dacă n-ar fi proștii, deștepții ar muri de foame.
*
Nimic nu se plătește mai sigur ca prostia.
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GEORGE ENESCU
Ce greșeală este să crezi că un copil pentru că e mic, poartă
în el visuri minuscule!
ION SLAVICI
Norocul e cum și-l face omul.
ION CREANGĂ
Știu că sunt prost, dar când văd că sunt alții mai proști
decât mine parcă simt că-mi crește inima.
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AUTORI STRĂINI
NAPOLEON BONAPARTE
Dragostea de patrie este cea dintâi virtute a omului
civilizat.
*
Dispreţuiesc nerecunoştinţa ca pe cel mai urât cusur al
inimii.
*
Viaţa este un careu de rebus pe care-l faci tu, dar ţi-l
completează alţii.
*
Admir femeia frumoasă, respect femeia inteligentă.
*
Nu există dragoste fără ceva comercial în ea.
*
Cât de monotonă ar fi dragostea dacă toţi ar iubi la fel.
*
Viitorul unui copil este totdeauna fapta mamei sale.
*
Te ridici deasupra celor care te bârfesc, iertându-i.
*
Niciodată nu întrerupe un duşman atunci când face o
greşeală.
*
Nu poţi cuceri toate femeile din lume! Dar merită să
încerci.
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*
Un lider are dreptul să fie învins, dar nu are niciodată
dreptul să fie surprins.
*
Singurul mod de a rămâne sărac este să fii cinstit.
*
Lumea nu se schimbă măgulindu-i pe conducători, ci
înlocuindu-i.
*
Cel mai bun mod de a-ţi ţine cuvântul este să nu-l dai
niciodată.
*
Biruinţa este a celui stăruitor.
*
Mulţi oameni, ca şi cifrele, poartă valoare numai prin
poziţia lor.
*
Cele mai bune ocazii par nişte simple ghinioane.
*
Gloria este de scurtă durată, dar obscuritatea este pentru
totdeauna.
*
Cea mai înaltă înţelepciune este o hotărâre tare.
*
Dacă Socrate ar intra în cameră, toţi ne-am ridica în
picioare ca să-i dăm cinste, dar dacă ar intra Isus Hristos, i-am
cădea cu toţii la picioare.
Arta de a fi când foarte îndrăzneț când foarte prudent este
arta de a reuși.
*
Un conducător trebuie să ştie să renunţe la blana de leu şi
să poarte, la nevoie, blană de vulpe.
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*
Cine ştie să linguşească ştie şi să bârfească.
*
Spune tot ce vezi, dar vezi ce spui.
*
Când te paşte norocul, te pasc şi prietenii.
*
Ce bine ar fi dacă şi viaţa ar avea termen de garanţie.
*
Femeia frumoasă se lasă cucerită, dar nu şi stăpânită.
*
După ce s-au aruncat unul în braţele celuilalt, au căzut pe...
capul părinţilor.
*
Femeia frumoasă nu prea stă acasă.
*
În întuneric, îndrăgostiţii se luminează reciproc.
*
În afară de ceea ce trebuia să facă, a făcut de toate în viaţă.
*
Noaptea e un sfetnic bun. Şi totuşi, noaptea se fac cele mai
multe prostii.
*
Toţi oamenii sunt trecători, dar nu toţi trecătorii sunt
oameni.
*
Femeia frumoasă şi proastă este ca un inel de aur pus în
râtul unui porc.
*
Cel care are mintea ascuţită nu înţeapă.
*
Creaţia perfectă a naturii nu este bărbatul ci femeia.
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MOLIÈRE
Toate viciile la modă trec drept virtuţi.
*
Un prost care nu spune nici un cuvânt nu se deosebeşte de
un savant care tace.
*
Ah! Ce uşor ne lăsăm convinşi de persoanele pe care le
iubim.
*
De-ai avea o sută de însuşiri frumoase, lumea vede numai
răul.
*
Pizmăreţii vor muri, dar pizma niciodată.
Gândiți-vă că dacă nu se ține seamă de înclinația unei fete,
atunci când e măritată, se riscă virtuția ei.
*
Cine dă fiicei sale un bărbat pe care-l urăște, e răspunzător
față de cer de greșelile pe care le face ea.
*
Pentru a câștiga pe oameni, nu este o cale mai bună decât
aceea de a ne împodobi în ochii lor cu înclinațiile lor, de a rosti
maximele lor, de a tămâia defectele lor și de a aplauda ceea ce fac.
*
Aceia a căror purtare stârnește râsul cel mai mult sunt
întotdeauna cei dintâi care defăimează pe alții.
*
Oricât de frumos ar răsări soarele, la capăt de zi tot va
trebui să apună.
*
Nu există nimic atât de impertinent și de ridicol care să nu
fie înghițit atunci când e condimentat cu laudă.
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*
Oricâte calități am avea, lumea se uită numai la defecte.
*
Trebuie să mâncăm pentru a trăi, nu să trăim pentru a
mânca.
GEORGES CLEMENCEAU
O ţară săracă este totdeauna un tărâm fertil; dacă plantezi
funcţionari, răsar taxe şi impozite.
VOLTAIRE
Trăim toţi sub acelaşi soare, dar n-avem acelaşi orizont.
*
Virtutea e o floare care se ofileşte imediat ce începe să se
justifice.
*
Vrei să plictiseşti pe cineva? Spune-i tot ce ştii.
*
Să ne facem datoria fără să ne pese de urmare.
*
Când este o chestiune de bani, toată lumea este de aceeaşi
religie.
*
Un om care îşi neglijează reputaţia sa este nevrednic de-a
o avea.
*
Jumătate din viaţă ne cheltuim sănătatea pentru avere, iar
cealaltă jumătate, averea pentru sănătate.
*
Prietenia unui om mare este o binefacere Dumnezeiască.
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*
Scrisori scurte şi prietenie lungă, aceasta este lozinca mea.
*
Fericirea nu-i decât un ideal, durerea e reală.
*
N-avem de trăit decât două zile: nu face să trecem târândune sub nişte ticăloşi vrednici de dispreţ.
*
Spre ruşinea omenirii, fanaticii au prea mult entuziasm, iar
înţelepţii n-au deloc.
*
Noi nu trăim niciodată, ci aşteptăm să trăim.
*
În filozofie trebuie să ne ferim de ceea ce credem că putem
înţelege prea uşor, ca şi de lucrurile pe care nu le înţelegem.
*
Du mâna la pălărie cât poţi de repede şi la buzunar cât poţi
de încet.
*
O libertate bine înţeleasă înalţă spiritul, în timp ce sclavia
îi sileşte să se tărască pe jos.
*
Faptele noastre sunt bune sau rele nu prin ele însele, ci în
funcţie de scopul urmărit.
*
A spune secretul altuia e trădare, a-l spune pe al tău însuţi
e o prostie.
*
A găsi drumul prin labirint fără firul Ariadnei, iată marele
sens al cercetării.
*
Meticulosul alege amănuntul. Analistul îl selectează.
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*
Un om merge până la epuizarea lui fizică. Gândul său
depăşeşte această barieră.
*
Progresul ştiinţei variază invers proporţional cu numărul
revistelor editate.
*
Iubeşte adevărul, dar iartă celui ce greşeşte.
*
E bine să te înduioşezi de nenorocirea prietenilor tăi, dar e
mai bine să le vii în ajutor.
*
Pe om să-l judeci mai mult după întrebări decât după
răspunsuri.
*
Adevăratul curaj stă în a şti să suferi.
*
Cine nu are mintea vârstei sale, acela are toată nenorocirea
ei.
*
Lumea aceasta, teatru de orgoliu și de rătăcire, este plină
de nefericiții care vorbesc despre fericire.
RICHELIEU
Vorbiţi puţin şi numai despre cele ce ştiţi, vorbiţi la timpul
cuvenit şi cu rânduială.
*
Marile incendii se nasc din scântei mici.
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JULES AMÉDÉE d' AURELLY
Frumuseţea este una şi bună. Dar urâţenia are nenumărate
variante.
*
Avantajele gloriei: a avea un nume purtat prin gura
proştilor.
BISANNE de SOLEIL
Nu trebuie să te sperie că înaintezi încet. Teme-te de
oprire!
*
Dacă plângi pentru că a apus soarele, lacrimile tale te vor
împiedica să vezi stelele.
*
Dacă eşti prost rău, nu te contrazice nimeni.
*
Oboseala şi lenea au aceleaşi simtome.
*
Dacă Dumnezeu tace nu înseamnă că orice prost poate să
vorbească în numele Lui.
*
Cuvintele sunt ca albinele, unele fac miere, altele te
înţeapă.
*
Numele proştilor e pe toate gardurile, iar al deştepţilor e
menţionat, uneori, prin enciclopedii.
*
Dacă tot ai ajuns în iad, cel puţin străduieşte-te să fii şef.
*
Copilul nu este un vas în care să torni mâncare, ci este mai
degrabă o candelă a cărei flacără n-ai voie s-o stingi.
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*
Dragostea trebuie să se desfăşoare în tăcere, ca să se audă
zâmbetul spiritului.
*
O căsnicie fericită este una în care te îndrăgosteşti de mai
multe ori, dar de aceeaşi persoană.
*
Răbdarea este un arbore cu rădăcina amară şi fructe dulci.
*
Experienţa e o perie de păr pe care o capeţi abia după ce
devii chel.
*
Chiar şi opera, când a rămas fără spectatori, a scurtat
fustele dansatoarelor.
*
Se spune că justiţia e legată la ochi, dar nu e adevărat, e
doar coruptă.
*
Şampania este singurul vin capabil să boteze o corabie.
*
Dacă vrei să laşi o urmă după tine, ai grijă să n-o trasezi pe
nisip.
*
Bărbatul nu-şi pleacă privirea decât dacă vede nişte
picioare frumoase.
*
Nu-ţi da demisia! Există 210.000 de moduri în care poţi sta
degeaba fără să observe nimeni.
*
Abia când înveţi să ierţi eşti bun de conducător.
*
Dragostea n-are nevoie de cuvinte. Are nevoie ori de
lacrimi, ori de zâmbete.
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*
În dragoste e ca la vânătoare: începi când vrei şi termini
când nu mai ai gloanţe.
*
Chiar şi unghiul drept se îndoaie la 90 de grade.
*
Încercând să economisim timpul, pierdem o grămadă de
vreme.
*
Mândria este o boală ciudată, ea face greaţă celor din jur,
nu celui ce o are.
VICTOR HUGO
Patruzeci este vârsta bătrâneţii pentru cei tineri, cincizeci
este vârsta tinereţii pentru cei bătrâni.
*
Femeia este sanctuarul în faţa căruia toţi bărbaţii ar trebui
să îngenuncheze.
*
Jumătate din problemele lumii sunt datorate
neînţelegerilor. Cealaltă jumătate sunt datorate înţelegerilor.
*
Fericirea a trecut repede prin viaţa mea. Am urmat-o şi-am
adormit în braţele ei. Când m-am trezit eram singur.
*
Mi-ar fi mai bine să fiu sărac într-o casă plină de cărţi,
decât un rege fără dorinţa de a citi.
*
Există oameni care cred că cunosc bine pasărea pentru că
au văzut oul din care a ieşit.
*
Un om bun este mai preţios decât un om corect.
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*
Cărţile sunt prieteni reci şi siguri.
*
Sufletul are iluzii, precum pasărea are aripi; e ceea ce-l
susţine.
*
Creaturile cele mai feroce sunt dezarmate, când li se
mângâie copiii.
*
Cel ce rabdă este cel mai tare.
*
Bunătatea este fondul sufletelor alese.
*
Cel ce deschide o şcoală, închide o temniţă.
*
Diamantele nu se găsesc decât în văgăunele întunecate ale
pământului, iar adevărurile nu se găsesc decât în adâncurile
cugetării.
*
Nici cei mai buni oameni nu sunt scutiţi de egoism.
*
Femeia cu un singur iubit e un înger, cea cu doi e un
monstru, iar cea cu trei e o femeie oarecare.
*
Arta nu se potriveşte cu mediocritatea. Ea dă aripi, nu
cârje.
*
Se pare că e necesar ca o femeie să fie mamă, pentru a fi
venerabilă.
*
Orgoliul este în noi ca o fortăreaţă a răului.
*
Cei răi au o fericire neagră.
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*
Lumină și pulbere, două lucruri din care se compune
gloria.
*
Greșelile soțiilor, copiilor, ale servitorilor, ale celor slabi,
ale celor săraci și ale celor neștiutori sunt greșeala soților, a
părinților, a stăpânilor, a celor tari, a celor bogați și a celor învățați.
*
Succesul este un lucru destul de hidos. Falsa lui asemănare
cu meritul înșeală pe oameni.
*
Nu există nici plante rele, nici oameni răi. Există doar
proști cultivatori.
*
Cea mai bună milă, atunci când un om are un punct
dureros, nu e oare să nu-l atingem de loc?
*
Cel mai frumos altar este sufletul unui nefericit mângîiat,
care mulțumește lui Dumnezeu.
*
Omul nu e făcut ca să trăiască în noroi, ci ca să-și deschidă
aripile.
ANATOLE FRANCE
Cel mai important lucru pe care-l poate face un tată pentru
copiii săi este să o iubească pe mama lor.
*
Minciuna bine gândită ne poate face fericiţi.
*
Alcoolul face să trăiască pe cei ce-l vând, dar să moară pe
cei care îl beau.
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*
O coincidenţă este o minune mai mică în care Dumnezeu
preferă să rămână anonim.
*
Este mai bine să înţelegem câte puţin, decât să nu
înţelegem nimic.
*
Ochii şi toate simţurile noastre nu sunt decât soli de erori
şi curier de minciuni.
*
Frica dă naştere la erori mai mult decât curajul.
*
Timpul în fuga sa, răneşte sau omoară sentimentele noastre
cele mai aprinse şi cele mai gingaşe.
*
Îndreptaţi-vă ochii asupra voastră şi feriţi-vă de a judeca
acţiunile altuia. Judecând pe alţii, muncim în zadar; adesea ne
înşelăm şi păcătuim lesne; pe când ne examinăm şi ne judecăm pe
noi înşine, ne ocupăm totdeauna cu folos.
*
Răul este necesar. Dacă el n-ar exista, nu ar exista nici
binele. Răul este unica raţiune de a fi a binelui. Ce ar fi curajul
departe de primejdie şi mila fără durere?
*
Odată abătuți de la calea blândeții și a dreptății pe care
înțeleptul merge cu piciorul ferm și prudent, ne vedem siliți să
susținem violența prin violență și cruzimea prin cruzime, astfel
încât consecința unei prime greșeli este de a produce altele noi.
*
Hazardul descrește, pe măsură ce crește cunoașterea.
*
Adevărata istorie este aceea a maximelor și părerilor mai
degrabă, decât aceea a războaielor și a tratatelor.
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*
Legea e moartă când triumfă scelerații.
*
Totul atârnă de la un început foarte mic.
*
Este adevărat că închisoarea, spânzurătoarea și roata
asigură în chip excelent supunerea față de legi.
*
Chiar și acei care sunt capabili de a gândi își ocupă mintea
cu prostii.
*
Rațiunea bunelor moravuri nu se găsește în natură, care în
sine, e indiferentă și nu cunoaște nici răul, nici binele.
Educația nu măsoară cât de mult ai memorat sau cât de
multe știi. Educația reprezintă capacitatea de a face diferența între
lucrurile pe care le știi și cele pe care nu le știi.
*
Să ne ferim de a voi să ne stabilim în ceea ce trece; să ne
atașăm de ceea ce nu moare.
*
Trebuie să știm să ignorăm.
HONORE de BALZAC
Dragostea e o poezie care sună bine, dar n-are înţeles.
*
Nu te plânge că ai ajuns la bătrâneţe. Multora li s-a refuzat
acest privilegiu.
*
Cel ce cumpără ieftin ca să facă economie seamănă cu cel
care a cumpărat ceasul ca să facă economie... de timp.
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*
Bărbatul care refuză să lupte era numit fricos. Azi se
numeşte burlac.
*
Egoistul împarte cu alţii numai grijile şi supărările lui.
*
Trebuie să mă împac cu vreo două-trei omizi dacă vreau să
cunosc fluturii.
*
Conştiinţa noastră e un judecător ce nu dă gres atâta timp
cât nu am ucis-o.
*
Orice putere este făcută din răbdare şi din timp.
*
Gloria, tristă marfă! Costă mult şi nu dăunează.
*
Bezmeticul se acoperă, bogatul și prostul se
împopoţonează, omul elegant se îmbracă.
*
Creştinismul a creat popoarele moderne şi tot el le va
susţine în veac.
*
Natura nu a prevăzut să ne putem închide urechile, dar cu
gura a făcut o treabă admirabilă.
*
Sunt fericiri în care nu mai crezi. Ele vin ca o lovitură de
trăsnet şi te mistuie.
*
Deşi sunt atât de diferiţi, înţeleptul şi bruta sunt cei mai
temuţi oameni.
*
Soarta omului valorează cât şi-o evaluează singur.
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*
Nu ştim niciodată dacă o prietenie se naşte mai curând din
contraste decât din asemănări.
Un bărbat e cu adevărat tare numai atunci când îşi
mărturiseşte slăbiciunea.
*
În orice nenorocire există şi ceva beneficii: afli care-ţi sunt
prietenii.
*
Un optimist nu e decât un prost fericit. Desigur, pesimistul
e doar un prost.
FRANCOIS DE ROCHEFOUCAULD
Bârfa este ceea ce nimeni nu pretinde că iubeşte, dar place
tuturor.
*
Cei mai mulţi judecă pe oameni după faima pe care o au
sau după avere.
*
Sinceritatea este o destăinuire a inimii.
*
Simplitatea este pecetea adevărului.
*
Să apreciem fiecare lucru, îndepărtând ce se spune despre
el şi să cercetăm ce este, nu ce e numit.
*
După cum e prost acela care, atunci când vrea să cumpere
un cal, nu-i acesta, ci pătura şi frâul; tot astfel e prost la culme
acela care preţuieşte pe om după haină sau după condiţie, care ne
învăluie ca o haină.
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*
Când vrei să apreciezi pe cineva la justa lui valoare ai să
ştii ce fel este, priveşte-l gol; să lepede averea, să lepede onorurile
şi celelalte minciuni ale soartei, să dezbrace până şi corpul;
priveşte-i sufletul, ce fel e şi cât e de mare; dacă-i mare prin
altceva sau prin el însuşi.
*
N-am să învinuiesc niciodată pământul că hrăneşte cactuşi
şi mărăcini. Puţin îmi pasă de ei dacă eu sunt sămânţă de cedru.
*
Poţi să fii prost, dar trebuie să mai iei şi pauză.
*
Noi ne opunem cu atâta încăpăţânare părerilor celor mai
acceptate, mai adesea orgoliului decât din lipsă de cunoştinţe; noi
găsim primele locuri ocupate de cei care au dreptate şi nu le vrem
pe cele din urmă.
*
Experienţa este ca Steaua Polară: ea nu luminează decât
seara.
*
Iubim totdeauna pe cei ce ne admiră, dar nu iubim
totdeauna pe cei pe care îi admirăm.
*
Suntem atât de obişnuiţi să ne ascundem de alţii încât în
cele din urmă ne ascundem de noi înşine.
Am câştiga mai mult dacă ne-am arăta cum suntem decât
dacă am căuta să părem ceea ce nu suntem.
*
Cel mai bun mijloc pentru a fi înşelat e să te crezi mai
deştept decât alţii.
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*
Dragostea e ca o fantomă: toată lumea o simte dar nimeni
nu poate să o prindă în braţe.
*
Oricine găseşte motiv de a critica la alţii ceea ce alţii
găsesc de criticat la el.
*
Sunt mustrări care laudă şi laude care mustră.
*
Nu foloseşte la nimic să fii tânăr, dacă nu eşti frumos; dar
nici să fii frumos dacă nu eşti tânăr.
*
Dispreţul nu scoate sabia, dat taie mai rău ca ea.
*
Nimic nu este cu neputinţă; sunt căi care duc la toate
lucrurile. Dacă nu am avea destulă voinţă, am avea întotdeauna şi
destule mijloace.
*
Interesul învinovăţit de toate crimele noastre, merită să fie
adeseori lăudat pentru faptele bune pe care le săvârşim.
*
Interesul vorbeşte toate limbile şi joacă tot felul de roluri,
chiar şi pe acela al dezinteresării.
*
E mai uşor să fii înţelept pentru alţii decât pentru tine
însuţi.
*
Sunt trei feluri de ignoranţă: a nu şti ceea ce ar trebui să
ştii, a şti rău ceea ce ştii, a şti ceea ce nu ar trebui să ştii.
*
Sunt oameni antipatici cu merit şi alţii care plac cu defecte.

44

CUGETĂRI • DICTOANE • FRAZE CELEBRE

*
Speranţa înşelătoare cum e, servește cel puţin să ne ducă la
sfârşitul vieţii pe un drum plăcut.
*
Spiritul este totdeauna înşelat de inimă.
*
Sunt oameni destinaţi a fi proşti care nu fac prostii numai
din proprie iniţiativă, ci pe care însăşi soarta îi sileşte să le facă.
*
Pasiunile sunt singurii oratori care conving totdeauna.
*
Norocul face să apară virtuţiile şi viciile noastre după cum
lumina face să apară obiectele.
Gloria oamenilor mari trebuie măsurată totdeauna după
mijloacele de care s-au servit pentru a o dobândi.
*
Nu suntem niciodată atât de fericiţi sau atât de nefericiţi
cum ne închipuim.
*
Gelozia se naşte odată cu dragostea, dar nu moare
totdeauna odată cu ea.
*
Certurile nu ar dura mult dacă vina ar fi numai a unei părţi.
*
Există o demnitate care nu atârnă de noroc; ea este o
anumită atitudine care ne distinge şi care pare a ne destina pentru
lucruri mari; este preţuirea pe care ne-o dăm singuri, fără a ne da
seama prin această calitate câştigăm respectul celorlalţi oameni şi
de obicei ea este aceea care ne pune deasupra lor mai mult decât
naşterea, funcţiile decât însuşi meritul.
*
Există nebunii care se iau ca şi bolile molipsitoare.
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*
Toată lumea se plânge de memoria sa şi nimeni nu se
plânge de judecata sa.
*
Amorul propriu este cel mai mare dintre toți lingușitorii.
*
Îmbătrânind devenim mai nebuni și mai înțelepți.
*
Puțini oameni știu să fie bătrâni.
*
Nimic nu îmbătrânește mai iute ca binefacerile.
*
Cu binefacerile e ca și cu zarurile, ele trebuie aruncate la
întâmplare.
*
Noi nu găsim oameni cu bun simț decât pe aceia care sunt
de părerea noastră.
*
Sunt însușiri rele care constituie talente mari.
*
Cei mai mulți oameni au, ca și plantele, proprietăți
ascunse, pe care întâmplarea face să fie descoperite.
*
Defectele spiritului cresc când îmbătrânim, ca și cele ale
feței.
*
Noi nu recunoaștem defecte mici decât pentru a convinge
că nu avem defecte mari.
*
Numai oamenii demni de dispreț se tem de a fi disprețuiți.
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LA BRUYERE
Dacă sărăcia este mama fărădelegilor, întunericul minţii le
este tată.
Nu trebuie să treacă nici douăzeci de ani, pentru a vedea
cum oamenii îşi schimbă părerile despre lucrurile cele mai
serioase ca şi acele care li s-au părut cele mai sigure şi mai
adevărate.
*
Nu trebuie să judeci oamenii precum ai judeca un tablou,
după o singură şi primă privire.
*
Repede cunoaştem calităţile noastre cele mai mici şi încet
recunoaştem defectele.
*
Cel mai important şi cel mai greu este să dai, ce te costă să
mai adaugi şi un zâmbet?
*
Dărnicia nu stă atât în a da mult, cât a da la timp.
*
Nu există oameni fără supărări: dacă există vreunul, acela
nu este om.
*
Gloria unor oameni este de a scrie bine, iar meritul altora
de a nu scrie deloc.
*
Acei care, fără a ne cunoaşte îndestul, gândesc rău despre
noi, nu pe noi ne atacă, ci închipuirea minţii lor.
*
Modestia falsă este cea din urmă rafinare a vanităţii.
*
Aceeaşi cauză ascunsă ne face să nesocotim pe un om de
merit şi să admirăm pe un netot.
47

CITATE • MAXIME • AFORISME

*
Noi vrem, de asemenea, binele prietenilor noştri şi când
vine, nu întotdeauna începem prin a ne bucura.
*
După cum căpătăm, din ce în ce mai multă, afecţiune
pentru persoanele cărora le facem bine tot astfel urâm cu
înverşunare pe acela pe care l-am ofensat mult.
*
Dacă viaţa e mizerabilă, ea e penibilă de suportat; dacă-i
fericită e oribil s-o pierzi; în ambele cazuri e acelaşi lucru.
*
Te căieşti rar de a fi vorbit puţin, foarte adesea de a fi vorbit
mult, maximă veche şi comună, cunoscută de toată lumea şi pe
care nimeni n-o practică.
*
Dacă observăm cine sunt acei care nu laudă pe nimeni, veţi
recunoaşte că sunt aceiaşi de care nimeni nu este mulţumit.
*
E bogat cel care încasează mai mulţi bani decât cheltuieşte;
e sărac cel care cheltuieşte mai mult decât câştigă.
*
Spiritele mediocre condamnă de obicei tot ce depăşeşte
inteligenţa lor.
Este o legătură atât de strânsă între viaţă şi vis, încât e mai
greu decât ne închipuim să observăm bine deosebirea.
*
Societatea nu-i decât un cerc de trebuinţe şi un schimb de
ajutorare.
*
Să ne gândim că, după cum suspinăm acum după tinereţea
înfloritoare, va urma gârbovirea, care ne va face să regretăm vârsta
maturităţii, în care ne mai aflăm şi pe care n-o preţuim îndeajuns.
48

CUGETĂRI • DICTOANE • FRAZE CELEBRE

*
Cei care îşi întrebuinţează rău timpul sunt cei dintâi care se
plâng de scurtimea lui.
*
Oamenii nu se suferă decât cu greu unii pe alţii şi sunt puţin
înclinaţi să se apropie reciproc. Ei sunt atât de plini de ideile lor,
încât nu mai este loc pentru acele ale altora.
*
Tot ce-i merit se simte, se observă, se ghiceşte reciproc;
cine vrea să fie stimat trebuie să trăiască cu persoane vrednice de
stimă.
*
Nimic nu se menţine un timp mai îndelungat ca o
prosperitate mijlocie; la nimeni nu se vede mai bine sfârşitul ca la
o prosperitate mare.
*
Politeţea face ca omul să apară în exterior aşa cum ar trebui
să fie în interior.
*
Norocul nu ne dă nimic; el nu face altceva decât să ne
împrumute pentru un timp; mâine el cere înapoi de la favoriţii săi
ceea ce pare că dă pentru totdeauna.
*
Moartea nu vine decât o singură dată şi se face simţită la
toate clipele vieţii; este mai bine să te temi de ea decât să o suferi.
*
Cu tot spiritul pe care-l putem avea, rămânem uimiţi când
ne vedem păcăliţi de oameni mai proşti ca noi.
*
Libertatea nu e lene, ci întrebuinţarea liberă a timpului,
alegerea muncii şi a exerciţiului; într-un cuvânt, a fi liber nu
înseamnă a nu face nimic, ci înseamnă a fi singur stăpân pe ceea
ce faci sau pe ceea ce nu faci.
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*
Este un fel de ruşine să fii fericit când vezi anumite mizerii.
*
O boală lungă pare a fi aşezată între viaţă şi moarte pentru
ca însăşi moartea să devină o uşurare şi pentru cei care mor şi
pentru cei care rămân.
*
Abilitatea este ocazia apropiată a înşelătoriei; de la una la
alta pasul e alunecos; minciuna constituie singura deosebire dintre
ele; dacă-i adăugată la abilitate, avem înşelătoria.
Câţi oameni admirabili şi care au avut o minte foarte aleasă
au murit fără ca să se vorbească de ei! Câţi mai trăiesc încă, despre
care nu se vorbeşte şi despre care nu se va vorbi niciodată.
*
La unii aroganţa ţine loc de măreţie, neomenia de fermitate
şi viclenia de spirit.
*
Oamenii par a fi născuţi pentru nenorocire, durere şi
sărăcie; puţini scapă de ele şi fiindcă orice nenorocire li se poate
întâmpla ei ar trebui să fie pregătiţi pentru orice nenorocire.
VAUVERNAGUES
Din greşeli înveţi, dar te costă scump.
*
Convingerea spiritului nu aduce întotdeauna şi pe aceea a
inimii.
*
Leneşul are întotdeauna chef să facă ceva, dar începând de
mâine.
*
Toţi aceia care fac rău celorlalţi oameni îi urăsc.
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*
Este mult din partea prietenului nostru, dacă înălţându-se
într-o mare funcţie el mai rămâne o cunoştinţă a noastră.
*
Dacă prietenii ne fac servicii, noi socotim că ei ni le
datorează în calitate de prieteni şi nu ne mai gândim deloc că ei nu
ne sunt datori prietenia lor.
*
Nici sărăcia nu poate înjosi sufletele mari, nici bogăţia nu
poate înălţa pe cele josnice.
*
Inteligenţa nu poate suplini cunoştinţele.
*
Gândurile mari vin din inimă.
*
Dacă toată prevederea noastră nu poate să ne facă viaţa
fericită, cu atât mai puţin nepăsarea noastră.
*
Răbdarea este arta de a spera.
*
Deznădejdea este semnul nu numai al mizeriei, dar şi al
slăbiciunii.
*
Trândăvia ne oboseşte mai degrabă decât munca.
*
Nu este mare procopseală dacă ai spirit vioi, dar nedrept,
un ceasornic este bun nu când merge iute, ci când merge regulat.
Oamenii nu trebuie judecaţi după ceea ce nu ştiu, ci după
ceea ce ştiu şi după felul în care ştiu.
*
Norocul îi deprinde pe cei puternici să nu se numere decât
pe ei pe pământ.
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*
Omenia este prima dintre virtuţi.
*
Sunt oameni care trăiesc fericiţi fără s-o ştie.
*
Noi descoperim în noi înşine ceea ce ne ascund ceilalţi şi
recunoaştem în ceilalţi ceea ce ne ascundem nouă înşine.
*
Când nu înţelegem ceea ce citim nu trebuie să ne
încăpăţânăm să înţelegem; trebuie din contra, să lăsăm cartea; navem decât s-a reluăm în altă zi sau la o altă oră şi o vom înţelege
fără sforţare. Pătrunderea la fel ca invenţia sau ca oricare alt talent
omenesc, nu este o însuşire de moment; nu suntem dispuşi
totdeauna să intrăm în spiritul altuia.
*
Poate că nu există adevăr care să nu fie pricină de rătăcire
pentru vreo minte greșită.
*
Nu ne putem ridica la adevărurile mari fără entuziasm.
*
Când suntem pătrunși de un adevăr mare și-l simțim
puternic; nu trebuie să ne temem de a-l spune chiar dacă l-au mai
spus și alții. Orice cugetare este nouă, dacă autorul o exprimă întrun mod care-i este propriu.
*
Cel mai mare rău pe care-l poate face oamenilor soarta este
de a-i face să se nască slabi în resurse și ambițioși.
*
Noi nu avem nici puterea, nici prilejul de-a îndeplini tot
binele și tot răul pe care-l proiectăm.
*
Cei răi sunt întotdeauna surprinși de a găsi abilitate la cei
buni.
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*
Suntem consternați de recidivele noastre și de a vedea că
nici măcar nenorocirile noastre n-au putut să ne îndrepte defectele.
*
Puține nenorociri sunt fără scăpare, disperarea este mai
înșelătoare decât speranța.
*
Disperarea este cea mai mare greșeală a noastră.
*
Nu toate împrejurările îngăduie să se urmeze toate
exemplele bune și toate maximile bune.
*
Săraci și bogați, nimeni nu e virtuos nici fericit, dacă
norocul nu l-a pus la locul lui.
*
Invenția este unica dovadă de geniu.
Gloria singură ține locul talentelor pe care o viață lungă lea uzat.
*
Ceea ce lipsește de cele mai adeseori ideilor oamenilor nu
e numai și numai adevărul, ci precizia și exactitatea.
*
Trebuie să ne naștem inteligenți; căci puțin folos se scoate
din cunoștințele și din experiența altora.
*
Izbânzile ușoare de orice fel sunt cele mai puțin solide,
fiindcă e rar ca ele să fie opera meritului.
*
Oamenii ascund din slăbiciune, și de frica de a fi
disprețuiți, înclinările lor cele mai scumpe, cele mai statornice și
cele mai virtuoase.
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*
După cum e firesc să credem o mulțime de lucruri fără
demonstrare, tot astfel nu mai putem firesc, să ne îndoim de altele
cu toate dovezile lor.
*
Maximile oamenilor dau pe față inima lor.
*
Tot ce-i nedrept ne ofensează atunci când nu ne folosește
în chip direct.
BLAISE PASCAL
Firea noastră este făcută pentru mişcare; odihna deplină
este curată moarte.
*
Nimeni nu vorbeşte de noi în prezenţa noastră, aşa cum
vorbeşte în absenţă.
*
Gândirea constituie măreţia omului.
*
Cărţile cele mai bune sunt acelea pe care cei care le citesc
cred că le-ar fi putut scrie.
*
Uneori ne îndreptăm mai bine prin vederea răului decât
prin exemplul binelui.
*
Adevărul este atât de întunecat în aceste timpuri şi
minciuna atât de fixată, încât
n-am fi în stare să cunoaştem adevărul, dacă nu l-am iubi.
*
Inima are raţiuni pe care raţiunea nu le cunoaşte.
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*
Oamenii care sunt mai înalţi ca tine au tălpile pe acelaşi
pământ.
*
Fiecare este duşmanul şi-ar vrea să fie tiranul tuturor
celorlalţi.
*
Conştiinţa este cea mai bună carte din lume şi pe care
putem să o avem. Ea este cartea pe care se cade s-o cercetăm cât
mai adesea.
*
Diplomaţia este arta de a spune „cuţu, cuţu...” până ce
apuci să pui mâna pe o piatră.
Noi pierdem bucuros şi viaţa numai să se vorbească despre
aceasta.
*
Ultimul pas al raţiunii este de a recunoaşte că există o
infinitate de lucruri care o depăşesc.
*
Nu e ruşinos pentru un om să fie doborât de durere, dar e
ruşinos pentru el să fie doborât de plăcere.
*
Omul nu-i decât o trestie...dar o trestie care gândeşte.
*
Cine se simte nenorocit că nu are decât o gură şi cine nu se
va simţi nenorocit că nu are decât un ochi ? Poate că numănui nu
i-a trecut vreodată prin minte să se întristeze că nu are trei ochi;
dar omul e nemângâiat când nu are deloc.
*
Gândirea constituie măreţia omului.
*
Oamenii neputând vindeca moartea, mizeria şi neştiinţa, au
găsit cu cale, spre a fi fericiţi, să nu se gândească la ele.
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*
Două lucruri îl instruiesc pe om cu privire la întreaga sa
natură: instinctul şi experienţa.
*
Noi aproape că nu credem decât ceea ce ne place.
*
O, de ar fi voit Dumnezeu să cunoaştem toate lucrurile prin
instinct şi prin sentiment! Dar natura ne-a refuzat acest bine;
dimpotrivă ea nu ne-a dat decât foarte puţine cunoştinţe de felul
acesta; toate celelalte nu pot fi dobândite decât prin raţionament.
*
Când citim prea iute sau prea încet, nu înţelegem nimic.
*
Lucrul cel mai important pentru toată viaţa, este alegerea
îndeletnicirii: aici hotărăşte întâmplarea.
ALEXANDRE DUMAS
Unul dintre cele mai mari cusururi ale adevărului este că
nu poate fi schimbat.
*
Unii oameni sunt ca şi sticlele: nu au valoare decât prin
ceea ce se pune în ei.
*
Istoria îţi permite s-o violezi, dar numai dacă eşti în stare
să-i faci un copil.
*
Când trebuie să faci un bine cuiva, întotdeauna ai impresia
că nu e nici o grabă.
*
Trecem adesea pe lângă fericire, fără să o vedem, fără s-o
privim sau dacă am văzut-o şi am privit-o, fără să o recunoaştem.
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*
Nu trebuie niciodată să ţi se pară ceva cu neputinţă.
*
Sentimentul nesiguranței te face să fii nesocotit.
*
Ştii ce este datoria ? Aceea care se cere de la alţii.
*
Iată ce trebuie să ştie o femeie: singurul om care este
vrednic de iubirea ei, este acela care a socotit-o de respectul său.
*
E mai ușor să fii bun pentru toată lumea decât pentru unul
singur.
MICHEL DE MONTAIGNE
Politeţea nu te costă nimic şi totuşi cu ea cumperi tot,
uneori chiar lucruri pe care cu bani nu le-ai putea dobândi.
*
Lipsa de activitate nu este întotdeauna odihnă; uneori este
moarte.
*
Întotdeauna va fi la fel: calul va trage povara iar birjarul va
căpăta bacşiş.
*
O căsătorie bună este aceea dintre o nevastă oarbă şi un soţ
surd.
*
Se construiesc case de nebuni pentru a-i face să creadă pe
cei de afară că sunt întregi la cap.
*
Raţiunea îşi vede de drumul ei, chiar dacă e frântă,
şchioapă sau ruptă din şale.
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*
Din nefericire, ne rămâne un interval de timp prea mic între
timpul în care suntem prea tineri şi acela în care suntem prea
bătrâni.
*
Moartea ta este una din părţile ordinei universului, este o
parte a vieţii acestei lumi.
*
Virtutea şi ambiţia nu stau împreună.
*
Legile conştiinţei, despre care noi spunem că se nasc din
natură, se nasc din obicei.
*
După cum plantele se înnăbuşă de prea multă umezeală şi
lămpile de prea mult ulei, astfel activitatea spiritului se înăbuşă de
prea mult studiu şi de prea multă materie.
*
Cei care i-ar învăţa pe oameni să moară, i-ar învăţa să
trăiască.
ADRIENNE GUSOFF
Nu numai că viaţa e căţea, dar mai face şi pui.
JEAN VAUTRIN
Dacă prostia ar deveni benzină n-am mai avea nevoie de
petrolul din Orientul Mijlociu.
JEAN DOLENT
Când o doamnă refuză trebuie să fie discretă. Când nu
refuză, bărbatul trebuie să fie discret.
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ANNE THERESE de MARQUENAT
Defectele sunt precum mirosurile: dacă sunt ale tale nu le
simt decât ceilalţi.
JEAN DE LA FONTAINE
Decât alături de un prost mai bine singur.
*
Adesea avem nevoie de unul mai mic ca noi.
*
Părerea celui puternic e totdeauna cea mai bună.
*
Linguşitorii, se pare, trăiesc pe seama cui le dă crezare.
*
Averea este ca o baltă, cum îi faci un şanţ se scurge toată.
*
În miere se îneacă mai multe muşte decât în oţet.
*
Dacă vorbiţi de oameni, cunoaşteţi-i mai bine.
*
Când ştii multe poţi să vorbeşti, dar e mai bine să taci.
*
Leul când vânează nu caută sticleţi.
*
Mofturoşii sunt sortiţi să fie în veci nefericiți.
*
Sărac în mijlocul unei mari bogăţii.
*
El nu posedă aurul, ci aurul îi posedă.
*
Nu-ţi întoarce ochii de la cel ce este în nevoie şi nu da prilej
omului să te blesteme.
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*
Zgârcenia pierde totul, voind să câştige totul.
*
Timpul şi răbdarea fac mai mult decât mânia şi puterea.
*
Să nu râdem niciodată de cei nenorociţi, căci cine poate fi
sigur că va fi totdeauna fericit?
*
Pe aripile timpului îşi ia zborul tristeţea. Timpul readuce
plăcerile. Între văduva de un an şi văduva de azi deosebirea este
mare. N-ar crede nimeni că e aceeaşi persoană.
CORNEILLE
Felul cum dai preţuieşte mai mult decât ceea ce dai.
*
Oaia leneşă se plânge că are lâna prea grea.
*
După ce ai minţit îţi trebuie o bună memorie.
*
Odată ce un om are dreptul să ne urască, trebuie să
presupunem că el caută să ne trădeze; toată prietenia sa trebuie să
ne fie suspectă.
*
Fiecare clipă a vieţii e un pas către moarte.
*
Cu cât cel care ofensează este mai drag, cu atât ofensa este
mai mare.
*
Curajul cel mai neclintit evită hazardul.
*
Valoarea nu cunoaște vârstă și nici nu poate fi ucisă.
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MONTESQIEU
Nu este sărac cel care nu are nimic, ci cel care nu poate sau
nu vrea să lucreze.
*
Cu cât un cap este mai gol, cu atât mai tare ţipă dacă vrei
să-l umpli.
*
Cum îţi cinsteşti părinţii, aşa te vor cinsti copiii.
*
Dacă vrei să-ţi meargă bine, fă pe nebunul, fă pe prostul
dar nu te arăta înțelept.
*
M-aş socoti cel mai fericit dintre muritori dacă aş putea
face ca oamenii să se poată dezbrăca de prejudecăţile lor. Eu
numesc aici prejudecăţi, nu ceea ce ne împiedică de a ne cunoaşte
pe noi înşine. Cunoştinţele îi fac blânzi pe oameni, raţiunea
îndeamnă la omenie; numai prejudecăţile îi fac să renunţe la
aceasta.
*
Pe stâncile cele mai înalte ajung numai vulturii şi reptilele.
*
Libertatea este dreptul de-a face tot ceea ce legile
îngăduiesc.
*
Sunt anumite adevăruri despre care nu-i deajuns să
convingi pe cineva, ci trebuie să-i faci să le simtă.
O nedreptate făcută unui seamăn de-al nostru este o
ameninţare pentru toţi.
*
Dreptatea pentru altul este un act de caritate pentru noi.
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LACORDAIRE
Nerecunoştinţa este un semn de slăbiciune! Niciodată nam văzut oameni destoinici care să fi fost nerecunoscători.
*
Adevărul se opreşte la inteligenţă; frumuseţea pătrunde
până la inimă.
*
Caracterul face puterea morală a omului.
*
Din puţin ce aveţi, daţi celor ce au şi mai puţin.
*
Ignoranţa este cel mai mare duşman al sufletului. Ce crezi
când nu ştii nimic? Ce iubeşti când n-ai văzut nimic?
*
Dreptul piere mai degrabă prin corupere decât prin
evidenţă.
*
Fără libertate lumea nu ar fi decât un mecanism.
*
Voinţa este sediul puterii; prin ea porunceşte şi e ascultat
omul.
*
Dragostea este principiul, raţiunea şi scopul e tot ce există.
*
Ce este o femeie, decât cârmuirea cea mai admirabilă.
*
Răul n-are nevoie de cultivare; el se naşte fără îngrijire, ca
şi spinii într-un loc părăsit.
*
Dragostea adevărată este curată. O găsim în inimă şi în
simţuri. Simţurile se tocesc şi se înjosesc. Şi nimic nu este aşa de
departe de dragoste ca desfrânatul.
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*
Când Eva, încearcă s-o fure, inima-mi se zbate, dar nu se
opune.
*
Societatea nu este decât dezvoltarea familiei; dacă omul
iese corupt din familie, va intra corupt în lume.
*
Nenorocirea deschide sufletul la lumini pe care
prosperitatea nu le distinge.
*
Nici geniu, nici gloria, nici dragostea nu e unitate de
măsură a sufletului ales, ci bunătatea.
CHARLES BAUDELAIRE
Recunoaşte un prost în cel ce râde într-una şi pe făţarnic în
cel care nu râde niciodată.
*
Arta este o chemare la care răspund prea mulţi nechemaţi.
*
Un şir de plăceri mărunte alcătuiesc fericirea.
*
Să iubeşti o femeie inteligentă e o plăcere pe care o înţeleg
numai homosexualii.
*
Dacă te urmăreşte norocul e că-ţi lipseşte ceva; bagă de
seamă ce-şi studiază jocul voinţelor vecine pentru a-ţi strămuta cu
uşurinţă sfera dincolo de hotarele norocului.
PIERRE JANET
Nu este bine să spunem totdeauna tot ce avem pe inimă,
dar să căutăm să n-avem pe inimă decât ceea ce am putea spune.
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*
Cel mai mare vrăjmaş al femeii este plictiseala.
*
Frumuseţea femeii pe mulţi a rătăcit.
ANDRÉ GIDE
Omul nu poate descoperi noi oceane câtă vreme nu are
curajul de a pierde din vedere ţărmul.
*
Decât să-i spui tot timpul unui copil că focul arde, mai bine
lasă-l să se frigă puţin. O să-l usture degetul dar n-o să-l mai doară
capul.
*
Trebuie să ai totuși ceva inteligență, ca să te doară că nu ai
destulă.
*
E mai bine să fii urât pentru ce ești decât să fii iubit pentru
ce nu ești.
LAMENAIS
Fericirea nu e de a poseda mult, ci de a spera şi iubi mult.
*
Viaţa este o taină tristă a cărei cheie o are credinţa.
*
Popularitatea e ca vântul: te ridică, dar nu te menţine la
înălţime.
JULES BENARD
Cuvântul justiţie este cel mai frumos cuvânt din limbajul
oamenilor şi e vai de ei când ajung să nu-l mai înţeleagă.
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Când poţi să vezi atât de clar defectele altora, înseamnă că
le ai şi tu.
*
Dacă morile ar putea vorbi, precis s-ar lăuda că ele
dirijează vântul.
*
Lenea este obiceiul de a te odihni înainte să oboseşti.
*
Unii oameni văd ca şi cum ar avea ochii în vârful unei
prăjini foarte departe de creierul lor.
*
Cuvintele nu trebuie să fie decât haina gândului, făcută
foarte riguros pe măsură.
*
Pasărea din colivie nu ştie că nu ştie să zboare.
*
Dacă ar fi să ne gândim la tot norocul, pe care l-am avut
fără să-l merităm, n-am îndrăzni să ne mai plângem de noroc.
*
Există oameni care au luat o hotărâre bună şi apoi se
odihnesc pentru a nu o executa.
ROUMAIN ROLLAND
Pentru vremuri ca acestea ar fi necesar două lucruri: cei
bogaţi să afle cum trăiesc săracii şi săracii să afle cum muncesc
bogaţii.
DIDEROT
Cei mai cumpliţi surzi sunt cei care nu vor să audă.
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*
Tare aş vrea să ştiu unde este şcoala în care se învaţă a
simţi.
*
Luxul ruinează pe bogat şi îndoieşte lipsurile celor săraci.
*
Învăţătura dă omului demnitate.
*
Cea dintâi trebuinţă a omului după hrană este învăţătura.
*
Mergi unde vei vrea, vei găsi şi acolo conştiinţa ta.
*
Să greşeşti este uman, dar ca să zăpăceşti de tot lucrurile ai
nevoie de un calculator.
*
În viaţa mea nu m-am gândit niciodată nici înainte de a
deschide gura, nici în timp ce vorbesc şi nici după aceea, aşa că nu
jignesc pe nimeni.
*
Aş spune că omul este un amestec de putere şi slăbiciune,
de lumină şi de orbire, de micime şi de grandoare, nu înseamnă ai face proces, ci a-l defini.
*
Nu-i de ajuns să faci binele, trebuie să-l faci şi bine.
ANTOINE DE SAINT-EXUPERI
O civilizaţie este la început o dorinţă oarbă a omului după
oarecare căldură. Apoi omul din greşeală în greşeală, găseşte calea
care duce la foc.
*
Când călăreşti pe un măgar şi măgarul se rătăceşte, nu
măgarul este cel ce a greşit.
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*
Dacă-ţi voi spune că ciuma se răspândeşte prin cocoşaţi te
vei înspăimânta de numărul cocoşaţilor, deşi până acum nici nu-i
băgai în seamă.
*
Nu pui temelie libertăţii când îi împuşti pe cei ce gândesc
altfel decât tine.
*
Cine vrea să spună ceva interesant trebuie să mintă puţin.
PASTEUR
Fericit este omul care are un ideal şi care-i schimbă viaţa.
JACQUES COEUR
De câte ori îmi vine să mă mişc, stau jos până îmi trece...
PAUL VALERY
Copilul bun trebuie mângâiat cu două mâini şi certat doar
din priviri.
*
Dacă statul e puternic - ne zdrobeşte, dar dacă e slab pierim.
*
Prostie înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat,
aşteptând rezultate diferite.
*
Toate jocurile de noroc sunt interzise, numai căsătoria nu.
*
Cărţile au aceiaşi duşmani ca şi omul: focul, umiditatea,
tiparul şi propriul lor conţinut.
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*
Ciclonul poate şterge un oraş de pe faţa pământului, dar nu
poate desface plicul unei scrisori, nu poate dezlega un nod de aţă.
*
Puterea n-are farmec fără abuzuri.
*
Cea mai bună cale pentru a-ţi îndeplini visele este să te
trezeşti.
*
Cartea este o oglindă; dacă se priveşte în ea un măgar, nare cum să vadă imaginea unui apostol.
ALPHONSE de LAMARTINE
Libetate! Libertate! Câte crime nu se săvârşesc în numele
tău.
*
Acţiunea este fiica gândirii.
*
Curajul este cea dintâi elocvenţă, elocvenţa adevărului.
*
Când călăreşti un măgar şi acesta se rătăceşte, nu măgarul
este cel care a greşit.
*
Cel care vrea să îndrepte totul dintr-o dată strică totul.
Nerăbdarea crează iluzii şi răni în loc de adevăruri.
*
Recunoştinţa nu se prescrie niciodată dacă memoria e bună
şi inima dreaptă.
*
Istoria, glasul mormântului, este ecoul a tot ce cade pe
drumul neamului omenesc.
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*
Mărginit prin natura sa, infinit în dorinţe, omul este zeu
căzut care-şi aminteşte de cer.
JEAN JAQUES ROUSSEAU
Niciodată natura nu se înşeală; totdeauna noi suntem aceia
care ne înşelăm.
*
Nedreptatea nu ne place decât în măsura în care profităm
de ea.
*
Să ne ferim de a vesti adevărul celor care nu sunt în stare
să-l asculte.
*
Cel mai lent în a promite este întotdeauna cel mai de
credinţă în a se ţine de cuvânt.
*
Cea mai mare parte din erorile noastre nu vin nu atât de la
noi, cât mai ales de la alţii.
*
Ce nevoie este să căutăm Iadul pe lumea cealaltă? El există
încă în viaţa aceasta în inima celor răi.
*
Scoateţi din sufletul vostru dragostea pentru frumos şi veţi
scoate tot farmecul vieţii.
*
Omul se naşte bun dar societatea îl înrăieşte.
*
Nici un cetăţean nu trebuie să fie atât de bogat încât să-l
poată cumpăra pe altul şi nimeni atât de sărac încât să fie silit să
se vândă.
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*
Conştiinţa este vocea sufletului, patimile sunt vocea
trupului.
*
Violenţa a dat naştere celor dintâi sclavi şi laşitatea lor lea perpetuat specia.
Ocările sunt argumentele celor care nu au dreptate.
*
Cea dintâi educaţie este cea mai importantă; ea se află în
seama mamelor.
*
Un rău mare este şi atunci când nu faci binele.
*
Nu există fericire fără curaj şi nici virtute fără luptă.
ROBERT FROST
Modestia este arta de a-i determina pe ceilalţi să descopere
cât de minunat eşti.
*
Nu te teme de lege. Teme-te de judecător.
*
Să fii bolnav e o problemă. Să mori e mai grav.
*
Păcatul este un bumerang pe care ştii când îl arunci, dar nu
când se întoarce şi te loveşte în cap.
*
Puternici cu adevărat sunt doar oamenii care au putere şi
nu se grăbesc s-o folosească.
*
Uleiul de bici este cel mai bun remediu împotriva
crampelor de lene.
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*
O cobră te va muşca şi dacă-i vei spune cobră şi dacă-i vei
spune doamnă cobră.
*
Educaţia este acel ceva care te ajută să asculţi în linişte
orice prostie, fără să te enervezi.
*
Toţi putem învăţa de la vreme; ea nu dă atenţie la critici.
MARTIN du GARD
Sunt unii oameni cărora în viaţă li se întâmplă totdeauna
ceea ce merită.
*
O greşeală nesăvârşită nu poate produce în caracterul unui
om tot atâta deformare şi în viaţa lui lăuntrică tot atâtea pustiiri ca
şi o crimă reală. Intre una şi alta nu-i nici o deosebire, simţi până
şi colţii remuşcărilor.
*
Poţi face întotdeauna mai mult decât ai crezut.
*
Corectitudinea faţă de noi înşine şi faţă de cei care ne văd
cum trăim, este cea mai sigură şi cea mai inflexibilă regulă morală.
*
Adevărata fire nu se dezvăluie în purtarea obişnuită a
oamenilor. Ei au actele acelea neprevăzute, în aparenţă greu de
explicat, uneori scandaloase, care le scapă şi prin care se trădează
autenticul.
M-me de LAMBERT
Dacă femeile dau prea multă atenţie frumosului este din
pricina bărbaţilor care le iubesc numai pentru atât.
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*
Publicul vrea să fie tratat ca femeile; lor nu trebuie să li se
spună decât ce vor să audă.
*
Nu trebuie să spui chiar tot ce gândeşti, dar e obligatoriu
să gândeşti ceea ce spui.
*
Dacă vrei ca lumea să gândească bine despre tine, nu vorbi
de rău pe nimeni.
JEAN PAUL RICHTER
Amintirea e singurul rai din care nu putem fi izgoniţi.
*
Fricosul se teme înainte de primejdie, laşul în timpul ei şi
curajosul după aceea.
*
Femeia care se plictiseşte când are copii este de dispreţuit.
ALPHONSE ALLAIS
Un curcubeu ce stă mai mult de 15 minute pe cer nu mai
este admirat de nimeni.
*
Femeia este capodopera lui Dumnezeu. Mai ales dacă are
draci pe ea.
*
Doar banii te ajută să suporţi sărăcia.
*
Oamenii ar trebui să-şi construiască oraşele la ţară că e
aerul mai curat.
*
Nu oricine poate să mănânce iarbă şi să dea lapte.
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EUGÉNE DELACROIX
O mulţime de oameni talentaţi nu au făcut nimic de valoare
din cauza numeroaselor idei preconcepute pe care şi le impun sau
pe care prejudecăţile momentului le impun.
*
Cu cât cauţi să placi la toată lumea, cu atât eşti în primejdie
să nu fii respectat de nimeni.
ALBERT CAMUS
Nu merge înaintea mea, s-ar putea să nu te urmez; nu
merge în spatele meu, s-ar putea să nu te conduc bine; mergi
alături de mine şi fii prietenul meu.
*
Nu consider că sensul vieţii este cea mai presantă dintre
chestiuni.
*
Să dărui totul, să sacrifici totul fără speranță de răsplată:
asta înseamnă iubire.
*
Psihologia acțiune nu gândire despre sine.Continuăm să ne
formăm personalitatea toată viața.
*
Succesul nu este greu de obținut. Greutatea e să-l meriți.
*
Oamenii se grăbesc să judece spre a nu fii ei înșiși judecați.
*
Nu vreau să fiu un geniu, am destule probeleme încercând
să fiu om.
*
Prostia are talentul de a fi insistentă.
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*
Dacă un stăpân nu se poate lipsi de sclavul său, care dintre
cei doi este un om liber ?
*
Un intelectual este cineva al cărui spirit se autocontemplă.
*
Viitorul este singurul fel de proprietate pe care stăpânii o
cedează de bună voie sclavilor.
*
Există în oameni mai multe lucruri de admirat decât de
disprețuit.
*
E un adevăr că viața e întotdeauna mai puternică, dar și un
principiu al tuturor lașităților. Trebuie să gândim în mod evident
contrariul.
*
Destinul uman nu poate fi privit, în ansamblul său, decât
în momentul în care existența a încetat. Pentru om, moartea este
aceea care modelează destinul.
*
O anumită continuitate în deznădejde sfârșește prin a naște
bucuria.
*
O prefer pe mama mea justiției.
*
Omul este singura creatură care refuză să fie ceea ce este.
*
Toamna este o a doua primăvară, când fiecare frunză e o
floare.
*
Trebuie să trăim și să creăm. Să trăim până la lacrimi.
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*
Un intelectual este cineva a cărui minte se veghează pe ea
însăși.
*
Libertatea nu este nimic altceva decât o ocazie de a fi mai
buni.
*
Nimic de pe lume nu merită să te facă să renunți la ceea ce
iubești.
*
Nu aștepta judecata cea de pe urmă. Ea se poate face zilnic.
*
Nu este luptă care ne obligă să fim artiști, este arta care ne
îndeamnă să luptăm.
*
Fericirea este cea mai mare biruință, aceea pe care o
dobândim împotriva destinului ce ne este impus.
*
Fiecare clipă a vieții poartă în ea o valoare de miracol și o
față de eternă tinerețe.
*
Iraționalul, nostalgia umană și absurdul care rezultă din
înfruntarea lor – cele trei personaje ale dramei umane.
*
Libertatea este dreptul de a nu minți.
*
Uitarea e prima facultate a omului.
*
Un om inteligent pe un plan poate fi prost pe altul.
*
Viața este suma opțiunilor noastre.
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MARCEL JOUHANDEAU
Fă-i pe oameni fericiţi, dar începe cu tine însuţi.
GEORGES BRASSENS
Dacă nu poţi să-i convingi, măcar bagă-i în ceaţă.
*
Ca să înţelegi că eşti prost, trebuie, totuşi să-ţi meargă
mintea.
SANDRINE BONNAIRE
Cu cât eşti mai tăcut, cu atât eşti mai respectat.
CHARLES A. BERNARD
Pentru unii, Crăciunul este sărbătoarea naşterii Prinţului
Păcii, cu care ocazie dăruim copiilor noştri puşti, pistoale, tancuri
şi avioane de luptă.
ANDRE ROCHETTE
Animalele nu sunt chiar atât de proaste cum par, ele n-au
nici doctor nici avocaţi!
PHILIPPE BOUVARD
Când un bărbat are nasturi lipsă la cămaşă şi şosetele
găurite trebuie să facă unul din două lucruri: să se însoare sau...să
divorţeze.
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*
Femeia adulteră era arsă la saxoni. La egipteni i se tăia
nasul, la romani i se tăia capul. Acum în întreaga lume se râde de
soţul ei.
*
Meteo e ştiinţa care permite cunoaşterea vremii care ar fi
trebuit să fie.
MAURICE CHEVALIER
Rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiţi. Se otrăvesc
cu propria lor răutate.
AMBROSE BIERCE
Liceul este o şcoală modernă unde copii se adună să
fumeze.
*
Este uimitor ce bine seamănă un om beat cu un om mândru.
Fiecăruia i s-a urcat ceva la cap şi amândoi au impresia greşită că
toată lumea se învârteşte în jurul lor.
GILBERT CHOQETTE
Femeile care vor bani spun că iubesc. Cele care iubesc nu
spun nimic.
ALEXANDRE BREFFORT
Fugi de oamenii care vor să te facă fericit.
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M-me de SABLE
Nimic nu este mai primejdios ca un sfat bun urmat de o
pildă rea.
GERRFRAUT
Cei nehotărâţi îşi pierd jumătate din viaţă: cei energici îşi
îndoiesc viaţa.
LUDOVIC al XIV-lea
Mai lesne împac Europa decât două femei.
FRANCOIS HAC
Omul politic devine pesimist numai când rămâne fără
putere.
ARMAND JEAN du PLESSIS
Cine vrea să conducă trebuie să vorbească puţin şi să
asculte mult.
ANTOIN BLONDIN
Când eşti mort de foame se găseşte întotdeauna un prieten
dispus să-ţi dea ceva de băut.
*
Un trup prea bine hrănit poate ascunde uneori un suflet
care moare de foame.
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ALFRED de MUSSET
Viaţa este un trandafir, la fiecare petală este o iluzie şi
fiecare spin e o realitate.
JEAN MICHEL WYL DE TOCQUEVILLE
Copiii se nasc cu pumnii strânşi pentru că ştiu ce-i aşteaptă.
*
Cu cât umblu mai mult în această lume, cu atât mă
încredinţez că fericirea casnică este singura fericire de preţ.
ANDRÉ MALRAUX
Curajul e o armă ce trebuie curăţată ca să nu ruginească.
SUSSY
Dacă nu avem ce iubi, trebuie să iubim ce avem.
RENÉ DESCARTES
Ordinea liberează gândirea.
*
Cogito, ergo sum (gândesc, deci exist).
JEAN RACINE
Îmbrăţişează-ţi cu drag rivalii, deşi e mult mai uşor să-i
strângi de gât.
Un suflet în primejdii şi-arată vrednicia.
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PIERE BOURGAULT
Dacă ai voinţă poţi să muţi şi munţii din loc, dacă ai creier
îi laşi acolo unde sunt, că e mai bine.
IOSEPH JOUBERT
Durerile mari sunt mute.
*
Averea este ca o baltă, cum îi faci un şănţuleţ, toată se
scurge.
*
Orice lux corupe fie moravurile, fie gustul.
*
Când aplicăm severitatea unde nu trebuie, nu mai ştim să
o apreciem unde e nevoie.
*
Copiii au mai multă nevoie de modele decât de critici.
*
Fiţi buni şi îngăduitori cu toată lumea, dar nu fiţi aşa cu voi
înşivă.
*
Viaţa fără datorie este fără vlagă şi fără oase. Nu mai poate
să se ţină pe picioare.
*
Lumea nu e a cui o străbate cu piciorul, ci a cui o înţelege
cu gândul.
*
Scopul convorbirii sau discuţiei nu trebuie să fie biruinţa,
ci îndreptarea.
*
Minciuna te enervează, dar adevărul te scoate din minţi.
*
Îndoiala te îndepărtează şi de adevăr.
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*
Se poate vorbi de un drept al celui înţelept, dar nu de un
drept al celui mai puternic.
*
Câte puţin din toate, nimic din pofta inimii - iată un mijloc
puternic de a fi cumpătat, înţelept, mulţumit.
MAURICE CHAPELAN
Cei care nu plâng niciodată au sufletul plin de lacrimi.
*
Nu vedem întotdeauna lucrurile aşa cum sunt ele; de obicei
le vedem aşa cum suntem noi.
ERNEST RENAN
Un râu fără poduri este ca o femeie fără sâni.
*
A nu fi folositor nimănui e ca şi cum am preţui nimic.
Cei mai mulţi oameni nu ştiu ce vor, iar alţii nu ştiu ce pot.
JEROME K. JEROME
Dacă ai putea întemniţa dorinţele care încalcă legile, la
închisoare ai da până şi peste sfinţi.
*
Îmi place munca, mă fascinează. Pot sta ore în şir să mă uit
la ea.
*
Egoismul e un alt nume dat voinţei.
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*
Oamenii normali învaţă din propriile greşeli; oamenii
deştepţi învaţă şi din greşelile altora.
CLAIRE de LAMIRANDE
Descoperă-ţi temerile! Fără să ştii de cine te temi nu poţi
deveni curajos.
HENRY de MONTHERIANT
Nu e frumos să te plângi, dar dacă nu ceri, nu primeşti.
*
Distanţa de la pământ la cer nu este o problemă de
altitudine ci de atitudine.
CHARLES FINNEI
Dacă vrei să fii tratat acasă ca un rege, tratează-ţi soţia ca
pe o regină.
*
Cea mai mare performanţă în ospitalitate este să-i faci pe
musafiri să se simtă „ca la ei acasă” în momentele în care ţi-ai dori
ca ei să fie la ei acasă.
ALPHONSE KARR
Îndrăgostitul este un om care găseşte un cărbune încins şil pune în buzunar crezând că e diamant.
JEAN GUEHENNO
Orgoliul omului puternic naşte nedreptatea.
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EZEKIEL BULVER
Când suntem tineri, ne închipuim că întâmplările şi
persoanele importante din viaţa noastră se vor ivi cu surle şi
trâmbiţe; totuşi, la bătrâneţe, privirea retrospectivă ne arată că ele
s-au furişat toate foarte discret şi aproape neobservate pe uşa din
dos.
*
Privită din punctul de vedere al tinereţii, viaţa este un viitor
nesfârşit de lung; din punctul de vedere al bătrâneţii, ea este un
trecut foarte scurt.
*
Nu viaţa este plăcută, ci moartea este teribilă.
MICHÈLE MAILHOT
Când afli ceva uluitor şi nu te apuci să spui imediat la toată
lumea, ai devenit înţelept.
MIGHEL J. JAURE
Trebuie să luăm din trecut focul, nu cenuşa.
TEOFRAST
Neîncrederea este, desigur, convingerea greşită că toţi ne
înşeală.
FRANÇOIS RABELAIS
Nu ştiu cum se face: toţi vor să ajungă în cer, dar nimeni
nu vrea să moară.
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HERVÉ GUIBERT
Oamenii fac legile, femeile fac moravurile.
FRANÇOISE LA FEVBRE
Nici o glorie nu face cât privirea unui copil singur, care te
aşteaptă să vii acasă.
NICOLAS BOILEAU
Un prost găseşte întotdeauna unul mai prost care să-l
admire.
*
Fiţi pentru voi înşivă un critic sever.
*
Vreţi dovadă că toţi greşim? Toţi vrem creioane cu gumă.
PIERE DESPROGES
Nu-i aduce la disperare pe prosti, pentru că după câteva
luni de antrenament se transformă în terorişti.
STEPHANE MALLARME
Cărţile te-nvaţă să gândeşti în cuvinte, rugăciunea te învaţă
să gândeşti cu inima.
AUGUSTE ANGELLIER
Mângâierea din ochi este cea mai dulce mângâiere.
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DURANT
Viața nu e făcută pentru fericire, ci pentru perfecțiune.
BERNARD FONTENEILE
Cei neînţelepţi vorbesc fără să se gândească; oamenii
mediocri se gândesc la ceea ce au spus, cei înţelepţi la ceea ce vor
spune.
RAYMOND RUYER
Când alţii cred că eşti fericit şi tu nu crezi, ia-te după ei.
DOMINIQUE BLONDEAU
Să cauţi femeia ideală e cea mai bună metodă de a rămâne
celibatar.
PIERRE DAC
Se numeşte maşină de ocazie o maşină la care toate piesele
fac zgomot, în afară de claxon.
*
Există două creaturi care dorm în picioare: caii şi părinţii
copiilor sub un an.
SACHA GUITRY
Tăcerea este singurul lucru de aur pe care femeile nu-l pot
suporta.

85

CITATE • MAXIME • AFORISME

*
Este greu să înţelegi dacă un bărbat îşi dă atâta silinţă să
reuşească în viaţă pentru a-şi face soţia fericită sau doar ca să-i
facă în ciudă soacrei.
*
Când un bărbat îţi fură soţia, cea mai bună răzbunare este
să îl laşi să o păstreze.
*
Primul bărbat care s-a însurat nu ştia ce-l aşteaptă. De la al
doilea încoace nu mai avem nici o scuză.
GUSTAVE FLAUBERT
Diploma este o dovadă a cunoaşterii care nu garantează
nimic.
PIERRE TURGEON
Remuşcările sunt emoţii ieftine pe care oamenii bogaţi nu
dau doi bani.
JACQUES SALOME
Când nu ştii ce să faci cu mâinile, mângâie pe cineva.
LOUIS FERDINAND CELINE
Aproape ce-şi doresc oamenii săraci se pedepseşte cu
închisoarea.
*
Medicina este o meserie ingrată: când te plătesc bogaţii eşti
un soi de Robin Hood, iar când te plătesc săracii eşti tâlhar de-a
binelea.
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ST. FRANCISC DE SALES
Reţeta succesului conţine: o ceaşcă de ştiinţă, un butoi de
prudenţă şi un ocean de răbdare.
COLETTE
Dacă ţânţarii vor ajunge să conducă lumea, nu-şi vor mai
aminti că s-au hrănit cu sângele nostru.
*
Inima nu are riduri, are numai cicatrice.
CLAUDE BERNARD
În ştiinţă faptul generează ideea, direcţionează experienţa,
iar experienţa judecă ideea...
*
Oricine se duce la psihiatru ar trebui să-şi facă un control
la cap.
FRANÇOIS DART
Există multe modalităţi de manifestare a prostiei, dar
prostul o alege întotdeauna pe cea mai strălucitoare.
FELIX BENOIT
Surâsul costă mult mai puţin decât curentul electric şi
luminează mai bine.
TRISTAN BERNARD
Culmea lenei este să te scoli la cinci dimineaţă ca să ai mai
mult timp de stat degeaba.
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*
Nu e important dacă lucrezi sau nu. Important este să
creadă alţii.
JEAN AUGUSTE INGRES
Cu talentul faci ce vrei. Cu geniul faci numai ce permit
vremurile.
MIRABEAU
Este mai important să se dea oamenilor moravuri şi
obiceiuri bune decât legi şi tribunale.
MAURICE DRUON
Tragediile istoriei scot la iveală oameni mari şi modeşti,
dar sunt provocate de cei proşti şi îngâmfaţi.
EMILE AUGUST CHARTIER
Dragostea nu rezistă mult când o pui să alerge. Dar la braţ
te însoţeşte până la bătrâneţe.
JEANNE WASDRO
Râsul e ca ştergătorul de parbriz: nu opreşte ploaia dar îţi
permite să-ţi vezi de drum.
*
Frica de viitor este cancerul prezentului.
*
Şeful este ca zăpada. După ce dispare se face vreme
frumoasă.
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MARCEL ACHARD
Femeile sunt pasionate de matematică. Îşi împart vârsta la
doi, dublează preţul hainelor şi adaugă întotdeauna cinci ani la
vârsta celei mai bune prietene.
*
Dreptatea costă, de aceea e economisită.
CLAUDINE CORNEAU
Soarele răsare numai pentru cei ce s-au trezit înaintea lui.
MICHELET
Cât timp ţine educaţia? Atât cât ţine şi viaţa.
PAUL BOURGET
O revoluţie e întotdeauna începută de naivi, continuată de
intriganţi şi exploatată de excroci.
CHAUTEAU BRIAND
Scriitor mare nu este cel care nu imită pe nimeni, ci acela
pe care nimeni nu-l poate imita.
Morala este temelia societăţii.
*
De multe ori fericirea ne plictiseşte, pe când nenorocirea
ne linişteşte.
HENRY DAVID THOREAU
Nu foloseşte la nimic ca să alergi. Trebuie să pleci la timp!
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*
Pentru a spune adevărul e nevoie de cel puţin doi oameni unul care să îl spună și celălalt care să îl asculte.
LAGARDÈRE
Lăcomia ucide mai sigur decât sabia.
JEAN JAQUES GOLDMAN
În viaţă trebuie să ai curaj şi putere. Aurul vine singur.
P. GERFAULT
Dacă un bărbat ar reuşi să afle secretul nemuririi, prima
femeie care l-ar afla de la el ar fi maică-sa.
RÉJEAN DUCHARME
Vai de cel care pune mai mare preţ pe luciul pantofilor,
decât pe calitatea acestora.
FRANÇOIS MAURIAC
Când ai un picior în groapă, ai unul şi afară. Dar nu mai
poţi să fugi.
*
Nu ne foloseşte la nimic faptul că am cucerit luna, dacă
pierdem pământul.
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MARCEL PAGNOL
E uşor să ai douăzeci de ani. Mult mai greu să ai optzeci,
dovadă că nu oricine poate.
PAUTREMONT
Elefantul te lasă să-l mângâi. Puricele nu.
BRANDER MATHEV
Un snob este un om care a fost educat mai mult decât îi
permitea inteligența.
J.FR. MARMONTEL
Filozofia apropie omul de natură, pentru asta instinctul îi
aseamănă câteodată.
GÈRARD JUGNOT
Zâmbetul, ca şi ştergătorul de parbriz, îţi permite să
înaintezi şi când e vremea ploioasă.
JEFRREY BERNARD
Oricine se duce la psihiatru ar trebui să-şi facă un control
la cap.
ALPHONSE DAUDET
Ura este mânia celor slabi.
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ÉTIENNE de LA BOÉTIE
Focul care te arde e cel care-ţi deschide ochii.
GEORGES FEYDEAU
Se spune că banii n-aduc fericirea. Atunci de ce ţin oamenii
bogaţi atât de mult la ei?
*
Lenea e mama miraculoasă a muncii, tatăl e necunoscut.
*
Orice bărbat are nevoie de o soţie, căci nu poate da vina pe
guvern pentru toate lucrurile.
LEON PAUL DESROSTERS
Cei care suferă din pricina copiilor răsfăţaţi sunt cei care îi
răsfaţă.
HYPOLITE de LIVRY
Sinceritatea nu înseamnă a spune tot ce gândeşti, ci a gândi
tot ce spui.
BERNARD MOITESSIER
Nu există inimă mai mare pe lume, decât inima care poate
să ierte.
XAVIER FORNERET
Iarba din curtea vecinului este întotdeauna mai verde.
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ERNES JAUBERT
Omul este singurul animal care ştie să râdă şi ar trebui să
fie şi singurul care ştie când trebuie să o facă.
ROGER MUNIER
O carte adevărată se termină acolo unde ar trebui să
înceapă.
CLAUDE ROY
Noaptea e un sfetnic bun, dar îţi dă mereu acelaşi sfat:
dormi!
JEAN GASTALDI
Mama este singura floare care nu se ofileşte.
CHAMFORT
Cine n-are caracter, nu-i om ci un lucru.
*
Trebuie să ştii ce vrei, ori eşti nicovală ori ciocan.
*
Din două lucruri cu care trebuie să ne deprindem dacă nu
vrem să găsim că viaţa este insuportabilă: vătămările timpului şi
nedreptăţile oamenilor.
*
Fericirea nu e lucru uşor; ea este greu de găsit în noi şi cu
neputinţă de găsit aiurea.
*
Dintre toate zilele, pierdută este aceea în care n-ai râs.
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SAINTE BEUVE
Prostul crede tot timpul că el a descoperit America.
RÉMY de GOURMONT
Femeile sunt strict necesare, dar nici bărbaţii nu sunt de
lepădat.
A.THIBAUDET
Oricine, în înflăcărarea tinereţii sale, s-a crezut în stare de
pasiuni uriaşe, de fapte măreţe, măcar o zi, o clipă.
PIERRE DANINOS
Numai cine e cu adevărat mare îşi permite să mănânce
usturoi când vrea.
CHILLON
Du-te la prieteni mai curând când sunt nefericiţi decât când
sunt fericiţi.
GEORGE JESSEL
Căsătoria este moartea pasiunii: dintr-o dată te trezeşti în
pat cu o rudă.
BRILLAT SAVARIN
Masa este singurul loc unde oamenii nu se plictisesc
niciodată în timpul primei ore cât stau împreună.
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CHARLES G.COLTON
Legea şi dreptatea sunt două lucruri pe care Dumnezeu le-a
unit, dar pe care omul le-a despărţit.
BOSQUET
Onoarea este ca ochiul, n-ar putea suferi nici cea mai mică
necurăţenie fără ca să nu-i facă rău.
*
Când prietenii noştri ajung la putere, nu mai sunt prietenii
noştri.
P. CERVANTES
Petrecerea nu înseamnă cantitatea de vin pe care o bei tu,
ci doza de veselie şi voie bună pe care o transmiţi celor de faţă.
*
Cele mai multe femei oneste sunt comori ascunse, fiindcă
nu sunt căutate.
*
Binecuvântat cel ce a inventat somnul, o pelerină care
acoperă gândurile omului.
*
A face bine unor ticăloşi, înseamnă a vărsa apă în mare.
*
Intuiţia este o calitate a femeii care o ajută să-şi contrazică
bărbatul înainte ca acesta să apuce să deschidă gura.
*
Aceasta este firea femeilor: să dispreţuiască pe acela care
le doreşte şi să iubească pe acela care le detestă.
*
Cine trăieşte mult are de trecut prin multe rele.
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*
E mare mângâiere la vreme de restrişte să te afli lângă
cineva pe care să-l doară inima pentru tine.
*
Cum să-şi înfrâneze o femeie limba ?
*
Cine poate ascunde de femeie averea sa sau un secret ?
*
Necesitatea există pretutindeni, se extinde asupra tuturor
şi-i ajunge din urmă pe toţi.
*
Bine ai venit, pacoste, dacă ai venit singură.
*
Un rău cheamă pe altul şi sfârşitul unei nenorociri este, de
obicei, începutul alteia mai mari.
*
Se întâmplă uneori că se caută un lucru şi se găseşte altul.
*
Caută să descoperi adevărul printre promisiunile şi darurile
celui bogat, la fel ca printre suspinele şi rugăciunile celui sărac.
*
Virtutea e mai prigonită de cei răi decât iubită de cei buni.
*
Faptele mari sunt rezervate oamenilor mari.
*
Ce foloseşte doctoria prescrisă de un medic renumit unui
bolnav care nu voieşte s-o ia ?
*
Rar sau niciodată vine binele curat și neamestecat, fără a fi
însoțit de un rău care să-l tulbure sau să-l neliniștească.
*
Orice comparație e nesuferită.
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*
A căuta să legi limba clevetitoare este ca și cum ai vrea să
pui poartă câmpului.
Dacă va veni la tine vreo femeie frumoasă, ca să-ți ceară
dreptate, ia-ți ochii de la lacrimile ei și urechile de la gemetele ei
și cercetează îndelung fondul cererii ei, dacă nu vrei ca mintea ta
să se înece în plânsul ei și bunătatea ta în suspinele ei.
*
Frumusețea la o femeie cinstită este ca focul îndepărtat sau
ca sabia ascuțită: căci nici el nu arde, nici ea nu taie pe acela care
nu se apropie de ele.
*
Oricât de urâte am fi noi femeile, mie mi se pare că
întotdeauna ne face plăcere că ne numesc frumoase.
*
Ușor se plănuiește și se începe o întreprindere; dar de cele
mai adese ori cu greu se iese din ea.
De obicei puțină putere au bunurile date de noroc pentru a
remedia nenorociri trimise din cer.
*
Ce nenorocire mai mare poate fi decât aceea care așteaptă
timpul ca s-o consume și moartea ca s-o termine ?
*
Fiecare își făurește norocul său.
EMILE GABORIAU
Nu există niciodată bucurie deplină.
*
Este foarte greu să smulgi mărturisire de la un om care are
interesul să tacă și care este încredințat că nu există nici o dovadă
împotriva lui. Dar să afli adevărul, în asemenea condiții de la o
femeie este ca și cum ai pretinde diavolului să se spovedească.
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*
Interesul justiției și al adevărului trebuie să fie mai presus
de orice.
*
Când n-ai nimic nu te temi de hoți.
*
Un judecător de instrucție nu e nici prietenul, nici
dușmanul deținutului, nu e decât prietenul adevărului și al legilor.
*
O sărăcie cinstită valorează mai mult decât o avere furată.
*
Rolul oamenilor de acțiune nu începe decât după ce
oratorii au răgușit.
*
Nu trebuie să te încrezi niciodată în aparențe, crede cu
precădere în contrariul a ceea ce pare adevărat sau măcar plauzibil.
*
Calmul și ironia sunt singurele arme demne de cei
puternici.
*
Femeile cele mai viclene sunt păcălite de propriile lor
minciuni, iar marile actrițe sfârșesc întotdeauna prin a vărsa
lacrimi adevărate.
*
În ceasurile hotărâtoare ale vieții, când întregul viitor
depinde de o vorbă, sau de un gest, preț de o clipă, zeci de idei
contradictorii pot să-ți treacă prin minte.
*
Un agent de siguranță care nu e în stare să se deghizeze
mai bine decât cel mai abil actor, nu e decât un polițist mediocru.
*
Sunt evenimente care apar de dimensiuni considerabile
atunci când au loc, ca apoi să fie absorbite de viața de fiecare zi.
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Ai impresia că amenințarea lor va dura ani și ani; ce nebunie!
Timpul le înghite mai curând decât înghite apa lacului o piatră și
mai repede decât această piatră alunecă în neantul trecutului.
*
Un rege poate refuza să ierte, dar nu poate refuza să facă
dreptate!
*
Mizerabilul care își trădează tovarășii pentru câțiva bănuți,
va trăda și pentru câțiva ludovici.
*
De fiecare dată, după eforturi extraordinare, sosește un
moment în care trupul trădează cea mai hotărâtă voință.
*
Nu există nici un bărbat, oricât de neîncrezător, de
puternic, de rece, de indiferent ar fi, a cărui vanitate să nu fie
măgulită la ideea că o femeie e gata să moară pentru că el a
părăsit-o.
*
Spaima ajunsă la paroxism dă curajul disperat care îi
însuflețește pe cei fricoși atunci când se află în situații deosebit de
grele.
*
Cei într-adevăr fericiți se ascund și au dreptate; fericirea e
aproape o crimă. Să iubești și să fii iubit! Asta e totul! Restul nu-i
decât nerozie.
BARUCH SPINOZA
Mângâierea celor nenorociţi este să aibă tovarăşi de
suferinţă.
*
Tristeţea este trecerea omului de la o mai mare la o mai
mică desăvârşire.
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*
Cele mai multe certuri provin din faptul că oamenii nu-şi
exprimă bine propriile gânduri şi le interpretează greşit pe ale
altora.
MARK TWAIN
Există trei feluri de minciuni: minciunile, minciunile sfinte
şi statisticile.
*
Multe lucruri aş fi fost capabil să le înţeleg dacă nu mi se
explicau.
*
Broaştele din fântână habar n-au că pe planeta asta mai
există şi oceane.
*
Tristeţea se poate descurca şi singură, dar ca să fie ea
însăşi, bucuria are neapărată nevoie să fie împărtăşită cu cineva.
*
Înainte de a putea şterge lacrimile altuia trebuie să înveţi
să plângi tu însuţi.
*
Cu cât este mai leneş cineva, cu atât face mai multe
planuri... pentru mâine.
*
Răsplata oricărui lucru bine făcut este întotdeauna o
sarcină în plus.
*
Să ai curajul să rişti pentru adevărul din inima ta, dar să nu
te minţi când îl ascunzi.
*
Spune totdeauna adevărul şi nu va mai trebuie să ţii minte.
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*
Cel mai uşor lucru din lume e să te laşi de fumat! Eu spre
exemplu m-am lăsat de vreo câteva sute de ori!
*
Dacă vine muntele la tine şi nu te cheamă Mohamed, mai
bine fugi, sigur e alunecare de teren.
*
Dacă ei un câine flămând şi îi dai de mâncare, nu te va
muşca, aceasta este diferenţa între un câine şi un om.
*
Ridurile ar trebui pur şi simplu să se arate numai unde au
fost zâmbete.
*
Nu e bine să fii obligat să alegi între rai şi iad. Prieteni buni
găseşti în ambele locuri.
*
Adevărul este cel mai preţios lucru pe care îl putem avea.
Prin urmare să-l economisim!
*
Faptul că omul poate deosebi răul de bine demonstrează
superioritatea sa faţă de alte creaturi; faptul că totuşi face rău arată
inferioritatea sa morală faţă de orice altă creatură care nu poate
face acest lucru.
*
Prejudecăţile
deformează
întotdeauna
gândurile,
sentimentele şi opiniile oamenilor.
*
Nu te poţi debarasa de un obicei prost aruncându-l pe
fereastră. Obiceiul prost nu pleacă decât pe scări, bombănind şi
coborând treaptă cu treaptă.
*
Adesea, cu cât o tradiţie este mai puţin justificată, cu atât
e mai greu să scapi de ea.
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*
Păstrează-ţi iluziile; după ce ţi s-au spulberat mai poţi să
exişti, nu să trăieşti.
*
Cărţile mele sunt ca apa. Cărţile marilor genii sunt ca vinul.
Din fericire toată lumea bea apă.
WINSTON CHURCHILL
Patru gazete ostile sunt mai de temut decât o mie de
baionete.
*
A avea curaj este deosebit de important. Poţi pierde banii e rău. Poţi pierde un prieten - e şi mai rău. Dar dacă ţi-ai pierdut
curajul - ai pierdut apropape totul.
*
Curajul este virtutea care face posibile celelalte virtuţi.
*
Toţi se împiedică de adevăr, dar cei mai mulţi doar se
ridică şi trec mai departe.
*
Adevărul le foloseşte celor care-l ascultă, dar le face rău
celor care-l spun.
Câinele respectă omul, pisica îl escrochează şi doar porcul
îl consideră egal.
Un fanatic este acea persoană care nu vrea să se
răzgândească şi refuză să schimbe subiectul.
DIZRAELI BENJAMIN
Un guvern conservator înseamnă ipocrizia organizată.
*
Timpul este preţios, dar adevărul este mai preţios decât el.
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OSCAR WILDE
Lumea întreagă e o scenă, dar nu toate rolurile sunt bine
distribuite.
*
Egoismul nu înseamnă ca cineva să trăiască aşa cum
doreşte Înseamnă a cere altor oameni să trăiască aşa cum acel
cineva doreşte să trăiască.
*
Un cinic cunoaşte preţul tuturor lucrurilor, dar nu le
cunoaşte valoarea.
*
Când zeii vor să ne pedepsească, ne îndeplinesc dorinţele.
*
Nimeni nu poate fi atât de bogat încât să-şi poată cumpăra
tinereţea înapoi.
*
Adevărul este rareori pur şi niciodată simplu.
*
Sunt multe lucruri pe care le-am arunca de nu ne-ar fi
teamă că s-ar putea să vină alţii să le culeagă.
*
Focul întăreşte întotdeauna ce nu poate distruge.
*
De câte ori suntem fericiţi suntem şi buni, dar nu de câte
ori suntem buni suntem fericiţi.
*
Dacă cineva vrea să-şi redobândească tinereţea, n-are
altceva de făcut decât să repete nebuniile de atunci.
*
Iartă-ţi mereu duşmanii. Nimic nu-i supără mai tare.
*
Confortul a fost inventat de prosti pentru ca înţelepţii să
trăiască mai bine.
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*
Fidelitatea în căsnicie e ca o mâncărime pe care nu ai voie
să o scarpini.
*
Cumpătarea e o greşeală fatală. Nimic nu reuşeşte mai bine
pe lume ca excesul.
*
Singura modalitate de a te elibera de ispită este să-i cedezi.
Singurul lucru mai rău decât să fi vorbit pe la spate este
acela de a fi ignorat totul.
*
E absolut sigur că, dacă cineva trăieşte numai pentru sine
însuşi, plăteşte pentru treaba asta un preţ îngrozitor...prin
remuşcări, prin suferinţe, prin conştiinţa propriei degradări.
*
Tinereţea zâmbeşte fără pricină. Este unul dintre farmecele
ei de căpetenie.
*
Unii aduc fericire ori unde se duc, alţii unde nu se duc.
*
Toţi stăm în aceeaşi mocirlă, dar unii dintre noi se uită la
stele.
GEORGE BERNARD SHAW
Un critic este unul care vrea ca tu să pictezi, să cânţi, să
scrii sau să joci, aşa cum ar face el...dacă ar putea.
*
Există două cuvinte care îţi deschid multe uşi: trage şi
împinge.
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*
Dacă vrei să cunoşti caracterul cuiva, uită-te la felul în
care-i tratează pe cei de la care nu poate câştiga nimic.
*
Este foarte periculos să fii sincer în condiţiile în care nu
eşti şi prost.
*
Tăcerea este cea mai perfectă exprimare a dispreţului.
*
Ai grijă să obţii ce îţi doreşti în viaţă sau vei fi obligat să
te mulţumeşti cu ce primeşti.
*
Nu există împărat care să nu fi avut măcar un sclav printre
strămoşii lui şi, tot aşa, nu există sclav care să nu fi avut un împărat
printre rudele lui îndepărtate.
*
Adevăratul medicament pentru toate bolile este natura.
*
Lebăda nu-i albă că stă în apă, omul nu-i mai sfânt că
frecventează biserica.
*
Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face. Că nu toată lumea are
aceleaşi gusturi.
*
Îmi iubesc prietenul cel mai bun...duşmanul meu cel
vajnic, este omul care mă ţine treaz.
*
În viaţă există două tragedii: una e să nu obţii ceea ce-ţi
doreşti. Cealaltă e să obţii.
*
Un cunoscut este un ins destul de apropiat ca să-i ceri bani
dar nu suficient de apropiat ca să îl şi împrumuţi.
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*
Omul raţional se adaptează el lumii; omul iraţional insistă
în încercarea de a adapta lumea persoanei sale. Astfel, progresul
depinde de oamenii iraţionali.
*
Democraţia are grijă să nu fim guvernaţi mai bine decât
merităm.
*
Inteligenţa mă urmăreşte...dar eu sunt mai rapid.
ABRAHAM LINCOLN
Dacă taci atunci când ar trebui să vorbeşti, să ştii că eşti
fricos.
*
Aproape toţi oamenii rezistă nenorocirilor. Dacă vrei să
testezi cu adevărat caracterul unui om, dă-i putere.
HENRY FORD
Când doi oameni sunt întotdeauna de acord, înseamnă că
unul dintre ei nu este necesar.
ELEONOR ROOSEVELT
Acelaşi soare care topeşte gheaţa întăreşte noroiul.
*
Vorbind cu blândeţe şi ţinând în mână un ciomag, veţi
ajunge departe.
*
Învaţă din greşelile altora. Nu poţi trăi destul pentru a le
face pe toate.
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BENJAMIN FRANKLIN
Nu umbla cu lumânarea după necaz. Stai liniştit şi aşteaptă
că te găseşte el singur.
*
Dacă doriţi să fiţi bogaţi nu învăţaţi numai cum se câştigă
banul, ci şi cum se păstrează.
*
Dacă vrei să afli valoarea banilor, încearcă să te
împrumuţi. Creditorii au memoria mai bună decât datornicii.
*
Prietenii vin şi pleacă, dar duşmanii rămân şi se
acumulează.
*
Ţine ochii bine deschişi înainte de căsătorie şi pe jumătate
închişi după.
*
Sărăcia se uită pe fereastra celui sârguincios dar nu intră în
casa lui.
*
Şiretenia şi perfidia sunt resursele oamenilor care nu au
destulă minte pentru a fi cinstiţi.
Caută la alţii virtuţiile, iar la tine viciile.
*
Un tânăr bătrân va fi un bătrân tânăr.
*
Dacă nu vrei să fii uitat după ce ai murit, sau scrie lucruri
care se merită să fie citite sau fă lucruri care merită a fi scrise după
dispariţia ta.
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MIKAEL AGRICOLA
Dacă încerci să prinzi un ţânţar, ai grijă să nu te calce o
cămilă.
ALBERT EINSTEIN
Fericirea nu se atinge niciodată, dar în căutarea ei merită
să alergi toată viaţa.
*
Doar două lucruri sunt infinite: universul şi prostia umană;
iar de cea din urmă sunt foarte sigur.
*
Eu nu mă gândesc niciodată la viitor, oricum el vine destul
de repede.
*
Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea.
*
Un stomac gol nu este un bun sfetnic politic.
*
Idealurile sunt ca stelele, s-ar putea să nu le atingem, dar
ne pot călăuzi în viaţă.
*
În faţa lui Dumnezeu toţi suntem la fel de proşti.
*
Dacă ar dispărea albinele, ar dispărea și viața pe pământ.
*
Scrisoare către fiica LIESERI:
"Iubirea este lumina care îi luminează pe cei ce o oferă și
o primesc. Iubirea este gravitație, deoarece îi face pe oameni să fie
atrași unii de alții. Pentru iubire noi trăim și murim. Iubirea e
Dumnezeu și Dumnezeu este iubire. Această forță explică totul și
oferă sens vieții. Când o să învățăm să oferim și să primim această
energie universală, vom putea afirma că iubirea învinge tot, că
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poate transcede totul și orice, deoarece iubirea este chintesența
vieții."
*
Încearcă nu să fii un succes, ci să fii o valoare.
*
Nici o problemă nu poate fi rezolvată la același nivel de
cunoștințe la care a fost creată.
*
Singura modalitate sigură de a nu greși este să nu ai idei
noi.
*
Sunt doar două moduri în care poți să îți trăiești viața: ca
și cum nimic nu este un miracol sau ca și cum orice este un
miracol.
*
Cultura nu este urmare a școlii ci a dorinței de viață, de a
o dobândi…
*
Orice prost poate știi. Scopul este să înțelegi.
*
Sufletele mari au întâlnit întotdeauna opoziție din partea
minților mediocre.
*
Teoria descrie ceea ce putem observa.
*
Lucrul cel mai minunat pe care îl putem întâlni este
misterul. La baza artei şi ştiinţei adevărate se află emoţia primară.
Cel care nu ştie acest lucru şi nu poate fi curios sau nu mai poate
simţi uimire este ca şi mort, asemenea unei lumânări stinse...
*
Lumea în care trăim este rezultatul dorinţelor noastre.
*
Dumnezeu nu joacă zaruri cu Universul.
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*
Ştiinţa fără religie este şchioapă, religia fără ştiinţă este
oarbă.
*
Dacă am fi ştiut de la început ce încercăm să aflăm, atunci
nu s-ar fi numit cercetare, nu-i aşa?
*
Nu poţi fi atât de bun pentru a-ţi permite să fii şi modest.
*
Un om deştept rezolvă problema, un om şi mai deştept o
evită.
*
Dacă ar dispărea albinele, ar dispărea și viața pe pământ.
BOB WELLS
Valoarea unei persoane depinde de lucrurile cu care este
comparată.
HARY S.TRUMAN
Dacă nu-i poţi convinge, nedumereşte-i.
JEAN REYNAULT
Câţi oameni n-au voit să se sinucidă şi s-au mulţumit să-şi
rupă fotografia.
WILLIAM SHAKESPEARE
Dacă invidia ar produce febră, întreaga lume ar fi bolnavă.
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*
Mai bine să ţi se impute tăcerea, decât să ţi se reproşeze că
ai vorbit.
*
O slăbiciune..., numele tău e femeie!
*
Peştii se prind cu undiţa, iar oamenii cu vorba.
*
Femeia este o mâncare pentru zei, gătită de diavol.
*
Dragostea este ceaţa care se formează din aburii
suspinelor.
*
Aşteptarea este rădăcina tuturor durerilor de inimă.
*
Regulamentele sunt aidoma riturilor unei religii; par
absurde, dar cioplesc oamenii.
*
Pământul cel mai roditor este în acelaşi timp şi cel mai
propice buruienilor.
*
Nu există nimic bun sau rău (în sine) ci numai părerea îl
face aşa.
*
Şi diavolul poate invoca sfânta scriptură.
*
Oricine îşi poate stăpâni durerea, în afară de cel ce o simte.
*
Niciodată să nu te încrezi în cel ce şi-a călcat odată
cuvântul.
*
Cine speră că va fi fericit, e deja fericit.
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*
Înţelept este părintele care-şi înţelege copilul.
*
Sfătuieşte-te cu toţi, dar rezervă-ţi hotărârea.
*
A apăsa un om care cade este o cruzime.
*
Mişeii mor de mai multe ori înaintea morţii lor.
*
Rugăciunea e cea mai bună conversaţie cu Dumnezeu.
*
Orgolioşii nu lasă nici o urmă pe unde trec.
*
Cine-i atât de tare încât nimic să nu-l poată seduce?
*
Nu-i sclav pe lume să nu aibă puterea care sfarmă cătuşa.
*
Proverbele sunt bune să-ţi alini durerea cu ele.
*
Răul pe care îl faci azi îţi va rupe oasele mâine.
Cine nu are nevoie, nu duce niciodată lipsă de un prieten.
*
Cine ştie să descifreze privirile femeilor nu mai are nimic
de învăţat.
*
Nu este destul întuneric în tot universul ca să stingă lumina
unei plăpânde candele.
*
Lacrimile vărsate pentru tine dovedesc slăbiciune, cele
vărsate pentru alţii sunt un semn de putere.
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*
Muzica dulce are o asemenea putere încât, ascultând-o,
necazurile inimii şi grijile ucigătoare dor şi mor.
*
Valoarea inteligenţei, statorniciei şi a caracterului unui
prieten şi a unei rude apropiate sau depărtate se cunoaşte prin
piatra de încercare a nenorocirii.
*
Medicul vindecă bolile nu moartea; el e ca acoperişul casei
care te apără de ploaie, nu de trăsnete.
*
Puneţi nerăbdarea în teacă, toarnă apă rece peste furia ta.
*
Răbdarea face din nedreptatea soartei o glumă, când ne ia
ce nu poate fi păstrat.
*
Reputaţia... adesea dobândită fără merit şi pierdută fără
vină.
*
Primeşte critica oricui, dar rezervă-ţi hotărârea.
*
A cunoaşte bine pe cineva, ar fi a se cunoaşte pe sine.
*
Nu slăbi planul tău prin lâncezeală şi amânare.
*
Obişnuinţa aproape că poate schimba caracterul întipărit
de natură.
*
Fii sincer faţă de tine însuţi...şi atunci nu mai poţi fi fals.
*
O, spirit invizibil al vinului! Dacă nu ai un nume prin care
să fii cunoscut, lasă-ne să te numim - diavol.
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*
O vorbă iscusită doarme într-o ureche neghioabă.
*
Dumnezeule! Să pună oamenii un duşman în gura lor, ca
să le fure mintea! Să ne transformăm în bucurie, chef, plăcere şi
aplauze în animale.
*
Ideile primejdioase sunt prin natura lor otravă, care la
început abia dacă pare să aibă gust neplăcut.
*
Imaginaţia lucrează mai tare în minţile cele mai slabe.
Cu o faţă de cucernic şi cu fapte evlavioase îndulcim şi pe
diavol.
*
Nu lua cu împrumut şi nici nu da.
*
Întreaga lume este o scenă, iar toţi bărbaţii şi toate femeile,
simpli actori.
*
Când sosesc mâhnirile, ele nu vin ca iscoade răzleţe, ci în
cete.
*
Noi, necunoscându-ne pe noi înşine cerem adesea propriul
nostru rău, pe care puterile înţelepte ale cerului ni-l refuză spre
binele nostru.
*
Noi ştim ce suntem, dar nu ştim ce am putea deveni.
*
Adesea dorim să redobândim ceea ce am aruncat cu
dispreţ.
*
Raţiunea şi iubirea nu prea se însoţesc.
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*
Adevărata faţă a mișeliei nu se vede până nu avem de-a
face cu ea.
*
Pasărea își alege copacul, nu copacul pasărea.
CHARLIE CHAPLIN
Oglinda este cea mai bună prietenă a mea, niciodată când
am plâns nu a râs de mine.
*
Corpul tău dezbrăcat ar trebui atins doar de cei care se
îndrăgostesc de sufletul tău dezgolit.
*
Viața este o tragedie atunci când este privită în prim plan,
însă se transformă într-o comedie atunci când o privești în plan
larg.
*
Viața ar putea fi minunată dacă oamenii te-ar lăsa în pace.
*
Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu mult
superior unui politician.
*
Gândim prea mult și simțim prea puțin.
*
Am multe probleme în viața mea, dar buzele mele nu știu
asta. Ele zâmbesc întotdeauna.
*
O zi în care nu ai râs, este o zi pierdută.
FRANCIS BACON
Mai bine suferi din dragoste, decât să suferi că nu iubeşti.
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*
Cărţile sunt ca nişte corăbii încărcate călătorind pe vastul
ocean al vremii.
*
Unele cărţi sunt gustate; altele înghiţite; prea puţine însă
trebuie mestecate şi digerate.
*
Este o dorinţă stranie aceea de a căuta puterea şi de a pierde
libertatea.
*
Evită bucuriile şi veseliile prea mari.
*
Eşti tănăr atât timp cât admiri şi în măsura în care admiri.
*
Nimic mai nefericit ca bogatul, care are prea puţin de
nădăjduit şi prea mult de temut.
*
Cine are pornirea de a satiriza, după cum îi face pe alţii să
se teamă de spiritul său, tot aşa trebuie să se teamă şi el de
memoria altuia.
*
E cu neputinţă să iubeşti şi să fii înţelept.
*
În îndeplinirea datoriilor postului tău pune-ţi înainte cele
mai bune exemple, pentru că imitaţia valorează cât o sumă de
precepte.
*
Oamenii se tem de moarte, cum se tem copiii să umble în
întuneric.
*
Prosperitatea dă cel mai bine pe faţă viciul, dar restriştea
dă cel mai bine pe faţă virtutea.
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*
Mijloacele de îmbogăţire sunt numeroase, dar cele mai
multe dintre ele sunt murdare.
*
Mânia este, fără îndoială, un fel de înjosire, după cum
apare limpede în slăbiciunea acelora la care domină: copiii,
femeia, bătrâni, bolnavi.
*
Curţile de justiţie seamănă în general cu un tufiş; când oile
caută adăpost acolo împotriva vremii rele, e sigur că vor pierde o
parte din lâna lor.
*
Toate persoanele diforme sunt foarte îndrăzneţe.
*
Cine iubeşte, acela se şi teme; iubirea este un vas al
suferinţei ; în iubire îşi au rădăcina suferinţele; renunţă la ele şi
trăieşte fericit.
*
Cel îndrăgostit nu poate dormi nici într-un pat cu aşternut
de mătase, pe când cel neîndrăgostit doarme comod şi pe o piatră
şi printre mărăcini.
LORD BYRON
Fiecare iubire are un balcon ca Romeo și Julieta, pe care
mai târziu se întind rufe.
*
Fiecare sărut sincer provoacă un mic cutremur de pământ.
*
Cel mai bun profet al viitorului este trecutul.
*
Memoria omului a fost destinată să fie un depozit de
lucruri scumpe, nu un coş de gunoi.
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*
A lupta împotriva destinului nostru ar fi o luptă ca şi cum
un snop de grâu s-ar opune secerii.
*
Mândria este calea care duce la libertate.
*
Este o josnică părăsire a raţiunii să renunţăm la dreptul
nostru de a gândi – ultimul şi singurul nostru loc de refugiu.
ROBERT BRASILLACH
Dacă vrei să ştii cine este un om, dă-i o funcţie de
conducere.
PATRICK MURRAT
Femeile frumoase sunt ca elefanţii; toată lumea le admiră,
dar nimeni nu le ia acasă.
MACAVLEY
Nu poţi descoperi noi oceane, până când nu ai curajul să
pierzi din vedere plaja.
ERNEST MILLER HEMINGWAI
Când te trezeşti încearcă să-ţi respecţi promisiunile făcute
la beţie. Astfel vei învăţa să-ţi ţii gura.
*
Un om inteligent se îmbată ori de câte ori este obligat săşi petreacă timpul alături de proşti.
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*
Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună. Nu uitaţi
că Iuda avea amici ireproşabili.
HENRY ADAMS
Un prieten într-o viaţă e mult, doi e foarte mult, trei e
aproape imposibil.
OPRAH WINFREY
Nu spune niciodată că ai avut un eşec. Nu e un eşec, e o
lecţie de viaţă.
CHARLES DARWIN
Nimic nu e mai nesuferit decât lenea.
*
Succesul meu ca om de ştiinţă oricât de mare a putut
ajunge, a fost determinat – atât cât pot să judec – de calităţi
spirituale şi de condiţii complexe şi variate. Dintre acestea, cele
mai importante au fost; dragostea pentru ştiinţă, nemăsurata
răbdare de a reflecta vreme înlungată asupra unui subiect,
siguranţa în observarea şi adunarea faptelor şi o bună parte de
inventivitate şi bun simţ (...).
ALFRED STUARD
Cinstea răspunde la orice întrebare, iar minciuna vorbeşte
neîntrebată.
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FR. REINICK
Bucuria împărtăşită este o bucurie mai mare. Durerea
împărtăşită este o durere vindecată.
ANDREY MURRAY
Fugim de fum, dar dăm năvală la friptură.
RAYMOND RUYER
Când alţii te cred fericit şi tu crezi că nu eşti, ia-te după ei.
CORRIE BOOM
Primul pas către biruinţă este să ştii cine-ţi este duşmanul.
C. NEILL STRAIT
Cimitirul este un loc plin de oameni care fuseseră convinşi
că lumea nu se poate descurca şi fără ei.
*
Un ipocrit seamănă cu cel care şi-a omorât amândoi
părinţii şi apoi a solicitat să fie tratat cu clemenţă, pe motiv că
este...orfan.
DOUGLAS ADAMS
Nu e nevoie să alergi mai repede decât leul. Trebuie doar
să alergi mai repede decât ultimul din tribul tău.
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JOHN CAPOZZI
Dacă crezi că educaţia este scumpă aşteaptă să vezi cât te
va costa ignoranţa ta.
JOHN F. KENNEDY
Iartă-ţi duşmanii, dar niciodată nu uita cum îi cheamă.
*
Acei care îndrăznesc să cunoască eşecul pot să realizeze
multe.
HENRI LOUIS MENCKEN
Poţi cumpăra cunoştinţe, dar caracterul nu se găseşte de
vânzare.
HELEN GURLEY BROWN
Banii dacă nu vă aduc fericirea, vă ajută să trăiţi mizerabil
în confort.
JOHN PETIT - SENN
Adevărata prietenie este asemenea unui trandafir. Nu-i
realizezi frumuseţea până când se ofileşte.
*
De la taină la discreţie nu e decât distanţa de la ureche la
gură.
*
Copilul ajunge pentru părinţii săi după educaţia pe care o
capătă; răsplată sau pedeapsă.
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BRUCE BOYD
Sigur că există dragoste la prima vedere, dar este
întotdeauna bine să mai aruncăm şi o a doua privire.
DOUGLAS MACARTHUS
Cei mai mulţi dintre noi ajungem părinţi înainte de a înceta
să mai fim copii.
JOHN HOLMES
Caracterul unui om este ca şi gardul de scânduri; nu poate
să stea mai bine în picioare dacă-l dai cu vopsea.
*
Cel mai bun exerciţiu pentru inimă e să faci o faptă bună.
GEORGES DUHAMEL
Chiar în culmea fericirii oamenii continuă să năzuiască
spre mai mult.
DOROTHY PARKER
Dacă vrei să ştii ce crede Dumnezeu despre bani, atunci
priveşte-i pe cei cărora le dă.
MARSHALL McCLUHAR
Nu ştiu sigur cine a descoperit apa - dar sunt destul de sigur
că nu un peşte.
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THOMAS YOUNG
A pierde timpul este echivalent cu a săvârşi o adevărată
sinucidere.
THOMAS JEFERRSON
Ce poţi face azi nu lăsa pe mâine.
*
Mândria este mai rea decât foamea, setea şi frigul.
ELSA MAXWEL
Nu testa adâncimea apei cu ambele picioare.
SIR WALTER SCOTT
O cuşcă de aur nu face mai fericit canarul.
*
Judecata înaintează iute, când judecătorul a hotărât de mai
înainte sentinţa.
*
Banul a ucis mai multe suflete decât oţelul trupuri.
JEFF MARDER
Trăim nişte vremuri ciudate, în care pizza ajunge acasă mai
repede decât salvarea sau poliţia.
BOB EDWARDS
Cunoştinţele puţine sunt un lucru periculos, însă ignoranţa
multă este la fel de dăunătoare.
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BURTON HILLS
Cum înghiţi ditamai elefantul? Ca şi fericirea, tăindu-l în
mici bucăţele.
*
Sărac şi fericit nu este o vorbă creată de un sărac.
CHARLES NORTON COOLEY
Când spui „clientul nostru e stăpânul nostru” adu-ţi aminte
că stăpânul e cel care dă cu biciul.
SHOLOM ALEICHEM
Viaţa este un vis pentru un înţelept, un joc pentru un prost,
o comedie pentru un bogat, o tragedie pentru cei săraci.
MARTIN H. FISCHER
Jumătate din drogurile moderne ar putea fi aruncate în
stradă, dar există riscul să le mănânce păsările.
WILLIAM FAULKNER
„Nu pot”! nu a făcut niciodată nimic. În schimb „Am să
încerc”! a făcut uneori minuni.
WYSTAN HUGHAUDEN
Cartea este o oglindă: dacă se priveşte în ea un măgar, nare cum să vadă imaginea unui apostol.
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WILLIAM ARTHUR GARD
Dacă poţi să-ţi imaginezi victoria, poţi să şi învingi.
HENRI GEORGE BOHN
Viciul e un prieten care te transformă în slugă.
WOODY ALLEN
După o femeie sau după o maşină nu se aleargă niciodată:
întotdeauna mai vine una.
*
Eternitatea e lungă, mai ales spre sfârşit.
*
Mintea este ca un televizor; când îi dispare imaginea e mai
bine să-i opreşti şi sunetul.
HENRI MICHAUX
Este bine că dreptatea este oarbă; altfel ar roşi de ruşine
dacă ar vedea unele lucruri care se fac în numele ei.
BILLY SUNDAY
Unii se cred săraci doar pentru faptul că nu reuşesc să aibă
tot ce le trece prin minte.
A.MARTIN
Cuvintele nu pot minţi când ochii spun adevărul.
*
Dintre toate leacurile băbeşti, o soţie bună este cel mai
potrivit.
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*
Cel mai sigur fel de a-ţi dubla banii, este de a-i îndoi odată
şi a-i pune în buzunar.
CHURTON COLLINS
Când eşti bogat, prietenii tăi au ocazia să te cunoască. Când
eşti sărac, îi cunoşti tu pe ei.
DR. HALL
Voioşia este cea mai bună doctorie.
AL.LEBRUN
Sărăcia este adesea semnul vădit al cinstei şi corectitudinii.
C.de FREYCINET
Este mai greu să fii sincer în lucrurile mici, de toate zilele,
decât în cele mari.
0S.SMILES
Bogăţia se dobândeşte prin muncă, se păstrează prin
economie şi se măreşte prin sârguinţă şi răbdare.
DODSLEY
A face ceva în clipa de mânie înseamnă a te sui pe o corabie
pe timp de furtună.
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BOKOHARVE
Las după mine trei mari medici, care vor înlătura mai multe
boli decât eu am vindecat: mişcarea, apa şi cumpătarea.
WELLINGTON
Datoriile fac din om un adevărat rob.
GEORGE ORWEL
Într-o vreme a minciunii, a spune adevărul este un act
revoluţionar.
THOMAS MOORE
Un om de nimic care se ridică şi-l critică pe cel virtuos se
aseamănă cu cel care scuipă înspre cer; obrăznicia lui nu va întina
cerul, ci se va întoarce să-i întineze obrazul.
*
Nu toţi putem fi o stea, dar asta nu trebuie să ne facă să
fim... norii care o acoperă.
RICHARD WURMBRAND
Când îmbătrâneşti intri în EPOCA METALELOR: dinţi de
aur, părul de argint şi în picioare plumb.
*
Singura circumstanţă în care un prost nu te întrerupe este
atunci când îl lauzi.
*
Geniul se poate forma în liniştea bibliotecilor, dar tăria de
caracter este de multe ori rezultatul unei vieţi trăite pe nicovala
suferinţei.
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STEVEN WRIGHT
Prostul râde de trei ori: odată când râd ceilalţi, odată când
crede că a înţeles gluma şi încă odată, când îşi dă seama că râsese
fără să o înţeleagă.
BHARAT CHANDRA RAY
Dacă trebuie să alegi între două rele, alege-o pe cea pe care
nu ai mai încercat-o până atunci.
PATRICK DUNCAN
Când eşti foarte sărac, tot ceea ce vezi este ceva ce nu poţi
avea.
WILLIAM PENN
Egoiştii au o calitate: niciodată nu vorbesc despre alţii.
*
Omul care ştie că are asigurată viaţa veşnică nu se mai
teme de moarte.
*
Omul modern a învăţat să zboare ca o pasăre şi să înnoate
ca un peşte; nu-i mai rămâne decât să înveţe și să trăiască
precum...un om.
DOUGLAS WILLIAM JERALD
Nu-ţi căuta fericirea în curtea altuia, pentru că ea se
ascunde întotdeauna în casa ta.
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BILLY GRAHAM
Unii studenţi beau din izvoarele ştiinţei, alţii fac doar...
gargară.
FRANK TYGER
Nu poţi fi invidios şi fericit în acelaşi timp.
RICHARD J.NEEDHAM
Omul care este brutal de onest se bucură de brutalitate la
fel de mult ca de cinste. Posibil că mai mult.
BELLAMY PATRIDGE
Afiş pus deasupra uşii unei biblioteci: Farmacie pentru
suflet.
GEORGE HERBERT
Crăciunul a început în inima lui D umnezeu şi nu este
complet decât atunci când pătrunde şi în inima omului.
PETER MARSHALL
Când îţi doreşti o viaţă fără griji, aduţi aminte că stejarii
cresc puternici doar în vânturi contrare, iar diamantele se fac doar
sub presiune.
IOSEPH RUTH
Dacă o păsărică ţi-a şoptit ceva...atunci înseamnă că ai
înebunit, pentru că păsărelele nu vorbesc.
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JAMES LING
Nu-mi spune cât de greu munceşti, spune-mi ceea ce ai
realizat.
BOBBY HEENAN
Dacă eşti sărac şi faci o prostie eşti catalogat nebun. Dacă
eşti bogat şi faci o prostie ești catalogat excentric.
FRANCES ROBERTS
Dacă nu-ţi place noroiul nu te ruga pentru ploaie!
*
Cum se schimbă vremea – luxul de mai ieri a devenit
strictul necesar de astăzi.
Cine are un ceas ştie precis timpul, cine are două sau trei
ceasuri nu mai este sigur.
W. C. FELDS
Un om bogat nu este decât un om sărac cu bani.
LORD CHESTERFIELD
Să nu spui nimic cui nu spune nimic, sau cui spune totul.
MICHAEL SINZ
O concluzie marchează întotdeauna momentul în care ai
obosit să gândeşti.
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MICHAEL PRITCHARD
Nu contează cât de bogat sau faimos eşti. La
înmormântarea ta va conta doar starea vremii.
MALCOM S. FORBES
Scopul educaţiei este de a înlocui o minte goală cu una
deschisă.
ANN LANDERS
Televiziunea a demonstrat că oamenii s-ar uita la orice
altceva decât unul la altul.
JOHN ASCROFT
Islamismul este o religie în care Allah le cere oamenilor
să-şi trimită fii să moară pentru el, creştinismul este o religie în
care Dumnezeu şi-a trimis fiul să-şi dea viaţa pentru oameni.
PHYLLIS DILLER
Nu te duce niciodată la culcare supărat. Rămâi treaz şi
ceartă-te.
EDUARD DEMING
A învăţa nu este obligatoriu... la fel şi a supravieţui.
WILLEM KOONING
Problema sărăciei este că îţi ocupă tot timpul.
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SIR SAMUEL GARTH
Fiecare ar trebui să aibă două feluri de prieteni; unii cărora
să le vorbească şi unii pe care să-i vorbească.
*
Victoria vine atunci când curajul conduce.
BILL VAUGHAM
Se pare că taxele iubesc oamenii săraci, îi crează continuu.
JOSH BILLINGS
Sănătatea este ca banii, niciodată nu vom avea o adevărată
idee de valoarea sa până ce nu o vom pierde.
FRANK LOYD WRIGHT
Uneltele periculoase ar trebui scoase din mâna proştilor.
Să începem cu stilourile.
SIR ROBERT WATSON WATT
Faptul că lumea e plină de proşti face ca fiecare dintre noi
să se poată strecura neobservat.
ISAC NEWTON
Nu ştiu cum vă vede lumea, dar eu însumi mă văd doar ca
un copil care se joacă pe malul mării, încercând să găsească o
pietricică mai netedă sau o scoică mai frumoasă decât cele
obişnuite, în timp ce imensul ocean al adevărului de descoperit, în
imaginea sa, înaintea lui (...)
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A.L.G. de STAËL
Prefer să am de a face cu primejdiile sigure decât cu
dezamăgirile posibile.
*
Suntem atât de înflăcăraţi, atât de nesocotiţi în tinereţe...Ne
aruncăm în viaţă cu atâta înflăcărare. Inteligenţa oricât de aleasă,
nu va putea înlocui niciodată timpul.
BERTRAND RUSSELL
Invidia este una din cele mai profunde şi universale patimi
umane, care stârneşte atât nemulţumire cât şi duşmănie sau chiar
ostilitate.
*
Omul înţelept nu trage tigrul de coadă, chiar dacă acesta
este mort.
*
Omul care are memorie sau inteligenţă n-are cum să fie
fericit.
EDITH SITWELL
Ai răbdare când este vorba de prostie, însă nu cu cei care
sunt mândri de ea.
JOHN KEATS
Mai bine să taci şi să pari prost, decât să vorbeşti şi să
spulberi toate îndoielile.
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DENIS WAITLEY
Grădina zoologică este un fel de laborator în care
animalele studiază obiceiurile oamenilor care trec zilnic prin faţa
cuştilor.
*
Dragostea este aceea care-i face pe doi oameni să stea unul
lângă altul atunci când este suficient loc.
DRYDEN JOHN
Învaţă să scrii bine, sau nu mai scrie deloc.
WILLIAM JAMES
Dacă barba albă ne-ar face înţelepţi, toate caprele ar fi
înţelepte.
LLOYD C. DOUGLAS
Dacă vrei să fii mulţumit, va trebui mai întâi să faci pe alţii
să se simtă mulţumiţi.
S.SMILES
Omul nu trăieşte numai pentru sine. El trebuie să lupte
pentru binele altora, tot atât de mult ca pentru binele propriu.
BENJAMIN RUDYARD
Nu putem cere oricui om să fie bogat, mare sau înţelept,
dar fiecare e dator să fie cinstit.
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J.EDGAR HOOVER
Dă-i copilului tot ce cere atunci când vrea el, aşa vei face
din el un om care aproape sigur nu va respecta legea când va fi
mare.
EDMUND SPENCER
Dacă nu eşti destul de mare pentru a rezista criticii, nu eşti
suficient de mare pentru a merita laude.
SATCHEL PAIGE
În viaţă, joacă teatru numai cei care nu au nici un rol.
Prietenii vin şi pleacă, dar duşmanii rămân şi se
acumulează.
GEORGE ELIOT
Animalele sunt prieteni foarte agreabili - nu pun întrebări
şi nu aduc nici un fel de critici.
LANGSTON HUGHES
Fericirea e ceva ce nu se atinge niciodată...dar pentru
căutarea ei merită să alergi toată viaţa.
ELISABETH HARRISON
Când eşti tânăr încerci să schimbi toată lumea; când ai
îmbătrânit vrei să-i schimbi pe cei tineri.
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VARBEN BUFFELT
Lasă-le copiilor tăi destul de mulţi bani, astfel încât să
creadă că pot face orice, dar nu atât de mulţi, încât să nu mai facă
nimic.
HENRI BARBUSSE
Dacă-i omori pe toţi cei care te fac să suferi, rămâi singur
pe lume.
JACKSON BROWN
Caracterul nostru este reprezentat de ceea ce facem când
credem că nu ne vede nimeni.
COLIN BOWLES
Stresul înseamnă să te trezeşti urlând, ca apoi să îţi dai
seama că nu dormeai.
DUCELE de LEVIS
Doar cine promite cu greu se ţine uşor de cuvânt.
*
Lumea e atât de rea, încât cei care nu fac rău sunt
consideraţi buni.
*
Imaginaţia crează, spiritul compară, gustul alege şi talentul
execută.
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MARY A. SULLIVAN
Nu întotdeauna trebuie să întoarcem pagina, uneori trebuie
s-o rupem.
J.L. AVEBURY
Prima condiţie a fericirii se află în noi înşine.
*
Dacă nu putem fi fericiţi, greşeala e de obicei în noi înşine.
*
Niciodată nu a devenit cineva mai nenorocit decât atunci
când singur a greşit. Suntem, dacă nu stăpânii, în tot cazul creatorii
noştri.
G.L.L. BUFFON
Nu te abate niciodată din calea virtuţii şi a onoarei; este
singurul lucru să fii fericit.
MATTHEW ARNOLD
Condeiul a făcut de o sută de ori mai mult rău decât spada.
*
Învaţă-i pe copii calea pe care trebuie să meargă şi
apoi...mergi tu însuţi pe ea.
ROCKEFELLER
Câştigă atâţia bani câţi poţi, păstrează cât poţi şi dă cât poţi.
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SAMUEL BUTLER
Cine zâmbeşte atunci când lucrurile merg prost s-a gândit
deja pe cine să dea vina...
*
Ispita este răul care bate la uşă, păcatul este zăvorul pe
care-l tragi tu când îl laşi să intre.
*
Comparativ cu oamenii, toate animalele ştiu că cel mai
important scop al vieţii este să te bucuri de ea.
*
Pietrele şi botele sunt aruncate numai înspre pomii
purtători de fructe.
*
Un om convins împotriva voinţei sale continuă să aibă
aceeaşi părere.
*
Umbrele seamănă, ce-i drept, cu întunericul, dar sunt
fiicele luminii.
BYRD BAGGET
Uită-te la viaţă, prin parbriz, nu prin oglinda retrovizoare.
OGDENNASH
În lumea măgarilor nu există reguli.
WILL ROGERS
Pe drumul bun, dacă nu alergi repede, te calcă cei care vin
din urmă.
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LISA KIRK
Bârfitorul vorbeşte numai despre alţii, plictisitorul
vorbeşte numai despre el însuşi, iar linguşitorul se preface că
ascultă.
FRANK SHORTER
Nu faptul că am pierdut, ci gândul că trebuia să câştigăm
ne omoară cu zile.
ROLLIN
Copilul trebuie să ştie că mai degrabă i se vor arăta 20 de
greşeli decât o singură ascundere a adevărului.
AMYOT
Dacă eşti sărac nu mai adăuga la sărăcia ta groaza
împrumutului şi a datoriilor.
BORDALOVE
Prietenul tuturor, nu este prietenul nimănui.
CELESTE HOLME
E foarte bine că eşti un om „cu picioarele pe pământ”. Dar
nu uita că trebuie să le mai şi mişti...
*
Cel ce spune că înotul face bine pentru siluetă ar face bine
să se uite mai atent la ...balene.
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R.L. STEVENSON
Politica este poate singura meserie pentru care se crede că
nu este necesară nici o pregătire.
*
Cei mai mulţi dintre noi nu „păşim cu dreptul” decât după
ce l-am pus pe stângul în apă fiartă.
WALTER P. SWEETSON
Când un copil refuză să-ţi spună unde a fost, e limpede că
s-a făcut mare.
GILBERT HIGHET
Nu există cărţi sau mormane de hârtie neînsufleţită, ci
minţi vii, aşezate în rafturi.
TITA MAE BROWN
Nu poţi fi cu adevărat necioplit până nu înţelegi bunele
maniere.
ROBERT BURNS
Rangul este inscripţia pe o monedă, aurul este omul.
CHANNING POLLOCK
Un critic este un şchiop care-i învaţă pe alţii cum să alerge.
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LAWEWNCH STERNE
Dacă găseşti un drum fără obstacole, probabil că drumul
acela nu duce nicăieri.
SYDNEY SMITH
Nu-i nici o ruşine să fii sărac, dar este teribil de neplăcut.
MAURICE COYAUD
Timiditatea, un defect al oamenilor mari, tupeul e defectul
oamenilor mici.
BO DEREK
Cine a spus că banii nu aduc fericirea înseamnă că nu a
ştiut unde să meargă să facă cumpărături.
CHARLES SPURGEON
Dacă tot „ai trecut peste deal” de ce nu te bucuri de
panoramă?
*
Recesiunea economică este atunci când nu mai avem nici
curea. Când nu mai avem nici pantaloni începe panica financiară.
*
Sunt oameni care se pregătesc atât de minuţios pentru
zilele ploioase, că nu se pot bucura de zilele senine.
HERBERT SPENCER
O mamă bună preţuieşte cât o sută de învăţători.
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ERIC TABARLY
Norocul poate fi şi un om care te obligă să-ţi schimbi
soarta.
TIM BURTON
Nu ştim nici astăzi dacă oamenii sunt maimuţe sau
maimuţele sunt oameni.
WILSON MIZNER
Viaţa este o problemă complicată şi primii o sută de ani
sunt şi cei mai grei.
DANIEL WEBSTER
Înţeleptul învaţă din propria-i gândire, oamenii obişnuiţi
învaţă din experienţă, cei proşti învaţă de nevoie, iar cei răi învaţă
din instinct.
RICHARD FRIEDMAN
Banii vor cumpăra un câine bun, dar numai iubirea va face
ca el să dea din coadă.
MARTIN LUTHER
Buruienile cresc singure; florile trebuie cultivate.
*
Dumnezeu a şocat lumea cu un copil, nu cu o catastrofă.
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*
Un şugubăţ bătrân spunea nu de mult că în curând va reuşi
să-şi adune tot ce are într-o singură cutie.
LANGSTON HUGHES
Munca nu a omorât niciodată pe nimeni...dar de ce să rişti.
RAY KROC
E uşor să ai principii când eşti bogat. Lucrul important e să
ai principii când eşti sărac.
TRISHMAN
O pipă dă unui om deştept prilejul să gândească, iar unui
prost ceva de ţinut în gură.
HOWARD SCOTT
Mamele scriu că mâinile lor gingaşe în inima copiilor ceea
ce vântul aspru al vieţii nu va reuşi niciodată să şteargă.
*
Chiar de-am pierde toată averea noastră, să ne păstrăm
neatinsă onoarea.
*
Onorurile şi bogăţia schimbă caracterul oamenilor.
HUBIE MORRISON
N-are rost să-ţi faci probleme gândindu-te că o să mori.
Oricum aceasta va fi ultimul lucru pe care-l vei face.
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EDGAR WALLACE
Un intelectual este un bărbat care a găsit ceva mai
interesant decât sexul.
TOM BODELT
Diferenţa dintre şcoală şi viaţă? La şcoală ţi se dă o lecţie,
apoi un test. În viaţă, ţi se dă un test care te învaţă o lecţie.
MICHAEL MESNI
Ca să ţii o mulţime în întuneric nu trebuie decât să-i oferi
un film.
*
Omul stăpânit de bou nu are mai mult suflet decât stăpânul
său.
*
Mai punctual este oaspetele la sosire decât la plecare.
*
Pe urmele strămoşilor nu poţi merge în genunchi.
*
Căsătoria fulger nu-i urmată doar de tunet.
*
Nu poţi ocoli prăpastia mergând chiar pe marginea ei.
*
Uşa cel mai bine închisă e cea pe care o putem lăsa
deschisă.
WILHELM GRIMM
Cei care aplaudă răul sunt încă mai vinovați decât cei care-l
făptuiesc.
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H.WALPOLE
Plictiseala este nenorocirea oamenilor bogaţi.
RIVAROL
Vorba ca şi oamenii, nu valorează decât dacă sunt la locul
lor.
ALEXANDER POPE
A greşi e omenesc, a ierta dumnezeiesc.
GEROCK
Nu pot numi fericire dorinţele împlinite, ci datoriile
împlinite.
ECLEZIASTUL
Nu face pe viteazul cu vinul, căci vinul pe mulţi i-a pierdut.
D.SANDERS
O cugetare scurtă, plină de înţelepciune, face mai mult
decât o cuvântare lungă.
CARL SAGAN
Oamenii care se uită la stele nu se tem de întuneric.
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HENRI JEANSON
Munca? E bună, dar numai dacă n-ai altceva mai bun de
făcut.
J.G.FICHTE
Cum e omul aşa e filozofia lui.
YVAN ADOUARD
Nu spune tot ce ştii, nu crede tot ce auzi şi nu face tot ce
poţi.
H. BERGSON
Nu există idee filozofică oricât de adâncă şi subtilă ar fi ea,
care să nu poată şi să nu trebuiască să fie exprimată pe înţelesul
tuturor.
NISAM
Chiar şi nopţile de coşmar se termină dimineaţa.
H.SIENKIEWICZ
Ne rămâne un singur lucru întotdeauna bun: tinereţea.
ADISSON H.HALLOCK
Înainte să luăm bani împrumut de la un prieten, gândiţi-vă
de cine aveţi nevoie mai mult.
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FRED ALLEN
Orice reclamă conţine poveşti în proporţie de 85% plus un
comision de 15%.
GUSTAVE THIBON
Să te laşi dus de vânt este o ambiţie de frunză moartă.
ALBERT WILLEMETZ
Dacă pe romani i-ar fi pus cineva să înveţe limba latină, nar mai fi avut timp să cucerească lumea.
THOMAS CARLYLE
Cine poate privi moartea în faţă nu se sperie de umbre.
*
Egoismul este izvorul şi sâmburele tuturor greşelilor şi
nenorocirilor de orice fel.
*
În nici o împrejurare omul nu are voie să spună minciuni.
*
Numai sentimentul nedreptăţii este nesuferit oricărui om.
V.A.TOZER
Cei ce umblă prea mult cu lupii, învaţă să urle ca ei.
WALTER TROBISCH
Pentru unii, Crăciunul este sărbătoarea naşterii Prinţului
Păcii, dar le dăruim copiilor noştri puşti, pistoale, tancuri şi
avioane de luptă.
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THOMAS FULLER
Imbecilii sunt plante care cresc fără să uzi.
BIAIS
Cel mai nenorocit dintre oameni este cel care nu ştie a
îndura nenorocirea.
*
Ascultă mult şi nu vorbi decât la timp.
*
Să n-ai nevoie de nici unul din acele lucruri peste care e
stăpână soarta să le dea sau să le ia.
DROZ
Cea mai mare piedică în găsirea adevărului este
încăpăţânarea omului, care se crede că ştie şi cunoaşte totul.
YVON PARE
Învaţă şi din greşelile altora, nu vei avea timp să le faci tu
pe toate.
AYN RAND
Credeţi că banii sunt rădăcina tuturor relelor? V-aţi întrebat
vreodată care este rădăcina banilor?
THOMAS EDISON
Să nu te cerţi niciodată cu un prost! Ceilalţi au toate şansele
să nu observe diferenţa.
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*
Geniul este unu la sută inspiraţie şi 99 la sută transpiraţie.
*
Cei ce pierd timpul nu-şi dau seama că le lipseşte viaţa.
*
Dacă nu există nici o regulă, înseamnă că se încearcă
realizarea unui lucru.
*
În hainele de duminică, ipocriţii nu sunt ei înşişi.
BHAR CHANDRA RAY
Dacă-ţi voi spune că ciuma se răspândeşte printre cocoşaţi,
te vei înspăimânta de numărul lor: deşi până acum nici nu-i băgai
în seamă.
BILLY GRAHAM
Fiecare om are trei nume: numele de familie pe care l-a
moştenit, numele propriu pe care i l-au dat părinţii şi renumele pe
care şi-l face singur.
JOHN GAY
Un copil este un înger ale cărui aripi se micşorează pe
măsură ce îi cresc picioarele.
*
Fricosul se sperie înainte de primejdie, laşul în timpul ei,
curajosul după ea.
*
Poţi pierde banii - e rău - Poţi pierde un prieten - e şi mai
rău - Dacă ţi-ai pierdut curajul – ai pierdut aproape totul.
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*
Am urcat munţii fără să le fi văzut vârfurile, am străbătut
deşerturi fierbinţi şi oceane fără sfârşit, însă, din păcate, nu am
văzut roua din iarba din faţa casei mele.
PAUL GUTH
Pe vremuri analfabeţii erau cei care nu mergeau la şcoală.
Astăzi sunt cei care merg.
SAMUEL JOHNSON
Este mai bine să taci şi să fii considerat prost, decât să
deschizi gura şi să înlături orice îndoială.
*
Copiii mici sunt ca şi tânţarii: de îndată ce nu mai scot nici
un sunet, ştii că s-au apucat de ceva rău.
*
O undiţă este un băţ cu un fir la un capăt şi un fraier la
celălalt.
*
Lucrurile mari se fac nu prin putere, ci prin stăruinţă.
CHARLES DICKENS
Când te înalţi ca un vultur, nu te mira că atragi atenţia
vânătorilor.
*
Nu este în căsătorie inegalitate mai mare decât nepotrivirea
de gândire şi intenţii.
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ALFRED LORD TENNYSON
Este mai bine să iubeşti şi să pierzi, decât să nu iubeşti
deloc.
DAVID LLOYD GEORGE
Nu-ţi fie frică să faci un pas mare. Nu poţi trece o prăpastie
din două sărituri mici.
WILLIAM OSLER
Este mai uşor să cumperi o carte decât s-o citeşti şi mai
uşor s-o citeşti decât s-o înţelegi.
GHADA AMER
Femeia ideală nu este aceea lângă care ai putea fi fericit, ci
este aceea fără de care nu poţi să trăieşti.
DESIRE NISARD
Săptămâna celui care munceşte are şapte zile lucrătoare. A
leneşului are şapte zile de „mâine”.
CILIBI MOISE
Un om care în viaţa lui n-a făcut un bine, este întocmai ca
un puţ frumos fără apă.
IONATHAN SWITT
Prostia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat,
aşteptând rezultate diferite.
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*
Simpla plăcere de a avea nu merită efortul de a munci.
*
Pâinea este temelia vieţii.
*
Nu poţi să te afirmi doar negându-i pe ceilalţi
*
Legile seamănă cu pânzele de păianjen care prind
musculiţele şi lasă să treacă viespile şi bondarii.
*
A te mânia este adesea a răzbuna pe tine greşeala altuia.
ARTHUR C. NIELSEN
Preţul luminii este mai mic decât costul întunericului.
MANSEN
A fi simplu dar cinstit e mai preţios decât a fi genial dar
necinstit.
JOSE MARIA ECA QUEIROS
Curiozitatea îi impinge pe unii să descopere America şi pe
alţii să asculte la uşă.
GABRIEL GARCIA MARQUEZ
Nu înceta niciodată să zâmbeşti, nici chiar atunci când eşti
trist, pentru că nu se ştie cine se poate îndrăgosti de zâmbetul tău.
*
În fiecare minut în care închid ochii, pierd 60 de secunde
de lumină.
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*
Culmea lenei este să te scoli la şase dimineaţa ca să ai mult
timp de stat degeaba.
PABLO PICASSO
Dați-mi un muzeu și eu o să îl umplu.
*
Unii pictori transformă soarele într-o pată galbenă, alții
transformă o pată galbenă în soare.
*
Orice îți poți imagina, este real.
HESIOD
Cel care pregăteşte un rău altuia şi-l pregăteşte lui însuşi.
*
Dragostea este arhitectul universal.
*
Dacă vei adăuga cât de puțin la puțin și dacă vei face des
aceasta, în curând grămada va deveni mare.
*
Olarul e mâniat pe olar și dulgherul pe dulgher; cerșetorul
invidiază pe cerșetor și cântărețul pe cântăreț.
*
Fără minte este acela care vrea să se împotrivească unora
mai tari ca el.
*
Încrederea și neîncrederea pierd deopotrivă pe oameni.
*
Observă măsura.
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FRANCESCO PETRARCA
Orice plăcere din lume este numai un scurt vis.
BOCK
Nu aştepta prea mult de la alţii. Adesea ne dezamăgim pe
noi înşine; de aceea, trebuie să ne aşteptăm să fie dezamăgiţi şi
alţii.
*
Oricine face în viaţă tot ce-i stă în putinţă, oricât de umilă
ar fi condiţia sa, contribuie cu ceva ca să lase lumea mai bună
decât a găsit-o.
*
Două sentimente ar trebui să avem totdeauna: recunoştinţa
pentru trecut şi speranţa pentru viitor.
*
Manierele bune sunt scrisori de recomandare.
Este foarte important să ne formăm o concepţie justă
despre viaţă şi să nu fim tulburaţi de contraziceri şi vicisitudini, să
fim pregătiţi pentru toate fazele ei variate; izbânzi şi nenorociri,
triumfuri şi dezamăgiri, speranţe şi temeri, sănătate şi boală,
plăceri şi suferinţe, bucurii şi întristăţi, amintiri plăcute şi regrete
zadarnice.
*
Omul nu are prieteni mai buni şi duşmani mai răi, decât pe
sine.
*
Prosperitatea dă prieteni, iar răstriştea îi pune la încercare.
*
Ce-i prietenia, decât un nume, o vrajă ce te adoarme? o
umbră care însoţeşte bogăţia sau gloria, dar lasă pe cel nefericit să
plângă?...
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*
E mare lucru să ai o bibliotecă, dar şi mai mare lucru este
să ştii să te foloseşti de ea.
*
Mintea unui copil e o pagină albă, pe care putem scrie
aproape tot ce voim; dar odată ce am scris, cerneala aproape că nu
se mai poate şterge.
*
Când ai făcut tot ce-ţi stă în putinţă, aşteaptă rezultatul
liniştit şi cu speranţă.
*
Plăcerile adevărate sunt plătite anticipat; cele false după
aceea cu dobândă grea şi compusă.
*
Cele mai multe păcate sunt săvârşite în gând, înainte de a
fi traduse în fapte.
*
Dacă n-am avea nici o dorinţă, nici o aspiraţie, jumătate
din farmecul şi interesul vieţii ar dispărea.
*
E mai bine să stai în siguranţă pe stânca solidă a virtuţii,
decât pe gheaţa lunecoasă şi fragilă a norocului.
ST.VINCENT
Sufletele tari voiesc, sufletele slabe doresc.
MOHAMED ALI
Cei mai răi oameni sunt făţarnicii. Zboară ca un fluture dar
înţeapă ca o albină.
*
A înlesni un bine este ca şi cum l-ai face.
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*
Tăcerea este de aur atunci când nu găseşti răspunsul cel
mai potrivit.
LUVOCICO ANTONIO MURATORI
Nefăcând nimic te înveţi a face răul.
RALPH WALDO EMERSON
Educaţia este ceea ce mai rămâne când tot ce se învaţă în
şcoală se uită.
*
Prețul real al muncii este știința și virtutea; bogăția și
petreceerea sunt numai semnele lor. Aceste semne ca și moneda
de hârtie, pot fi imitate sau furate; însă ceea ce reprezintă ele,
anume știința și virtutea nu pot fi imitate sau furate?
*
Cel mai măreț om din istorie a fost și cel mai sărac.
*
Ceea ce am învățat în școli și universități nu este educație,
ci doar o cale de a obține o educație.
*
Omenirea, la fel ca fiecare om în parte, se îmbolnăvește,
cu vârsta, de diferite boli.
*
Oamenii slabi cred în noroc, cei puternici, în cauză și efect.
*
Bunele maniere constau în sacrificii mici.
*
Bunele maniere este ceea ce îi permite deșteptului să se
țină la distanță de prost.
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*
Chiar dacă am străbate lumea întreagă în căutarea
frumosului, nu-l vom găsi, dacă nu l-am luat cu noi.
*
Cu cât un om se gândește sau știe mai puțin despre
demnitatea sa proprie, cu atât nu este el mai pe plac.
*
Eu plătesc profesorului, dar pe fiul meu îl învață colegii lui
de clasă.
*
Ce este o buruiană? O plantă al cărei merit nu a fost încă
descoperit.
*
Natura este o nesfârșită combinație și repetare a unor legi
foarte puține la număr.
*
Nici un lucru important nu a fost vreodată realizat fără
entuziasm.
Să crezi în gândul tău, să crezi că ceea ce e adevărat pentru
tine, în inima ta, e adevărat pentru toţi oamenii – aceasta e geniul.
Dă grai convingerii tale tainice şi ea va deveni o comoară a lumii.
*
Ceea ce trebuie să fac este tot ce mă priveşte, nu ceea ce
cred oamenii.
*
Un prieten este o persoană cu care poţi fi sincer; în faţa sa
poţi gândi cu glas tare.
*
Natura este nor schimbător, care-i totdeauna și niciodată
aceeași.
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JOHANN GOTTFRIED SEUME
Lenea merge aşa de încet, iar prostia este lenea minţii.
GIUSEPPE RAVANI
Dacă toţi oamenii care văd lucrurile drept ar avea curajul
să le spună răspicat, greşelile n-ar fi avut pe lume o atât de lungă
existenţă.
RICARDO ODA
Nu spune lumii ce ştii să faci, fă-o şi gata.
FRANZ KAFKA
Nu toţi cei care au urechile mari sunt din viţă de măgar.
SALVADOR DALI
Nu-ţi fie frică de perfecţiune; n-o s-o atingi niciodată.
*
Termometrul succeselor este gelozia colegilor de breaslă.
CARLO OSVALDO GOLDONI
Cine ascultă toate sfaturile care i se dau n-are timp să fie el
însuşi.
NICCOLO MACHIAVELLI
Principala temelie pe care o au toate statele sunt legile şi
armele bune.
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*
Norocul este arbitrul unei jumătăţi din activitatea umană,
lăsându-i pe indivizi să se lupte singuri pentru cealaltă jumătate.
*
Cine se gândeşte la prea multe lucruri nu ajunge niciodată
la vreo concluzie.
Cel care devine stăpânul unei cetăți deprinse să trăiască
liberă și nu o distruge, să se aștepte să fie el distrus de ea; pentru
că ea totdeauna are ca refugiu în revoltă numele de libertate și
vechea ei orânduială, care nu se uită niciodată, oricât timp ar trece
și oricât bine i s-ar face.
*
Dumnezeu nu vrea să facă totul, pentru a nu ne lua liberul
arbitru.
*
Adesea cineva cade în nenorocire fie pentru că e prea
indulgent și prea bun, fie pentru că e prea aspru.
*
E necesar ca un principe să știe bine să fie și bestie și om.
*
Acela care nu cunoaște relele decât atunci când iau naștere,
nu e cu adevărat înțelept; și la puțini le e dat acest lucru.
Chiar dacă s-ar schimba firea odată cu împrejurările și cu
lucrurile, nu s-ar schimba soarta.
*
Norocul și natura țin socoteala cu balanța; ele nu ne fac
niciodată un bine, fără ca în schimb să nu se ivească un rău.
*
Numai acele măsuri de apărare sunt bune, sigure și
durabile, care atârnă numai de noi și de destoinicia noastră.
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HIPPOLYTE TAINE
Ideile sunt ca banii, e bine să-i ai, dar e şi mai bine să ştii
să-i cheltuieşti.
*
Nu există fericire; liniştea sufletească este ţinta de
căpetenie a omului.
SØREN KIERKEGAARD
Un căscat poate fi un semn de proaste maniere, dar uneori
este cea mai sinceră exprimare a unei idei proprii!
*
Dacă dragostea este oarbă cum se face că bărbaţii sunt
atraşi de femeile frumoase?
*
Bârfa este ca noroiul pe un perete proaspăt vopsit. Poate că
nu se lipeşte, dar lasă urme.
*
Ochelarii ascund multe lucruri – chiar şi o lacrimă în ochi.
PAOLO COELHO
Un şef nu lasă niciodată pe mâine ceea ce poate da cuiva
să facă azi.
*
Te înneci nu pentru că ai căzut în apă, ci pentru că rămâi
sub apă.
ALEX TAN
Poate că ochii noştri au nevoie să fie spălaţi de lacrimi din
când în când, ca să putem vedea viaţa mai clar după.
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CHAVAL
Cine fură azi un bou are muşchi, nu glumă.
LOVRI
Acela care nu trăieşte decât pentru el, luând totul de la alţii
şi nedând nimănui nimic, este un monstru social.
EDWARD GIBBON
Orice om primeşte două feluri de educaţie: una dată de alţii
şi alta, mult mai importantă, pe care şi-o face singur.
E.LOGOUVE
Când interesele şi conştiinţa se află în luptă, conştiinţa
trebuie să învingă.
AUGUST von KOTZEBUE
Oamenii recunoscători sunt asemenea câmpiilor roditoare:
dau înapoi înzecit ceea ce au primit.
IGNOTUS
Fericirea are îndoielile sale, iar nenorocirea nădejdile sale.
LUIGI PIRANDELLO
Nimic nu este mai rar pe lume decât o persoană suportabilă
în orice împrejurare.
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*
Cine vrea să-şi păstreze un prieten să ia aminte la aceasta:
să-l cinstească în faţă, să-l laude în lipsă, să-l ajute la nevoie.
*
Cea mai mare piedică în a fi sincer cu alţii este aceea de a
fi sincer chiar cu noi înşine.
*
Anii nu contează, avem vârsta inimii noastre.
*
Simţim întotdeauna nevoia de a învinovăţi pe altcineva
pentru pagubele şi nenorocirile noastre.
EMA POUND
Poţi să descoperi criticul prost când începe să discute
poetul şi nu poezia.
LUCIAN
Ei nu văd trandafirul, în schimb se uită cercetător la spini.
*
Viaţa întreagă pare prea scurtă celor ce fac binele, dar
pentru cei ce fac rău o singură noapte un timp nesfârşit.
LOPE DE VEGA
Adevărata nobleţe nu este a titlului, ci a inimii.
DANTE ALIGHIERI
Cu cât ştii mai multe, cu atât eşti mai mâhnit de pierderea
timpului.
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*
Nu este durere mai mare decât să-ţi aminteşti în răstrişte
de timpul când erai fericit.
ALESSANDRO MANZONI
Voiţi să aveţi mulţi care să vă ajute? Căutaţi să n-aveţi
nevoie de ei.
*
Ce este oare istoria fără politică? O călăuză care merge,
merge fără a avea pe nimeni în urmă care să înveţe drumul şi prin
urmare se osteneşte în zadar; după cum politica fără istorie e ca
unul care merge fără călăuză.
*
Dreptatea și vina nu se pot despărți niciodată atât de exact,
încât fiecare parte să aibă numai din una sau din alta.
*
Strașnică soartă este asta a mea, că lucrurile nimerite îmi
vin totdeauna în minte o clipă după ce a trecut prelejul.
*
Omul are bucurie și-n durere.
*
Când judecăm prin inducție și fără cunoașterea necesară a
faptelor, facem uneori o mare nedreptate chiar și unor ticăloși.
*
Necazurile vin, ce-i drept, adesea, fiindcă li s-a dat prilejul;
însă purtarea cea mai prudentă și mai inocentă nu ajunge ca să le
țină departe.
*
Nedreptatea nu se bazează numai pe puterile ei, ci și pe
credulitatea și frica altora.
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*
Calea nedreptății este largă; dar aceasta nu înseamnă că-i
ușoară: are și ea piedicile ei, trecătorile ei aspre; are partea ei de
neplăcere și oboseală, cu toate că merge în jos.
SFÂNTUL LUCA
Mai bine să n-ai pâine pe pământ, decât să n-ai apă în iad.
SUZANNE CURCHOD
Foarte mulţi caută de lucru, dar puţini vor să muncească.
GIUSEPPE MAZZINI
Iubiţi şi respectaţi femeia. Nu căutaţi în ea doar
mângâierea, ci tăria, inspiraţia, creşterea facultăţilor voastre
intelectuale şi morale. Alungaţi-vă din gând orice idee de
superioritate, căci nu o aveţi.
Gluma e bună dar să nu ţină mult.
*
Cei care insistă exagerează întotdeauna.
*
Mamele au o vârstă unică: nu există mame tinere, mame
bătrâne, mame frumoase sau urâte; există doar mame.
D. CASTIGLIONE
Dacă îi ierţi prea multe celui ce greşeşte, îl păgubeşti pe cel
ce nu greşeşte.
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GIOSUÈ CADUCCI
Întotdeauna cel cu suflet mic se socoteşte mai mic decât
este... A nu-ţi da seama de propria demnitate şi, totodată, de forţa
ta e un semn foarte rău atât pentru oameni, cât şi pentru naţiuni.
*
Cine luptă nu moare; nu este rob cel care nu vrea să fie.
GIACOMO LEOPARDI
O mie de plăceri nu compensează o mare durere.
*
Nivelul intelectual al fiecărei discuţii coboară direct
proporţional cu pătratul numărului de participanţi.
FRANÇOIS FÉNELON
Dreptatea se dezonorează când nu i se adaugă blândeţea şi
bunăvoinţa. Ar însemna să facem rău binelui.
*
Laudele să le meriţi, dar să renunţi la ele.
*
Bunăvoinţa ne face mai mulţi prieteni decât bogăţia; ea ne
va da mai multă trecere decât puterea.
CHAO PUCHE
Un arcaş bun atinge ţinta chiar înainte de a trage.
WILLIAM SOMERSET MAUGHAM
Nu e adevărat că suferinţa înobilează caracterul: câteodată
fericirea poate avea o astfel de consecinţă. În general, suferinţa îl
face pe om meschin şi răzbunător.
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*
A trebuit să aştept până târziu în viaţă ca să descopăr cât
de uşor e să spui „Nu ştiu”.
*
Banul este al şaselea simţ.
SIMÉON LUCE
Spada cucereşte biruinţe, inteligenţa asigură supremaţii
politice, dar numai dreptatea face cuceriri morale.
LOGAN
A te lupta cu tine însuţi este lupta cea mai grea. A te
învinge pe tine însuţi este birunţa cea mai frumoasă.
SAADI
Teme-te de cel care se teme de tine, măcar de ar fi o muscă
şi tu un elefant.
*
Cum poţi să faci un iatagan dintr-o tinichea de pe maidan.
*
Excesul de severitate produce ură. Excesul de îngăduinţă
produce haos.
*
Nu destăinui prietenului tău toate secretele vieţii tale; se
poate prea bine ca într-o zi să-ţi devină duşman. Nu fă duşmanului
tău tot răul pe care i-l poţi face; se poate prea bine ca într-o zi săţi devină prieten.
*
Dai dovadă de prostie, dacă întrerupi pe cineva care
vorbeşte ca să-ţi exprimi tu părerea.
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PIERRE VERON
Uitarea este un burete de şters, pe care nu-l găseşti
niciodată când ai nevoie.
EDMONDO de AMICIS
Soarta multor oameni a atârnat de faptul dacă în casa
părintească a fost sau nu o bibliotecă.
PAUL SIMION
Adevărul este un depozit, ca şi bogăţia. Noi nu suntem
decât casierii: îl strângem pentru a-l răspândi.
VICTOR COSIN
Dreptatea şi respectul persoanei în tot ceea ce o alcătuieşte
este – iată întâile datorii ale omului faţă de semenii săi.
CLEMENT ALEXANDRINUL
E folositor să luăm vinul ca pe un medicament, numai în
vederea sănătăţii, fie ca să-l gustăm ca să ne uşurăm îngândurările
şi să ne veselim. Cel ce se îmbată nu pricepe înţelepciunea lui...
*
Prea multă hrană naşte în suflet suferinţa, uitarea şi slăbirea
minţii.
R. BONGHI
Nimic nu dezvoltă mai mult caracterul decât (cu)
deprinderea statornică de a spune adevărul.
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NELSON
Înţelepciunea este pentru suflet ceea ce sănătatea este
pentru trup.
BUDA
Regatul meu este adevărul şi nimeni nu mi-l poate lua.
LUIGI MARIA ANOLLI
Minciuna pe termen scurt ajută şi înlesneşte progresul, dar
pe termen lung frustează psihicul uman dezechilibrându-l.
ZENON
Unde-i sinceritate adevărată este şi-ndrumare şi sprijin.
*
De aceea avem două urechi şi numai o gură, ca să auzim
mult şi să vorbim puţin.
JEAN ANOUILH
Sunt pentru păstrarea căsătoriei; este singurul mod de a nu
te păcăli decât odată.
*
Căsnicia trebuie păstrată, numai aşa nu trebuie să faci pe
prostul a doua oară.
ALEXANDRE VINET
Viaţa nu este nici zi de sărbătoare, nici zi de doliu: este zi
de muncă.
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CASTELLAR
Nu cunosc altă şcoală de virtuţi decât vatra familiei.
JENS PETER IACOBSEN
Este atât de amar şi deprimant să vezi ceea ce în taina
sufletului tău este convins a fi adevărul şi dreptatea, batjocorit şi
pălmuit...să auzi cum este ocărât cu cuvinte triviale şi să nu poţi
face nimic altceva decât să iubeşti acest adevăr cu încă şi mai
multă fidelitate; să îngenunchezi cu încă mai multă veneraţie în
faţa lui.
*
Oamenii ce trăiesc în dezacord cu propria lor fire sunt
nevoiţi să caute adăpost pe lângă alţii.
GIUSEPPE GARIBALDI
Prietenia este rodul timpului, îi trebuie ani să se coacă, în
timp ce dragostea este ca fulgerul, uneori născut din furtună.
C. HARRON
Recunoştinţa este cea dintâi grijă a unui suflet ales. Nu se
cade recunoştinţa să lase să îmbătrânească binefacerea.
*
Adevărata ştiinţă şi adevăratul studiu al omului este omul.
ANDERSON
Omul nu trebuie să ceară fericirea decât de la munca lui,
iar nu de la întâmplare.
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MONTEGAZZA
Aţi învăţa copiii să facă binele, înseamnă a le lăsa
moştenirea cea mai preţioasă.
*
Unei căsnicii, ca să poată fi fericită, îi e mai trebuincioasă
armonia de caracter decât armonia de idei.
HILMAR VON CAMPE
Cum este izvorul aşa este şi pârâul; cum sunt părinţii aşa şi
copiii.
BETTEX
Nu a existat niciodată un popor de atei.
METASTASIO
Înţeleptul învaţă din păţania altora, nesocotitul nici dintr-a
sa.
*
Nu merită să fie născut acel care trăieşte numai pentru sine.
H.MARION
Numai economia îi conferă omului siguranţa zileleor
următoare.
SIMEON BEN GAMALIEL
Cunosc un copil de pe strada mea care visa să se facă pirat.
Când a ajuns mare s-a făcut avocat. Norocosul! Nu toţi ajungem
să ne împlinim visele.
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CHARLES-MAURICE TALLEYRAND
Metodele de educaţie sunt maieştrii maieştrilor.
MAX LUCADO
Copii sunt averea omului sărac.
*
Unele lucruri trabuie lăsate pentru mâine; ai făcut destule
greşeli pentru azi.
MICHELANGELO BUONAROTI
Iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului, pentru a
urca la el.
*
Soarele este doar umbra lui Dumnezeu.
*
Dacă oamenii ar şti cât de mult am lucrat ca să ating
măiestria, nu li s-ar mai părea atât de minunat.
EMANUEL SWEDENBORG
Nu există decât un singur copil perfect în lumea aceasta şi
fiecare mamă îl are.
ALPHONSE ESQUIROS
Săracul e singurul om care are nevoie de bani.
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KAUTILYA
Alianţa cu cineva mai puternic decât tine este o mare
primejdie, în afara cazului când este atacat de un duşman. Dacă ai
bani ai şi aliaţi.
PEDRO CALDERÓN
Ca să ai o căsnicie reuşită, recunoaşte când ai greşit, iar
când ai dreptate, ţine-ţi gura.
BENITO MUSSOLINI
Războiul este o lecţie a istoriei pe care niciodată popoarele
nu şi-o amintesc îndeajuns.
PABLO CASALS
Învaţă ca şi cum ar trebui să trăieşti o mie de ani şi trăieşte
frumos ca şi cum ai muri mâine.
W. SCARBOROUGH
Cel ce nu ştie să se supere e un prost, dar cel ce nu vrea să
se supere e un înţelept.
GABRIEL JOSE GARCIA MARQUEZ
Nu merită să plângi pentru nimeni, iar cei care merită nu te
vor face să plângi.
*
Un prieten adevărat te prinde de mână şi îţi atinge inima.
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*
Zâmbetul celui care suferă e mai dureros decât lacrimile
celui care plânge.
*
Şi stafida e uscată, dar dulceaţa ei nu şi-o pierde.
CESARE BECCARIA
Cînd prietenii ne înşeală, nu datorăm decât indiferenţă
semnelor de prietenie; dar datorăm totdeauna sensibilitate
nenorocirilor lor.
*
Cu toate că legile nu pedepsesc intenţia, totuşi o acţiune
care constituie începutul unei infracţiuni şi prin care se manifestă
deci voinţa de a o săvârşi merită o pedeapsă, deşi mai mică decât
cea cuvenită pentru săvârşirea infracţiunii însăşi.
*
După ce au trecut prin mii de greşeli în lucrurile cele mai
însemnate pentru viaţă şi libertate, numai după ce s-au săturat de
a mai îndura suferinţele, ajunse la culme, oamenii se hotărăsc să
înlăture relele care îi apasă şi să remarce cele mai vădite adevăruri.
UGO FOSCOLO
Acolo unde domină interesul, celelalte pasiuni amuţesc.
MILTATULI – EDUARD DOUWES DEKKER
Iluziile pierdute sunt adevăruri descoperite.

173

CITATE • MAXIME • AFORISME

DOCICI
Cei mai mulţi oameni nu ştiu ce vor, iar alţii, în mare
număr, nu ştiu ce pot.
MAICA TEREZA
Iubirea este un fruct care se coace în orice anotimp şi poate
fi atins de mâna oricui.
*
Cuvintele care nu duc mai departe lumina lui CRISTOS,
îngroaşă întunericul.
*
Noi credem că ceea ce facem este doar o picătură în ocean.
Dar oceanul ar fi mai mic fără acest strop.
*
Pentru a ţine o candelă aprinsă trebuie să turnăm ulei în ea.
*
La Dumnezeu nu se intră decât pe uşa pe care scrie
„dragoste”.
*
Ştiu că Dumnezeu nu-mi dă nimic din ceea ce nu pot duce.
Mi-ar plăcea doar ca El să nu aibă chiar atâta încredere în mine.
LEONARDO DA VINCI
Cine seamănă virtute culege renume. Studiul virtuţii este
pâinea sufletului.
A.MEZIERES
Cea dintâi condiţie pentru a cârmui pe alţii este de a şti mai
întâi să te cârmuieşti pe tine însuţi.
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MARIANO JOSÉ DE LARRA
E mai uşor să negi lucrurile, decât să te informezi despre
ele.
MABIR
Vorba, ca săgeata, nu mai revine. Ia seama înainte de a o
arunca. Să nu fie ascuţită nici otrăvită.
LEO BUSCAGLIA
Cel mai mare risc este acela de a nu risca nimic.
CHRIS SIMON
Victoria nu trebuie să-ţi ia minţile; înfrângerea să nu te
dezamăgească.
*
Suntem suma a ceea ce facem, a ceea ce gândim, a ceea ce
simţim. Deci...să avem grijă!
THEA MAZZONI BALZANO
Pălăria poate să strângă un cap gol şi să fie largă pentru un
cap plin.
JOHANN WOLFGANG GOETHE
Acolo unde e multă lumină, e şi umbra mai puternică.
*
Mai presus de toate să aveţi încredere în voi înşivă, că
atunci şi ceilalţi v-o arată.
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*
Adevărurile noi nu se văd în umbra minciunilor vechi.
*
Ceea ce nu te ucide te face mai puternic.
*
Binele pe care-l faci scrie-l pe nisip, ceea ce primeşti scrie
pe lespede de mormânt.
*
Numai atât ai trăit cât ai muncit.
*
Greutăţile sporesc cu cât te apropii de ţel.
*
O viaţă trândavă este o moarte venită înainte de timp.
O viaţă fără să aducă folos este o moarte înainte de timp.
*
A nu fi de folos nimănui e ca şi cum ai fi mort.
*
Este de temut cel care n-are nimic de pierdut.
*
A trăi fără ideal înseamnă a nu trăi deloc.
*
Fii drept, sună din înalţimi, pe drumul drept nu piere
nimeni.
*
Trebuie mai întâi să râzi, dacă voieşti să fii fericit. Şi dacă
vezi că veselia întârzie, forţeaz-o.
*
Desfătările îl fac vulgar pe om.
*
Mai degrabă te îneci în pahar decât în mare.
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*
Nu cunosc o mai nobilă însuşire decât a recunoaşte
duşmanului meritele sale.
*
Pe uşa unei capele scria: „Dacă aveţi necazuri, intraţi!
Intraţi şi dacă nu aveţi necazuri, ca să ne spuneţi cum reuşiţi.”
Am ajuns aproape la 80 de ani, citesc mereu, dar tot nu pot
spune că ştiu multe şi nici că ştiu să citesc.
*
Sunt oameni care nu greşesc deloc, pentru că nu-şi propun
nimic inteligent.
*
Să nu te cerţi niciodată cu un prost! Ceilalţi au toate şansele
să nu observe diferenţa.
*
Ordinea ne învaţă să câştigăm timp.
*
Prudenţa are valoare chiar şi atunci când nu este necesar.
*
Nobil să fie omul, milostiv şi bun.
*
Dacă curajul este nimicit, totul este nimicit.
*
A şti să savurezi un vin bun, cu toate simţurile (inclusiv
acela al bunului simţ) este cea mai desăvârşită înţelepciune, arta şi
ştiinţa. Cu gura o ştiu toţi. Dar asta înseamnă băutură nu cultură.
*
Când ţi-ai făcut datoria mai ai o datorie, aceea de a te arăta
vesel de împlinirea ei.
*
Să se uite fiecare în adâncul sufletului său şi să găsească
multe lucruri de stârpit.
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*
Adevărul este o flacără atât de luminoasă încât mulţi
oameni nu-i pot suporta lumina. Unii închid ochii ca să nu-l vadă,
iar alţii fug ca să nu fie arşi.
*
Omul care este perfect conştient de limitele sale e cu
adevărat inteligent.
*
Prin recunoaşterea greşelii, spiritele bărbăteşti se înalţă şi
se întăresc.
*
Supremul merit al fiinţei gânditoare este acela de a putea
acţiona la maximum asupra împrejurărilor, nepermiţându-le decât
un minim de acţiune asupra ei.
*
Prietenul care face să se vadă prea lămurit că vrea să ne
transforme, ne stinghereşte.
*
Viaţa noastră ca şi totul în care ne aflăm, este alcătuită întrun mod neînţeles din libertate şi necesitate.
*
Când întâlnim pe cineva care ne datorează recunoştiinţă,
îndată ne aducem aminte. Cât de des putem întâlni pe cineva
căruia îi datorăm recunoştinţă, fără să ne gândim la aceasta.
*
Nu-i de ajuns să descoperim lipsurile; ba nici nu avem
dreptul să facem aceasta, dacă nu ştim în acelaşi timp să indicăm
mijlocul pentru o situaţie mai bună.
*
Caracterul celui care vorbeşte este acela care convinge, nu
vorba.
Dacă copiii ar creşte mai departe aşa cum se arată la
început, am avea numai genii.
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*
Suntem obişnuiţi ca oamenii să-şi bată joc de ceea ce nu
înţeleg şi să mârâie la ceea ce-i bun şi frumos, care adesea le e
nesuferit.
*
Activitatea omului uşor poate slăbi; repede îi place liniştea
absolută.
*
Omul care n-ar cunoaşte durerea, nu ar cunoaşte nici
înduioşarea omeniei, nici gingăşia compătimirii.
*
Bucuria trebuie să aibe durere, durerea trebuie să aibe
bucurie.
*
Nimeni nu e dispus să recunoască altuia vreo superioritate,
atâta timp cât poate să i-o tăgăduiască în vreun fel.
*
Poate să dispară strălucirea soarelui; când e lumină în
suflet, noi găsim în inima noastră ceea ce ne refuză lumea întreagă.
*
Dacă maimuţele ar izbuti să se plictisească, ele ar putea
deveni oameni.
*
Este o dorinţă pioasă a tuturor părinţilor ca ceea ce le-a
lipsit să vadă realizat la fiii lor, cam aşa ca şi cum ar trăi cineva
pentru a doua oară şi ar voi abia acum să se folosească temeinic
de experienţele primului curs al vieţii.
*
Oamenii cei mai mari sunt întotdeauna legaţi de veacul lor
prin vreo slăbiciune.
*
Întrebuinţaţi bine timpul, el trece aşa de iute; însă ordinea
vă învaţă să câştigaţi timp.
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*
Dacă aş fi singur în rai, n-ar fi pentru mine un chin mai
mare.
*
Nimic nu e mai de preţuit decât valoarea zilei.
*
Fiecare aude numai ceea ce înţelege.
*
Bătrâneţea nu ne face copilăroşi, cum se spune; ea numai
ne găseşte adevăraţi copii.
*
Geniul e acea putere a omului, care dă legi şi reguli prin
purtarea şi acţiunile sale.
Omul greşeşte cât ţimp năzuieşte.
*
Nu e nimic care să ţină strâns în braţe ceea ce a dorit şi să
nu năzuiască nebuneşte spre ceva şi mai dorit, din cea mai mare
fericire cu care s-a deprins.
*
Ce târziu ne dăm seama că, în timp ce ne desăvârşim
calităţile ne cultivăm totodată şi defectele.
În decursul vieţii suferim mult fie din cauza celor
învechite, fie din cauza celor prea noi.
*
Unde se pierde interesul, se pierde şi memoria.
FRIEDRICH SCHILLER
Adevărul e pentru cel înţelept, iar frumuseţea pentru cel
care simte cu inima.
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*
Când femeia spune NU, înseamnă POATE, când spune
POATE, înseamnă DA. Şi dacă spune DA? Înseamnă că nu-i
femeie!
*
Când îţi place să auzi vorbindu-se de rău despre cineva,
faci parte dintre clevetitori.
*
Demnitatea umană e în mâinile voastre; păstraţi-o! Ea
coboară cu voi; Cu voi se înalţă!
*
Nu năzui să ajungi prea sus, ca să nu cazi prea jos.
*
Unde este multă libertate este şi multă rătăcire.
*
Cu prostia chiar şi zeii se luptă în zadar.
*
Când urăsc pierd ceva, când iubesc mă îmbogăţesc cu ceea
ce iubesc.
*
Cel care a satisfăcut pe cei mai aleşi din timpul său, acela
a trăit pentru toate timpurile.
*
Totul se clatină unde lipseşte credinţa.
*
Pe scara putredă urcă doar oamenii fără greutate.
*
Omul care nu te poate înghiţi te aruncă în gura lumii.
*
Bătrânul oftează şi când îşi aduce aminte de ceva şi când
nu-şi poate aduce.
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*
Drumurile cele mai amăgitoare sunt presărate cu flori
artificiale.
*
Grijile nu se sperie dacă le ameninţi cu ciomagul.
*
Prostul care începe să te laude nu ţi se pare aşa de prost.
*
Nimeni nu caută poame în arborele genealogic.
*
Mai bine să locuieşti într-un ţinut pustiu, decât cu o femeie
certăreaţă şi care îşi iese din fire.
Nu e prielnică o femeie tânără unui bărbat bătrân.
*
Lumea e duşmănoasă şi cugetă fals. Fiecare se iubeşte
numai pe sine.
*
Nenorocirile cutreieră în voie tot pământul.
*
Bucuria netulburată a vieţii n-a fost de partea vreunui
muritor.
*
E primejdios să trezeşti leul, e nimicitor dintele tigrului;
dar cel mai groaznic din tot ce-i groaznic este omul în nebunia sa.
*
Iute se apropie moartea de om; lui nu-i e dat nici un răgaz;
ea îl doboară, el trebuie să stea înaintea judecătorului său!
*
Ruşinea scade pe măsură ce creşte păcatul.
*
Cine nu se teme de nimic nu e mai puţin puternic decât
acela de care se tem toţi.
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FRIEDERICH NIETZCHE
Când ne luptăm cu răul, trebuie să fim atenţi să nu devenim
noi înşine răi.
*
Atunci când un înţelept îţi spune că eşti prost, trebuie să-ţi
dea de gândit. Când un prost îţi spune că eşti prost, trebuie să-l
ignori. Singura problemă e de unde ştii care-i prostul şi care-i
înţeleptul?
*
Părinţii se supără când copii spun minciuni şi uneori se
supără de moarte atunci când spun adevărul.
*
Dacă trebuie să alegi între două rele, alege-l pe cel pe care
nu l-ai mai încercat până atunci.
*
Simţul curăţeniei să fie insuflat copilului până la pasiune.
*
Este bine să laşi băutura... însă rău este să uiţi unde ai
lăsat-o.
*
Fără muzică, întreaga omenire ar fi într-o imensă eroare.
*
Mai bine să ridici un gard pe buza prăpastiei, decât să
zideşti un spital la poalele ei.
*
Cei care aşteaptă la uşă sunt întotdeauna acri, pentru că au
timp să fermenteze.
*
Aceasta să fie onoarea voastră; să iubiţi tot mai mult decât
sunteţi iubiţi şi să nu fiţi niciodată al doilea.
*
Care sunt pe lumea aceasta cele trei lucruri mai bine
blestemate? Voluptatea, pofta de stăpânire şi egoismul; aceste trei
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au fost până acum cele mai bine blestemate şi cel mai rău
glorificate şi patronate prin minciună.
*
Mai bine să ştim nimic, decât să ştim multe lucruri pe
jumătate.
*
Să n-aveţi încredere în toţi aceia care vorbesc mult despre
justiţia lor.
*
Cuvintele cele mai liniştite sunt acelea care aduc furtuna.
Gândurile care vin cu picioare de porumbel conduc lumea.
*
Frumoasă farsă e şi vorbirea; cu ea omul dansează peste
toate lucrurile.
KEVIN ARNOLD
Bogăţia vine singură la tine, dar la înţelepciune trebuie să
te duci tu.
*
Într-o zi viaţa ta îţi va trece prin faţa ochilor. Ai grijă să
merite vizionarea.
ARTHUR SHOPENHAUER
Politeţea este pentru oameni ceea ce căldura este pentru
ceară.
*
Nevoia şi plicitiseala sunt cei doi poli ai vieţii omeneşti.
*
Când toţi aceia care ne înconjoară sunt de altă părere decât
noi şi se compară în consecinţă, este greu să nu ne facă să şovăim
chiar când suntem convinşi de rătăcirea lor.
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*
Izvorul cel mai direct al fericirii este o fire veselă; această
calitate îşi găseşte numaidecât răsplata în ea însăşi.
*
Omul vesel puţin importă dacă este tânăr sau bătrân, drept
ori cocoşat, sărac ori bogat: e fericit.
*
Fără femei începutul vieţii noastre ar fi lipsit de ajutor,
mijlocul de plăcere şi sfârşitul de mângâiere.
*
Nu există ură mai neîmpăcată decât invidia.
*
Poţi minţi odată un om, poţi minţi de mai multe ori un om,
poţi minţi de mai multe ori mai mulţi oameni, dar nu poţi minţi tot
timpul toată omenirea.
*
Cel care se laudă toată ziua cu strămoşii săi seamănă cu
cartoful; singura parte bună a lui se află...în pământ.
*
Trei sunt puterile lumii: înţelepciunea, soarta şi norocul.
Putem deschide inima altora numai dacă o deschidem pe a
noastră.
*
Avuţia este ca o apă sărată, cu cât se bea, cu atât creşte
setea. Gloria ar fi tot astfel.
*
Când nu ştii ce să faci, mergi repede şi arată-te preocupat.
*
Nu există decât o singură virtute: munca.
*
Noi lăsăm să treacă zilele noastre frumoase fără a le lua în
seamă; abia când vin cele rele, le dorim înapoi pe celelalte.
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*
Privită din punctul de vedere al tinereţii, viaţa este un viitor
nesfârşit de lung; din punctul de vedere al bătrâneţii, ea este un
trecut foarte scurt.
*
Când se iveşte ceva autentic şi excelent, îi stă în cale mai
întâi ceea ce-i rău, și-şi găsește locul ocupat de acum de aceasta,
care şi trece drept aceea.
*
Fatalitatea pentru meritele spirituale este că ele trebuie să
aştepte până ce laudă ceea ce-i bun aceea care singuri produc
numai ceea ce-i rău.
*
Bogăţia seamănă cu apa de mare: cu cât bei mai multă, cu
atât devii mai însetat.
*
De regulă, cantitatea şi calitatea publicului unei opere sunt
în raport invers.
*
Ce se face iute, piere iute.
*
Cel care aşteaptă ca pe lumea aceasta diavolii să umble cu
coarne, iar nebunii cu clopoţei, va fi întotdeauna prada sau jucăria
lor.
*
Rezultă ca şi cum bunul Dumnezeu ar fi creat lumea pentru
ca s-o ia dracul.
*
Superioritatea spirituală este pretutindeni şi-n toate
împrejurările lucrul cel mai urât din lume; mai ales de cârpacii din
aceeaşi specialitate, care ar vrea să treacă ei înşişi drept ceva.
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*
De-ndată ce se face simţit un talent eminent în vreo
specialitate, toate mediocrităţile îşi dau, în deplin acord, osteneala
să-ascundă, să-i ia ocazia şi să-l împiedice în toate chipurile de a
deveni cunoscut, de a ieşi la lumină.
*
Este mai prudent să ne arătăm intelingenţa prin ceea ce
facem, decât prin ceea ce spunem.
*
Libertatea presei este pentru maşina de stat ceea ce este
supapa de siguranţă pentru maşina cu aburi; căci prin ea orice
nemulţumire îşi face drum îndată prin cuvinte, ba chiar, dacă nu
are foarte mult material, se va epuiza în ele.
*
Un punct esenţial al înţelepciunii stă în proporţia justă în
care ne îndreptăm atenţia pe de o parte asupra prezentului, pe de
altă parte asupra viitorului, pentru ca nu cumva unul să strice pe
celălalt.
*
Monoton e cugetul şi spiritul celor mai mulţi oameni; mulţi
dintre ei arată ca şi cum n-ar avea decât unul şi acelaşi gând,
incapabili de a mai gândi şi altceva.
*
Imitaţia şi deprinderea sunt resorturile celei mai mari părţi
din activitatea oamenilor.
*
Este ceva în noi mai înţelept decât capul. Într-adevăr, noi
acţionăm în trăsăturile mari, în paşii mari ai vieţii noastre, nu atât
necunoaşterii clare a ceea ce-i just cât după un imbold lăuntric, am
putea spune instinct, care vine din străfundul fiinţei noastre.
*
Invidia oamenilor arată cât de nefericiţi se simt; continua
lor atenţie la ceea ce fac şi dreg alţii, cât de mult se plictisesc.
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*
Invidia n-o vei îmbuna niciodată; de aceea poţi să-ţi baţi
joc de ea fără grijă. Norocul tău, renumele tău, sunt pentru ea o
suferinţă; de aceea poţi să te desfătezi de chinul ei.
*
Alături de istoria universală merge nevinovată şi nepătată
de sânge istoria filozofiei, a ştiinţei şi a artelor.
*
Uneori noi credem că ne e dor de un loc îndepărtat; în
realitate noi dorim numai să se întoarcă timpul pe l-am trăit acolo,
când eram mai tineri şi mai proaspeţi.
*
Suportăm o nenorocire care ne vine cu totul din afară cu
mai multă tărie decât una pricinuită de noi înşine.
*
Să ne gândim bine şi de repetate ori asupra unui proiect,
înainte de a-l pune în executare şi chiar după ce am examinat totul
şi în mod cât se poate de temeinic, să mai rezervăm ceva şi
insuficienţei oricărei cunoaşteri omeneşti, datorită căreia tot mai
pot exista împrejurări imposibil de scrutat sau de prevăzut şi care
pot face ca întregul calcul să iasă greşit.
*
Noi ştim, în zilele noastre bune, ce nenorocire ne
pregăteşte destinul tocmai acum – boală, prigoană, sărăcie,
mutilare, orbire, nebunie, moarte ş.a.m.d.
*
Noi n-am mai schimba nici o vorbă cu cei mai mulţi dintre
cunoscuţii noştri apropiaţi, dacă i-am auzi cum vorbesc despre noi
în absenţa noastră.
Ce nu trebuie să știe dușmanul tău nu spune la prieteni.
*
Nimic nu-i mai uşor, decât să scrii aşa fel, încât să nu
înţeleagă nimeni; după cum, din contra, nimic nu-i mai greu decât
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să exprimi gânduri importante în aşa chip, încât fiecare să le
înţeleagă.
*
Pacea adevărată şi adâncă a inimii şi liniştea sufletească
desăvârşită, acest bun pământesc suprem, după sănătate, se poate
găsi numai în singurătate şi ca dispoziţie durabilă numai în
izolarea cea mai adâncă.
*
Numai schimbarea este statornică.
*
Somnul este un împrumut făcut morţii.
*
Ce novice mai este încă acela, care îşi închipuie că, dacă
va arăta că are spirit şi minte, se va face prin aceasta iubit de
societate.
*
Destinul amestecă cărţile, iar noi jucăm.
*
Ceea ce numesc oamenii în general destin, sunt cele mai
adeseori numai propriile lor acţiuni prosteşti.
*
Tot ce se întâmplă, de la lucrul cel mai mare până la cel
mai mic, se întâmplă în mod necesar.
*
Nu-i nimic absolut întâmplător; dimpotrivă, totul se iveşte
în mod necesar, şi chiar şi simultaneitatea celor care nu au vreo
legătură cauzală între ele şi pe care o numim întâmplare este ceva
necesar, întrucât ceea ce-i simultan acum, a fost determinat ca
atare de anumite cauze încă din trecutul cel mai îndepărtat.
*
Ar trebui să avem necontenit înaintea ochilor acţiunea
timpului şi nestatornicia lucrurilor şi de aceea să imaginăm îndată
contrarul la tot ce are loc acum; deci, să ne reprezentăm în mod
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viu în fericire nenorocirea, în prietenie duşmănia, când e timp
frumos timpul urât, în iubire ura, în încredere şi-n destăinuire
trădarea şi părerea de rău, şi tot astfel invers.
*
Foarte nimerit spune un antic că sunt trei puteri care
domină lumea:inteligenţa, puterea şi norocul. Eu cred că ultimul
este cel mai puternic.
*
Medicul vede pe om în toată slăbiciunea sa; juristul în toată
răutatea sa; teologul în toată prostia sa.
*
Soarta celor mari, aici pe pământ, este de a fi recunoscuţi
abia atunci când nu mai sunt.
*
Onoarea este conştiinţa exterioară, iar conştiinţa este
onoarea interioară.
Când toţi aceia care ne înconjoară sunt de altă părere decât
noi şi se comportă în consecinţă, este greu să nu ne facă să şovăim,
chiar când suntem convinşi de rătăcirea lor.
*
Iubirea de viaţă nu-i în fond decât frica de moarte.
*
Virtutea modestiei a fost inventată numai ca apărare
împotriva invidiei.
Dacă celui nemulţumit îi reușesc din zece proiecte nouă, el
nu se bucură de acestea, ci se supără din pricina singurului proiect
care nu i-a izbutit; cel mulţumit ştie, în cazul contrar, să se
mângâie totuşi cu singurul care i-a reuşit şi să se bucure de el.
*
Privirea cea mai generală ne arată că cei doi duşmani ai
fericirii omeneşti sunt durerea şi plictiseala.
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*
Este într-adevăr demn de observat cum doi oameni, mai
ales dintre cei înapoiaţi din punct de vedere moral şi intelectual,
se recunosc de la prima vedere, caută cu înfrigurare să se apropie
unul de altul şi aleargă să se întâmpine salutându-se prieteneşte şi
voioşi, ca şi cum ar fi vechi cunoscuţi.
*
Cine vrea să dobândească (încă) în viaţă recunoştinţă de la
contemporanii săi, acela trebuie să meargă în pas cu ei. Dar prin
aceasta nu se realizează niciodată ceva mare.
*
Credinţa şi ştiinţa se află între ele în acelaşi raport cu cele
două talgere ale unei balanţe; în măsura în care una se ridică,
cealaltă coboară.
*
Respectul nu suportă apropierea, ci se ţine mai întotdeauna
departe; pentru că, în prezenţa celui respectat, el se topeşte ca untul
la soare.
*
Marea majoritate a oamenilor găsesc că e mult mai uşor să
cerşească cerul prin rugăciuni, decât să-l merite prin acţiuni.
*
Mai ales sănătatea întrece atât de mult toate bunurile
exterioare, încât, într-adevăr, un cerşetor sănătos este mai fericit
decât un rege bolnav.
*
Pentru a răzbi în lume, este nevoie să luăm cu noi o mare
provizie de prudenţă şi de indulgenţă.
*
Există şi glorie fără merit şi merit fără glorie.
*
Nu gloria are valoare, ci meritul prin care o dobândim.
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HEINRICH HEINE
Proştii cred că pentru a cuceri CAPITOLIUL trebuie să
ataci în primul rând gâştele.
*
O nenorocire nu vine niciodată singură.
*
Se pare că în ziua de azi copiii au ajuns atât de scumpi încât
doar familiile sărace şi-i mai pot permite.
*
Fiecare om în sine este o lume care se naşte şi moare odată
cu dânsul; sub fiecare piatră funerară zace o istorie a lumii.
*
Săgeata nu mai aparţine arcaşului de îndată ce a fost
slobozită din coarda arcului, iar cuvântul nu mai aparţine
vorbitorului din clipa când a fost rostit.
*
Zeiţa norocului e o fată uşuratică; ei nu-i place să rănână
în acelaşi loc; ea îţi dă la o parte părul de pe frunte, te sărută iute
şi-şi ia zborul. În schimb, doamna nenorocire te strânge cu iubire
la pieptul ei; spune că nu e grăbită; se aşează lângă tine pe pat şi
împleteşte.
IMMANUEL KANT
Omul nu poate ajunge om decât prin educaţie.
*
Priveşte în persoana aproapelui tău pe cineva egal cu tine
în demnitate şi abţine-te de-al face unealtă pentru ajungerea
scopurilor tale egoiste.
*
Nu uitaţi că tot memoria este aceea care ne aminteşte
că...am uitat ceva.
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*
Nu importă ce face natura din om, ci ceea ce el însuşi face
din sine.
*
Nu părăsi pe nimeni din cauza unor cuvinte. Faptele
contează.
*
Educaţia morală nu trebuie să înceapă cu îmbunătăţirea
moravurilor, ci cu schimbarea modului de cugetare şi cu formarea
caracterului.
*
Minciuna e odioasă când cineva profită de pe urma ei.
*
Nu-mi da sfaturi! Știu să greșesc și singur.
*
Două lucruri umplu sufletul de o admirație și de un respect
ce se reînoiesc mereu și care sporesc pe măsură ce gândul revine
la ele mai des și se oprește mai mult asupra lor: cerul înstelat
deasupra mea și legea morală din lăuntrul meu.
*
Cerul i-a dăruit omului spre a-i recompensa toate
greutățile, trei lucruri: speranța, visul și zâmbetul…
THIMOTY MILLER
Poţi fi nemulţumit de începutul de chelie sau poţi să te
bucuri că ai un cap pe umeri.
HANS CRISTIAN ANDERSON
Viaţa este precum o melodie frumoasă, numai versurile
sunt o încurcătură.
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GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG
Înşelăciunea dezonorează, greşeala niciodată.
PETER WEIR
Adevărul e o pătură prea scurtă; oricât ai încerca să te
acoperi cu ea tot îţi rămân picioarele pe afară.
DIETRICH BONHOEFFER
Să nu te îndoieşti niciodată în întuneric de ceea ce a spus
Dumnezeu pe când era încă lumină.
BERTOLT BRECHT
Mânia face din cel mai paşnic om, un tigru; chiar dacă nu
te ucide de tot, te sfâşie.
PAUL HEISE
Fii întotdeauna gata să dai. Nu fi zgârcit şi nu regreta binele
făcut, deoarece în haina ceea de pe urmă nu vei mai avea nici un
buzunar.
LION FRUCHTWANGER
Trebuie să te pricepi să fii când zeu, când porc, dar
întotdeauna cu graţie.
ERIC LINKLATER
Poate că banii sunt un lucru rău, dar nici sărăcia nu e mai
brează.
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K.PANE
Florile de aur ale pământului le culeg trei oameni: cel
viteaz, cel învăţat şi cel care ştie să servească.
GH.WAGNER
O pietricică ajunge ca să împiedice carul să coboare la
vale, sau ca să se potihnească carul care urcă.
EDGAR QUINET
Iluzia este un cuvânt de care te serveşti spre aţi ascunde
dezertarea şi căderea.
GOTTHOLD EPHRAIM LESSING
Nu te arăta mai bogat decât eşti.
*
Omul e dator să gîndească singur. Prost, probabil, dar
singur.
IUDITH STERN
Experienţa este un pieptene pe care viaţa ţi-l dă după ce ţiai pierdut părul.
SÁNDOR PETÖFI
Nu este vânt mai schimbător ca inima omului.
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BERNARD WERDER
Tigrii sunt ucişi pentru pielea lor, iar oamenii inteligenţi
pentru că sunt periculoşi.
HENRY FIELDING
Omul a găsit întotdeauna o mare plăcere în a cunoaşte şi
comenta faptele altora.
KAREL ČAPEK
Dacă ar putea vorbi câinii, poate că am descoperi că ar fi
la fel de greu să trăim cu ei cum este cu oamenii.
C.J.WEBER
Câteva vorbe pline de duh fac adesea mai mult decât
cuvântările cele mai complicate.
*
Viaţa este o boală, somnul un paleativ, iar moartea o cură
radicală.
GOTTFRIED LEIBNITZ
Facem mai bună specia omenească atunci când facem pe
tineri mai buni.
*
A iubi este a găsi fericirea noastră în fericirea altora.
STENDHAL
Dacă n-ai să te faci făţarnic, poate ai să ajungi om.
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*
Punere la încercare: Ţi se pare că un om are merite? Punei piedici la tot ce năzuieşte, la tot ce face. Dacă meritul lui e real,
va şti să înfrângă sau să ocolească piedicile.
*
Secretul de a nu cădea niciodată este de a sta tot timpul
aşezat.
LUDWIG von BEETHOVEN
Muzica trebuie să aducă foc în inima bărbaţilor şi lacrimi
în ochii doamenlor.
ZIG ZIGLAR
Dacă nu puteţi adormi, nu pierdeţi vremea încercând să
număraţi oile. Staţi mai bine de vorbă cu ciobanul.
HANG
Bani blestemaţi, lume păcătoasă! Oamenii fac bani falşi,
iar banii fac oameni falşi.
FREI DANK
Cine îşi atrage ura celor nebuni, acela place cu atât mai
mult celor înţelepţi.
*
Nimeni nu procedează atât de nimerit, încât să satisfacă pe
toţi.

197

CITATE • MAXIME • AFORISME

BOTLINGK
Legea vieţii este lupta.
*
Prostul care-şi face prieten pe unul care nu-i de o seamă cu
el, inferior sau superior, se face de râsul lumii.
Prietenia la nevoie, aceea-i prietenie. Când lucrurile merg
bine şi duşmanul devine prieten.
*
Nimeni nu e cu totul prietenul sau duşmanul cuiva.
Câteodată vedem pe unul care a fost distrus de un prieten, cum a
scăpat printr-un serviciu pe care i-l face duşmanul.
*
Cine îşi face prieten dintr-un duşman mai tare decât el,
acela fără îndoială, înghite otrava de bună voie.
*
Nu există pe pământ mai darnic decât cel zgârcit, de vreme
ce el lasă averea altora, fără ca măcar să se atingă de ea.
*
Numai cei cărora li s-a isprăvit viaţa pot avea încredere în
nebuni, în şerpi, în beţivi, în elefanţi, în femei şi-n regi.
*
Ştiinţa este prietena în ţară străină, soţia este prietena din
casă, doctoria este prietena bolnavului, virtutea este prietena celui
mort.
*
Ca o pasăre ce nu-şi poate mişca aripile, ca un copac uscat,
ca un lac fără apă şi ca un şarpe căruia i s-au smuls dinţii; astfel e
cel sărac pe lumea aceasta.
*
Rudele, prietenii şi fiii părăsesc mortul şi se întorc acasă,
cum părăsesc păsările copacii fără flori şi fără fructe.
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Căsătoria la sfârşitul tinereţii, construirea unui dig după ce
s-a scurs apa, gândul la momentul prielnic după ce ai plecat la
drum; toate acestea sunt zadarnice, întrucât timpul nimerit pentru
fiecare din acestea a trecut.
OLIVER GOLDSMITH
Omul are nevoie de puţin pe lumea aceasta şi de acest puţin
nu are nevoie de multă vreme.
*
Cel care are nevoie de alţii îi avertizează să se ferească de
el.
*
Rar obţinem mult de la cei de care avem nevoie.
*
Prieteniile nepotrivite sfârşesc totdeauna prin antipatie.
*
Întreaga demnitate a omului constă în gândire.
*
Consolările filozofiei sunt plăcute, dar adesea înșelătoare.
*
Oriunde e geniu, acolo-i și mândrie.
*
Orice om are mii de gânduri rele, care răsar fără ca el să
aibă puterea de a le înăbuși.
*
Cei care sunt săraci și nu vor să se însoțească decât cu cei
bogați, sunt urâți de acei pe care-i evită și disprețuiți de acei pe
care-i urmează.
*
Ar fi de dorit să verificăm metodele restrictive de
guvernare și să facem din lege protectorul, iar nu tiranul poporului.
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*
Am cunoscut în vremea mea mulți din acești pretinși
campioni ai libertății; însă nu-mi amintesc de nici-unul, care să nu
fi fost în inima sa și-n familia sa un tiran.
*
Lingușirea însoțește totdeauna pe cei ambițioși; pentru că
numai aceștia capătă cea mai mare plăcere din măgulire.
*
După cum zece milioane de cercuri nu pot face niciodată
un pătrat, tot astfel glasul unit a miliarde de oameni nu pot da nici
cea mai mică bază minciunii.
*
A mângâia prea devreme înseamnă a reaminti mâhnirea.
*
Publicul e un monstru cu multe capete
*
Cel mai mare străin pe lumea aceasta a fost cel care a venit
s-o mântuiască.
*
Nenorociri aparente pot fi fericiri reale.
*
Vai, bucuriile pe care le aduce norocul sunt neînsemnate și
trecătoare; iar cei care prețuiesc lucrurile de nimic sunt încă și mai
neînsemnați.
PETER DRUCKER
Cu bani poate să trăiască oricine. De luat în seamă sunt cei
care trăiesc fără bani.
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FRANZ GRILLPARZER
Lanţurile sclaviei leagă doar mâinile; mintea este cea care
eliberează omul.
DARREN FLECHER
Alcoolul omoară încet, încet, nu contează, nu mă grăbesc.
JOHANN SEASTIAN BACH
Vinul vechi se poate asemui cu o vioară; este cu atât mai
de preţ cu cât a plâns şi a oftat de-a lungul anilor.
FRIEDRICH HEGEL
Marea înţelepciune este să iei lumea aşa cum e.
VISKI FERENG
Un ochi luminos arată o curiozitate aprinsă; un ochi vânăt
arată o curiozitate...prea mare.
HELMUTH von MOLTKE
Măsură în toate îndeletnicirile vieţii, mişcare în aer liber şi
pe orice vreme; nici o zi întreagă în casă.
WILHELM WANDER
Hoţii mici ajung în ştreang. Hoţii mari sunt salutaţi pe
stradă.
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*
Sfaturile bune seamănă cu fluturii, prinzi câteva, dar
celelalte zoară.
HELEN KELLER
Cine vrea să muncească, găseşte întotdeauna ceva de făcut.
Cine nu vrea să muncească, găseşte mereu o scuză.
ALBERT HUBRAND
Genialitatea poate avea limitările sale, dar prostia are acest
handicap.
*
Nu plânge pentru că s-a terminat, zâmbeşte că s-a petrecut.
THEODORE DREISER
Egoismul e cel ce ne dictează aprecierea însuşirilor bune
sau rele ale altuia.
VORN WITHERSPOON
Niciodată să nu termini o carte doar pentru că ai început-o.
MAURICE MAETERLINK
Este înţelept să luăm viaţa în serios, dar nu în tragic.
*
Cea mai mare parte a oamenilor nu se bucură de viaţă decât
uitând că trăiesc.
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*
Este cu neputință să fii sincer cu ceilalți până nu ai învățat
să fii cu tine însuți.
*
Foarte adesea noi numim fericire sau nefericire ceea ce nui decât desfășurarea naturală și inevitabilă a vieții.
*
Noi nu trăim în mod real decât în clipele scurte în care
gândim.
*
Cuvântul hazard nu servește decât să ascundă neștiința
noastră cu privire la marile cauze, la marile legi.
*
Ceea ce n-a avut loc niciodată, poate avea loc mâine.
*
Toate legile noastre morale și sociale nu sunt decât
codificarea unor necesități, care nu ne par juste și logice decât
fiindcă sunt de neînlăturat.
*
Materia și spiritul sunt două aspecte ale aceleiași substanțe,
ale aceleiași energii.
*
Cea mai frumoasă întrebuințare a vieții noastre este de a
spori conformitatea dintre inteligența noastră și realitate.
*
Hazardul este tot atât de premeditat și de predeterminat ca
și cursa cel mai bine pusă la cale.
*
În fond cauza pentru care ne temem de moarte este tot
viața, sau mai degrabă supraviețuirea.
*
Natura ignorează cu desăvârșire morala noastră.
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Totul ne lipsește în același timp, de-ndată ce depășim linia
primitivă a dreptății; o minciună dă naștere la o sută de minciuni
și o trădare revine printr-o mie de trădări.
FREDERIC TURC
După ce ţi se rupe căruţa-n drum, toată lumea îţi spune pe
unde trebuie s-o iei.
P.H.D. HOLBACH
Omul se crede centrul universului; tot ce vede el raportează
la sine.
*
Toate relele de care specia noastră este bântuită nu provin
decât din erorile noastre, din interesele noastre, din interesele
noastre rău înţelese, din prejudecăţile noastre, din ideile false pe
care le avem asupra lucrurilor...omul a fost întotdeauna înşelat de
prejudecăţile sale, de speranţele şi de temerile sale.
SIGMUND FREUD
Primul om care a preferat să înjure decât să dea cu piatra
poate fi considerat inventatorul civilizaţiei.
RUCKERT
Modestia -o podoabă a omului – stă bine oricui; totuşi ea e
de două ori mai mare la cel care ar fi în drept să se mândrească.
*
Când nu poţi ocoli primejdia, nu-ţi mai rămâne decât să o
înfrunţi curajos.
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LEON KASS
Femeia frumoasă este bună o săptămână, femeia bună este
frumoasă toată viaţa.
HERBER AGAR
Adevărul care îi face pe oameni liberi este în cea mai mare
parte adevărul pe care oamenii n-ar vrea să-l audă.
JOHANN GOTTFRIED HERDER
Bărbatul este vinovat de orice greşeală a femeii.
*
Femeia șireată crede că bărbatul nu se trage din maimuţă,
ci din maimuţoi.
*
Vorba dulce farmecă chiar mai mult decât frumuseţea;
aceasta din urmă împodobeşte trupul, iar cea dintâi e stăpâna
sufletului.
*
Forţa ilegală este cea mai mare imbecilitate.
EDWIN DAHLBERG
Orice tată ar trebui să-şi dea seama că, într-o zi, fiul său îi
va urma exemplul, nu sfaturile.
ERIK SATIE
Cu cât cunoşti mai bine oamenii, cu atât admiri mai mult
câinii.
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ROBERT BUNSEN
Cultura intelectuală, fără o religie a inimii este doar o
formă civilizată de barbarism, o formă mascată de animalitate.
P. DOUMER
Apără-ţi cu înverşinare libertatea; respectă libertatea
altuia.
HENNY YOUGMAN
Soţia mea se îmbracă mortal...şi găteşte la fel.
TOM LEHRER
Dacă o persoană simte că nu poate comunica, ar putea
măcar să tacă.
V.G.BELINSKI
Câtă frumuseţe, câtă generozitate şi nobleţe sufletească
stau ascunse chiar şi în firea celor mai umile făpturi omeneşti.
ERICH FROMM
Vara este anotimpul în care copiii trântesc cu putere uşa pe
care ai lăsat-o deschisă toată iarna.
KARL JASPERS
Deschide cartea ca să înveţi ce au gândit alţii. Închide
cartea ca să gândeşti tu însuţi.
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LUDWIG von MIESES
Eşti sănătos? Vesel? Bine dispus? Stai liniştit! Toate astea
pot să treacă.
HECTOR BERLIOZ
Nimănui nu îi pasă dacă eşti trist, aşa că ai putea la fel de
bine să fii fericit.
JEAN PHILIBERT DAMIRON
Şi printre cărţi sunt prieteni falşi; este bine să ştii să-i
deosebeşti, ca să te fereşti de ei.
A.P.CEHOV
Cunoaşte-te pe tine însuţi – un precept minunat şi folositor;
păcat că celor vechi nu le-a venit în minte să ne spună şi cum să
facem ca să folosim acest precept.
*
Unui om deştept îi place să înveţe. Unui prost, să înveţe pe
alţii.
*
O educaţie bună nu te împiedică să verşi sosul pe faţa de
masă, dar te opreşte să observi greşeala dacă o face altul.
*
Un vultur poate coborî mai jos decât găina, dar o găină nu
poate urca până la nori.
*
O femeie măritată e ca o farfurie de mâncare începută de
altul. Trebuie să-ţi fie foame rău ca să te atingi de ea.
*
Un copil nu va vărsa nimic pe parchet murdar.
207

CITATE • MAXIME • AFORISME

*
Atât timp cât unui om îi place plescăitul unei ştiuci în râu,
e poet. Când a înţeles că acest plescăit nu reprezintă altceva decât
urmărirea celui slab de către cel puternic, a devenit gânditor.
*
Faptele sunt în funcţie de scopurile care le determină.
Fapta determinată de un scop măreţ devine şi ea măreaţă.
LEV TOLSTOI
E mai uşor să nemulţumeşti pe toată lumea, decât să
mulţumeşti pe câţiva.
*
Cocoşul se scoală devreme, dar cine vrea să-l fure trebuie
să se scoale şi mai devreme.
*
Orice fericire se aseamănă; durerea însă se deosebeşte una
de alta.
*
Înţeleptul visează să astupe prăpăstiile, prostul să niveleze
piscurile.
*
Şi eroii aerului pot fi priviţi de sus. De tinerii cu aere de
eroi.
*
Egoistul distruge puntea pentru a-şi face din ea luntre.
Libertatea alegerilor e precedată de alegerea libertăţii.
*
Numai cine iubeşte trăieşte.
*
Nimeni nu este mai puternic decât aceşti doi luptători;
răbdarea şi timpul.
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*
Dacă există un singur om pe lume care se răsfaţă în belşug,
trebuie să fie undeva un altul care moare de foame.
VLADIMIR MAIAKOVSKI
Fericirea e un melc ce urcă la deal, iar supărarea e o maşină
de curse ce aleargă la vale.
RODION ROMANOVICH RASKOLNIKOV
Linguşitorii cei mai primejdioşi nu sunt cei care ne atribuie
însuşiri pe care nu le avem, ci acei care neagă cusururile pe care
le avem.
MAXIM GORKI
Cel mai mare noroc în lume este că omul nu-şi ştie
sfârşitul; căci dacă şi-ar şti sfârşitul ar fi o lume de nebuni.
FEODOR DOSTOIEVSKI
Eram trist că n-am pantofi, dar am întâlnit pe unul care navea picioare.
*
Într-o conversaţie sunt două tipuri de indivizi: pisălogii şi
victimile.
*
Numai ticăloşilor le vine uşor să mintă în toate
împrejurările.
*
Aproape orice loc e bun să mori. Ceva mai greu e să găseşti
un loc convenabil în care să trăieşti.
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*
O inimă care iubeşte mult trebuie să sufere şi mult.
*
Codrul de pâine din mâna altuia ţi se pare întotdeauna mai
mare.
*
Fiecare om ar trebui să aibă un adăpost, un loc de refugiu.
*
Sunt om fiindcă știu să mint.
*
Îmi e de-ajuns să știu că pot.
Minciuna e unicul ascendent al umanității asupra celorlalte
vietăți, prin ea se ajunge la adevăr.
*
Nimic pe lume nu-i mai greu ca sinceritatea și mai ușor ca
lingușirea.
*
Respectându-te pe tine însuți, impui respectul celorlalți.
*
Câteodată le mulțumim unora dintre oameni că-și trăiesc
zilele laolaltă cu noi.
*
Cel care are putere, care are mintea și sufletul tare, acela
domnește peste ceilalți.
*
Sărăcia nu e un viciu. Dar nici beția nu e o virtute. Însă
mizeria, stimate domn, mizeria e un viciu.
*
Un om este nefericit pentru că nu știe că este fericit, acesta
este singurul motiv, oricine descoperă acest lucru devine imediat
fericit.
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*
Râsul este cel mai sigur examen al sufletului omenesc,
niciodată firea omului nu se dezvăluie mai deplin ca atunci când
râde.
*
Să minți este aproape mai bine decât să copiezi adevărul
spus de un altul, în primul caz ești om, în al doilea papagal.
*
A doua jumătate din viața omului se compune de obicei
numai din deprinderile acumulate în prima jumătate.
*
Fii stăpân pe tine însuți și vei stăpâni lumea.
*
Și suferința e bună la ceva.
*
Nimic nu este mai îngrozitor decât să trăiești într-o lume
străină de tine.
*
Să minți cu originalitate este aproape mai bine decât să
repeți adevărul spus de altul.
*
Conștiința vieții prețuiește mai mult decât viața.
*
A trăi este o adevărată aventură.
*
Timpul meu îngăduie, timpul îmi aparține numai mie. Nu
disprețui viața.
Ce rost ar avea să mă predau când spui că acolo la
închisoare am să fiu la odihnă.
*
O fi bine, o fi rău, este uneori foarte plăcut să spargi ceva.
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*
Dacă un om râde din tot sufletul, înseamnă că e un om bun.
Umorul este agerimea spiritului.
*
Dragostea abstractă pentru umanitate ascunde, aproape
întotdeauna, o iubire egoistă față de tine însuți.
J.S.TURGHENIEV
Taina fundamentală a tinereţii nu stă în puterea de a
înfăptui orice, ci în puterea credinţei că poţi înfăptui orice.
*
Numai viaţa aceluia e vrednică de laudă, care trăieşte şi
pentru alţii.
*
Cum îţi este ţie dragă viaţa, tot astfel le este dragă tuturor
fiinţelor. De aceea înţelepţii sunt datori să le apere de frica morţii.
*
Cât timp eşti tânăr, năzuieşti spre virtute. Viaţa-i
trecătoare. Cine ştie cui îi va aveni azi clipa morţii?
*
Sinceritatea este cea mai bună diplomaţie pentru că ne
provoacă teamă.
M.I. LERMONTOV
Poţi lupta împotriva părerilor preconcepute?
*
Omul care şi-a trădat prietenul nu merită respectul
nimănui... dispreţul şi iubirea nu pot face casă bună.
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*
În faţa unui om care nu şovăie când îşi urmăreşte ţelul,
soarta se predă.
A.J. CRONIN
Toţi greşim în viaţă, dar cu toţii ne putem ridica deasupra
greşelilor.
CONFUCIUS
Purtaţi-vă totdeauna ca şi cum v-ar privi zece ochi.
*
Dacă apucând pe un drum ţi-ai rupt un picior, nu regreta că
n-ai apucat pe altul, căci nu ştii dacă nu ţi le rupeai pe amândouă.
*
Cere mult şi de la tine însuţi şi nu cere nimic de la ceilalţi.
*
...Adevărul apare din erori mai uşor decât din confuzii (...).
*
Adevărata cunoaştere este să ştii cât de mare îţi este
prostia.
*
Unui om care suferă de foame, dă-i o undiţă, nu sfaturi.
*
Omului îi trebuie doi ani să înveţe să vorbească şi o viaţă
întreagă ca să înţeleagă de ce e mai bine să tacă.
*
Mânia la cei buni se naşte moartă, se topeşte. La cei răi,
durează luni, ani întregi la cei din gloată, iar la mişei, viaţa toată.
*
Prima datorie a omului nu este să cadă în păcat, ci să se
ridice de fiecare dată.
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*
Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat. Fii trist dacă nai făcut nimic remarcabil.
*
Fiecare lucru este frumos în felul lui, dar sunt prea puţini
ochi ca să observe.
*
I se iartă totul celui ce nu-şi iartă sieşi.
*
Când vorbeşti mult, aproape întotdeauna spui ceva care nar trebui spus.
*
Fericirea aparţine celor care ştiu să o facă să aştepte.
CHANG YING YUC
Cel care toată ziua e activ ca o albină, e puternic ca un taur,
munceşte precum un cal şi care se întoarce rupt de oboseală
precum un cîine, ar trebui să consulte un veterinar, căci este foarte
probabil să fie un bou.
LE SIN
De cîte ori trece un om zdrenţăros se găseşte câte un câine
de salon să-l latre, deşi nu l-a asmuţit stăpânul. Adesea câinii de
salon sunt mai răi decât stăpânii lor.
LAO TSE
Alcoolul e alb şi înroşeşte obrazul, aurul e galben şi
înegreşte sufletul.
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*
Fericirea se naşte din suferinţă şi se ascunde la sânul
fericirii.
*
Mai bine aprinzi o lumânare decât să blestemi întunericul.
*
Minciuna care face bine valorează mai mult decât adevărul
care face rău.
Dă-i unui om un peşte şi va fi sătul; învaţă-l să pescuiască
şi, va fi sătul o viaţă întreagă.
*
O călătorie de mii de kilometri începe cu un singur pas.
*
Poţi duce calul la adăpat, dar nu-l poţi face să bea apă.
Acelaşi vânt care stinge lumânarea, ațâţă focul.
*
Dacă ai destulă răbdare poţi observa că până şi iarba se
transformă în lapte.
*
Ca să vezi că e întuneric n-ai nevoie de lumină.
*
Nu rupe sfoara dacă nu poţi să dezlegi nodul.
*
Când râzi te vede toată lumea; când plângi nu te vede
nimeni.
*
Un punct esenţial al înţelepciunii stă în proporţia justă în
care ne îndreptăm atenţia pe de o parte asupra prezentului, pe de
alta asupra viitorului, pentru ca nu cumva unul să strice pe altul.
*
Inocenţa este cea mai bună apărare a copilului.
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*
Omul care are memorie sau inteligenţă n-are cum să fie
fericit.
SUN TZU
Minciuna care vindecă e mai bună decât adevărul care
doare.
*
Adâncul inimii este mai departe decât capătul lumii.
*
Când îţi învingi duşmanii în luptă eşti un bun comandant,
dar abia când îi învingi fără luptă eşti genial.
*
Arată-te puternic când eşti slab şi slab când eşti puternic.
*
Înţeleptul care se înfurie încetează să fie înţelept.
*
Dacă-ţi cunoşti adversarul, poţi câştiga multe bătălii.
Războiul îl câştigi numai când te cunoşti pe tine însuţi.
SENECA
Nu te plânge că ai ajuns la bătrâneţe. La mulţi li s-a refuzat
acest privilegiu.
*
Memoria este un vas șubred şi neîncăpător pentru bogăţia
de întâmplări.
Când omul este folositor aproapelui, devine sprijin al
întregii societăţi.
*
Cine se ajută singur, face un bine societăţii, devine fiinţă
folositoare.
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*
Prin natura lor linguşelile plac deşi sunt respinse.
*
Dacă laşi să-ţi scape totul din mâini, aceasta înseamnă că
ai renunţat să mai ţii strâns.
*
Tot ce faci, să faci astfel, ca şi cum te-ar privi cineva,
singurătatea ne îndeamnă la toate relele.
*
Nu importă cât de multe cărţi ai, ci cât de bune.
*
Nimeni nu este atât de bătrân încât să nu spere pe drept
încă o zi de viaţă.
*
Felurile viciului sunt nenumărate. Urmarea este una şi
aceeaşi: scârba de tine însuţi.
*
Săracului îi lipsesc multe, zgârcitului îi lipsesc toate.
*
Un suflet mare vorbeşte cumpănit şi sigur.
*
Tot ce se întâmplă după o lungă așteptare este mai ușor de
așteptat.
*
A greşi este omeneşte, a stărui în greşeală este diavolesc.
*
Nu trebuie să vorbeşti decât cui vrea să te asculte.
*
Dacă vrei ca prietenii să-ţi păstreze secretele, să nu le spui
nici unul.
*
Nu există vânt prielnic pentru marinarul care nu ştie unde
să meargă.
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*
Începutul este în puterea noastră, asupra sfârşitului
hotărăşte soarta.
*
Fii îngăduitor căci toţi avem trebuinţă de iertare.
*
Schimbă-ţi sufletul nu locuinţa.
*
Mai adesea suferim din cauza părerii decât a realităţii.
*
Cel mai mare duşman al fiecăruia se află în inima lui.
*
Dificultăţile ne întăresc sufletul, tot aşa cum munca ne
întăreşte trupul.
*
Sufletul să se deprindă cu nevoile vieţii, chiar când nu duce
grijă de nimic şi să se călească împotriva loviturilor sorţii, chiar
când norocul îi zâmbeşte.
Dacă stai printre oameni, fi mai bun ca ei! Dacă stai printre
fiare, fi mai rău ca ele!
*
Omul cel mai bogat este acela căruia norocul nu are ce-i
da.
*
Dacă mă bucur că învăţ ceva nou, este ca să-l împărtăşesc
altora.
*
Înţeleptul are în vedere intenţia acţiunilor nu rezultatul lor.
Începutul e în puterea noastră; sfârşitul e în voia sorţii şi eu nu-i
îngădui să mă judece.
*
Nici o robie nu e mai ruşinoasă decât cea de bună voie.
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*
Îndepărtează aprecierea oamenilor; ea e veşnic şovăitoare
şi se împarte în două părţi contrare.
*
Nu poţi fi mulţumit că ai un lucru decât dacă ai cui să-l
împărtăşeşti.
*
Adevăratul curaj nu stă în a chema moartea, ci, lupta
împotriva nenorocirii.
*
Întotdeauna avem în faţa ochilor greşelile altora, pe ale
noastre le dăm la o parte.
*
Înainte de a mă culca, mă gândesc la ziua întreagă, îmi
examinez toate vorbele şi faptele, nu trec cu nimic cu vederea şimi dau silinţa a mă judeca drept, fără părtinire.
*
Calea sfatului este lungă, calea exemplului este scurtă.
*
Nu cel ce are puţin, ci cel ce râvneşte la mult este sărac.
*
Unii trăiesc fără nici un ideal, fără nici o ţintă, trec prin
lume ca nişte fire de paie pe un râu. Nu merg ei, ci curentul îi duce.
*
Beţia nu este altceva decât o nebunie voluntară.
*
Ia-ţi o singură regulă odată pentru totdeauna, după care să
trăieşti şi după ea potriveşte-ţi întreaga viaţă.
*
Poartă-te cu omul acela care-i mai prejos decât tine aşa
cum ai vrea să se poarte cu tine acela care-i mai presus.
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*
Să ai legături cu aceia care te pot face mai bun. Primeşte-i
pe aceia pe care-i poţi face mai buni.
*
Cine roagă pe cineva cu sfială îl învaţă să refuze.
*
Mai mult decât oricine ruşinează-te de tine însuţi.
*
De aceea ajungem cu greu la însănătoşire, fiindcă nu ştim
că suntem bolnavi.
Dacă îţi este rezervată o rămânere mai lungă printre
oameni, trebuie să ai dureri, să suferi de sete şi de foame, să
îmbătrâneşti, să fii bolnav, să pierzi pe cineva şi să pieri.
*
Chiar şi acolo unde nu există vreo cauză, minţim din cauza
deprinderii.
*
Dezordinea se va potoli odată prin disciplină şi frică,
niciodată de la sine.
Adesea ceea ce se dă e neînsemnat, dar ceea ce rezultă e
mare.
*
Defectele naturale ale corpului sau ale sufletului nu se pot
lepăda prin nici o înţelepciune.
*
Nu se poate să nu reuşescă uneori cei care încearcă multe.
*
Nu numai oamenilor, dar şi lucrurilor trebuie să li se ia
masca şi să li se redea aspectul propriu.
*
Nu există nimic care să nu poată fi cucerit de o muncă
perseverentă şi de o grijă încordată şi atentă.
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*
Adesea nedreptatea face loc unui noroc mai mare.
*
Nelegiuirile mărunte sunt pedepsite, cele mari sunt purtate
în triumf.
*
Noi murim în fiecare zi, căci în fiecare zi ni se ia o parte a
vieţii; chiar când creştem, viaţa descreşte.
*
Mare lucru este acesta şi care trebuie învăţat mult timp, ca
atunci când vine clipa aceea inevitabilă să pleci cu sufletul
împăcat.
*
Unul mai există şi după moarte, altul piere înainte de
moarte.
*
Nu te răzvrăti împotriva morţii, ci împacăte cu ea, căci şi
ea este ceva din cele ce vrea natura.
*
Societatea noastră seamănă foarte mult cu o boltă din
pietre, care s-ar prăbuşi dacă ele n-ar rezista una alteia şi dacă ea
nu ar fi susţinută prin însuşi acest fapt.
*
Trebuie să alegem un loc sănătos, nu numai pentru corp,
dar şi penru moravurile noastre.
*
Aceasta este legea binefacerii, între doi: unul trebuie să
uite îndată că a dat, celălalt să nu uite niciodată că a primit.
Amintirea frecventă a serviciilor aduse răneşte şi apasă sufletul.
*
Acela se bucură cel mai mult de bogăţie, care are nevoie
cel mai puţin de ea.
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Puţin sunt aceia, care îşi orânduiesc viaţa şi lucrurile după
un plan; ceilalţi, care plutesc pe un fluviu, nu merg, ci sunt
purtaţi... De aceea trebuie să stabilim ce voim şi să perseverăm în
aceasta.
*
Nimeni nu poate purta prea mult masca prefăcătoriei. Ceea
ce-i prefăcut repede revine la natura sa.
*
O parte a virtuţii constă în învăţătură, alta în exerciţiu;
trebuie pe de o parte să înveţi, pe de alta să întăreşti prin practică
ceea ce ai învăţat.
*
Nu foloseşte mult să lepezi viciile tale, dacă trebuie să te
lupţi cu acele ale altora.
*
Să spunem ce simţim şi să simţim ce spunem; vorbele să
fie de acord cu viaţa.
*
A voi nu se învață.
SOCRATE
Vorbeşte ca să te cunosc.
*
Poartă-te cu copii tăi precum ai dori să se poate şi copii tăi
cu tine.
*
Sfatul meu e să te căsătoreşti. Dacă vei avea o nevastă
bună, vei fi fericit; dacă nu, vei deveni filozof.
*
Vom câştiga prietenia unui om, cultivând în noi însuşirile
pe care le preţuim la el.
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*
La fel ca pentru o călătorie, tot astfel, îşi adună înţeleptul
şi pentru viaţă proviziile cele mai necesare, nu cele mai de preţ.
*
A trăi şi a muri nu e totuna; căci pe când una nu e nimic,
în cealaltă sunt speranţe.
*
Adevărata înţelepciune constă în a realiza că nu ştii nimic.
*
Când un măgar îţi dă un picior, n-are rost să i-l dai înapoi.
*
Cunoaşte-te pe tine însuţi.
*
Să nu faci pe nimeni prieten până nu vei cerceta felul cum
s-a purtat cu foştii săi prieteni.
*
Ceilalţi trăiesc ca să mănânce, pe când eu mănânc ca să
trăiesc.
*
Pe cei care merg în soare îi urmează în mod necesar umbra,
iar pe cei care păşesc prin glorie îi însoţeşte invidia.
A pune o povară pe un om bolnav şi a da noroc unor
oameni needucaţi, este acelaşi lucru.
*
După cum cei care călătoresc pe mare pe timp frumos au
pregătite şi cele necesare pentru caz de furtună, tot aşa cei
chibzuiţi îşi pregătesc în prosperitate pentru caz de nenorocire.
*
Priveşte cele ce se întâmplă şi cetăţenilor particulari şi
tiranilor; căci dacă veţi ţine minte întâmplările din trecut, vei
chibzui mai bine şi cu privire la cele din viitor.
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*
Este imposibil să nu aibă supărări cel care locuieşte într-un
oraş sau într-o casă şi care are legături cu oamenii.
EURIPIDE
Optimist este acela care se însoară cu secretara sa şi îşi
închipuie că îi va mai putea ordona în continuare.
*
Să n-ai nevoie de nici unul din acele lucruri peste care e
stăpână soarta să le dea sau să le ia.
*
Acela este înţelept care poate învăţa de la oricine.
*
Fără vin nu mai este dragoste, nu mai este nimic care să
încânte pe oameni.
*
Ne grăbim să ne expunem blazonul pe pereţii caselor
noastre de nisip.
*
Toţi ne pricepem să dăm sfaturi; dar când greşim noi
înşine, nu băgăm de seamă.
*
Cum ar putea cineva să dobândească lucruri mari cu
eforturi mici?
*
Forţa însoţită de prostie dă adesea naştere la pagubă.
*
Cele mai multe rele şi le pricinuesc oamenii singuri.
*
Nu frumuseţea femeii, ci virtuţile sale leagă inimile celor
cununaţi.
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*
Nimeni nu duce viaţa pe care şi-a ales-o.
*
Orice poate fi distrus pe lumea asta în afară de dragostea
adevărată.
*
Ce e mai de preferat să fii prostul înţelepţilor sau înţeleptul
proştilor?
*
Nevoia îl învaţă pe om, chiar când pricepe greu.
*
Când începem a trăi, tocmai atunci murim.
Nu se află muritor care să nu îndure suferinţe, căruia să nui moară copii şi să i se nască alţii şi care să nu moară la rândul lor.
Muritorii se îndurerează, se redau pământului. Dar necesitatea
cere ca viaţa să fie secerată ca spicul copt.
*
Prostul îşi etalează spiritul – neghina se crede piper.
*
Dacă soaţa nu e o sfântă, nici soţul nu-i credincios.
Ce mulţi visează să găsească perle...şi ce puţini reuşesc să
treacă de geamandură.
*
Reputaţia îl găseşte pe cel vrednic şi în colţul cel mai retras
al pământului.
*
Acelaşi om nu poate să ştie totul; fiecare e înzestrat cu alt
dar.
*
Cel mai iscusit învăţător este timpul.
*
Nu există vreun muritor care să fie sigur că va mai trăi a
doua zi.
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*
Nu se poate prevedea încotro va merge destinul. El nu se
poate învăţa nici nu poate fi cucerit de vreo ştiinţă.
*
Afroditei nu-i plac bătrânii.
*
Când începutul e rău şi sfârşitul e la fel.
*
Nu te mai mâhni, când ştii că adesea întristarea aduce la
urmă bucurie şi că (adesea) răul este cauza binelui.
*
Drumul adevărului e anevoios; căci Ares (zeul războiului)
iubeşte minciuna.
*
Puterea celor tineri stă în faptă, a celor bătrâni în
chibzuinţă.
*
Se spune că darurile înduplecă şi pe zei.
*
Ştim şi cunoaştem ce e bun, dar nu-l practicăm.
*
Teribilă e mulţimea când are conducători care fac rău.
*
Ne preocupăm de o mulţime de lucruri, împinşi de
speranţe, străduindu-ne zadarnic şi neştiind nimic precis.
*
Nu există ceva mai bun pentru un stat decât legi bine
alcătuite.
*
Nu există muritor care să fie liber; căci sau e robul banilor
sau al destinului; iar poporul şi legile statului îl opresc de a face
ce vrea.
226

CUGETĂRI • DICTOANE • FRAZE CELEBRE

*
Mama vitregă vine ca o duşmancă la copiii alteia, întru
nimic mai bună decât o viperă.
*
Eu unul nu socotesc că judecă bine acela care, dispreţuind
pământul său strămoşesc laudă altă ţară şi-i plac obiceiurile ei.
*
Cine săvârşeşte cele mai multe fapte, acela şi greşeşte cel
mai mult.
*
E mai uşor să te păzeşti de o femeie sau de un bărbat iute
la mânie, decât de un om viclean şi tăcut.
*
Virtutea străluceşte şi după moarte.
*
Eu susţin că cel mai bine pentru om este să nu se nască.
*
Poate să spună cineva „înţelepte” unui prost, că tot i se va
părea că nu vorbeşte bine.
*
Nimeni nu poate strânge avere fără osteneală, stând
degeaba și numai invocând pe zei.
*
Nu dobândi avere în mod nedrept, dacă vrei să rămâi mult
timp în casă; căci averea care intră în casă în mod nelegiuit nu are
mântuire.
*
Bogăția bazată pe nedreptate și însoțită de prostie nu
durează mult și zboară din casă.
*
Cusurul înăscut al celor bogați este că sunt proști. Care să
fie cauza? Oare fiindcă-i zeul bogăției, care-i orb de aceea au și ei
o minte oarbă, ca și norocul?
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*
O bătrânețe, ce pacoste ești tu pentru cei care te au.
*
Educația, oricât de bună ar fi, nu poate înlătura
consecințele unei eredități rele.
*
Omul trebuie pus acolo, unde poate fi cel mai de folos.
*
Așadar tot natura este cea mai tare; căci oricât de bine ai
crește pe un rău, niciodată nu-l vei face bun.
*
Nici o lege nu-i mai tare ca necesitatea.
*
Cei nefericiți fiindcă, le merge rău, nu simpatizează pe cei
care sunt mai fericiți.
*
Femeile au o plăcere deosebită de a se bârfi între ele.
*
Multe lucruri m-a învățat viața mea lungă.
*
Nici un om nu-și trece viața fără mâhnire. Nici nu rămâne
fericit până la urmă.
*
Nu se poate naște un om de treabă dintr-un tată ticălos.
*
Fericirea nu e statornică, ci efemeră.
HORAŢIU
Nu există om fără cusururi, cel mai vrednic de cinste este
acela care are mai puţine.
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*
Aurul obişnuieşte să treacă prin mijlocul santinelelor şi să
sfărâme stâncile cetăţii mai tare decât trăsnetul.
*
Important e să dăruieşti şi să nu ceri nimic în schimb.
*
Există două căi de a răspândi lumina: să fii tu izvorul ei sau
să fii tu obiectul care o reflectă.
*
Nimeni cu soarta pe care o are sau raţiunea i-a dat-o sau ia aruncat-o întâmplarea; nu-i mulţumit şi-i laudă pe cei ce bat căi
diferite.
*
Important e cât de bine trăieşte cineva, nu cât timp.
*
Acolo unde întreaga viaţă nu-i decât teamă, moartea e cea
mai de dorit.
*
Câte n-au de regretat acei care trăiesc mult!
*
Dacă nu ştii să trăieşti cum trebuie, fă loc celor ce ştiu.
*
Avarului îi lipseşte tot atât de mult ceea ce are ca şi
sărmanului ceea ce n-are.
*
Avarul e totdeauna în lipsă; pune o limită precisă dorinţei.
*
A fi pe placul oamenilor celor mai de seamă nu e meritul
cel mai mic.
*
A place multora este lucrul cel mai greu.
*
Să ai mândria cuvenită meritelor.
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*
Lucrul început este pe jumătate făcut; cutează deci să
începi.
*
Tot ce nu se poate îndrepta devine mai uşor prin suportare.
*
Cine combină utilul cu plăcutul, acela e aprobat în
unanimitate.
*
A nu te mira de nimic este aproape singurul lucru, care
poate să facă şi să menţină pe cineva fericit.
*
Mânia este o nebunie scurtă.
*
Cel invidios slăbeşte din cauza prosperităţii altuia.
*
Adu-ţi aminte să pui capăt în mod înţelept întristării şi
necazurilor vieţii.
Ce ne opreşte să spunem adevărul râzând?
*
Nu toţi admiră şi totodată iubesc aceleaşi lucruri.
*
Faptele ruşinoase ale altora îndepărtează adesea sufletele
tinere de la vicii.
*
Trebuie să recunoaştem că dreptul a fost născocit de frica
nedreptăţii.
*
Viaţa nu dă muritorilor nimic fără muncă grea.
*
Durata scurtă a vieţii ne opreşte să ne facem speranţe lungi.
*
Poţi să alungi caracterul cu furca, el va reveni mereu.
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*
Acela pe care-l desfată prea mult prosperitatea va fi
zguduit de schimbarea ei.
OVIDIU
Cugetul curat este o pernă moale pentru odihnă.
*
Vinul dă curaj şi îi face pe oameni mai pasionali.
*
Doar în furtuni se-ncearcă un om adevărat.
*
Cât timp vei fi fericit, vei număra mulţi prieteni; dacă însă
timpurile vor deveni tulburi, vei fi singur.
*
După cum aurul cel galben se cunoaşte în foc, tot aşa
credinţa trebuie văzută în vremuri grele.
*
Gândurile din timpul nopţii, iubirea şi vinul nu îndeamnă
la nimic cumpătat.
*
De obicei scrierile plac după moartea autorului; pentru că
invidia obişnuieşte să rănească pe cei vii şi să-i muşte pe nedrept.
*
Tot ce avem e muritor.
*
Nimeni nu-i iubit decât atunci când îi merge bine.
*
Cuvintele de mângâiere trebuie spuse la timpul potrivit,
când durerea mai continuă şi când cel care suferă are nevoie de
ajutor. Dar când rănile sufleteşti s-au vindecat după mult timp, cel
care le atinge, le reînoieşte.
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*
Adesea loviturile soartei fac loc unui noroc mai mare.
Multe lucruri cad spre a se înălţa mai sus.
*
Primesc să fiu învins de toţi numai să fie soarta convinsă
de mine.
*
O conştiinţă împăcată nu ţine seama de minciunile
zvonului.
*
Se cuvine să învăţăm şi de la duşmani.
*
Să cedăm; povara bine purtată devine uşoară.
*
Nu averea, nici numele ilustru al strămoşilor ne face mari,
ci caracterul şi mintea.
*
Tot ce avem e pieritor, afară de însuşirile sufletului şi ale
minţii.
*
Nu stă totdeauna în puterea medicului să poată vindeca
bolnavul. Uneori boala e mai tare decât ştiinţa.
*
Fiecare îşi iubeşte ocupaţia şi-i place să-şi întrebuinţeze
timpul cu îndeletnicirea cu care s-a deprins.
*
Fiul să fie răsfăţat cinci ani şi să fie bătut zece ani; dar când
a atins vârsta de 16 ani, să fie tratat ca un prieten.
*
Cât de greu este să nu-ţi trădezi vina prin înfăţişare.
*
Pacea este prielnică, înăuntrul păcii s-a născut iubirea.
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B.M. GRACIAN
Supraveghează-ţi cuvintele...ca să dai drumul unui cuvânt
este întotdeauna vreme dar ca să-l iei înapoi, niciodată.
*
Vorbele sunt umbra faptelor.
*
Cine râde de orice e un prost tot atât de mare ca şi acela
care se întristează de orice.
*
Lucrurile nu trec drept ceea ce sunt, ci drept ceea ce par.
*
A trăi paşnic înseamnă a trăi mult. Ca să trăieşti, lasă şi pe
alţii să trăiască. Ascultă, vezi şi taci. Ziua fără ceartă aduce somn
liniştit în timpul nopţii.
*
Arta de a lupta împotriva clevetirii stă în a nu o băga în
seamă. Dacă te războieşti cu ea păgubeşti.
*
Nici o răzbunare nu este mai mare ca uitarea.
*
Fiecare are o părere înaltă despre sine, dar mai ales aceia
care au cel mai puţin motiv (pentru aceasta).
Să ne încredem în prietenii noştri de azi aşa fel, ca şi cum
mâine ar fi duşmani şi încă de cei mai răi.
*
Dacă vom avea bani, vom avea şi prieteni.
*
Timpul încearcă prietenii, ca focul aurul.
*
Fiecare îşi este singur prieten, fiecare îşi este singur
duşman.
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*
Oricine, chiar dacă nu are vreo legătură cu noi, dacă se
poartă prieteneşte, este pentru noi rudă, prieten, refugiu etc.
*
Nimeni nu e (de la Dumnezeu) prietenul sau duşmanul
cuiva, prietenii şi duşmanii provin din interes.
*
Prietenia nu e statornică, nici duşmănia nu e durabilă; din
interes se naşte şi prietenia şi duşmănia.
*
Speranţa este o mare falsificatoare a adevărului.
*
Să nu ne mulţumim cu o politeţă mare; pentru că-i un fel
de înşelăciune.
*
Cine promite totul, nu promite nimic; însă promisiunile
sunt o cursă pentru cei proşti.
*
Proşti sunt toţi cei care par şi jumătate din cei care nu par.
*
Cel mai mare prost e acela care nu crede că este, şi care
spune despre toţi ceilalţi că sunt.
*
Deşi lumea e plină de proşti, nu e nimeni care să creadă
aceasta despre el, ba nici măcar n-o bănuieşte.
*
Care geniu poate exista fără un grăunte de nebunie?
*
De obicei, pe cât e de mare frumuseţea cuiva, pe atât e şi
prostia sa.
*
Critica ordinară a lumii nu ţine seamă de ceea ce ţi-a reuşit,
ci de ceea ce ai greşit.
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*
Totdeauna a fost o monstruozitate contra naturii o minte
bună unită cu o voinţă rea.
*
Celui nenorocit i se pare că norocul şi moartea s-au jurat
împreună să-l uite.
*
Unii ar fi înţelepţi, dacă n-ar crede că sunt.
*
Să săvârşim totdeauna faptele noastre ca şi cum am fi
văzuţi.
Fiecare ar fi ajuns să exceleze în ceva, dacă și-ar fi
cunoscut aptitudinea sa de căpetenie.
*
Destinul găseşte uneori plăcere să ne întristeze tocmai
acolo, unde ne doare mai tare. Totdeauna loviturile sale cad pe
locul unde-i rana.
*
Memoria nu e numai rebelă, prin faptul că ne părăseşte
tocmai când avem nevoie mai mare de ea, dar şi neroadă; căci
aleargă la noi când nu e deloc oportună.
*
Cel cu experienţă ştie că drumul meritului, fără ajutorul
favorit, este excesiv de lung.
*
În toate merge totdeauna înainte minciuna, trăgând prostia
după ea, de funia vulgarităţii ei fără leac; iar adevărul vine din
urmă şchiopătând încet, la braţ cu timpul.
*
Mulţi nu-şi pierd mintea fiindcă n-o au.
*
Printr-o singură minciună se pierde întreaga reputaţie a
integrităţii,
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*
Adesea singurul leac al durerilor noastre constă în uitare;
dar noi uităm leacul.
*
Ce poate fi mai ruşinos decât să atârne viaţa celui înţelept
de vorbele celor fără minte?
*
Facem viaţa şi mai mizerabilă deplângând-o.
*
Lumea aceasta nu e veşnică şi nu e de mirare că, chiar şi
prietenii noştri se schimbă odată cu norocul nostru.
*
Înţeleptul îşi dă totdeauna osteneala pentru un prieten sau
pentru o rudă, dar mai ales când dă nenorocirea peste el.
*
Unii preţuiesc cărţile după grosimea lor, ca şi când ar fi
fost scrise ca să-ți exersezi braţele cu ele, nu mintea.
*
E bine să cedezi în discuţie, chiar atunci când dreptatea ar
fi vădită. Pierzi mai mult susţinând cu îndărătnicie, decât câştigi
biruind.
DELENDA
Bârfa este ceea ce nimeni nu pretinde că iubeşte, dar place
tuturor.
*
Mai bine un măgar care te poartă, decât un cal care te
trânteşte.
*
Un prieten bun îţi vede prima lacrimă, o prinde pe a doua
şi o opreşte pe a treia.
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ERATOSTHENES
Nevoia învaţă totul. Ce nu născoceşte nevoia?
CHRISTIAN FRIEDRICH HEBBEL
Este trist să nu poţi onora propria ta fiinţă.
SOFOCLE
Felul de a vorbi este oglinda sufletului.
*
Omul să trăiască făcându-şi prezentul cât mai plăcut; căci
ziua de mâine se apropie necunoscută.
*
Norocul nu ajută pe cel fără curaj.
*
N-aruncaţi totul într-un singur sac, nu-l veţi putea ridica.
*
Nu este lipsit de înţelepciune, nici mărginit, acela care se
ridică după ce a căzut în greşeală, în loc să stăruie în ea.
*
Cât timp îmi merge bine, am mulţi prieteni, dar când cad
într-o nenorocire puţini îmi rămân credincioşi.
*
Banii găsesc prieteni.
*
Uneori duşmanii înverşunaţi aduc servicii mai mari decât
prieteni care par dragi; aceia spun adesea adevărul, ultimii
niciodată.
*
Dintre toate legăturile nu e nici una mai însemnată şi mai
puternică decât prietenia dintre oameni de treabă cu moravuri
asemănătoare.
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*
Mai mult trebuie să ne ferim de invidia prietenilor decât de
gândul rău al duşmanilor.
*
Să nu pierzi un prieten pentru un motiv neîntemeiat, dând
crezare unei defăimări.
*
Prietenii mă trădează, căci de duşmani mă feresc, cum se
fereşte cârmaciul unei bărci de stâncile ascunse sub apa mării.
*
O viaţă lungă pune multe lucruri mai aproape de mâhnire.
*
Nimic nu-i imposibil pentru muritori.
*
Eu m-am născut ca să iubesc, nu ca să urăsc.
*
Cea dintâi condiţie a fericirii este înţelepciunea.
*
Este soarta comună a tuturor oamenilor să greşească.
*
Prostia este sora cea mai apropiată a răutăţii.
*
Cine îşi închipuie că numai el e inteligent sau că are limbă
sau suflet ca nimeni altul, când e privit mai de aproape, se vede că
e deşert.
*
Prefer să nu izbândesc într-o acţiune onorabilă, decât să
reuşesc într-un mod ruşinos.
*
Obiceiul este mai tare ca adevărul.
*
E mare lucru a fi cineva părinte, căci chiar şi atunci când
suferă din pricina copiilor, el nu-i urăşte.
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*
Cel care-şi dă osteneala pentru părinţii săi, nu trebuie nici
măcar să pomenească de ea.
*
Este imposibil să cunoşti sufletul, sentimentele şi
gândurile cuiva înainte ca el să exercite vreo dregătorie şi să aplice
legile.
*
Ceea ce se caută poate fi găsit; dar ceea ce se neglijează,
scapă.
*
Niciodată nu vor fi respectate legile într-un stat unde nu
există frică de pedeapsă.
*
Chibzuința este bunul cel mai preţios.
*
Şi cei îndrăzneţi dau înapoi când văd că moartea e aproape.
*
Cei care se află în nenorociri pe care singuri şi le-au
pricinuit, nu merită indulgenţă, nici milă din partea cuiva.
*
Trebuie să încercăm să suportăm constrângerile vieţii.
Când divinitatea aduce nenorocire cuiva, îi vatămă mai
întâi mintea.
*
Nu foloseşte mânia la nenorocire.
*
Nimeni nu iubeşte pe acela care aduce o veste rea.
*
Pentru cel care se află în răstrişte este o bucurie să uite
măcar pentru scurt timp mizeria prezentă.
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MARCUS TULLIUS CICERO
Fiecare să exercite acea îndeletnicire la care se pricepe.
*
Caracteristica prostiei este că vede defectele altora dar le
uită pe ale ei.
*
Este o mare durere să te-ntorci cu ruşine acolo de unde ai
plecat cu cinste.
*
Adesea omul este cel mai mare duşman al său.
*
Înaintea morţii necredinciosul devine credincios.
*
Prefer mărturia conştiinţei mele tuturor cuvântărilor ce se
pot ţine despre mine.
*
Să fi statornic în părerea ta: da, afară numai dacă n-o va
birui alta mai bună.
*
Economia este un mare venit.
*
Norocul e orb.
*
Tăcerea este una dintre marile arte ale conversaţiei.
*
Cel mai mare bine şi cel mai mare rău este făcut oamenilor
de către oameni.
*
Din întâmplare ne-am născut şi după viaţa aceasta vom fi
ca şi cum n-am fi fost niciodată; căci fum este răsuflarea din nările
noastre şi cugetarea o scânteiere care se aprinde din mişcarea
inimii noastre.
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*
Numele nostru se va uita cu vremea şi nimeni nu-şi va
aduce aminte de faptele noastre şi viaţa noastră va trece ca urma
norului şi se va risipi ca negura pe care o alungă razele soarelui.
*
Să trăim mereu cu gândul că va trebui să dăm socoteală.
*
Prefer să par fricos decât imprudent.
*
Toţi năzuim spre glorie şi cu cât cineva e mai sus, cu atât
e atras mai tare de ea.
Gloria strămoşilor e pentru urmaşi ca o lumină; ea nu
îngăduie să stea ascunse nici calităţile, nici defectele lor.
*
Orice om poate greşi; dar numai cel fără minte stăruie în
greşeală.
*
Vom căuta totdeauna care-i posibilitatea cea mai mare în
orice chestiune.
*
Nimic nu poate fi mai insuportabil decât un prost norocos.
*
Nici părul cărunt, nici zbârciturile nu ne pot da dintr-odată
prestigiul; ci viaţa anterioară trăită frumos, dobândeşte în cele din
urmă roadele prestigiului.
*
Anticiparea nenorocirilor viitoare atenuează sosirea lor,
căci le vedem cu mult înainte cum vin.
*
Nimic nu-i mai ruşinos decât să te războieşti cu acela cu
care ai trăit în intimitate.
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*
Ar trebui ca noi să ne adunăm şi să bocim pe acela ce se
naşte, pentru nenorocirile care-l aşteaptă; iar pe cel care a murit şi
care a încetat de a mai suferi,să-l însoţim cu bucurie şi cu vorbe
de bun augur.
*
După cum nu e nici un bine în moarte, tot aşa, desigur, nu
e nici un rău căci, odată ce nu simţim nimic, e ca şi cum nu ne-am
fi născut.
*
Cât preţuieşte acel stat, din care sunt alungaţi oamenii de
treabă şi înţelepţi?
*
Când sufletul este despărţit de corp, în somn, el îşi
aminteşte trecutul, vede prezentul şi prevede viitorul.
*
Cei care nu au în ei mici un reazim pentru a duce o viaţă
cum trebuie şi fericită, acelora vârsta le e nesuferită.
*
Nu numai că norocul însuşi e orb, dar de cele mai adeseori
el îl orbeşte şi pe acela pe care-l îmbrăţişează.
*
Cine îşi apără ţara, chiar când îl aşteaptă ura, moartea,
pedeapsa, acela trebuie socotit că-i într-adevăr un om.
*
Plăcerile care au fost timp îndelungat închise, înăbuşite şi
ţinute în frâu în prima epocă a vieţii uneori se revarsă deodată şi
năvălesc toate laolaltă.
*
Plăcerile trupeşti sunt trecătoare şi fug una câte una; ele
lasă mai adesea în urma lor motive de regret, decât de amintire
plăcută.
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*
Când domină plăcerea, e inevitabil ca cele mai mari virtuţi
să nu aibă nici o putere.
*
Trebuie să luptăm împotriva bătrâneţii ca împotriva unei
boli.
*
Temelia justiţiei este buna credinţă, adică statornicia şi
sinceritatea spuselor şi a acordurilor.
*
Nu există nici o realizare omenească, pe care să n-o
distrugă în cele din urmă timpul.
*
Nu există nici o putere atât de mare, încât să nu poată fi
slăbită şi înfrântă prin forţa oamenilor.
Nimic nu poate fi veşnic, odată ce s-a născut.
*
Uneori dușmani înverșunați aduc servicii mai mari decât
prietenii care par dragi; aceia spun adesea adevărul, aceștia
niciodată.
*
O cameră fără cărți este un trup fără suflet.
*
Când spui unui om cunoaște-te, nu este numai pentru a-i
împuțina din mândrie, ci și pentru a-l face să știe cât prețuiește el.
*
Dacă vrei să elimini zgârcenia, trebuie mai întâi să elimini
pe mama ei, luxul.
RABINDRANATH TAGORE
Este foarte simplu să fii fericit, dar este foarte greu să fii
simplu.
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*
Dacă plângi când nu vezi soarele, de lacrimi, n-ai să vezi
nici stelele.
*
Omul se afundă în zgomotul mulţimii, numai ca să-şi înece
strigătul tăcerii.
*
Stelelor ce scapără în seară nu li-i teamă licurici să pară.
*
Căsnicia este o artă; trebuie să o creiezi din nou în fiecare
zi.
*
Culmea telefoniei mobile: să ieşi cu telecomanda în oraş şi
aceasta să sune.
ARISTOFAN
Ce plictisitori sunt prietenii care se ivesc de îndată ce-i
merge cuiva bine.
HOMER
Când Dumnezeu îţi dă sănătate, un cămin iubitor şi copii
deştepţi, nu îi mai cere nimic, că mai mult nu se poate.
*
Nu trebuie să doarmă toată noaptea conducătorul căruia i
s-a încredinţat soarta poporului şi care are atâtea griji.
*
Nimeni nu scapă de soarta sa, fie bun, fie rău, de cum se
naște.
*
Nu există reținere sau milă, când se dă din avutul altuia,
fiindcă este de unde.
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*
Rari sunt copiii care seamănă cu părinții lor, cei mai mulți
sunt inferiori, puțini sunt superiori.
*
Nu e cu putință de găsit un remediu pentru răul săvârșit.
Cine a săvârșit o faptă rea, va mai face după aceea și alta.
*
Nu e cu putință ca cineva să se priceapă la toate.
*
Nu există ceva mai rău pentru muritori decât pribegia.
*
Faptele rele nu prosperează.
*
Orice fel de moarte e grozavă pentru bieții muritori; dar
cea mai jalnică moarte este aceea prin foame.
*
Zeii nu dau tuturor nici făptură frumoasă, nici minte aleasă,
nici darul vorbirii.
*
Cum e generația frunzelor, așa e și cea a oamenilor.
Frunzele, pe unele vântul le risipește la pământ, pe altele le
produce pădurea când vine anotimpul primăverii. Tot astfel și
generațiile de oameni: unele se nasc, altele sfârșesc.
*
Totdeauna zeul adună pe cei care sunt la fel.
*
Jalea cea grozavă nu folosește la nimic; căci aceasta este
soarta pe care au dat-o zeii bieților muritori: să trăiască în mâhnire;
pe când ei sunt fără griji.
*
Un medic valorează cât mulți alți oameni.
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*
Aș prefera să trăiesc pe pământ și să fiu argat la un om
sărac, care să nu aibă multă hrană, decât să domnesc peste toți
morții.
*
Cel prost vede după ce s-a săvârșit fapta.
DEMOCRIT
Mulţi care par a fi prieteni nu sunt şi mulţi care nu par,
sunt.
*
Cel care nu iubeşte pe nimeni, nici nu este iubit de nimeni.
Bagă de seamă când faci un bine, care nu cumva cel care-l
primeşte să fie un fals şi să-ţi răsplătească bine cu rău.
*
În realitate noi nu ştim nimic despre nici un lucru, ci
părerea fiecăruia nu-i decât un flux de imagini.
*
Nimeni nu vrea să aibă prieteni săraci.
*
Cea mai mare ruşine este să se salveze cineva aruncând pe
prietenii săi în nenorocire.
*
Zgârcitul are soarta albinei; el munceşte ca şi cum ar avea
să trăiască veşnic.
Omul nobil este împins totdeauna către lucruri drepte şi
legale; de aceea este vesel, ziua şi noaptea, puternic şi fără griji.
*
Când uiţi de propriile tale defecte, ajungi mândru şi tiran.
*
Gloria şi bogăţia nu sunt bunuri sigure, dacă nu e minte.
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*
Când cineva depăşeşte măsura, lucrurile cele mai plăcute
devin cele mai nesuferite.
*
Invidiosul îşi pricinuieşte suferinţă ca unui duşman.
*
Invidia produce dezbinare.
*
Medicina vindecă bolile corpului, iar filozofia liberează
sufletul de patimi.
*
Mai mulţi sunt aceia care devin capabili prin exerciţiu
decât prin natura lor.
*
Cel mai bine pentru om este să-şi petreacă viaţa cât mai
mulţumit şi cât mai puţin supărat. Însă aceasta se va realiza atunci
când nu va găsi plăcere în cele trecătoare.
*
Oamenii dobândesc mulţumirea prin moderaţia plăcerilor
şi echilibrul vieţii. Lipsa şi prisosul obişnuiesc să se schimbe în
contrariul lor şi să producă mari agitaţii în suflet.
*
Cuminte e acela care nu se întristează pentru ceea ce nu
are, ci care se bucură de ceea ce are.
*
Îndrăzneala este începutul acţiunii, dar norocul este
arbitrul rezultatului.
*
Viteaz nu e numai acela care îl biruie pe duşman, ci şi acela
care biruie plăcerile.
*
Cultura este o podoabă pentru cei fericiţi şi un refugiu
pentru cei nefericiţi.
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*
A creşte copii e un lucru riscant, căci reuşita depinde de
multă trudă şi grijă, iar nereuşita întrece orice altă durere.
*
Oamenii, în timp ce fug de moarte, aleargă după ea.
*
Caracteristica libertăţii este dreptul de a vorbi deschis, însă
e greu de cunoscut momentul oportun.
PLATON
Necesitatea e mama invenţiilor.
*
Începutul este cea mai importantă parte a unei lucrări.
Complimentele: mierea şi condimentele relaţiilor dintre
oameni.
*
Cu cât gândesc mai mult, cu atât mă întreb mai des dacă-mi
foloseşte la ceva.
*
Noi trăim nu cum vrem, ci cum putem.
*
Lumea este o scenă, viaţa un act, ai venit, ai văzut, ai
plecat.
*
Trebuie să fim îngăduitori cu copilul care se mai teme de
întuneric; adevărata tragedie a vieţii sunt oamenii care se tem
de...lumină!
*
Beţia e un lucru vătămător oamenilor.
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*
Muzica este o lege morală. Ea dă universului suflet,
gândului aripi, imaginaţiei avânt, tristeţii farmec, tuturor veselie şi
viaţă. Ea înalţă pe om spre tot ce este bun şi frumos.
*
Când cineva dă putere prea mare unor lucruri mici,
întrecând măsura, ca mâncare corpului, dregătorii sufletului, se
răstoarnă toate şi devenind excesive, degenerează unele în boli,
altele în nedreptăţi, consecinţe ale trufiei.
*
Se cuvine ca acela care-i în fruntea celor mai mari treburi
să aibă şi înţelepciunea cea mai mare.
JUVENALIS
Numai oamenii slabi lovesc în cei din jur.
*
Să ştii că cea mai mare nelegiure este a pune viaţa mai
presus de cinste, şi de dragul vieţii să pierzi raţiunea de a trăi.
*
Minte sănătoasă în trup sănătos.
*
Cel ce cugetă-n tăcere şi în sinea lui vreo crimă a şi săvârşit
printr-asta o nelegiuită faptă.
*
La ce folosește averea adunată cu astfel de chinuri, când e
o nebunie neîndoielnică, o sminteală vădită, să trăiești în mizerie
pentru a muri bogat?
*
Cel care dorea onoruri excesive și căută averi prea mari
pregătea etaje numeroase pentru turnul înalt, pentru a cădea de mai
sus și pentru ca prăbușirea în ruine să fie mai grozavă.
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*
Tocmai când un șarpe pierduse orice speranță, istovit de
foame și înghesuit într-un coș, un șoricel făcând o gaură în timpul
nopții, căzu singur în gura aceluia. Sătul cu carnea lui, șarpele ieși
îndată pe această cale. Fiți liniștiți! Destinul este cauza
prosperității și declinul oamenilor.
*
Rar merg împreună frumusețea și rușinea.
*
Ce întreprinzi în mod atât de prielnic, încât să nu-ți pară
rău de încercare?
*
Nu există vreun lucru pe care să nu-l poată crede despre
sine, când e lăudată o persoană cu o putere egală cu cea a zeilor.
*
Nu va mai fi nimic, pe care posteritatea s-o poată adăuga
la moravurile noastre; urmașii vor face și vor dori asceleași
lucruri.
*
Mi-a venit în minte, că nu degeaba oamenii învățați din
trecut au imaginat norocul și l-au declarat orb și cu totul lipsit de
vedere deoarece veșnic aduce bogățiile sale la cei răi și nedemni,
și nu alege niciodată cu chibzuință pe vreun muritor, ci,
dimpotrivă, șade împreună tocmai cu aceia de care ar trebui să
fugă departe dacă i-ar vedea; și, ceea ce pune vârf la toate, el ne
dă păreri diferite, ba chiar opuse astfel încât cel rău se folosește cu
reputația de om de treabă, pe când cel care-i cel mai inofensiv e
defăimat.
PUBLIUS SYRUS
Nu cereţi ca altul să îndure ceea ce n-aţi putea suferi voi
înşivă.
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*
Cel mai preţios sfetnic al omului este timpul.
*
Dacă-ţi faci un prieten, fă-l punându-l la încercare şi nu te
încrede degrabă în el. Căci este câte unul prieten până la o vreme,
dar nu rămâne astfel în ziua necazului tău.
*
Nimic nu preţuieşte mai mult ca un prieten credincios.
*
Nu părăsi pe prietenul cel vechi, căci cel nou nu este
asemenea lui. Ca vinul cel nou este prietenul cel nou; de se va
învechi, îl vei bea cu veselie.
*
Prietenul nu poţi să-l cunoşti atunci când eşti fericit, iar
duşmanul nu rămâne ascuns atunci când eşti nenorocit.
*
Nu mă voi sfii să-mi apăr prietenul şi nu mă voi ascunde
de el, chiar de mi s-ar întâmpla vreun rău datorită lui.
*
Nu este o întristare care să ţină până la moarte, când un
prieten se schimbă în duşman.
*
În prietenie să se observe această lege; să nu cerem ceva
ruşinos şi nici să nu săvârşim, când ni s-ar cere.
*
Se poate observa următorul lucru: cei care înainte aveau un
caracter plăcut, se schimbă când sunt la putere şi în prosperitate,
şi dispreţuind prieteniile vechi, preferă pe cele noi.
*
Cei mai mulţi au pretenţia absurdă, ca să nu spun
neruşinată, de-a avea un prieten aşa fel, cum ei singuri nu pot fi;
şi ceea ce ei nu acordă prietenilor vor să obţină de la prieteni.
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*
Prosperitatea dobândeşte prieteni, iar restriştea îi pune la
încercare.
*
Să punem întregul sens al unei vieţi bine întrebuinţate în
vigoare şi-n măreţia sufletului, în dispreţuirea tuturor lucrurilor
omeneşti şi-n orice virtute.
*
Greşeala este îndoit de mare când nu te ruşinezi de ea.
*
Viaţa e condusă de noroc, nu de înţelepciune.
*
Viaţa în sine este scurtă, dar devine mai lungă datorită
nenorocirilor.
*
Avarul nu e bun faţă de nimeni, dar e cel mai rău faţă de
sine.
*
Să-ţi pese nu atât de numărul, cât de calitatea acelora
cărora vrei să le fii pe plac.
*
Nu este o întristare care să ţină până la moarte, când un
prieten se schimbă în duşman.
*
Femeia şireată crede că bărbatul nu se trage din maimuţă,
ci din maimuţoi.
*
Norocul este ca o sticlă; cu cât străluceşte mai mult, cu atât
se sparge mai repede.
*
Când ţi-ai învins furia, ai învins cel mai puternic duşman.
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*
Fereşte-te câtva timp de cel mâniat şi mult timp de cel care
ţi-i duşman.
*
O faţă frumoasă este o recomandaţie mută.
*
Graba are ca însoţitori greşeala şi căinţa.
*
Dacă ierţi prea des, dai putinţa de a face rău.
*
Cine vine ca să facă rău, vine totdeauna cu premeditare.
*
Mulţi ştiu ce trebuie făcut, dar numai cei pricepuţi o aduc
la îndeplinire.
*
E bine să vezi în păţania altuia ce trebuie să eviţi.
*
Cel mai bun învăţător în toate împrejurările este
experienţa.
*
Mai bine să suferi nedreptatea decât să o comiţi.
*
Remediul nedreptăţilor suferite este uitarea.
*
Cine a fost înainte fericit, acela e de două ori nenorocit.
*
Omul moare de atâtea ori de câte ori pierde pe unul din ai
săi.
*
Succesul face morale multe nelegiuiri.
*
În împrejurări critice, îndrăzneala preţuieşte foarte mult.
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*
Să te fereşti totdeauna de acela care te-a înşelat o dată.
*
Ceea ce se poate întâmpla unuia, i se poate întâmpla oricui.
*
Orice viciu are totdeauna scuza sa.
*
Cea mai mare mângâiere este să n-ai nici o vină.
*
Orice zi trebuie orânduită ca şi cum ar fi ultima.
*
Omul dobândeşte calităţi sau defecte, după cum se
însoţeşte cu cei buni sau cu cei răi; aşa după cum vântul capătă
mirosuri bune sau rele după locul pe care-l străbate.
*
Pe cine îl favorizează norocul prea mult pe acela îl
prosteşte.
*
Norocul e uşuratic: repede cere înapoi ceea ce a dat.
*
Puterea obiceiului este tiranică.
*
Cea mai plăcută viaţă este când nu ştii nimic.
Cui îi este permis mai mult decât se cuvine, acela vrea mai
mult decât e permis.
*
Nouă ne place mai mult ceea ce-i a altuia, iar altora ce-i al
nostru.
*
Ochii sunt orbi, când sufletul e ocupat cu altceva.
*
Să nu faci din paguba altuia bucuria ta.
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*
Bănuiala este pentru omul onest o jignire tăcută.
*
Nu înseamnă bunătate a fi mai bun decât cel mai rău.
*
Mai bine să nu ştii un lucru, decât să-l înveţi prost.
*
Odată ce lucrurile au ajuns la sentiment, s-a isprăvit cu
judecata.
*
Când e achitat vinovatul, se condamnă juecătorul.
*
Nimeni nu poate fi judecător în propria sa cauză.
*
Când judecă cel care acuză, domneşte forţa şi nu legea.
*
Nu se poate câştiga fără paguba altuia.
*
Când marea e liniştită, oricine poate fi cârmaci.
*
Plăcută este amintirea relelor care au trecut.
*
Cel mai trist lucru este să trăieşti după bunul plac al altuia.
*
Gloria celui trufaş iute se preface în ruşine.
*
De obicei ochiul vecinului este duşmănos.
*
Viaţa în sine este scurtă, dar devine mai lungă datorită
nenorocirilor.
*
La cel prost tăcerea ţine loc de înţelepciune.
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*
De obicei, în împrejurări grele, temeritatea ţine loc de
chibzuinţă.
*
Cât de trist să înveţi a servi, acolo unde ai învăţat să fii
stăpân.
*
Cu cât un lucru este mai important, cu atât e mai plin de
risc.
*
Când cel rău se preface că-i bun, atunci e cel mai rău.
*
Greu se ridică acela pe care l-a doborât odată opinia
publică.
PITAGORA
Nu-ţi destăinui fericirea unui om mai fericit decât tine.
*
În fiecare seară, înainte de a adormi, să ne gândim la cele
ce am făcut peste zi.
*
Nimeni nu trebuie să întreacă justa măsură, nici în băutură,
nici în mâncare.
*
Mai mult decât oricine, ruşinează-te de tine însuţi.
Gluma este ca sarea, trebuie să o întrebinţezi cu cumpătare.
*
Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în
genunchi ca să ajute un copil.
*
Prietenul este un al doilea EU.
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*
Mulţi cinstesc pe cel puternic şi se împrietenesc cu cel
darnic.
*
Mai bun e un prieten aproape de tine decât un frate care
locuiește departe.
*
În cumpătare se află forţa spiritului.
*
Gândeşte-te, cercetează, reflectează înainte de a lucra.
*
Începutul este jumătatea întregului.
H. PONTOPPIDAN
Nu există alt noroc pe care să te poţi bizui decât acela pe
care îl smulgi singur din mâinile sorţii.
MAGNUS AUSONIUS
Culege trandafiri fecioară, cât timp floarea lor e nouă şi
nouă tinereţea; şi ţine minte că la fel de iute trece şi viaţa.
EPICTET
De dragostea oamenilor răi şi de ura celor buni să fugi.
*
Pe oameni îi tulbură nu lucrurile ci părerile despre lucruri.
*
Să nu râzi mult, nici de multe, nici fără seamă...să nu râzi
de nimeni.
Nu căuta să meargă lumea după voinţa ta, ci îndreaptă voia
ta după mersul lumii. Şi vei ieşi bine.
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*
Mulţumirea de sine o considerăm un mare bine, nu în
sensul că trebuie să ne mulţumim întotdeauna cu puţin, ci în
înţelesul că în clipele când nu avem mai mult, să fim mulţumiţi cu
puţin.
*
Te-ai gândit îndeajuns şi te-ai hotărât să faci ceva? Din
acest moment nu-ţi mai pasă nici de lume şi nici de ce crede or
zice ea. Căci dacă vezi că porneşti strâmb, de ce nu te opreşti de
la început? Dar dacă te ştii pe calea dreaptă, cine te mai poate
împiedica?
*
Dacă vrei să înaintezi în înţelepciune, nu te uita că te ia
lumea drept prost ori nebun. E treaba ei, nu a ta.
*
A găsi în prosperitate un prieten este lucrul cel mai uşor,
dar în restrişte este lucrul cel mai greu din lume.
*
Ferice de cel ce nu suspină după ce n-are şi se veseleşte cu
ce are.
*
Nu vorbi mult de filozofie şi teorii filozofice, ci tradu
principiile tale în fapte.
*
Norocul ca şi roadele toamnei, trebuie cules la timpul lui.
*
La bine nu poţi răsufla de prieteni.
*
Moartea nu este de temut, numai ideea îngrozitoare despre
ea o face de temut.
*
După cum soarele nu aşteaptă rugăciuni şi vrăji, pentru a
răsări, ci îndată luminează şi-i salutat de toată lumea; tot astfel şi
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tu, nu aştepta aplauze zgomotoase şi aprobări, ca să faci fapte
bune; ci fii binefăcător spontan şi vei fi iubit la fel ca soarele.
*
Viaţa împletită cu soarta seamănă cu un torent, căci e
zbuciumată, tulbure, ameninţătoare, tiranică, zgomotoasă şi de
scurtă durată.
*
Gândeşte-te mult înainte de a spune sau de a face ceva; căci
nu vei avea liberatea de a revoca spusele sau faptele tale.
NIKOS KAZANTAKIS
Mersul la biserică nu te face credincios, aşa cum statul întrun garaj nu te face maşină.
PLUTARH
Binefacerea, întocmai ca luna, numai când este plină pare
frumoasă.
*
E mai uşor să clădeşti o cetate în văzduh, decât să
alcătuieşti o societate omenească fără o credinţă religioasă.
*
Când ai puţine dorinţi, ai puţine lipsuri.
*
Să nu dai mâna cu oricine.
*
Cei nechibzuiţi strică şi prieteniile, pe când cei cu judecată
ştiu să se servească cum trebuie şi de duşmani.
*
Plăcerile şi durerile sunt cuiele care ţintuiesc sufletul de
timp.
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Bărbaţii care nu se îngrijesc să facă plăcută viaţa soţiilor
lor şi care nu le împărtăşesc lor din necazurile vieţii şi din bucuriile
lor, le învaţă să caute aiurea plăcerea şi fericirea pe care nu o
găsesc în casa lor.
*
A nu te mânia, este semn de mare înţelepciune.
*
Uitându-te la nenorocirea celor din jurul tău, te-ai simţi
mai uşurat, dacă ai vrea să te gândeşti, câţi oameni lâncezesc în
închisoare, sau ajung la bătrâneţe lipsiţi de copii.
*
Nici un succes, oricât ar fi de mare, să nu te exalte până
într-atât, încât să ai despre tine o părere exagerat de bună. Iar când
ţi se întâmplă ceva rău, nu deveni servil, ci rămâi mereu acelaşi,
păstrându-ţi cu fermitate caracterul, ca aurul în foc.
*
Când cineva poate face ce vrea, este o mare primejdie ca
nu cumva să voiască ce nu trebuie.
ISOCCRATE
Fericirea cere-o de la zei, prudenţa de la tine însuţi.
*
Ce este ruşinos de făcut nu este nici frumos de vorbit.
*
Niciodată să nu crezi că poţi tăinui o faptă ruşinoasă. Chiar
dacă o vei putea ascunde de alţii, ea nu se va şterge din cugetul
tău.
*
Mulţumeşte-te cu ce este, dar caută ceva mai bun.
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*
Vorbeşte numai în două împrejurări: sau despre ceea ce ştii
lămurit sau despre ceea ce trebuie spus neapărat, căci numai în
aceste împrejurări e mai bună vorba decât tăcerea.
TERENTIUS
Durerile mici vorbesc, cele mari tac.
*
Totuşi, când suntem sănătoşi, dăm cu uşurinţă sfaturi bune
la cei bolnavi.
*
Câte capete atâtea păreri.
*
Firea femeilor e nestatornică.
*
Vinul şi femeia ademenesc şi pe cei înţelepţi.
*
Când se îndrăgostesc de un om ales, femeile nu ţin seama
nici de părinţi, nici de locul unde s-au născut, nici de rude, nici de
avere, nici de viaţă.
*
Omul nu se abate de la calea cea bună, îşi stăpâneşte
simţurile, are ruşine, se poartă cum trebuie atâta timp cât nu
pătrund în inima lui săgeţile privirilor nimicitoare de statornice pe
care frumoasele cu gene lungi le aruncă din arcul sprâncenelor.
*
Când porneşte să facă ceva o femeie cuprinsă de o iubire
nebună, nici BRAHMA nu îndrăzneşte s-o oprească.
*
Fără îndoială că femeia a fost creată din ambrozie şi otravă;
când iubeşte e ambrozie, când urăşte e otravă.
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*
Omul rămâne înţelept, curajos şi fericit până nu dă peste o
femeie frumoasă şi nestatornică.
*
Cu greu vei găsi un bărbat femeii.
*
Cine s-a deprins să mintă sau să înşele pe tatăl său, sau va
îndrăzni aceasta, cu atât mai mult va îndrăzni cu ceilalţi.
*
Asta înseamnă a fi înţelept, nu numai să vezi realitatea
imediată, dar să şi prevezi ce se va întâmpla.
*
Mulţi sunt prieteni la mâncare şi băutură, dar la o treabă
serioasă mai puţini.
*
Să-l plângi pe cel mort, căci îi lipseşte lumina; să-l plângi
şi pe cel prost, fiindcă îi lipseşte mintea. Pe cel mort să-l plângi cu
duioşie, căci a găsit odihna; dar viaţa celui nătărău e mai rea decât
moartea.
*
E adevărată vorba ce se spune de toată lumea, că fiecare
preferă să-i fie bine lui, decât altuia.
*
Se cuvine să suferim şi neplăcerile din partea aceluia de la
care am avut multe bucurii.
*
Linguşirea câştigă prieteni, iar adevărul stârneşte ură.
*
O faptă mare şi memorabilă nu se săvârşeşte fără risc.
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GAIUS PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS
(PLINIUS CEL TÂNAR)
Citeşte mult, nu multe.
*
Nimeni nu caută să trăiască cât mai bine, ci cât mai mult.
*
Viaţa nu trebuie cumpărată cu orice preţ.
*
De aceea greşim, fiindcă toţi ne chibzuim cu privire la
părţile vieţii, dar nimeni nu se chibzuieşte cu privire la viaţa
întreagă.
*
Noi nu voim să trăim, nici să murim; ne stăpâneşte
dezgustul de viaţă şi frica de moarte.
*
Este firesc ca orice viaţă să pară scurtă acelora care o
măsoară după plăceri deşarte şi fără limită.
*
Trebuie să trăim astfel ca şi cum cineva ar putea privi în
adâncul cugetului nostru.
*
Toate din pricina cărora gemem, de care ne îngrozim, sunt
tributuri ale vieţii.
*
Dacă îţi este rezervată o rămânere mai lungă printre
oameni, trebuie să ai dureri, să suferi de sete şi de foame, să
îmbătrâneşti, să fii bolnav, să pierzi ceva şi să pieri.
*
Cel mai mare defect al vieţii este că e totdeauna
nedesăvârşită.
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*
Viaţa împletită cu soarta seamănă cu un torent; căci e
zbuciumată, tulbure, ameninţătoare, zgomotoasă şi de scurtă
durată.
*
Ce este atât de limitat, atât de scurt, ca viaţa cea mai lungă
a omului?
*
Prosperitatea pune la încercare pe cei fericiţi, iar răstriştea
pe cei mari.
*
Nu săvârşi fapta dacă ai îndoială.
THEOGENIS
Mulţi sunt prieteni la mâncare şi băutură, dar la o treabă
serioasă mai puţini.
*
Bârfa este ca noroiul pe un perete proaspăt vopsit. Poate
nu se lipeşte, dar lasă urma.
*
Părerea e un mare rău pentru oameni; experienţa însă e
lucrul cel mai bun.
*
N-a fost şi nu va fi vreunul care să fi trăit pe placul tuturor;
doar însuşi acela care domneşte peste muritori şi nemuritori, Zeus
fiul lui Cronos, nu-i în stare să fie pe placul tuturor.
*
Dacă-ţi arăţi nenorocirea, puţini vei găsi cărora să le pese
de ea.
*
Multe greşeli fac oamenii vorbind atunci când judecata le
e tulburată.
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*
Nu te-ncrede în omul rău şi nu te sfătui cu el.
*
Să nu afirmi niciodată cu tărie ceva; căci nimeni nu ştie ce
se poate întâmpla într-o singură zi.
*
Mulţi îşi ascund caracterul fals şi viclean, adaptându-se
după împrejurări. Dar întotdeauna timpul scoate la iveală
caracterul fiecăruia.
*
Nu voi critica pe nici un duşman de treabă, nici nu voi
aproba pe un prieten ticălos.
*
Să nu juri că „asta nu se va întâmpla niciodată”.
*
Nu e om fără cusururi pe pământ.
*
Sărăcia învaţă pe om, chiar fără voia lui, multe lucruri rele,
minciuni, înşelătorii şi dovezi funeste, nimic nu i se pare că-i rău.
*
De la oameni de treabă vei învăţa lucruri bune; dacă însă
te vei amesteca cu cei răi, vei pierde şi mintea pe care o ai.
BEDA VENERABILIS
Lipsa de activitate nu este întotdeauna odihnă; uneori
este... moarte.
EPICUR
Nu avem nevoie de ajutorul prietenilor, cât mai ales
încrederea în ajutorul lor.
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*
Nimic nu-i va ajunge aceluia care consideră puţin ceea ce
de fapt este suficient.
*
Trebuie să te faci sclavul filozofiei ca să ai parte de
adevărata libertate.
*
Cunoaşterea greşelilor e începutul salvării.
HERODOT
Fii atent la cel care te vinde şi zice că te pune în valoare.
*
Orice faptă pripită dă naştere la greşeli din care rezultă
mari pagube.
*
Scopurile mari nu se urmăresc fără mari primejdii.
*
Cel care se naşte sărac şi urât are mari şanse ca atunci când
o să crească...să îşi dezvolte ambele calităţi.
*
Nimeni nu-i atât de fără minte încât să prefere războiul în
locul păcii; căci în timp de pace copiii îngroapă pe părinţi, iar în
timp de război părinţii pe copii.
*
Să nu rămână nici neîncercat, căci nimic nu vine de la sine,
ci totul se realizează prin încercare.
*
Pe măsură ce creşte corpul, creşte şi mintea şi pe măsură
ce îmbătrâneşte acela, îmbătrâneşte şi ea şi îşi pierde ascuţişul în
toate chestiunile.
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*
Când viaţa e mizerabilă, moartea e refugiul cel mai
preferabil pentru om.
*
Cea mai grozavă durere omenească este a plănui multe
lucruri şi a nu izbuti în nici unul.
QUINTUS SEXTIUS
Plăcerea cea mai gingaşă este de a face plăcerea
aproapelui.
*
Mai degrabă arunc o piatră la întâmplare decât o vorbă.
CORNELIUS TACITUS
Caracteristica firii omeneşti este de a urâ pe acela care i-a
făcut rău.
*
Toate gândurile şi faptele noastre trebuie îndreptate spre
folosul vieţii.
*
La început urâtă, lenea este în cele din urmă, iubită.
*
Eu cred că sarcina principală a istoriei este să nu fie trecute
sub tăcere virtuţile şi faptele imorale, să existe teamă de infamie
la posteritate.
*
Odată ce femeia şi-a pierdut ruşinea, ea nu mai refuză
nimic.
*
O, conştinţă, chin tăcut al sufletului!
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*
Frica şi teroarea sunt slabe legături ale iubirii.
*
Dacă treci nepedepsit peste cele interzise, nu mai există
după aceea nici frică, nici ruşine.
*
Când aud astfel de lucruri, nu știu ce să cred: omenirea este
ea oare condusă de destin și de o necesitate care nu se poate
schimba, sau de întâmplare?
*
Când o femeie și-a pierdut rușinea, ea nu mai refuză nimic.
*
Dorința de glorie e ultima pe care o leapădă chiar și
înțelepții.
*
Tot ce-i foarte mare e îndoielnic, prin faptul că unii iau ca
sigur orice zvon, iar alții denaturează adevărul; și una și alta sunt
apoi exagerate de posteritate.
Vei găsi oameni care, din cauza asemănării de moravuri,
vor crede că faptele rele ale altora le sunt imputate lor.
*
Mai multă putere au acolo moravurile bune, decât în altă
parte legile bune.
*
Lucrul acesta a dus pe mulți la pierzare chiar și pe oameni
de treabă care, nemulțumiți cu foloase târzii dar sigure, vor
numaidecât succese premature, chiar cu riscul pieirii.
*
A număra norocul printre lucrurile nesigure, virtutea
printre cele sigure.
*
Este foarte aproape de boală acela care nu se laudă decât
cu sănătatea.
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TUEDIDES
Mulţi evită pe prietenii lor, când aceştia cad din
prosperitate în sărăcie.
*
Este uşor să găseşti în fericire un prieten, dar în nenorocire
este lucrul cel mai greu.
*
Noi dobândim prieteni nu primind binefaceri, ci făcând.
*
Ceea ce se face fără voie merită iertare.
ESCHIL
Conştiinţa este o făclie care-ţi luminează inima şi un
judecător neadormit pe care-l purtăm întotdeauna cu noi.
APPIUS CLAUDIUS
Fiecare om este arhitectul propriei averi.
MARCUS – FABIUS QUINTILIANUS
Aceia care vor să pară înţelepţi între proşti, vor părea la
rândul lor proşti între înţelepţi.
*
Între bârfitor şi răufăcător nu este nici o deosebire decât
prilejul.
*
Vorbeşte cel din urmă şi taci cel dintâi.
DEMOSTHENES
Cel mai greu lucru e să placi multora.
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*
După cum cel care corupe îl învinge pe cel care primeşte,
tot aşa cel care nu primeşte îl învinge pe cel care vrea să-l corupă.
*
Eu cred că cel căruia i se face un bine e dator să-şi aducă
aminte toată viaţa; iar cel care-l face, să-l uite îndată.
*
Mare rol joacă întâmplarea, sau, mai bine zis, ea e totul în
toate acţiunile omeneşti.
*
Rea fiinţă e pârâtorul; veşnic şi pretutindeni cleveteşte şi
învinuieşte.
*
Cât timp trăiesc, toţi sunt expuşi, mai mult sau mai puţin,
invidiei dar pe cei morţi nu-i mai urăşte nimeni chiar dintre
duşmani.
HERACLIT DIN EFES
Caracterul omului e destinul său.
*
Cultura este un al doilea soare pentru cei culţi.
*
Poporul trebuie să lupte pentru lege ca pentru un zid de
apărare.
*
Medicii, după ce taie şi ard pe bolnavi în toate părţile şi-i
chinuiesc grozav, mai cer pe deasupra şi plată de la ei fără să
merite.
*
Cei mai buni preferă un singur lucru celorlalte: gloria
veșnică, în locul celor trecătoare; cei mai mulți însă stau ghiftuiți
ca vitele.
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*
Să nu facem presupuneri hazardate cu privire la lucrurile
cele mai importante.
*
Erudiția nu ne învață să avem minte.
*
Pe oameni îi așteaptă după moarte ceea ce nu bănuiesc nici
nu-și închipuie.
*
Noi trăim moartea acelora, a sufletelor, dar acelea trăiesc
moartea noastră.
*
Naturii îi place să se ascundă.
ARISTOTEL
Omul necinstit este ca şi câinele tăcut, nu vocea e de temut,
ci tăcerea.
*
Cei zgârciţi îngrămădesc la averi ca şi cum n-ar mai trebui
să moară niciodată, cei risipitori cheltuiesc ca şi cum ar trebui să
moară imediat.
*
Nu încerca să luminezi ziua cu lampa că nu va observa
nimeni.
*
Toată educaţia depinde de mamă.
*
Deşi preţuim şi prietenia şi adevărul, totuşi e o datorie
sfântă să preţuim mai mult adevărul.
*
Cine îmbătrâneşte iute? Recunoştinţa.
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*
Este evident că cele mai mari virtuţi sunt acele care sunt de
cel mai mare folos altora.
*
Rădăcinile învăţăturii sunt amare, dar roadele dulci.
CATO
Nu e sărac cine are puţin ci, cine doreşte mult.
*
Prietenia este o haină valoroasă care se curăţă când se
murdăreşte, nu se aruncă la prima pată.
*
Ceea ce-ţi lipseşte împrumută de la tine însuţi.
*
Viaţa omenească e aproape ca şi fierul. Dacă o
întrebuinţezi se uzează, dacă n-o întrebuinţezi, o distruge totuşi
rugina.
*
Bucură-te de viaţă cu femeia pe care o iubeşti, în toate
zilele deşartei tale vieţi, pe care ţi-a hărăzit-o Dumnezeu sub soare.
*
Cei ce vor să dea sfaturi trebuie să şi primească.
*
Fii prost, când o cere împrejurarea.
*
A şti să simulezi prostia când trebuie, este cea mai mare
înţelepciune.
THALES DIN MILET
Cum am putea trăi cel mai bine şi cel mai virtuos? Dacă
n-am săvârşi noi înşine ceea ce reproşăm altora.
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*
Ce e greu? A te cunoaşte pe tine. Şi ce e uşor? A da sfaturi
altora.
*
Înţeleptul este totdeauna bogat, dar se întâmplă rareori ca
bogatul să fie înţelept.
*
Ce este divinitatea? Ceea ce n-are început nici sfârșit.
*
Cum ar putea cineva să suporte cel mai ușor o nenorocire?
Dacă s-ar uita la dușmanii săi, cărora le merge și mai rău.
TORQUATO TASSO
Nu-i deloc o treabă uşoară de a te cunoaşte pe tine însuţi.
PHEENIX
O, muritori, cărora vă place viaţa, care doriţi să vedeţi ziua
următoare, care purtaţi povara nenumăratelor mizerii, atât de
mare-i setea de viaţă a muritorilor. Noi ştim ce însemnă a trăi; dar
fiindcă nu cunoaştem moartea, fiecare se teme să părăsească
lumina soarelui.
*
Orice om, chiar şi rob, se bucură că vede lumina zilei.
MARCUS MANILIUS
Aminteşte-ţi necontenit cât de scurtă îţi este viaţa.
*
Mereu ne gândim cum vom trăi şi niciodată nu trăim în
prezent.
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STOBAEUS
Aceasta înseamnă a trăi, să nu trăieşti numai pentru tine.
*
Odată ce a murit, tot omul devine pulbere şi umbră;
nimicul se întoarce la nimic.
S.A. PROPERTIUS
Când în fruntea înaltelor statui nu poţi ajunge, le aşterni
coroane la picioare.
*
E de ajuns numai să vrei să te apuci de lucruri mari.
TERTULIAN
Cel care nu se naşte om, n-are cum să devină om.
*
Este o veche zicătoare, că totul este comun între prieteni.
*
Învinge îndrăzneala prin răbdare.
TEMISTOCLE
Gândirea este un covor strâns frumos; convorbirea îl
desfăşoară şi-l arată la lumină.
SIMONIDE DIN KEOS
Când bei îneci necazurile.

274

CUGETĂRI • DICTOANE • FRAZE CELEBRE

SOLON
Fiecare din noi are o părere straşnică despre sine, până i se
întâmplă o nenorocire şi atunci se vaită.
*
Numai oamenii slabi lovesc în cei din jur.
*
În înfăptuirile mari e greu să fii pe placul tuturor.
*
Nu da prietenilor sfaturi frumoase, ci folositoare.
*
Vorba este lungimea faptelor.
*
Doresc să am avere, dar nu vreau s-o dobândesc în mod
nedrept. Totdeauna în cele din urmă vine justiția.
*
Nimeni nu pleacă pe lumea cealaltă împreună cu toată
averea sa imensă, nici nu poate să scape, prin răscumpărare de
moarte sau de bolile cele grele sau de bătrânețea împovărătoare ce
se apropie.
*
Mulți oameni de nimic sunt bogați și mulți oameni de
treabă sunt săraci. Dar noi nu vom da virtutea noastră în schimbul
bogăției lor; căci (pe când aceea e statornică) averea oamenilor
trece mereu de la unul la altul.
*
Condu, învățând mai întâi să fii condus; căci învățând a fi
condus, vei știi să conduci.
*
Nu te însoți cu cei răi.
*
Cum s-ar putea să nu se-ntâmple nedreptăți în stat? Dacă
cei care nu sunt nedreptățiți s-ar indigna deopotrivă cu cei
nedreptățiți.
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VIRGILIU
Nu te da bătut nenorocirii, ci întâmpin-o cu şi mai mare
curaj.
*
Norocul ajută pe cei îndrăzneţi.
*
O, blestemată lăcomie de aur, la ce nu împingi tu pe
muritori?
*
De vreme ce ne covârşeşte soarta, s-o urmăm şi să
ne-ndreptăm unde ne cheamă.
*
Poate că și de aceste lucruri ne vom aminti odată cu
plăcere.
*
O, de mi-ar readuce Jupiter anii care au trecut!
*
Mintea pune în mișcare universul și pătrunde corpul imens.
O, minte omenească necunoscătoare a destinului și a sorții
viitoare și care, exultă de succes, nu știe să păstreze măsura.
*
Astfel voi, păsări, nu faceți cuiburi pentru voi;
Astfel voi, oi, nu purtați lână pentru voi;
Astfel voi, albine, nu faceți miere pentru voi;
Astfel voi, boi, nu trageți plugul pentru voi.
*
Totul biruie munca înverșunată și nevoia urgentă în situații
grele.
XENOPHON
Eu socot că a nu avea nevoie de nimic este un lucru divin;
iar a avea nevoie de cât mai puţin este cel mai apropiat de divin.
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*
Omul care profită de pe urma duşmanilor e deja un
înţelept.
*
Cine are minte ştie să tragă folos şi de la dușmani.
*
Nimeni nu poate educa pe cineva, dacă-i este nesuferit.
*
Nimic din cele omeneşti nu-i mai aproape de moarte ca
somnul; atunci sufletul omului apare cel mai divin şi atunci,
prevede ceva din cele ce vor fi; căci atunci, după cât se pare, el se
liberează cel mai mult.
*
Învăţaţi şi de la predecesori, căci aceasta este cea mai bună
învăţătură.
*
Nimeni nu-şi dă seama, când greşeşte, cât de mare e
greşeala pe care o face; abia mai târziu vede el aceasta.
SOLOMON
Lumea este a celor curajoşi.
*
Educaţia cu care copilul intră în viaţă se resimte câteodată
chiar până la o vârstă înaintată.
VULGOTA
Prietenul adevărat este plin de iubire în orice vreme, iar la
nenorocire el este ca un frate.
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*
Nu privi la vin, cum este el de roşu, cum scânteiază în cupă,
cum alunecă pe gât. Căci la urmă ca un şarpe muşcă şi ca o viperă
împroaşcă venin.
*
Când domnesc nelegiuiţii, oamenii se prăpădesc.
Cumpără adevăr și nu vinde înțelepciune și învățătură și
iscusință.
*
Înțelepciunea este peste măsură de înaltă pentru omul
nebun.
*
Este mai presus un băiat sărac și înțelept decât un rege
bătrân și neghiob, care nu știe să prevadă viitorul.
*
Nădejdea celui nelegiuit se duce ca puful purtat de vânt, ca
negura subțire alungată de furtună, ca fumul alungat de vânt; ea e
trecătoare ca amintirea unui oaspete de o singură zi.
*
Pomenirea celui înțelept – întocmai ca și a celui nebun –
nu este veșnică, fiindcă, negreșit, în zilele ce vor veni, toți vor fi
uitați și vai! Înțeleptul moare ca și nerodul.
TALMUD
Să nu arunci pietre în fântâna din care ai băut.
*
Doi pot duce de trei ori mai mult ca unul.
*
Când vinul intră, raţiunea iese.
*
Bine faci, bine găseşti; rău faci, rău găseşti.
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*
Nu judeca pe nimeni înainte de a fi fost în situaţia lui.
*
Mândria este masca propriilor noastre cusururi.
ENIUS
Prietenul sigur se cunoaşte în împrejurări nesigure.
*
Aceleaşi vorbe, când provin de la cei fără trecere şi de la
cei cu renume nu au aceeaşi valoare.
*
Cel care arată cu bunătate calea celui rătăcit face ca şi cum
ar aprinde o lumină pentru altul, ea îi luminează totuşi lui.
*
Să ai îndrăzneală, pe lângă chibzuință, e foarte folositor.
Însă fără aceasta, îndrăzneala e păgubitoare și aduce nenorocire.
*
Înțeleptul care nu-și poate fi de folos lui însuși, în zadar e
înțelept.
*
Mai bună-i justiția decât vitejia; căci adesea sunt viteji
oameni răi; dar justiția și dreptatea se îndepărtează de cei răi.
*
Norocul nu însoțește pe nimeni totdeauna.
CRISPUS GAIUS SALLUSTIUS
Toţi aceia care deliberează asupra unor chestiuni grave nu
trebuie să fie stăpâniţi de ură, prietenie, mânie sau milă.
*
Le vine greu să fie moderați, când sunt la putere, cei care
s-au prefăcut, din ambiție, că sunt onești.
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*
Meritul singur se recomandă îndeajuns.
*
Totdeauna într-un stat aceia care nu posedă nimic invidiază
pe cei de sus și ridică în slavă pe cei de jos; urăsc instituțiile vechi
și doresc altele noi; din ură față de situația lor, ci năzuiesc să
schimbe totul.
*
Nenorocirile fug departe de cei curajoși, ca și cum le-ar fi
frică.
*
Gloria strămoșilor e pentru urmași, ca o lumină; ea nu
îngăduie să stea ascunse nici defectelor.
*
Așa stau lucrurile omenești: în victorie se pot făli și cei lași,
pe când neizbânda ia prestigiul chiar și celor viteji.
*
E nevoie numai de a începe; restul îl va aduce la îndeplinire
situația.
*
Înainte de a începe ceva, trebuie chibzuință, iar după ce teai chibzuit trebuie ca lucrul să fie îndeplinit la timp.
*
Pentru ca sufletul care dorește cu nerăbdare, nimic nu se
face destul de repede.
*
A voi același lucru și a nu voi același lucru, aceasta este
prietenia solidă.
Norocul domnește peste tot; el face celebre toate lucrurile
sau le întunecă, mai mult, după placul său, decât potrivit cu
realitatea.
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CANAKIA
Muştele caută o rană, albinele flori, oamenii buni calităţi,
cei de pe treapta cea mai de jos, defecte.
*
Nu poate fi prietenie cu regii, nici cu cei mai răi. Nu poate
fi prietenie cu proştii, nici joacă cu şerpii.
*
Chiar şi cei cu merite sunt pierduţi, dacă nu e nimeni să le
aprecieze.
*
Când un om rău ne vorbeşte prietenos, nu-i motiv să ne
încredem în el; pe vârful limbii îi stă miere, dar în inimă otravă
puternică.
*
Ţara în care nu găseşte cineva, cinstire, bucurie sau rude,
nici nu dobândeşte vreo învăţătură, trebuie părăsită.
PLAUT
Nimic nu seamănă mai bine cu un nebun decât cel beat.
*
Adesea și-n multe lucruri mai mult bine a făcut cineva fără
să știe, decât cu știință.
*
Cea mai mare parte a oamenilor au acest obicei: până a nu
dobândi ceea ce vor, sunt buni; dar după ce au obținut-o, din buni
ei devin mai răi și cei mai perfizi.
*
Adesea inteligențele cele mai înalte stau ascunse.
*
Este în firea celor nefericiți să fie rău voitori și să invidieze
pe cei de treabă.
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*
Invidia și mânia scurtează zilele, te îmbătrânește înainte de
vreme.
TIT LIVIU
Niciodată sfârşitul lumii nu vine chiar mâine.
MENANDRU
Piatra de încercare a caracterului omenesc este timpul.
*
Nu râde de bătrânețe, fiindcă te îndrepți către ea.
*
Când te-ai hotărât să te însori, sfătuiește-te cu vecinul deja
însurat.
*
Înainte de toate învață să păstrezi tăcerea.
*
Cine se încumetă să facă multe, acela cu siguranță va greși.
*
Ceața păgubește soarele, iar nevasta desfrânată păgubește
avutul soțului.
*
Când bogăția e însoțită de nechibzuință și de putere, ea
întunecă și mintea celor care par înțelepți.
*
Adu-ți aminte când ești tânăr, că vei fi și tu odată bătrân.
*
Acuzatorul și judecătorul nu se pot contopi într-o singură
persoană.
*
Cinstește-ți părinții ca pe zei.
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*
Nu frumusețea oricărei femei e aur, ci mintea și tăcerea.
*
Cel care e capabil să-și rețină mânia nu va face niciodată
lucruri rușinoase.
*
Mai bine să auzi dojana unui înțelept, decât să ascultați
cântecul de lebădă al unor nerozi.
SEPTUAGINTA
Ascultă ce te povăţuieşte cugetul tău, căci nimeni nu-ţi este
mai credincios decât tu însuţi.
*
Binecuvântarea tatălui întăreşte casele fiilor, iar blestemul
mamei le dărâmă până la temelie.
*
Să nu aduci pe orişicine în casa ta, fiindcă multe sunt
uneltirile celui viclean.
*
Cel ce pune strajă gurii şi limbii îşi fereşte sufletul de
primejdie.
*
Invidia şi mânia scurtează zilele, te îmbătrânesc înainte de
vreme.
*
Mulţi au căzut de ascuţişul sabiei; dar nu aşa de mulţi ca
cei ce au căzut din pricina limbii.
*
Sufletul omului obişnuieşte să-i vestească uneori mai bine
decât şapte iscoade care stau pe turn, puse ca să ia seama.
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DIOGENE
Dintre toate fiarele sălbatice cea mai primejdioasă este
bârfitorul, iar printre cele domestice se află linguşitorul.
*
Dumnezeu nu a putut fi peste tot, drept pentru care a creat
mamele.
*
Cine se teme mai puţin şi cine are mai mare curaj decât
acela a cărei conştiinţă e curată?
*
Sărăcia vine spontan în ajutorul filozofiei; căci, pe când
aceasta încearcă să ne convingă prin vorbă, sărăcia ne constrânge
prin fapte.
PAPARRTCHAU DORPAÖTT
Mincinoşii întotdeauna se laudă că sunt sinceri, iar proştii
că sunt deştepţi.
BALTASAR
A fi vesel cu măsură este un adevăr dar şi niciodată un
cusur. Un grăunte de bună dispoziţie sărează totul.
MARCUS AURELIUS
Drumul cel mai scurt are deja o potecă.
*
Să nu crezi că ce n-ai fost în stare să faci este o
imposibilitate pentru oricine. Din contră, tot ce a fost în stare să
facă cineva vreodată stă şi în puterea ta.
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*
Nici-un dezgust, nici-o descurajare! Dacă se întâmplă să
nu reuşeşti, reîncepe lucrul tău.
*
Adesea săvârşeşte o nedreptate cel care nu face ceva nu
numai cel care face ceva.
*
Gândeşte-te mereu că toate lucrurile, aşa cum se întâmplă
acum, s-au întâmplat şi în trecut; şi mai gândeşte-te că tot astfel se
vor întâmpla şi în viitor.
*
Mulți oameni, care au fost ridicați în slavă au fost dați
uitării! Iar cei care i-au slăvit pe aceia au dispărut demult.
*
Durata scurtă a timpului este comună tuturor lucrurilor,
însă tu fugi de toate sau le urmărești ca și cum ar fi veșnice.
*
Să ne deprindem a ne gândi numai la acele lucruri despre
care, dacă ne-ar întreba cineva pe neașteptate: "La ce te gândești
acum?" să putem răspunde cu seninătate: "La cutare lucru."
Din tine purced toate, în tine sunt toate, în tine se reîntorc
toate.
*
Nu te gândi la cele ce nu sunt ca și cum ar fi, ci alege dintre
cele ce sunt cele mai potrivite și gândește-te la ele cum ar fi
căutate, dacă n-ar fi.
CL.A. HELVETIUS
Veacurile de libertate, care produc oameni mari şi pasiuni
mari, sunt totodată singurele în care popoarele admiră cu adevărat
sentimentele nobile şi curajoase.
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*
Orice viciu este o eroare a spiritului. Crimele şi prejudiciile
sunt fraţi, adevărurile şi virtuţiile de asemenea.
LAPULETUS
Un gând curat, chiar dacă a avut un rezultat îndoielnic sau
chiar potrivnic, nu poate fi socotit vinovat.
PINDAR
Cel mai bine e ca bogăţia să fie însoţită de înţelepciune.
*
Nu-ţi făuri a ta vorbă pe nicovala minciunii.
*
Tăcerea este adesea culmea înţelepciunii.
*
În jurul minţii omeneşti atârnă nenumărate erori.
*
Există un soi de oameni din cale afară de uşuratici, cărora
nu le place ceea ce-i în ţară la ei şi privesc la cele depărtate,
urmărind lucruri deşarte cu speranţe nerealizabile.
*
Caracterul înăscut nu şi-l pot schimba nici vulpea cea
şireată, nici leul cu răget puternic.
*
Cel care-i fericit, uită de moarte.
MAHABHARATA
Rămăşiţa dintr-o datorie, rămăşiţa unui foc şi rămăşiţa de
duşman cresc neîncetat; de aceea nu trebuie îngăduită rămăşiţa.
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*
Poartă-te în aşa fel în timpul zilei, încât să poţi dormi
noaptea.
*
Ca valurile, râurile, nopţile şi zilele se scurg necontenit şi
nu se mai întorc, luând cu ele viaţa muritorilor.
*
Zgârcenia, aroganţa şi mândria, frica şi neliniştea;
înţelepţii ştiu că ele sunt rele omeneşti care provin din bogăţie.
*
Pe cel slab şi lipsit de mijloace, care-i atacat de unul mai
puternic, pe cel căruia i s-a furat avutul, pe cel îndrăgostit şi pe hoţ
îi vizitează insomnia.
*
Cine invidiază pe alţii pentru bogăţia, frumuseţea, puterea,
nobleţea, bucuria, fericirea şi onorurile lor, acela suferă de o boală
fără de sfârşit.
*
Cine nu are minte proprie, ci numai multă învăţătură, acela
nu cunoaşte folosul acesteia, cum nu cunoaşte singur gustul
mâncării.
*
Să ne gândim la urmări, căci faptele au consecinţe şi să
procedăm cu chibzuinţă, nu pripit.
*
Prietenia nu e statornică, nici duşmănia nu e durabilă; din
interes se naşte şi prietenia şi duşmănia.
*
Ceea ce trebuie făcut mâine, fă azi; şi ceea ce trebuie făcut
după amiază fă-o dimineaţă; căci moartea nu se uită dacă ai
terminat treaba sau nu.
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*
Acesta-i leacul durerii: să nu te gândeşti la ea, căci ea nu
dispare gândindu-te la ea, ci, dimpotrivă, creşte.
*
Cel puternic să nu dispreţuiască pe un duşman, fie el şi
slab; căci şi un foc mic arde şi puţină otravă vatămă.
*
Dorinţa n-are sfârşit; în schimb mulţumirea este cea mai
mare fericire. De aceea, înţelepţii consideră mulţumirea ca o
comoară.
*
Înţeleptul care ţine strâns frânele celor şase simţuri rebele,
înhămate în el, este un vizitiu excelent.
*
Pentru cel nefericit, cuprins de boală şi veşnic strâmtorat
nu este un leac mai bun ca soţia.
*
Soţul este podoabă supremă a femeii chiar fără podoabe,
căci dacă-i lipsită de el, ea nu străluceşte chiar când e gătită.
*
Suferinţă e bătrâneţea...suferinţă e sărăcia, suferinţă e
convieţuirea cu cine nu ne e drag, suferinţă e despărţirea de cine
ni-i drag.
*
Cine se întristează de suferinţele altora, nu e niciodată
fericit; căci suferinţele nu au sfârşit: una se naşte din alta.
*
Omul are parte, rând pe rând, de bucurie şi de durere;
nimeni nu dobândeşte o fericire fără sfârşit.
*
Mai presus de realizarea tuturor dorinţelor este renunţarea
la ele.
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*
Nu căuta să te înalţi defăimând pe alţii. Caută prin propriile
tale calităţi să te deosebeşti de oamenii de rând.
SOMADEVA
Virtutea este averea celor înţelepţi.
*
Pe virtuosul căruia vrea să-i acorde favoarea sa, Dumnezeu
îl întovărăşeşte cu prieteni buni.
*
Când destinul e prielnic, el face să se realizeze uşor chiar
şi un lucru imposibil.
*
De ce mai dă destinul avere dacă o ia? Ce ciudat se joacă
el cu înălţarea şi căderea oamenilor.
Izbânzile câştigate prin merite proprii nu sunt trecătoare.
*
Ca o cioară care ciupeşte de viu pe cel căzut într-o groapă,
aşa îl roade o soţie rea şi crudă pe bărbatul copleşit de nenorocire.
*
În orice împrejurare mintea este prietenul cel mai de
seamă, nu forţa.
*
O femeie este frumoasă pentru acela care o iubeşte.
*
Totdeauna superioritatea inteligenţei triumfă asupra forţei.
*
Cei cu suflet nobil nu sunt în stare să dușmănească pe alții.
Aceasta este purtarea virtuoasă, stabilită de destin, a caracterelor
alese.
*
Totul se poate realiza prin inteligență.
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OMAR KHAYAM
Înainte de a întinde mâna unui om, întreabă-te dacă acel
om nu te va lovi într-o zi.
MENANDER
Invidiosul este propriul său duşman, căci mereu este prada
mâhnirilor pe care singur şi le pricinuieşte.
*
Nimeni nu e prietenul sau duşmanul cuiva; prietenii şi
duşmanii provin din interes.
*
Când îi merge cuiva rău, prietenii dispar.
*
După cum cei bolnavi, când suferă dureri mari, nu le mai
simt când îl văd pe medic, tot aşa, când cineva e întristat, suferă
mai puţin când vede lângă el un prieten.
*
O viaţă lungă cuprinde multe nenorociri.
*
Înainte de a acuza pe aproapele tău, cercetează mai întâi
propriile tale cusururi.
*
Mai bine să nimereşti un stăpân bun, decât să trăieşti liber
dar umil şi nenorocit.
*
Nu căuta niciodată să te faci judecător între doi prieteni.
*
Piatra de încercare a caracterului omenesc este timpul.
*
Nu se poate găsi viaţă scutită de supărări.
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*
Toţi ne pricepem să dojenim, dar nu ne dăm seama când
greşim noi înşine.
*
Tot ce gândim, spunem sau facem este destin, iar noi
purtăm scrisul lui în frunte.
*
Dacă te vei însoţi cu cei răi, vei deveni şi tu rău.
*
Ca oameni trebuie să ne aşteptăm la orice întâmplare; căci
nimic nu durează.
*
Nu este sfetnic mai bun ca timpul.
*
E greu de găsit o rudă unui sărac; căci nimeni nu recunoate
că are vreo legătură cu acela care are nevoie de vreun ajutor.
*
Totul se poate dobândi cu grijă şi osteneală.
*
Este imposibil de găsit o casă locuită, unde să nu existe
nenorociri; dar, pe când unora le dă necazuri multe soarta, altora
le dă caracterul lor.
*
Cel mai dureros lucru este ca un caracter drept să dea peste
o soartă nedreaptă în pragul bătrâneţii.
*
Dacă nu te vei încrede în duşmani, nu vei păţi nimic.
*
Mă dezgustă omul rău, când spune o vorbă bună.
*
Nu trebuie toleraţi deloc cei răi, ci trebuie să li se opună
rezistenţă; altfel, întreaga noastră viaţă va fi răsturnată cu susul în
jos, înainte de a prinde de veste.
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*
După primirea darului repede îmbătrâneşte recunoştinţa.
*
E dureros să fii fericit în viaţă şi să ai casa pustie, fără
moştenitori.
*
Când cineva se simte vinovat de ceva, oricât ar fi de
îndrăzneţ, conştiinţa îl face să fie foarte neliniştit.
*
O vorbă nepotrivită răstoarnă întreaga viaţă.
*
Se pare că dragostea întunecă mintea la toţi și celor cu
judecată şi celor lipsiţi de ea.
*
Nu se poate ceva mai nefericit decât un bătrân îndrăgostit.
*
Totdeauna cel care a fost salvat e nerecunoscător din fire.
*
Mai bine să se spună o minciună decât un adevăr rău.
*
Minciuna are câteodată în ochii mulţimii o putere mai mare
şi mai convingătoare decât adevărul.
*
Nici un mincinos nu rămâne mult timp nedescoperit.
*
Când vei dobândi câştig dintr-o afacere necinstită, să fii
încredinţat că ai luat o arvună a nenorocirii.
*
Uneori adevărul iese la lumină şi fără a fi căutat.
*
Caracterul celui care vorbeşte este acela care convinge, nu
vorba.
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*
Mânia celor ce se iubesc dăinuieşte puţin.
SANTIDEVA
Uneori când închizi uşa în faţa iubirii divine, Dumnezeu îi
pune lacăt.
KUSAMADEVA
De obicei, când cineva arată o prietenie deosebită, el
urmăreşte un anumit scop.
AXEL OXENSTIERNA
În multe împrejurări un singur duşman e prea mult şi o sută
de prieteni încă nu sunt de ajuns.
*
Relaţiile cu un prieten fals expun la primejdii, în măsura
încrederii pe care o avem în el.
*
Se pare că orice om are câte o ambiţie , dacă nu pentru
înţelepciune, cel puţin pentru fleacuri; el caută să se facă faimos,
dacă nu prin bunul simţ, atunci prin nebunie.
*
Cine face numai ce vrea face rareori ce trebuie.
*
Cu toate prudenţa noastră, nenorocirea ne vine aidoma de
unde ne aşteptăm mai puţin.
*
Nimic nu e sigur pe lumea aceasta, afară de moarte; tot
restul atârnă de un „poate”.
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*
De obicei oamenii mari au câte un viciu mare.
*
Este un vechi șiretlic al viciului să se ascundă sub aparenţa
virtuţii.
*
O memorie fericită este o însuşire aleasă; dar sunt unele
împrejurări, când ar fi de dorit ca ea să nu ne servească atât de
prompt.
*
Meritul şi norocul nu se pot împăca; ei nu pot locui sub
acelaşi acoperiş şi în toate timpurile aceşti doi duşmani au fost
văzuţi evitându-se cu o grijă extremă.
De obicei acela care ştie mai puţin, găseşte plăcere mai
mare în a contrazice.
*
Cine riscă prea mult, rareori are noroc.
*
Plictiseala este unul din lucrurile pe care le-a făcut natura,
dar pe care omul a inventat-o pentru propriul său chin.
*
Politeţea excesivă a cuiva pare uneori suspectă celui
înţelept.
*
Noi nu preţuim niciodată îndeajuns ceea ce avem şi facem
prea mult caz de ceea ce posedă alţii.
*
Adesea nu-i decât un pas de la culmea prosperităţii la
prăpastia celei mai grozave nenorociri şi pasul acesta e foarte
alunecos.
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*
Onoarea este o piatră preţioasă, în care cel mai mic defect
îi scade mult preţul. Ea este o comoară ce nu se poate redobândi,
odată ce, din nenorocire, a fost pierdută.
*
Sărăcia şi bătrâneţea sunt cele mai mari rele în viaţa
omenească.
*
Timp, loc şi noroc au avut, dar puţini sunt aceia care au
ştiut să se folosească de împrejurare.
*
Când sărăcia intră într-o casă pe uşă, stima, prietenia,
atenţiile, consideraţia ies pe fereastră.
*
Omul fericit uită azi pe acela care l-a susţinut ieri, şi nu
cunoaşte nici măcar numele aceluia care l-a ajutat la începutul
carierei sale norocoase.
*
Gelosul este de plâns, şi viaţa lui se trece căutând un secret,
a cărui descoperire îi distruge fericirea.
*
Tăcerea poate fi deopotrivă efectul stupidităţii sau al
înţelepciunii.
*
Un bogat ignorant are mai multă trecere decât un învăţat
sărac.
*
Înţelepciunea ne opreşte să judecăm după simple aparenţe,
să credem tot ce auzim, să facem tot ce putem, să spunem tot ce
ştim şi să cheltuim tot ce avem.
*
Uşurinţa de a face promisiuni şi greutatea de a le ţine sunt
aproape inseparabile.
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*
Ce inutilă este învăţătura când nu-i minte!
*
Nimic nu-i mai sincer decât conștiința și mai avantajos
decât sfaturile ei.
HITOPADECA
Ştiinţa este prietena în ţară străină, soţia este prietena din
casă, doctoria este prietena bolnavului, virtutea este prietena celui
mort.
*
Îndepărtează pe cei răi, îndeamnă la bine, păstrează
secretele, dă la iveală meritele, nu-l părăsi pe cel căzut în
nenorocire, dă când trebuie, acestea sunt semnele adevăratei
prietenii, după spusa celor înţelepţi.
*
Acela-i prieten care-i în stare să scoată din nenorocire pe
cei cazuţi în ea, iar nu cel care ştie numai să dojenească, atunci
când împrejurarea cere ocrotirea celui îngrozit.
*
Cine nu e mare când priveşte numai în jos? Dar când
priveşte numai în sus, oricine devine sărac.
*
Vai, copil ignorant, care te-ai distrat nopţile; de aceea stai
printre învăţaţi ca un bou în nămol.
*
Cel înţelept mişcă un picior şi stă pe celălalt. Omul să nuşi părăsească locul său de mai înainte fără a cerceta locul străin.
*
E greu să te cunoşti atât de bine, încât să poţi spune că eşti
capabil sau nu de ceva. Însă cine posedă o astfel de ştiinţă, acela
nu-şi pierde cumpătul nici când e la strâmtoare.
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*
Şi unui duşman, când vine în casă, trebuie să i se dea
ospitalitatea obişnuită; copacul nu refuză umbra sa nici celui care
vine să-l taie.
*
Între toate bunurile, ştiinţa se spune că este bunul suprem;
pentru că ea nu poate fi luată, e fără preţ şi nepieritoare.
*
Mama, tatăl şi prietenul: aceştia trei sunt binevoitori din
natură; ceilalţi devin binevoitori din vreun motiv.
*
Duşmancă este mama, vrăjmaş este tatăl, al cărui copil nu
e dat la învăţătură.
*
O soţie rea, un prieten perfid, un servitor care răspunde,
şederea într-o casă cu şerpi: asta-i moarte fără îndoială.
PANCATANTRA
Cerbii se însoţesc cu cerbi, boii cu boi, caii cu cai, proştii
cu proşti, deştepţii cu deştepţi. Prietenia există numai între cei care
au acelaşi caracter sau care se află în aceiaşi nenorocire.
*
Ciudat e modul de a decide al şarpelui cu chip de ticălos:
pe unul îl muşcă de ureche, iar altul îşi pierde viaţa.
*
Eşecul se datorează examinării obstacolelor. Reuşita se
datorează examinării mijloacelor.
*
Cel care-i veşnic cu mâna întinsă nu poate fi privit cu
plăcere, chiar dacă-i prieten.
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*
Cei proşti urăsc pe cei învăţaţi, cei săraci pe cei bogaţi, cei
răi pe cei evlavioşi, femeile stricate pe cele evlavioase.
*
O singură dată dacă-l văd pe om, cei înţelepţi ştiu cât
preţuieşte.
*
Unde nu e drum nici pentru vânt nici pentru razele soarelui,
până şi acolo răzbeşte cu uşurinţă inteligenţa celor inteligenţi.
*
Vorba trebuie întrebuinţată acolo unde rostirea ei aduce
folos.
*
Să ne temem de primejdie, cât timp încă nu s-a ivit. Dar
odată ce s-a ivit, să lovim fără teamă.
*
Cine nu înlătură duşmanul şi boala de îndată ce se ivesc,
acela chiar puternic fiind, este omorât de el, de cum se întăresc.
*
Mai bine un duşman învăţat decât un prieten neghiob.
*
Mai bună-i soarta unui copac uscat, ros de viermi, ars peste
tot de foc şi care stă pe un pământ sterp, decât a celui sărman.
*
Încrederea în sine, mândria, învăţătura, farmecul, mintea
sănătoasă: totul se duce, când omul e sărac.
*
Acolo unde-i prea multă stimă, fără vreun motiv lămurit,
trebuie să avem bănuială, care în cele din urmă ne va prinde bine.
*
Să nu se încreadă nimeni în duşman, chiar dacă i-a jurat
că-i va fi prieten.
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*
Cine priveşte pe femeia altuia ca pe mama sa, averea altuia
ca pe un bulgăr de pământ, pe toate fiinţele ca pe sine însuşi, acela
este înţelept.
*
Când e lovit de destin, omul îşi face prieten din duşman,
iar pe prieten îl urăşte şi-l vatămă. El ia binele drept rău şi răul
drept bine.
*
La cei înţelepţi bătrâneţea se iveşte mai întâi la minte, apoi
la corp; pe când la cei neînţelepţi ea se iveşte la corp, dar niciodată
la minte.
RAMAYANA
Într-o ţară fără stăpân până şi hoţii nu sunt în siguranţă;
pentru că doi iau prada de la unul şi mai mulţi de la doi.
*
Destinul este cauza a tot ce-i în lume; destinul este cauza
care ţine lumea laolaltă şi tot el este cauza despărţirii tuturor
fiinţelor.
*
Şi cel cu minte şi cel fără minte dobândeşte fericire datorită
destinului.
*
Se pot vedea oameni drepți foarte întristați și oameni
nedrepți fericiți.
*
Un învățător întrece în importanță zece preoți.
*
Dinaintea unui om care minte lumea se dă înapoi ca
dinaintea unui șarpe.
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*
Când dispare mintea, toate simțurile pier și ele, ca razele
reunite ale lămpii, în care se isprăvește uleiul.
*
Împreună merge moartea, împreună șade moartea; oricât
de departe am merge ea se-ntoarce împreună cu noi.
*
Pentru ucigașul unui brahman, pentru un bețiv, un hoț, sau
unul care-și calcă jurământul, e orânduită ispășirea. Dar pentru cel
nerecunoscător nu există ispășire.
BHARTHARI
Ce osteneală este aceea de a săpa o fântână când arde casa?
*
Învăţătura este frumuseţea cea mai aleasă a omului, averea
ascunsă şi tăinuită; învăţătura procură plăcere; ea dă glorie şi
bucurie; învăţătura este învăţătorul învăţătorilor; învăţătura este
prietenul celui care pleacă în ţară străină; învăţătura este onorată
de regi, nu averea.
*
Învăţătura e o perlă, o avere mare, pe care rudele n-o pot
împărţi între ele, nici hoţii fura şi care nu se împuţinează prin
dăruire.
*
Cine poate să cunoască o femeie rea, cu chipul frumos, dar
cu păcate ascunse, asemenea unui lot cu lotuşi înfloriţi, în care se
ascund crocodili.
*
Cum doreşte albina mereu alte flori, tot astfel femeia alt
bărbat.
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*
După cum flacăra lămpii luminează în sus, chiar când este
răsturnată, tot astfel năzuiește în sus cel ales și când e încovoiat de
destin.
*
Niciodată nu dispare bucuria acelora a căror minte e
luminată de fericirea mulțumirii. Însă dorința nu încetează la aceia
a căror judecată e tulburată de lăcomia de avere.
*
Lenea este marele dușman, care stă înlăuntrul nostru. Nu
se află prieten la fel ca silința; cel care-i activ nu piere.
*
Cât timp corpul e sănătos, cât timp bătrânețea e departe și
cât timp simțurile sunt în plină putere și vârsta nu e în declin,
înțeleptul să-și dea toată silința pentru a-și asigura fericirea.
*
Cei care distrug fericirea altora în folosul propriu sunt
diavoli cu chip de om; dar cei care distrug fără folos fericirea
altora nu știu cum să-i numim.
GHATAKARPARA
Nestatornic este gândul, nestatornică-i bogăţia,
nestatornice sunt tinereţea şi viaţa, întreaga lume oscilează.
PATHOZANTRA
Cel care-i veşnic cu mâna întinsă nu poate fi privit cu
plăcere.
PATENCATERA
Încrederea este temelia izbânzii.
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*
Să nu se încreadă nimeni în duşman, chiar dacă i-a jurat
că-i va fi prieten.
GIOVANI BOCCACCIO
Lucrurile rău făcute şi trecute de mult timp sunt mult mai
uşor de criticat decât de îndreptat.
*
Lucrurile care sunt fără măsură nu pot să dureze mult timp.
*
Numai nenorocirea e fără invidie în lucrurile prezente.
*
Legile iubirii au o putere mai mare decât toate celelalte; ele
rup nu numai pe cele ale prieteniei, ci și pe cele divine.
*
Orice rege trebuie cel dintâi să respecte legile făcute de el.
*
Orice lucru în sine, este bun la ceva; iar când e întrebuințat
rău poate fi vătămător în multe privințe.
*
Numai o singură dată se întâmplă ca zeița norocului să
întâmpine pe cineva cu fața veselă și cu sânul deschis.
AGATHON
Dacă toţi am fi egali din natură n-ar mai fi invidie între
oameni.
PLATO
Câţiva oameni deştepţi sunt mai de temut decât o mulţime
de proşti.
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*
Cel mai bine este să fii sănătos; al doilea să fii frumos; al
treilea să fii bogat în mod cinstit.
*
Noi trăim nu cum vrem, ci cum putem.
*
Toate le aduce timpul; timpul îndelungat ştie să schimbe
nume şi înfăţişare, natură şi soartă.
*
Un lucru ca să fie bine judecat, trebuie judecat de cei
pricepuţi, iar nu de cei mulţi.
HIPOCRATE
Ce nu vindecă medicamentele, vindecă fierul; ce nu
vindecă fierul, vindecă focul; iar ce nu vindecă nici focul, trebuie
privit ca imposibil de vindecat.
*
Când cineva face totul cu judecată şi lucrurile nu ies după
cum a judecat, el să nu treacă la altă procedare, ci să rămână mai
departe la ceea ce a hotărât la început.
PHILEMON
Trebuie să faci şi tu ceva, nu numai să-ţi pui nădejdea în
noroc.
*
Când cineva duce o viaţă fără griji, el nu atribuie fericirea
sa norocului. Dar când dă peste mâhniri şi necazuri, îndată aruncă
vina pe noroc.
*
Prefer un pic de noroc decât un butoi de minte.
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*
Dacă toţi ne-am ajuta între noi, nimeni n-ar avea nevoie de
noroc.
LIVIUS
Cu cât norocul e mai mare, cu atât trebuie să ne încredem
mai puţin în el.
PROTAGORAS
Omul este măsura tuturor lucrurilor.
VERGALIS
Cu cât o zi e mai bună, cu atât fuge mai iute din viaţa
sărmanilor muritori.
DURANT
Viaţa nu e făcută pentru fericire, ci pentru perfecţiune.
*
Prin imaginaţie şi raţiune experienţa noastră se transformă
în prevedere; noi devenim creatorii viitorului nostru şi încetăm de
a fi sclavii trecutului nostru.
TURPILIUS
Cu cât cineva se mulţumeşte cu mai puţin, cu atâta duce o
viaţă mai fericită.
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PERIANDRUS DIN CORINT
Ascunde-ţi nefericirea ca să nu bucuri pe duşmani.
MARTIALIS
Oricât de mari ar fi darurile, ele pier din pricina flecărelii
autorului lor.
*
Prea târziu vine gloria, când ești cenușă.
*
Nu te întovărăși cu nimeni prea mult. Te vei bucura mai
puțin, dar vei și suferi mai puțin.
PETRONIUS
Mai degrabă vor ţine muritorii foc în gură, decât să
păstreze un secret.
*
La ce să ne reamintim de lucruri din trecut care să ne facă
rău din nou?
*
Nu este nimic care să nu aducă muritorilor vreun folos. În
restriște lucruri ce stăteau aruncate ajung a fi prețuite.
*
Cel care invidiază pe cei fericiți se chinuiește singur.
*
Oriunde se află dulcele, vei găsi și amarul.
THEODECTES
Când soţul îşi aduce în casă o soţie, el nu ia numai o femeie
cum îşi închipuie, ci odată cu dânsa el ia şi introduce un geniu bun
sau rău.
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GIOVANNI PAPINI
Mânia e ca focul: nu se poate stinge decât atunci când e
scânteie. După aceea e târziu.
*
Gloria ce-i o şoaptă atât de scurtă în tăcerea veşniciei.
*
Cine e convins că e jos, nu se gândește să urce.
*
Pentru a iubi pe oameni, trebuie din când în când să-i
părăsim.
*
Nu se poate sta totdeauna pe munți. Abia suiți pe culmea
munților suntem sortiți să coborâm. Condamnați să
coborâm…Suirea e plătită cu coborârea.
*
Orice erou e întotdeauna singurul treaz într-o lume de
adormiți, ca pilotul care veghează pe corabie, în singurătatea mării
și a nopții, în timp ce tovarășii săi se odihnesc.
*
Din războiul etern dintre ură și iubire să iasă, cel puțin,
echilibrul justiției.
*
Moneda, care a făcut să moară atâtea corpuri, face să
moară în fiecare zi mii de suflete.
JOHANN FRIEDRICH HERBART
O mamă bună preţuieşte cât o sută de profesori.
CAECUS
Aceştia sunt cei mai răi duşmani, cu faţa veselă dar cu
inima rea, pe care nu ştii nici cum să-i apuci, nici cum să-i laşi.
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ISIDORUS
Din rău natura dă naştere la rău, după cum din viperă se
naşte iarăşi viperă.
TUCIDIDE
Nesocotinţa dă îndrăzneală, pe când chibzuinţa produce
teamă.
*
Cei care au puterea de a constrânge, n-au nevoie să recurgă
la judecată.
*
Să fim mai degrabă noi înșine un exemplu pentru alții,
decât să imităm pe cineva.
În general, e mai ușor de înlăturat restriștea decât de păstrat
fericirea.
*
Mă tem mai mult de propriile noastre greșeli, decât de
planurile adversarilor.
*
Multe lucruri plănuite rău izbândesc numai fiindcă
adversarii sunt și mai nechibzuiți; și încă și mai multe dau greș în
chip rușinos, deși păreau a fi bine chibzuite.
*
Cele mai multe izbânzi ale oamenilor sunt mai sigure dacă
se bazează pe chibzuință decât cele care vin împotriva așteptării.
*
Un stat care se folosește de legi rele, dar respectate, stă mai
presus de acela care are legi bune, dar neținute în seamă.
*
Oamenii, după cât se pare, se mânie mai tare când sunt
nedreptățiți, decât atunci când sunt constrânși.
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JULIUS CAESAR
De obicei, oamenii cred bucuroşi ceea ce le convine.
FREIDANK
Mulţi sunt lăudaţi după moarte fără să fi avut vreodată
parte de laudă pe lumea aceasta.
DEMETRIUS
Bătrâneţea este o mutilare a corpului, care rămâne întreg;
toate le are şi la toate lipseşte ceva.
*
Mulți oameni foarte învățați n-au minte.
*
Care-i răul ce însoțește pe cei care mint? Faptul că nu mai
sunt crezuți nici când spun adevărul.
*
Nu numai zeul bogăției este orb, ci și călăuza sa norocul.
*
Fiecare își fărește singur norocul.
CECILIUS
Acesta-i lucrul cel mai dureros la bătrâneţe: să simţi la
vârsta aceia că eşti nesuferit altuia.
POMPEI
A suporta înseamnă a birui destinul nostru.
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LANCTANTIUS
Să nu crezi nici că ştii tot, căci lucrul acesta este rezervat
lui Dumnezeu, nici să ignorezi tot, căci această caracteristică este
pentru animal.
PHILIPUS
Timpul scoate la lumină tot ce-i ascuns.
DIMUET
Gânditorul este un om care vede acolo unde ceilalţi nu văd.
MATHAEUS
Nu duceţi grija zilei de mâine, căci ziua de mâine se va
îngriji de sine. Ajunge zilei răutatea ei.
PLANTUS
Omul este lup pentru om (Homo homini lupus).
MANU
Omul să întreprindă necontenit acţiuni noi, oricât ar fi de
obosit, căci norocul se îndreaptă spre cel întreprinzător.
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