
Miłość –
źródło uczuć wyższych i niższych

Serce, jak firmament, ma swoje meteory, 
swoje komety, swoje błyskawice.

Allais, Alfons

Czy seks jest nieprzyzwoity? 
Tylko wtedy, gdy robisz to jak należy.

Allen, Woody

Każde serce jest zdolne do tego, by zakwitnąć kwiatem miłości.
Anonim

Najszlachetniejsze serce jest to właśnie, 
które prędzej da się skaleczyć, niż samo zadraśnie.

Asnyk, Adam

Miłość nawet z resztek nocy 
potrafi zbudować piękny gmach dnia.

Bartoszewski, Wojciech

Miłość wymaga wszystkiego – i ma do tego prawo.
Beethoven, Ludwik van

Muzyka powinna zapalać płomień w sercu mężczyzny  
i napełniać łzami oczy kobiety.

Beethoven, Ludwik van
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Nasi najbliżsi

A jednak istnieje małżeństwo, które sprawia mężczyźnie 
niekłamaną radość – zaślubiny jego córki.

Achard, Marcel

Dzieci są teraz w domu tyranami, a nie pomocą.
Arystoteles

Jeśli miłość jest dzieckiem, 
przywiązanie jest dojrzałym człowiekiem.

Balzac, Honoré de

Istnieją kraje tak słabo rozwinięte, 
że darowanie im niezależności miałoby taki sam skutek, 

jak darowanie dziecku brzytwy.
Lord Beaverbrook

Dzieci czynią człowieka nieśmiertelnym już na ziemi.
Borgese, Giuseppe Antonio

Demokracja nie powinna iść tak daleko, 
żeby w ro dzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem.

Brandt, Willy

Nie masz nic na świecie wdzięczniejszego nad obcowanie  
ze swymi krewniakami i krewniaczkami.

Brantôme, Pierre de Bourdeille
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Gdy kobieta przestaje przypominać dziecko, 
przestaje być kobietą.

Bunsch, Karol

Ojciec jest głową rodziny, a matka jej sercem.
Bułatowicz, Józef

Prać swoją brudną bieliznę w rodzinie.
Casanova Di Seingalt, Giovanni Giacomo

Każdy jest synem swoich czynów.
Cervantes, Miguel de

Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym.
Chaplin, Charlie

Będąc dzieckiem, byłem szczęśliwy, bawiąc się zabawkami 
w pokoju dziecinnym. Byłem też coraz bardziej szczęśliwy, 

stając się dojrzałym mężczyzną. Ale czas szkoły to czas 
ciemności, czarna dziura na mapie mojej życiowej podróży.

Churchill, Winston

Dziecko staje się dorosłym z chwilą, gdy zda sobie sprawę, że ma 
prawo nie tylko do tego, by mieć rację, ale również, by się mylić.

Curtis, George

Drodzy są rodzice, dzieci, krewni, domownicy, 
ale miłość wszystkiego zawarła w sobie ojczyzna.

Cyceron
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Im bardziej człowiek trzyma się prawdy, 
tym mniej może liczyć na to, że mu uwierzą.

Galsworthy, John

Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, 
bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi.

Goethe, Johann Wolfgang von

Chcecie wyzwolić się od prawdy? Zduście ją słowami.
Goethe, Johann Wolfgang von

Kłamstwo głoszone jako prawda doprowadza do wściekłości.
Gogol, Mikołaj

Chociaż kłamstwo jeszcze istnieje – doskonali się tylko prawda.
Gorki, Maksym

Możni lubią pochlebstwa; 
nie znają smaku  prawdy i strawić nie mogą rozumu.

Gracian Y Morales, Baltazar

Spostrzegamy i wytykamy bliźniemu tylko te błędy, 
z których sami nie możemy wyciągnąć żadnych korzyści.

Guareschi, Giovanni

Gdy mowa o wolnych zawodach, 
„wolność” owa brzmi raczej ironicznie.

Hesse, Hermann
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Kłamstwo jest chyba bardziej nagie niż prawda, 
albowiem stale od niej szat pożycza.

Sienkiewicz, Henryk

Są uczeni – sadyści, którzy chętniej wyszukują błędy, 
niż stwierdzają prawdę.

Skłodowska-Curie, Maria

Dopóki żyje, człowiek błądzić może, ale jest głupcem, 
kiedy trwa w uporze.

Sofokles

Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.
Sokrates

Pogląd, że mężczyzna nie może stale kochać tej samej kobiety, 
jest tak samo fałszywy jak pogląd, że skrzypek dla odegrania 

tego samego utworu musi mieć kilka instrumentów.
Spoerl, Aleksander

Błądzić jest rzeczą ludzką, lecz trwać w błędzie – szatańską.
św. Augustyn

Prawda budzi nienawiść – czemu?
św. Augustyn

Jeśli zamkniesz drzwi przed wszelkim błędem, 
prawda zostanie za drzwiami.

Tagore, Rabindranad
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Lepiej żyć trwożnie z Bogiem niż śmiało z nicością.
Przerwa-Tetmajer, Kazimierz

Bądź zawsze wierny prawdzie, nawet jeśli jest dla ciebie 
niewygodna, bo stanie się jeszcze bardziej niewygodna, 

gdy ją spróbujesz ukryć.
Russell, Bertrand

Wiara plus nadzieja to furtka dla możliwości.
Różanek, Zbigniew

Jeśli nie można kochać wyłącznie jednej osoby przez całe życie, 
niech przynajmniej będzie szereg lat, 

gdy wierzy się w taką możliwość.
Sand, George

Na wszystkie trucizny świata istnieje tylko jedno lekarstwo: 
wiara.

Schroeder, Rudolf

Człowiek, który w nic nie wierzy, boi się wszystkiego.
Seneka

Karą kłamcy nie jest to, że mu nikt nie wierzy, 
lecz to, że sam nie potrafi nikomu uwierzyć.

Shaw, George Bernard

Nawet najsprytniejszy człowiek uwierzy w to, 
w co pragnie wierzyć, 

wbrew wszelkim faktom i wszelkim podręcznikom świata.
Shaw, George Bernard
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Są tylko trzy istoty godne szacunku: kapłan, wojownik, poeta. 
Wiedzieć, zabijać i tworzyć. 

Wszyscy inni są do obciosania i pańszczyzny, 
stworzeni do obory, 

czyli do wykonywania tak zwanych zawodów.
Baudelaire, Charles

Nie z mądrości, 
lecz z błazeństw naszych przodków winniśmy się uczyć.

Bentham, Jeremy

Trzeba niekiedy wiedzieć,
 jak daleko można się posunąć za daleko.

Bernard, Tristan

Siła fizyczna to dzieło przyrody; ale umieć doradzić to, 
co korzystne dla ojczyzny, to właściwość duszy i rozumu.

Bias z Prieny

Żyję na tym świecie zbyt długo, by wiedzieć, że należy przyjrzeć 
się uważnie po raz drugi wszystkiemu, co na pierwszy rzut oka 

budzi moje zaufanie bez zastrzeżeń.
Billings, Josh

Polityka nie jest nauką ścisłą.
Bismarck, Otto von

Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym 
zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym.

Bloch, Augustyn
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Nauka może najwyżej powiększyć klatkę, w której żyjemy; 
tylko wiara jest zdolna ją otworzyć.

Senaux, François

Czymże jest życie, jeśli nie szeregiem natchnionych szaleństw? – 
Trzeba tylko umieć je popełniać! A pierwszy warunek: 

nie pomijać żadnej sposobności, bo nie zdarzają się co dzień.
Shaw, George Bernard

Kto nie potrafi się uczyć – naucza.
Shaw, George Bernard

Kogo bóg chce zgubić, temu wpierw rozum odbiera.
Sofokles

Jednym z najpocieszniejszych głupstw jest to, że ludzie zawsze 
są przekonani, iż wiedzą wszystko, co im trzeba wiedzieć.

Stendhal

Nic na świecie nie zostało tak sprawiedliwie rozdzielone jak 
rozum: każdy uważa, że otrzymał dostateczną porcję.

Tati, Jacques

Mądrzy są wszyscy ci, którzy poznali zarówno potrzebę, 
jak i granice wiedzy wszelkiej, i którzy zrozumieli, 

że miłość jest większa niż wiedza.
Tillich, Paul Johann

Nauka to pokarm dla rozumu.
Tołstoj, Lew
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