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∗∗∗∗ Ani hlúpi ľudia neurobili na svete toľko zmätkov, 
koľko múdri ľudia, ktorí si boli príliš istí svojou 
múdrosťou a spoliehali sa iba na ňu. 

∗∗∗∗ Básnické metafory sú zduchovnene plody 
konkrétnych skúseností. 

∗∗∗∗ Čím viac otázok kladieš sám sebe, tým menej ich 
budeš musieť klásť druhým. 

∗∗∗∗ Irónia je najlacnejšia zbraň... Jediná zbraň, ktorá 
nehrdzavie je láska. 

∗∗∗∗ Je lepšie začať niečo s pochybnosťami a skončiť s istotou, ako opačne...  
∗∗∗∗ Čím je človek múdrejší, tým pokornejší sa stáva. 
∗∗∗∗ Jedno z pravidiel pre život: nesmieš sa nikdy cítiť v bezpečí. 
∗∗∗∗ Každá myšlienka je pokus o rozlúštenie niektorej záhady. 
∗∗∗∗ Kto sa nedopustí žiadnej hlúposti, nie je taký múdry, ako si to myslí. 
∗∗∗∗ Ľahostajnosť je najmiernejší stupeň neznášanlivosti. 
∗∗∗∗ Najhorší spôsob hlúposti je pevné presvedčenie, že som múdry. 
∗∗∗∗ Najviac dáš tomu, komu dáš nádej... Nenávisť zaberá veľa času. 
∗∗∗∗ Ozajstná báseň je úplne osobný pozdrav každému, kto ju dokáže chápať. 
∗∗∗∗ Pravda nedôveruje duchaplnosti... Slová sú listy na strome života. 
∗∗∗∗ Priateľstvo predpokladá čestnosť. Lotri sa môžu spojiť, ale nie 

spriateliť. 
∗∗∗∗ Rozprávanie je hlasné uvažovanie, myslenie najtichšia reč. 
∗∗∗∗ Trpezlivosť nie je apatia a neúčasť, ale naopak úsilie a sústredenosť. 
∗∗∗∗ Umenie je už dávno osvedčená cesta k nájdeniu pravdy. 
∗∗∗∗ Vo svete morálnych hodnôt nezvíťazí ten, kto dravo útočí, ale kto 

trpezlivo čaká. 
∗∗∗∗ Zármutok nie je zlý. Zlé je iba zúfalstvo. 
∗∗∗∗ Poznaj sám seba − a posúď spravodlivo, či stojíš za to, aby ťa poznávali 

aj druhí.  
∗∗∗∗ Telu slúži šťastie a spokojnosť, ale silu ducha prebúdza, povznáša 

a rozvíja iba nepokoj, žiaľ a bolesť. 
∗∗∗∗ Neobzeraj sa stále! Omnoho dôležitejšie než to, čo vidíš okolo seba, je 

to, čo máš v sebe.  
∗∗∗∗ Tým väčšie budú tvoje zásluhy, čím viac lásky a nadšenia vkladáš do 

každej práce.  
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