Мисленик 010
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Јул-август 2006.

„Варате се, господо. Традиција — то није идеологија, него метафизика. Дух
којим се Творац први пут објавио у Творевини и чију златну нит носимо у својим
срцима као знамење свог порекла, као печат својих дужности, као завет.”

(Богдан Десница)

„Банализација је један од најподмуклијих облика уништавања Смисла.”

(Владимир Путник)
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„Божанско није у ономе ко је предмет дивљења, него у ономе ко се диви.”

(Сократ)

„Продај се, али не дозволи да будеш потпуно купљен, јер те онда други, касније,
неће пазарити.”

(Зогу, албански краљ)

„У врхунској политици не постоје случајности, а и када се оне догоде део су
прецизно осмишљеног планирања.”

(Френклин Рузвелт, амерички председник)

„Отаџбина – то је збирка обавеза, како у рату, тако и у миру.”

2/7

Мисленик 010

(Ј. Колаковски)

„Национализам српски је универзалан хришћански, никад уски и глупи
шовинизам.”

(Св. владика Николај Велимировић)

„Гајио је према томе неку врсту страсти. Џентлмен, говорио је, брани изгубљену
ствар.”

(Владимир Тасић)

„Ту се одлучује да ли ће човек постати мањи од мрава или нешто више од
човека.”

(Џон Дан)
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„Барјактари смо наступајућег, док се у нама здружују страдање и слава.”

(Хосе Ортега и Гасет)

„Не следи путеве акције због добитка нити одступај од путева акције због
губитка: ако си веран себи, ако потпуно јеси — ти ништа више не можеш добити,
нити изгубити.”

(Драгош Калајић)

„Личне библиотеке погодују размишљањима о животу и смрти. Долазиле су
ми до руку као делови душа људи страдалих у том страшном времену које је
претходило.”

(Вјачеслав Иванов)

„Покаткад верујем да ништа нема смисла. На једној мајушној планети, која јури
према нечему већ милионима година, рађамо се у болу, растемо, боримо се,
разболевамо, патимо, другима наносимо бол, вичемо, умиремо, умиру и други
и рађају се да би почели поново бескрајну комедију. Да ли је то тако, стварно?”
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(Ернесто Сабато)

„Нови Потоп – потонуће народа у сопствену масу и човека у сопствено
несвесно.”

(Бела Хамваш)

„Ви свеједно не знате шта с тим животима да радите. И где год да погледате,
свеједно гледате у ватру у којој гори ваш живот. Милосрђе је у томе што уместо
крематоријума имате телевизоре и супермаркете. А истина је у томе да је
њихова функција иста.”

(Виктор Пељевин)

„Самоубиство је основни философски проблем данашњице.”

(Албер Ками)
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„Нема толико великог проблема да се од њега не може побећи.”

(Snoopy)

„Превише је мудар да повремено не би правио глупости.”

(Оскар Вајлд)

„Замењујем тугу храброшћу, сумњу извесношћу, безнађе надом, пакост
добротом, кукњаву дужношћу, скептицизам вером... Време је да се већ једном
побунимо против свега што запањује и што суверено влада нама. Са
сигурношћу победника стежем бич срџбе и присебности која умирује, и чекам
без страха та чудовишта, као њихов богомдани укротитељ.”

(Лотреамон)

„Оне које смо повредили обично и замрзимо, па не желимо да их наше очи икад
више виде.”
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(Џон Куци)

„Нека те не погађају растанци. Они су неопходни пре следећег сусрета. А
поновни сусрет, после неколико тренутака или животних доба, известан је
међу пријатељима.”

(Ричард Бах)
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