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Приредио: Бане Велимировић

„Има оних који су у заблуди: пребројавају богове и тако деле Сваргу. Род ће се њих, као
безбожника, одрећи. Зар Вишњи, Сварог, и други богови представљају мноштво? Бог је
један и бројан. И нека се нико не усуди да то мноштво одваја и при том тврди да ми
имамо много богова.” Велесова књига

„Земно не може излечити земне.” Светоотачка мисао
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„Много пута сам зажалио због речи које су уста моја изговарала, али због ћутања никад
нисам зажалио.” Свети Арсеније Велики

„Смирење је права загонетка за овај свет.” Тихон Шевкунов

„Бог не воли плашљиве људе.” Алипије, игуман Псковско-печерске лавре

„... Силом се Бог не моли. Добра реч отвара гвоздена врата. Лепим начином
досеже духовни пастир даље но што би могао силом доћи. Насилно је пак све
оно што хоћемо да неко учини, а не зна зашто.” Свети Јован Златоусти свештеницима

„А можда величанственост степских ноћи рађа у душама велике стихове. Јер шта је
поезија до самопотврђивање људског духа у светском пространству.” Чингиз Ајтматов
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„Нема празних светова. То чега нисмо свесни није непостојање, него постојање без нас.”
Мирослав Антић

„Очито је да се данас не може живети од књижевности, али све очигледније је да не
може ни без ње.” Тања Ступар Трифуновић

„Народ коме више није стало до литерарног наслеђа постаје варварски.” Т. С. Елиот

„Ако изгубимо култ читања књига, довешћемо у питање слободу изражавања и критичку
мисао. Добићемо орвеловски свет, у коме људима-роботима управљају неке невидљиве
силе. Ако једно друштво велика књижевна дела замењује телевизијским серијама, онда
смо у опасности да изгубимо оно највредније: слободу да мислимо.” Марио Варгас Љоса

„Смрт и није друго до то: мало ваздуха, свега један добар дах, који више не можемо да
ухватимо.” Иво Андрић
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„Хоћеш ли да знаш ко си? Не питај. Деловање ће те одредити и усталити. Из свога
деловања ћеш сазнати.” Гомбрович

„Постоји разлика између онога од чега се живи, и онога за шта се живи. Песник је, више
од других, свестан те разлике. Ослонац тражимо у себи, у тајној вери, у мудрој
стрпљивости.” Милован Данојлић

„Лицемерје је нешто више од самог зла: реч је о самозаштити зла. Заиста, лицемерни не
стварају, а спречавају и друге да стварају.” Никос А. Мацукас

„Уживање у животу је озбиљна ствар и тражи одређене припреме. Изузев неких
поклоњених момената среће који дођу ниоткуда.” Владимир Пиштало

„Све што видиш јесте сад. Јуче се неће завршити пре сутра, а сутра је почело пре десет
хиљада година.” Виљем Фокнер
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„Од свих живих бића, једино је човек кадар да се смеје.” Аристотел

„То је страшно. Човек ништа не понесе са овог света. Чак ни успомене... Па ипак, треба
да искажемо најдубљу захвалност природи зато што нам је дала моћ да памтимо. Шта би
човек без сећања?... Тај живот. Поживело се, ако нормално рачунамо. Иначе, неко ће
сутра, неко прекосутра. Неко кроз пет, неко кроз десет година. Душа се, као звезда,
откине. Нека засјаји, нека ни то. Али добро је и оволико, и овако, кад човек помисли шта
је све претурио преко главе.” Данило Николић

„О, све што прође вечност једна бива.” Бранко Миљковић <
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