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МАЛА ПРИРУЧНА РИЗНИЦА

Мисленик 18–20

„Постоји два начина да човека учините бескућником. Први, да га истерате из његове
куће или да му кућу уништите. Други, да га натерате да његова кућа буде иста као било
која друга.” Ноам Чомски

„Код нас нема великих тема јер наши аутори не превазилазе дух послушног
среског начелника.” Милан Кашанин

„Све може бити. Али једно не може: не може бити да ће посве и заувек нестати великих
и умних, а душевних људи који ће за божју љубав подизати трајне грађевине, да би
земља била лепша и човек на њој живео лакше и боље. Кад би њих нестало, то би
значило да ће и божја љубав угаснути и нестати са света. То не може бити.” Иво Андрић
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„Храброст се испољава у делима, а не у речима; она није блеф, ароганција или лудило.
Храбар човек је онај који се усуђује да чини оно што сматра исправним, и прихвата
последице својих поступака, биле оне политичке, социјалне или личне.” Пауло Коељо

„Буди храбар и сачекај. Сутра ће на твој прозор опет закуцати Sol Invictus. Непобедиво
Сунце.” Хиперборејска мудрост

„Човек може да се покори другоме из два разлога: из страха да не буде кажњен, или из
љубави. Покоравање које произлази из љубави хиљаду пута је моћније него страх од
казне.” Махатма Ганди

„За сва своја разочарања човек је, пре свих, крив сам. Свако разочарање поуздан је
знак олакости приликом очаравања.” Владимир Путник

„С обзиром да осећа како је оно што тиранија настоји да погоди у њему његова
мужевна душа, његов мушки елемент, у класичном смислу те речи, пол мушкарца
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се маскира, прикрива се, поженствењује се, како би побегао од претње.” Курцио
Малапарте

„Болестан је од досаде каква обузима оне којима живот ништа не ускраћује.” Оскар
Вајлд

„И звери су лепе животиње, само не смемо да се плашимо да у опасном видимо лепоту.”
Ернст Јингер

„Да ли то сузи твоје око?! О, не, стисни зубе и поносно дигни главу. Нека твојим кораком
корача Србија која почива ту. Она нема другог корака осим твог, а ни ти немаш бољу
Србију од те.” Бранислав Матић (на острву Виду, крај Крфа, 2007)

„Поезија је нераскидиво везана за душу. Саткана је од тананих нити душе пјесника, а
настањује се и живи у души читаоца. Зато је тврдоглаво одбијање да се поезија чита
најтачније мјерило нечије oбездушeности.” Радомир Милић
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„Треба писати увек само о ономе што се воли. Заборав и ћутање су казна коју досуђујемо
свему што је недостојно и свакидашње на овој шетњи кроз живот.” Ернст Ренан

„Уметност је одувек била та мала пукотина из света прозаичности у свет којем ми
истински припадамо, ма колико били затрпани свакодневним баналностима.” (Милан
Туцовић, сликар)

„Кад неко у Београду каже ’добро дошли!’ то збиља значи добродошлицу!” Сју Ворен

„Да бисте открили онај прави, заводљиви балкански дух, то мора да буде у Београду. То
је град у којем гостољубивост пуцкета у ваздуху.” CNN Treveler

„Београдска гостољубивост никако се не може побркати са снисходљивошћу или
блазираном сервилношћу. У београдску гостољубивост уграђена је врховна тајна
београдског шарма, која подразумева духовитост, хумор којим је побеђен чак и пакао,
’опуштеност’ која је ослобађајућа чак и кад прераста у немар.” Светлана Њекрасова
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„Видео сам Град патуљака,

Видећу и Град џинова.

Али живећу у Граду на води

Тамо, кажу, патуљци порасту,

а џинови се, смехом, смањују.

Коме од тога више треба?” <

(Из романа „Друид из Синдидуна” Владислава Бајца)
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