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Мисленик 26

Приредио: Бане Велимировић

„Чинимо више добра оним што јесмо него оним што чинимо.“ Отац де Фуко

„Човек је изгубио личност, изгубио моћ резоновања, он се компјутеру обраћа као хроми
инвалид протези.” Морозов
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„Стварност у коју се не улаже пажња постаје нестварна. Пажња продубљује и
дебанализује живот, она је алхемијски процес. Открива чудо у обичном.” Владимир
Пиштало

„Будућност је увек скривена у прошлости. Само нас заблуде о линеарном времену,
антропоцентризам нашег умствовања о такозваним димензијама, спречава да прошлост
видимо испред себе, а будућност као нешто кроз шта смо већ прошли.” Борислав Пекић

„Културни идентитет ће се родити кад престанеш да га тражиш.” Витолд Гомбрович

„Интелектуална послуга, често, хрли ка ономе ко је најјачи. То је тужно, али није
парадоксално.” Милован Данојлић

„У општем интересу није да људи изгубе сваку моћ критике према једном политичком
човеку, и пођу за њиме као заљубљени и омађијани. Идоли у политици, као и иначе,
опасни су стога што обустављају процес расуђивања код својих обожавалаца.” Слободан
Јовановић
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„Границе и респект од граница су ту да би штитили слабије. У том смислу, одбрана
граница је акт хуманости. У свету без граница тријумфују само јачи.” Конрад Паул
Лисман, аустријски филозоф

„Кад човек остари, лекови се намноже као гамад.” Иво Андрић

„Заиста важно је оно што чиниш са оним што поседујеш.” Х. Џ. Велс

„Гласине су као муљ који временом претвара дубоку воду у плитку бару.” Чингиз
Ајтматов

„Гордост је корен свих грехова.” Јевгениј Водолазкин

„Ако се човек осами у молитви и при том колико год може ограничава себе у јелу,
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спавању и контакту са људима, ако у свој ум не пушта испразне мисли а у срце страсна
осећања, зачуђујуће је како ће брзо открити да је, осим њега и осталих људи, у свету још
Неко присутан. Тај Неко стрпљиво чека да на Њега обратимо пажњу усред наше
непрекидне јурњаве кроз живот. Чека зато што Бог никада и ником не намеће Своје
друштво. Ако човек настави да се правилно моли, његовом духовном виду откриће се
чудесне појаве и слике.” Тихон Шевкунов

„Нека се други поносе оним што су написали. Ја ћу се поносити оним што сам прочитао.”
Борхес

„За сељака је мисао као развратна жена, мајсторије зна а душу не милује.” Максим Горки

„Свему дође час. Само треба умети чекати и препознати.” Богдан Десница

„Мајка је нешто посебно. Више од маме. Сигурније, чвршће. Бедемастије. Уточиште.
Утјеха. Довољно слаба да ти опрости и да те угрије, а јака да те пусти да гријешиш.”
Весна Капор
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„Верујем да бих знао.” Анселмо Кентерберијски, XI век

„Зар није све тајна? И атом и ћелија, и васиона и човекова психа? Тајна ме испуњава и
смислом и радошћу.” Владета Јеротић

„Та дела, као и дела свих наших књижевника после рата, отета су крајњим напором
воље и снаге од ћутања и пропадања у ,нашим приликама’, у којима су толики таленти
сломљени и сатрти.” Милош Црњански<

Објављено: недеља, 17. април 2016, 18:37h

5/5

