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Јануар-фебруар 2006.

„Ако ме је истина оставила на цедилу, моја једина одбрана је да јој останем
веран.”

(Бела Хамваш)

„Не признајем други знак надмоћности осим доброте.”

(Лудвиг ван Бетовен)
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„Погледајмо се у лице! Ми смо Хиперборејци. С оне стране Севера, леда и
смрти – тамо је наш живот, тамо је наша радост!”

(Фридрих Ниче)

„Под ударима непријатељства, када те обузимају тескоба и малодушност,
осећај безнађа и усамљености — поглед упути ка звезданим катедрама које
нас надахњују лекцијама сувереног спокојства и небеске ведрине. Тамо је
наш дом.”

(Драгош Калајић)

„‘Зло се појављује најпре као Луцифер, да би се затим претворило у Ђавола и
завршило као Сатана.’ То је низ који иде од светлоноше преко делитеља до
ништитеља; или, у области самогласника, троструки акорд: U, I, A.”

(Ернст Јингер)

„Немојте мислити да сам ја дошао да нарушим закон или пророке; нисам ја дошао
да рушим него да испуним. Јер вам уистину кажем: док небо и земља не прођу
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неће нестати ни једне јоте, или једне саме црте од слова из закона, а да се све
не испуни.”

(Мт. 5: 17)

„Наш положај је толико трагичан да смо изгубили право на песимизам. Будимо
достојни трагедије која нас је погодила. Не дајмо да се угаси светлост!”

(Драган Недељковић)

„Без заштите општег добра не може бити ни индивидуалне среће ни напретка.”

(Урош Предић)

„Паметан нађе начин, а будала изговор.”

(Аноним)
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„Треба увек имати у виду да у несвесном слоју сваког човека, па и
најсавременијег, дрема душа предака, која сеже до најстаријих времена.”

(Николај Берђајев)

„Мултикултурализам? Супер! Само, где је Толстој у Зулу племену, нађите ми
Пруста међу Папуанцима!...”

(Сол Белоу)

„Every Serbian is a gentlman.”

„Сваки Србин је џентлмен.”

(Жозеф Ренак, француски политичар и путописац,

„Vouage en Orient”, Париз, 1879)
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„Човек увек може да буде добар према људима до којих му није стало.”

(Оскар Вајлд)

„У области радикалне културе за младе ништа се не продаје тако добро као
правилно дозиран и политички коректан бунт против света у којем влада
политичка коректност и све је дозирано за употребу.”

(Виктор Пељевин)

„Нису схватили да живимо у времену када су непотребне ствари наша једина
нужда.”

(Лорд Хенри Вотон, јунак онога који се презивао Дивљи)

„Је ли лепа?”

„Понаша се као да јесте. То је случај с већином Американки. У томе је тајна
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њиховог шарма.”

„Кад се пређу извесне године, све везе су озбиљне. Као срчани напади.”

(Џ. М. Куци)

„Verba volant, scripta monet.”

„Речи лете, списи остају.”

(Латинска пословица)

„Теби, која си знала да се велике ствари не рађају у малим лудилима и да се
дела могу мерити искушењима у којима су настајала.”

(Аноним: Једна посвета)
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„Генијалан је, дакле трагичан.”

(Аноним)
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