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Март 2006.

„Ако је ово мрачно доба судбина и ако је она неопозива, једино што могу учинити
је да сачувам чистоту свога живота. Ако има излаза, једино је у томе што се
сопственом чистотом призива чистота света.”

(Бела Хамваш)

„У свим временима постоје две теорије о човековом пореклу: она која то
порекло тражи горе, и друга која га тражи доле. Обе су истините; човек се
сврстава прихватајући ову или ону.”
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(Ернст Јингер)

„Свет пролази кроз богоостављеност. Тешко је схватити тајну
богоостављености света и човека. Не треба рационализовати ту тајну; и ова
најтајанственија чињеница се тиче традиционалног учења о Божјој
Промисли. (...) Богоостављеност света је његова тегоба. Франц Баадер је
говорио: тегоба значи да Бог недостаје.”

(Николај Берђајев)

„Прво што је нужно чинити јесте живот: стил треба живети.”

(Фридрих Ниче, у писму Лу фон Саломе, 1882)

„Неукус је верна слика овог лудог и неуравнотеженог доба. Он се огледа у
уметности и у литератури, у друштвеном животу, да не говорим о политици.”

(Урош Предић)
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„Демократија је кад некомпетентна већина изабере корумпирану мањину.”

(Џорџ Бернард Шо)

„Не кради државу, јер је скупо плаћена. Браћа твоја су изгинула у ратовима
бранећи државу – како се ти усуђујеш красти и поткрадати ту прескупу
тековину? Ова је држава и њихова колико и твоја, и више је њихова, јер су
платили више од тебе, више су уложили у њу него ти.“

(Св. владика Николај Велимировић)

„Развијај у себи моћи гипкости и чврстине бића, као да је у питању израда
ванредног мача у највишим радионицама умећа. Сама гипкост је поводљива, а
сама крутост је ломљива. Неопходно је поседовати обе особине: гипкост која
служи чврстини, онемогућавајући преломе — и чврстину која служи
гипкости, сузбијајући подвијања.”

(Драгош Калајић)

„Исту битку у облацима глуви ће протумачити само као севање муња, а слепац
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само као грмљавину.”

(Џорџ Сантајана)

„Живимо у свету савршених средстава и нејасних циљева.”

(Алберт Ајнштајн)

„Зло – каже Платон – долази у државе од тога што свако понаособ не
извршава свој задатак. То је пресудно: pa seautou prattei. Изгледа ми
задивљујуће, на пример, то што Дон Хуан препушта свом срцу да клизи по
многоликом женском свету. Разбеснело би ме када би Дон Хуан теоретисао о
љубави. Не: нека ради оно за шта је створен!”

(Хосе Ортега и Гасет)

„Не рекламирају се ствари већ обична људска срећа. Увек се приказују срећни
људи, само је у различитим случајевима та срећа изазвана куповином
различитих предмета. Зато човек не иде у продавницу по ствари, него по ту
срећу, али њу тамо не продају.”
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(Виктор Пељевин)

„Friend in need – friend indeed.”

„Пријатељ је онај ко је уз вас у невољи.”

(Америчка изрека)

„Потпуна искреност је пут ка оригиналности.”

(Шарл Бодлер)

„Жене се заљубљују ушима, мушкарци очима.”

(Оскар Вајлд)
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„Опиши нас као пол”, зачикавала га је она.

„Сфинге без тајни.”
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