Мудре изреке великих умова

Књиге, браћо, књиге, а не звона и прапорце!
Оне сад на земљи и мору царствују и премудре законе дају! Оне војују и побеждавају!
Доситеј Обрадовић

Када се почне старити, једино мисао људска
почиње да се чини узвишена.
Човјек са годинама, све мање воли оно што је
близу.
Милош Црњански

Ја сам одабрао да прођем кроз згуснуто трње
и проћи ћу макар из њега изашао сав крвав и подеран, али послије мене другима ће стаза бити позната
и они ће много лакше кроз њу проћи.
Вук Ст. Караџић
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Ми смо најзамршенији народ на свијету, живимо мирно страдамо нагло.
Стотину пута се покајеш за нешто што си рекао, а никад за оно што си прећутао.
Постоје три страствена људска порока: новац,
коцка и власт. Власт је најтежи порок. Због ње се
убија, због ње се гине, због ње се губи људски лик.
Она је дух из Аладинове лампе који служи свакој будали која га држи. Одвојени не представљају ништа,
заједно коб су људска.
Меша Селимовић

Здравље је темељ свакој људској срећи и
срећни су сви који су кроз живот прошли без болести.
Ништа толико не сатире умно и телесно здравље, моралну јачину и материјално благостање човјеково, као неразумијевање оних узрока, због којих то
потиче, и непознавање начина којим се ти узроци отклонити могу.
Васо Пелагић

Шта је човјеку ђаво, то је Енглеска Европи.
Ћуд је женска смијешна работа, стотину ће
преврнути вјера да учини што јој срце жуди.
Његош

Јао нама који смо изашли ван себе и мрзнемо
се напољу.
Сретен Стојановић
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Волим све истине које нису обавезне.
Бранко Миљковић

Наше време је сигурно и паметније и вредније у
књигама него у стварности.
Десанка Максимовић

За разлику од славе, част никад није шумна, бурна, никад не значи безусловни климакс и првенство. А
кад је у питању осећање части, онда смо дефинитивно
унутра у човеку, у једном искључиво активном процесу. Осећање части и љубав за част то је самопоштовање
човека зато што осећа да је поштовалац великих ствари, да на крају позива свога види идеал и Бога.
Исидора Секулић

О три ствари не хитај да говориш: о Богу – док
не утврдиш веру у њега, о туђем греху – док се не сетиш свога и о сутрашњем дану – док не сване.
Николај Велимировић

Јер као и у животу, искреност је у књижевности
прва врлина.
Јован Скерлић

Човек и народи тражили су, увек кроз историју, у
другом Сотону, развијајући до фанатизма мржњу према другом човеку и другом народу. Тако су и настајали,
трајали и данас трају ратови – они неће ишчезнути, према
хришћанском Светом писму, до краја света и века.
Владета Јеротић
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