Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak,
az okosak meg tele vannak kételyekkel.
Bertrand Russell

Az élet előttem áll, és nem látok tőle semmit.

Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod,
hogy igaz.
Márai Sándor

- Pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb része.
- Melyik az a rész?
- Az, amikor te meg én mi leszünk.
Micimackó c. film

A világ olyan, mint egy tükör. Látod? Mosolyogsz, és a
barátaid visszamosolyognak.

Naná, hogy normális vagyok.
A hangok is megmondták.

Csak az igazi barát figyelmeztet rá, hogy maszatos az arcod.

Épp amikor kezdtem megszokni a tegnapot, hát nem eljött a
mai nap?!

Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha, remény, csalódás,
küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig
a jót, a szépet, s meg nem találni - ez az élet.
Madách Imre

Igazi barátod az, aki a hátad mögött is csak jót mond rólad.
Sam Ewing

Nem akartam én beléd szeretni, feltételezem, hogy te sem
határoztad el előre. De amikor találkoztunk, világos volt, hogy
egyikünk sem ura annak, ami velünk történik. Egymásba
szerettünk, annak ellenére, hogy sok mindenben különböztünk,
és ezzel valami rendkívüli, gyönyörű dolog vette kezdetét.
Velem egyetlenegyszer történt ilyesmi, ezért van az, hogy
minden együtt töltött perc oly mélyen az emlékezetembe
vésődött. Soha nem felejtem el egyetlen percét sem.
Nicholas Sparks

Nem az az igazi kín, amikor könnyektől el vagy ázva, hanem
mikor belül sírsz, és mégis mosolyogsz.
Chester Bennington

Mindig van másnap, és az élet lehetőséget ad nekünk arra,
hogy jóvátegyük a dolgokat, de ha tévedek, és csak a mai nap
van nekünk, szeretném elmondani neked, mennyire szeretlek, és
hogy sosem felejtelek el.
Gabriel García Márquez

Hajszolom a tudást, de ő a gyorsabb.

Szerelem nélkül nem lehet élni. De oxigén nélkül nehezebb.
Doktor House c. film

Az élet egy sz@r játék. De a grafikája nagyon ott van!

Sok ember fog ki- és besétálni az életedbe, de csak az igaz
barátok hagynak lábnyomot a szívedben.
Eleanor Roosevelt

Akkor szeress a legjobban, amikor a legkevésbé érdemlem meg,
mert akkor van rá leginkább szükségem.

Rád várni olyan, mint esőre várni aszályban: hasztalan és
időrabló.
Los Angeles-i tündérmese c. film

Az este, ahogy feküdtem az ágyamban, és bámultam a
csillagokat, arra gondoltam: hova a francba lett a tető?

Néhány sündisznó roppant fázik egy téli éjszakán.
Összebújnak hát, hogy egymást melegítve védekezzenek a hideg
ellen. De mennél jobban összebújnak, annál jobban érzik
egymás tüskéit, annál jobban szúrnak. Próbálnak hát
távolodni. Csakhogy akkor ismét dideregnek. Valahogy így
van ez az emberrel is. Ha eltávolodik társaitól, minden kihűl
körülötte, rideg lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, némely
szúrást, esetleg akaratlan tüskét el kell viselnie. De még
mindig jobb szeretteink tüskés kedvét eltűrni, mint belefagyni az
egyedüllétbe. Elvégre nekünk is vannak tüskéink, amelyeket a
hozzánk ragaszkodók kénytelenek eltűrni. S ha él bennünk
megértés, szeretet, e tüskepárbaj sosem okoz veszélyes sérüléseket.
Kun Erzsébet

A legnehezebb dolog szeretni valakit, hagyni, hogy hibázzon,
és ennek ellenére tovább szeretni őt.
Lagzi-randi c. film

Sajnos nem mindig válnak valóra az álmaink, viszont az igaz
barátaink mindig mellettünk állnak, hogy kijózanítsanak.
Szex és New York c. film

Onnan tudod, hogy megöregedtél, hogy a gyertyák már többe
kerülnek, mint maga a torta.
Bob Hope

Soha ne add fel! Csak ha elegendő bélyeg van rajta!

Húzd ki magad, mosolyogj, hadd törjék csak a fejüket, hogy
mitől van olyan jó kedved.
Dan Brown

A legjobb barát néha kegyetlenül őszinte, néha rávilágít a
hibáinkra, sőt, néha ő meri egyedül kimondani, amit hallanod
kell. De az is biztos, hogy a legjobb barát az, aki elsőként áll
majd ott, hogy felkaparjon a földről, miután hibát hibára
halmoztál, és nem fog szólni egy rossz szót sem. Akkor már
csak támogat.
Leiner Laura

Azt hiszem, Abraham Lincolntól származik a mondás: a
hallgatás beleegyezés. Ezért ha valaki rálép a lábadra, és te
nem szólsz, ő azt fogja hinni, hogy szabad.
Paul Hauck

Elértem az őszinteség egy olyan fokát, ami a hülyeséggel
határos.
Egy csodálatos elme c. film

Senki sincs egyedül. Ha úgy érzed, senki sem szeret, senki
sem törődik veled - hát nagyon tévedsz. Az őrangyalod az
életed minden egyes pillanatában ott van melletted, és
folyamatosan eláraszt a szeretetével.
Lorna Byrne

- Hogyan betűzöd azt, hogy szeretet?
- Azt nem betűzik, azt érzik.
Micimackó c. film

Ha nem ilyen volnál, mind szegényebbek lennénk.
Micimackó c. film

Már minden helyen kerestelek, ahol nem vagy, csak azt a
helyet nem találom, ahol vagy. Csak azt tudom, hogy ott vagy,
ahol én nem vagyok. De hol vagyok én? Azt kívánom, bár itt
lennél, hogy megmondd. Esetleg ha nagyon-nagyon erősen
kívánnám, akkor itt lennél?
Micimackó c. film

Van úgy, hogy valaki nagyon törődik a másikkal. Azt
hiszem, ezt hívják szeretetnek.
Micimackó c. film

A megbocsátás megtöri az oksági láncolatot, mert aki szeretetből - "megbocsát" nekünk, az magára vállalja annak a
következményeit, amit mi tettünk. A megbocsátás tehát
egyúttal mindig áldozatvállalás is.
Dag Hammarskjöld

