
Ако дуго живе скупа, животиње се заволе, а људи се 
замрзе.

Ако желите да успете у друштву, убијте своју савест.       
Мирабо

Ако желите успети у друштву, убијте своју савест.            
Мирабо

Ако жена нађе љубавника, онда су ту могућа два 
разлога; или је сита свог мужа или није.                   Ликок

Ако ја одем, ко ће остати; а ако ја останем, ко ће да оде?

Ако једна жеља није задовољена то је довољан разлог 
да душа тугује.

Ако кажеш неку тајну свом пријатељу, води рачуна да и 
он има свог пријатеља.                     Несин

Ако љубиш, нико ти не може ништа.                 Цезар



Ако магарцу натоваримо терет који премашује његову 
снагу па ма то било и драго камење, свеједно је, 
магарцу ће бити тешко.

Ако не знаш ударати, не показуј зубе.           Јеврејска 
пословица

Ако нека жена купује кошуљу нда је заљубљена. Кад је 
пегла нда је удата. Ако при томе пева, онда је и прво и 
друго.                          Дали

Ако неко воли један цвет који постоји само на једној 
међу милионима звезда, то је довољно да буде срећан 
кад их посматра.

Ако некога мрзи много људи, то мора да је добар човек. 
Шекспир

Ако немаш лекара, нека ти лекар буде ово троје: ведра 
душа, одмор и умерен начин живота.

Ако одгајаш мужа, одгајаш само њега, ако одгајаш жену, 
одгајаш читаву породицу.

Ако при свакој пријатељској услузу одмах мислиш на 
захвалност, онда ниси даровао, већ продао.              
Достојевски



Ако свако уради онолико колико је способан, неће 
народ пропасти.                        В. Караџиц

Ако се бојиш усамљености, не жени се.               Чехов

Ако се сви конопци покидају, човек више неће моћи ни 
да се обеси.                                  Шо

Ако секира не сече - наоштрити се може, али ако те 
жена неће ништа ти не помаже.

Ако си послао девет глупака да ти нешто купе, ти си 
постао десети.                 Тухолски

Ако си човек - води љубав, ако си цвет - буди мимоза.     
Иго

Ако сте ућуткали некога нисте га и преобратили.              
Морлеy

Ако су све друге награде разграбљене - узми прву.          
Бухвалд



Ако те не мазе довољно осушиће ти се кичма.

Ако ти је жена добра, друга ти не треба.          Ескимска 
пословица

Ако ти је слаба памет, мораш имати здрава леђа.

Ако хоћеш да се обогатиш иди међу сиромахе.

Ако хоћу да се оженим онда, да би ме спречила да 
учиним такву глупост, она треба сама да пожури и да се 
уда за мене.

Архитекти своје грешке покривају мермером, лекари 
земљом, а жене деколтеом.                 Минели

Бавим се туђим стварима пошто немам својих.          
Хорације

Без жене нема среће ни несреће.          Народна 
пословица



Без поштовања нема љубави.                 Кант

Бивши пријатељ је гори него непријатељ.

Била и повољна издаја, издајник је гнусан.

Благо ономе ко је у младости био млад.

Ближи се крај године, време је за инвентарисање. 
Здрави људи инвентарисаће само оно што имају, а 
болесни искљуциво оно што немају.             Радовиц

Богат шкртац штеди себи за сахрану.      Мадагаскарска 
пословица

Богатство мења ћуд, ретко набоље.

Бол се свлада стрпљивошћу.



Боље је научити непотребно, него ништа.          Сенека

Боље је с мудрим плакати, него са будалом певати.

Брак из рачуна је заједница људи који никада не могу 
да рачунају једно на друго.                    О'хенри

Брак је зато толико омиљен јер спаја максимало 
искушења и максимално прилика.                      Нестрој

Брак је налик на печурку, да ли је добра или отровна 
приметиш тек кад је касно.                      Сервантес

Брак је нешто зашто се човек увек каје, било да га 
склопи или не склопи.                                Сократ

Брак поједностављује живот а компликује садашњицу.

Будалу не треба тражити, сама се јави.



Будућност је дивна, али је данашњица сасвим ружна.

Ваши пријатељи не знају многе ствари, али увек знају 
шта би радили да су на васем месту.                 Де Сика

Велика љубав произилази из великог сазнања вољене 
ствари, а ако је мало познајеш, мало ћеш је, или је 
уопште нећеш моћи волети.                    Леонардо да 
Винчи

Велика срца воле, мала траже да буду вољена.            
Тагора

Велики део смелости је смелост да се нешто уради пре 
других.             Емерсон

Велику срећу прати завист.

Величина споменика се смањује кад се од њих 
удаљавамо, а величина људи се смањује кад им се 
приближавамо.              Сервантес

Вера у радост готово је иста као и сама радост.                 
Шекспир



Верне и поштојане су само старице и ругобе.

Верност апсолутно постоји. То се најбоље види по 
оним женама које су врене; изгледају тако искрено 
несрећне.        Вајлд

Весели и добри људи траже пријатељство, а рђави 
јатаке и ортаке.            Ибн Зафор

Високе жене су прилично грубе и јако бију.

Вода реке прегуста је да би се могла пити, а превише 
ретка да би смо је могли орати.

Воли свог суседа, али не руши ограду.            
Швајцарска пословица

Волим кад сам ја на потезу.

Волим топлу жену и хладну кафу. И једно и друго вам 
омогучују да добијете у времену.              Севаље



Воља је ствар јаких, жеља ствар слабих.               
Десница

Вотка заудара на руску душу.

Време је велики учитељ - штета је, међутим, што убија 
своје ученике.                                        Мрозек

Време је стари судија.         Шекспир

Време односи у заборав и доноси заборав.

Времену се ваља покоравати.

Где се једна врата затворе, друга се отворе.

Где се ништа не може помоћи лепо је осмехнути се.



Гину ти што се смеју уочи битке.

Гладни људи нису мудри.

Гладно псето верује само у месо.

Гладног не теши, већ нахрани.

Гледај да не будеш лажна пара.

Глупаци су сви који тако изгледају и половина од оних 
који не изгледају тако.

Господари се рађају међу робовима.

Да би се сачувала књига, потребне су корице. Исто 
важи и за жене. Мужеви који схватају ову мудрост, 
укоричавају своје жене у кожно.                              Паркер



Да бисте бирали између два зла, морате испробати оба. 
Моријак

Да је Клеопатрин нос био краћи, сасвим би друкчије 
било лице света.                           Паскал

Да ли су и међу рођачима могући добросуседски 
односи?    Ленц

Дабогда и то чудо било: да се од тебе човек начини!

Дај више одмора језику него рукама.                      Толстој

Дани постају све тежи а мој поглед све тужнији.

Дању ми је било досадно јер ми не дају у постељу, а по 
ночи јер не могу спавати.

Два пута даје онај који брзо даје.



Двоструко даје ко брзо даје.               Сyрус

Девојка која жури на саштанак већ је закаснила.

Деда радио, отац радио, ја ћу да одмарам.

Деца су за све људе њихов живот.                   Еурипид

Добар је и нож, али га грло не подноси.

Добар муж је онај коме је жена добра.

Добар човек се може постидети чак и пред псом.            
Цехов

Добар човек увек остаје почетник.



Добра страна брака је у томе што је приступачан.

Добри - то су пијани кад не праве неред.

Добро је, само да не буде горе.

Доброчинство је једино благо које се увећава давањем.  
Ц. Цанту

Договор је пао, још само и ми да паднемо.

Дозвољавам да клевећу жене само они који признају да 
су заборавили како су имали мајку.                Расел

Док живиш, доликује ти да се надаш.

Док се воли, дотле се и прашта.               Роцхефоуцаулд



Докле будеш срећан многе ћеш бројати пријатеље; 
наоблацч ли се небо, бићеш сам.

Доста је крај девет добрих страна имати само једну, 
десету, глупу, па да те назову будалом.

Драгом често опраштај, себи никад.

Драж сусрета са пријатељем знатно ми умањује 
осећање да не волим његову жену.                  Пикасо

Држава је апарат за угњетавање.

Дугачак језик - кратка каријера.

Духовитост је дрскост која је стекла образовање.             
Аристотел

Жалим прошлост, надам се будућности, незадовољан 
сам садашњошћу -то је мој живот.                     Чајковски



Желео бих и више, али да ме убијеш не могу.

Желис ли  знати која су три највећа зла за човека? Ево 
укратко: жена, позар, поплава!

Желите ли да се о вама добро мисли? Немојте о себи 
добро говорити!                                Паскал

Жена која донесе мираз влада мужем.

Жена стоји, као капија, на излазу као и на улазу овога 
света.                          Андрић

Жене имају специјални кутак у свом памћењу који је 
резервисан за грехове што их никад нису починиле.         
Логерлеф

Жене којима је љубав све, увек су невине.               
Зилахи

Жене мисле као краљеви, да им све дугујемо.           
Балзак



Жене навикнуте да мисле су жене на које се обично не 
мисли.                     Шо

Жене се не удешавају толико за мушкарце колико 
против жена.                               Голдони

Жене троше новац тако брзо као да он излази из моде.    
Бухвалд

Жени најскривеније мисли морате читати из затворених 
очију.                       И. Бергман

Женити се млад - прерано је, а стар - прекасно је.          
Караџић

Женити се, значи своја права преполовити а дужности 
удвостручити.                          Сопенхауер

Живети значи ратовати.

Живи како можеш, кад не можеш онако како хоћеш.          
Латинска пословица



Живот је оно што ти се дешава док ти правиш планове 
за живот.                        Ленон

Живот је тежак посао.

Живот мушкарца је слава, живот жене - љубав.            
Балзак

Живот учи само оне који га проучавају.        Кљуцевски

За већину људи живот је као ружно време: стану и 
чекају да прође.                     Лондон

За мушкарце ништа није немогуће, само ако им пође за 
руком а то не могу сами да учине.                    Џ. Фонда

Забава је срећа оних који не могу да мисле.         
Бомарсе

Загрцнуо се гутљајем слободе.



Заљубљена жена не плаш се пакла а не жели рај.

Заљубљеници виде на свету само себе, а заборављају 
да их види свет.                               Платон

Занимљиво је о чему тако дуго могу да причају две 
жене које једна другу одмах схватају.

Зар има горе казне од оне коју очекујеш?

Зашто ми, пошто смо се једном срозали, нисмо више у 
стању да се подигнемо и, изгубивши једно, не тражимо 
друго? Зашто?

Злато проверавамо ватром, жену златом, а мушкарца 
женом.                       Питагора

Знати много ствари не значи бити мудар.               
Хераклит

И нула иза броја добија вредност.



И последњи ученик зна данас истине за које је 
Архимедес жртвовао свој живот                                 Тен

И срећа се умори кад некога дуго носи на леђима.  
Фишер

И то је несрећан случај: кад неко падне под точкове 
среће.         Зосценко

И храброст може постати навика као и страх.

Идеалан човек има снагу мушкарца и осећајност жене.    
Зохар

Идеалан шеф се познаје по томе што своју секратарицу 
ретко вара са својом женом.                    Кантор

Идеална лепота за жапца је - жаба.олтер

Иди полако, говори смишљено.



Изгледа да има мало људи, мада су ретки, којима ни 
бол ни мисао не униште ведрину и једноставност.Чак их 
учине бољим.

Издаја пријатеља је прва вежба за издају домовине.         
Булатовиц - Виб

Измучивши се, почео је да цени оно што је раније 
омаловажавао.

Изреке су украс говора.

Или не покушавај, или доврши.

Има две врсте несрећа: несреће које се догађају нама и 
среће које сналазе друге.            Кисон

Има истина у које није добро веровати.             Бјелински

Има људи који би са задовољством отишли у кревет са 
женом свог пријатеља, али би са гађењем одбили да 
пуше из његове луле.                           Куртлен



Има људи који од свог богатства немају ништа осим 
страха да ће га изгубити.                                                  
Дидро

Има људи који се више радују туђој несрећи него својој 
срећи.                  Народна пословица

Има људи толико досадних да са њима за пет минута 
изгубимо читав дан.                                    Бомарсе

Има много жена које су удовице већ сутрадан по 
венчању, јер су им умрли мужеви о којима су маштале.   
Декобра

Има много људи који читају само зато да не би морали 
мислити.             Лицхтенберг

Има само један начин да се воли 1000 жена; да се од 
1000 жена воли само једна жена.                   Девал

Има смисла злопатити се на овој земљи, све док те 
једно живо биће воли. Човек, жена, пас, свеједно. Док 
си некоме због нечега потребан.

Имао сам неколико неуспелих покушаја, али много 
више промашаја.



Искрен мир приличи људима, а дивљи гнев зверима.       
Овидиус

Искуство је збир наших разочарања.           Бак

Истински волимо само оне које волимо чак и у њиховој 
немоћи и њиховој беди.                           Франс

Истичи се, али не стрчи!     Латинска пословица

Ја имам тело али ја нисам тело.

Ја овако замишљам идеалан свет у коме би сви били 
срећни: све жене би биле удате а сви мушкарци 
неожењени.     Габор

Ја сам тебе и мжео и волео, ти мене ниси.

Ја сам то друкчије замишљао, као вазда кад се сањари.



Једна је памет добра а две су боље.

Једна је памет добра, две су још боље.             
Достојевски

Једна од најраширенијих болести је - дијагноза.        
Кисон

Једни ћуте, немају шта да кажу, а други немају коме да 
кажу.

Јел' време да се буни или је већ касно?

Кад би жене владале светским пословима, укинуле би 
сва оружа -осим језика.                        Тухолски

Кад би имао и што година, мој најбоји дан увек би био 
сутра.                           Неруда

Кад би се памети продавале, опет би свако купио своју.



Кад бих могао учинити да ме се људи боје, радије бих 
учинио да ме воле                      Нобел

Кад глава виси, о капи се не мисли.

Кад добро изабере, чешће се догоди да од тога 
одустане; али ако је лоше изабрао, онда сигурно 
одустати неће.

Кад жена не може да изађе накрај са својом децом, онда 
почиње да преваспитава - мужа.              Лагерлеф

Кад жена плаче пошто је преварила мужа, он не би смео 
да се разнежи. Она најчешће плаче јер се стиди што је 
жена рогоње.                           Питигрили

Кад има воље има и начина.                  Шо

Кад имаш све, не видиш ништа, прогледаш тек кад 
немаш ништа.                              Шекспир

Кад је неко вредан слуга, чишта је штета да постане 
господар.                         Буш



Кад је човек превише паметан то је чак и непристојно.

Кад је човек сам увек је у лошем друштву.        Кафка

Кад једном љубави дође крај, слабићи кукају, енергични 
сместа пронађу нову љубав а паметни су је већ одавно 
имали у резерви.                            Вајлд

Кад једном прекинеш, не можеш више без чвора 
наставити прекинуту нит.

Кад кујеш своју срећу, не ударај ближње по прстима.       
Ибн Зафар

Кад легнеш значи - предао си се.

Кад љубав хоће да говори, разум мора да ћути.               
Спиноза

Кад мушкарац и жена чине исто то није исто.



Кад нас љубе, жене нам опраштају све, чак и наше 
злочине. А кад нас не љубе, не опраштају нам ништа. 
Чак ни наше врлине.                  Балзак

Кад поједеш туђу кокош, одмах своју вежи за ногу.

Кад постане животиња, човек је гори од животиње.          
Тагора

Кад правда тамнује, кривда царује.           Народна 
пословица

Кад само помислим како неко живи, убио бих се. А опет, 
кад помислим како неко други живи, певам по цео дан.

Кад сви мисле исто, значи да нико не мисли довољно.    
Липпманн

Кад се девојка уда замењује пажњу свих мушкараца за 
непажњу једног.

Кад се комарчима завршава ручак?



Кад се људи слажу са мном, увек имам осећај да сам 
негде погрешио.                                    Хемингвеј

Кад сиромах кине, мора сам себи да каже: наздравље.     
Мадагаскарска последица

Кад сиромаштво уђе кроз врата, љубав изађе кроз 
прозор.         Народна пословица

Кад смо срећни увек смо добри, али када смо добри, 
нисмо увек срећни.                         Шо

Кад ти се пријатељ вине високо, не прилази му док те 
не потражи.                     Метзлер

Кад човек мисли на нешто читав дан спопадне га као 
неко лудило.

Кад човек поцрвени то значи "да".

Кад човеку скидају главу, свеједно је ко му је скида.



Када је у питању новац, онда је свако исте вере.             
Волтер

Када пољубац много говори, онда се сигурно не ради о 
првом издању.                            Хоуп

Каква би тишина настала кад би људи говорили само 
оно што знају.                 Цапек

Како је тешко бити скроман кад ниси ништа!

Како се треба понашати кад у својој кући затекнеш 
жениног пријатеља у кревету с туђом женом?             Лец

Књиге су хладни, али поуздани пријатељи.             
Сократ

Ко воли, тих је. Одзвања само празна посуда.             
Шекспир

Ко гледа кроз напчаре неповерења, он види гусенице и 
у киселом купусу.                         Буш



Ко жели да пева, увек ће наћи песму.

Ко зависи од другог, треба и његовом псу да се 
умиљава.

Ко зна да не зна - највећи је.              Лао - Це

Ко је неупотребљив човек? Онај који не зна ни 
заповедати ни слушати.                               Гете

Ко је уљудан преко мере, постаје досадан.             
Конфуције

Ко је учинио добро дело нека ћути; нека говори онај 
који га је примио.                           Сенека

Ко лаже за тебе, лагаће и против тебе.

Ко лопову гледа кроз прсте и сам је лопов.



Ко мало жели, мало и вреди.

Ко може управљати једном женом, може управљати и 
једним народом.                              Балзак

Ко опрашта злочин, постаје саучесник у њему.         
Волтер

Ко само за себе живи, тај је, с правом, за себе мртав.       
Сyрус

Ко се љути на свој бол, тај ће га неизоставно савладати.

Ко се не протегне према покривачу томе озебу ноге.         
Гете

Ко се пред једним клања, показује другом леђа.

Ко се уздиже долази из дубине.



Ко те заволи, томе ћеш бити робиња.

Ко хоће нешто да учини, нађе начин, ко неће ништа да 
учини, нађе оправдање.         Пикасо

Ко чини добро, од њега се још више добра очекује.           
Андрић

Кога год видиш да је несрећан, знај да је човек.              
Сенека

Коме је бог отац, лако му је бити светац.

Компромис је споразум између два партнера по коме 
свако добија оно што није хтео.                         Ришеље

Криву кичму држе идеали.

Лако је бити издасшан с туђим новцем.                  Платон



Лакше је скувати железо него савладати женину 
тврдоглавост.

Леност корача тако полако да је сиромаштво брзо 
стигне.           Франс

Лепи су лепи само зато што су окружени ружним.              
Флобер

Лепо је оно што нам годи, а да при томе немамо никакав 
интерес.                           Кант

Лепота - кад је најмање одевена, најбоље је одевена.       
Петрарка

Лепша душа дубље јеца.

Лепша душа дубље јеца.            Андрић

Лете људи и језиком.



Лоша жена није за најгорег мушкарца али ни најбољи 
мушкарац није за добру жену.

Луд је само онај чија се лудост не поклапа са лудошћу 
већине.                               Бекет

Љубав даје крила али их и поткресује.               Чехов

Љубав и глад владају светом.

Љубав има две пратиље: Доброту и Стрпљивост              
Данте

Љубав је неког оставити на миру али уз наклоност и 
бригу.

Љубав је почетак добра и зла.       Народна пословица

Љубав је сав живот жене, а епизода у животу 
мушкараца.           Мадаме де Стаел



Љубав младица долази из пуног срца, а љубав зрелог 
човека често је последица пуног стомака.                     
Рабле

Љубав не познаје средњи пут: упропасти или спасе.        
Иго

Љубав не траје дуго ако уклоните свађе.          Латинска 
пословица

Љубав не траје дуго ако уклониш свађе.

Љубавна страст побеђује само ако је избегавамо.

Људи јаки по својој страсти, чак погубној, све нас веома 
узнемиравају, чак привлаче. И ви се тога немојте 
стидети.

Људи праштају све осим искрености.

Људи праштају све осим искрености.             А.Г. Матос



Људи се љубе да се не морају препирати             Сартр

Људи се највише муче због хлеба и љубави.

Људи, будите људи.

Људима се невероватно допада одобравање.

Мајка је васпитни систем у једној речи.           Наполеон

Мала срећа јечаснија, а велика је ипак - боља.

Мање речносиш - лакше идеш.

Машта је важнија од знања.          Ајнштајн



Међу пријатељима треба волети не само оне које 
жалосте ваше несреће,него и оне које нам не завиде на 
срећи.            Сократ

Мени није потребан пријатељ који се у свему слаже и на 
све клима главом, јер то исто може моја сенка да уради 
још много боље.                          Плутарх

Ми смо обоје тако близу неба, госпођо. Ви зато што сте 
лепи, ја -зато што сам стар.                      Иго

Ми смо увек беспомоћни кад смо у праву.

Милостињу тражимо отвореном, слободу затвореном 
шаком.               Гуерази

Мираз је зацчн који нам помаже да прогутамо рибу 
заједно са костима.                   Мрозек

Мисли рађају патњу.           Стендал

Мисли рађају патњу.        Стендал



Мишљења су као ексери: што их више бијемо, све се 
дубље забијају.                        Дизраели

Мишљење које наси непријатељи формирају о нама 
ближе је истини него оно што ми имамо о самима себи.   
Бријан

Многи греше из страха да не погреше.

Многи греше из страха да не погреше.          Лессинг

Многи људи су као сатови: показују једно време, а 
откуцавају друго.

Много знати, значи пре времена остарити.

Много је боље бити добро виђен него добро видети.

Може ли ико да се сети кад то времена нису била тешка 
и кад новаца није било мало?                          Емерсон



Можете ли замислити жену која би свом драгом 
допустила да током 1001. ноћи прича бајке?                      
Лец

Мој пријатељ зна три светска језика али не зна да 
разговара са женом.

Моје неприлике су боље од твојих.

Молиш, преклињеш: скрати, боже, неправду а она те 
бије двоструко.

Морал - брњице за вољу.          Гриллпажер

Морал, брњица за вољу.

Мржњом противника мерио сам своју снагу.

Муж је онај који побеђује на тајним изборима између 
више кандидата.



Музика је анти- реч.

Мушкарац је најслабији кад му лепа жена шапуће да је 
снажан.                       Бартон

Мушкарац још увек може наћи жену која још није имала 
ни једне љубавне везе, али ретко ће наићи на неку која 
је увек имала само једну.                    Ла Росфуко

Мушкарца увек више привлачи жена која се интересује 
за њега, него жена која има лепе ноге.                 Куртлен

Мушкарци говоре женама увек исто, али срећом увек 
другој жени.                     Моро

Мушкарци мастају о ономе што ће учинити а жене о 
ономе шта ће им се десити.

Мушкарци не живе у кулама од карата- они их граде за 
жене.

Мушкарци су данас у лошем стању.



На 6 страница ја не умем ни "здраво" да кажем.

На киши прокишњавају и идеали.

На свету не постоји ништа као што је љубав удате жене. 
На жалост, ожењени мушкарци такву љубав никад не 
срећу.                               Шо

На силу се не може волети.

На усамљеност осуђују пријатељи.

Нада је један од оних лекова који уопште не лече, већ 
само продужавају патњу.                           Кронин

Нада је сан будних.              Аристотел

Нада је хлеб сиромаха. Италијанска пословица



Најбоља употреба речи је ћутање.           Тагоре

Највећа несрећа која нас може задесити јесте срећан 
брак. Немате никаквих изгледа за развод.

Највећа услуга коју један отац може да учини деци јесте 
да воли њихову мајку.                     Мериме

Највеће задовољство не налазимо у новим стварима, 
већ у навици.                  Радигует

Највећи човек увек остаје дете.            Гете

Највише закона има у поквареној джави.              Тацитус

Највише се воле људи који имају исте врлине, највише 
се мже они који имају исте мане.

Највише се подмазује точак који најгласније цвили.          
Фишер



Најглувљи су они који неће да чују.

Најгоре је кад паднеш у њеним очима.

Најтежи терет нас ломи, посрћемо под њим...али жена 
чезне за тим да буде притиснута тежином муског тела.    
!?!?

Намагарчити човека увек је пријатно.

Напуштен храм је ипак храм.

Наука нам обећава истину. Она никад не обећава ни 
мир ни срећу.                    Ле Бон

Наша завист увек траје дуже од среће оних којима смо 
завидели.                    Ла Роцхефоуцаулд

Не бојим се смрти него зла живота.            Народна 
пословица



Не борите се за нешто што не можете ставити у џеп, 
појести или ...

Не вичи, оно што те је снашло нећеш тако отерати.

Не вреди оставити ни лудом ни паметном. Ако је 
паметан, сам ће зарадити, ако је луд, све ће просути.

Не гледајте на дете као да је неки драгуљ, већ се 
трудите да оно то постане.                                   Вашто

Не да ниси способан да говориш, него си неспособан да 
ћутиш.                       Епифарм

Не знам да ли се у животу могу волети две жене, али 
сам сигуран да се не могу волети две домовине.               
Стендал

Не иду жене ноћу у баште по купус, свако то зна.

Не јадикуј много над ситним боловима, јер би судбина 
могла почети да те лечи - крупним.                            
Неруда



Не може се целом свету напећи колача.       Народна 
пословица

Не обара се свако дрво првим ударцем.           Кинеска 
пословица

Не осећам страх, само ми се плаче.

Не полажи наду у смрт другога.          Цато

Не суди - да ти не суде.          Горки

Не уме свако на време да ућути и да оде.

Не хитај, стићи ћеш. Досадиће ти још.

Не чините никад ништа што се противи вашој савести, 
чак ако то од вас и држава тражи.                         Ајнштајн



Небески је ако сам знао савладати своју земаљску 
жудњу али ако ми то није пошло за руком имао сам 
такође лепо задовољство.

Нежност је страх од телесних последица љубави.

Незналица је онај који не зна данас оно што ми нисмо 
знали јиче.               Нестрој

Нека осмех буде ваш кишобран.

Нека свилена лица су постављена грубом тканином.

Неке каријере се заснивају на чврстим а неке на лепим 
ногама.                      Петиска

Неки мушкарци имају оно што су заслужили, остали су 
неожењени.                            Валери

Некима се може помоћи само тако да им се не помаже.    
Сартр



Неко једном мора доћи.

Нема и не може бити праведног богатства.                    
Чехов

Нема ништа несносније од богате жене.

Нема тог достојанства које се не би истопило у болу.       
Сартр

Немам новца, немам прихода, немам наде. Ја сам 
најсрећнији човек на свет.

Немаш карактера? Створи га. То је корисна ствар.

Немаштина и беда не чине људе бољима, него их, 
напротив, кваре.                      Мадагаскарска пословица

Немаштина је највеће искушење: и најмудрије рибе глад 
тера на удицу.                           Гете



Немогуће је да се све доказује.          Аристотел

Немој да ничеш тамо где те не сеју.

Немој джати уста отворена... није потребно да сви виде 
да мислис.

Немој никад толико испружити руку да више не можеш 
да је повучеш.              Скот

Немој се венчавати ради новца. Увек можеш јефтиније 
да га позајмиш.                    Габор

Непријатељима треба непрекидно опраштати, јер је то 
управо оно што их највише љути.              Вајлд

Неслугласице у браку најчешће почињу кад жена 
превише говори, а муж  премало слуша.                        
Турвин

Неспоразуми између жена и мушкараца избијају 
најчешће зато што мушкарци желе девицу, искусну као 
Маселину.            Моро



Несрећа привлачи несрећу .               Ремарк

Несрећне бракове не ствара недостатак љубави, него 
недостатак пријатељства.

Неста блага, нешта пријатеља.         Народна пословица

Ни једну тајну нећете боље сачувати од оне коју свако 
нагађа.                            Шо

Ни најлепша девојка не може дати више од онога што 
има.

Ни у шта се тако чврсто не верује као у оно што се 
најмање зна.             Монтескје

Није грех бити будала на овој врућини.

Није грех у томе што жена одлаз љубавнику кога воли, 
већ ако се даје ономе кога не воли, па макар то био и 
њен муж.              Санд



Није допуштено све знати.

Није занимљиво оно што вам жене кажу, занимљиво је 
оно што прећуте.                    Рилке

Није потребно много досетљивости да би се преварио 
човек који нам верује.             Кронин

Није тешко заљубити се. Тешко је то рећи.              
Превер

Ниједно тело не сме да шета без главе.

Никад не треба дизати руке од добре ствари. Само. како 
знати да је добра?

Нико не може истрајати у љубавном расположењу кроз 
дуже време ако га не подржава нека нада.

Нико не уме да воли човека као што га воле пси.



Нико не уме да се весели као сиротиња.

Нико није задовољан својим богатством и 
незадовољан својом памецу.

Нико није задовољан својом срећом и незадовољан 
својим разумом.                                                  Голсворти

Нико није тако глув као онај који неће да чује.            
Карајан

Нико се не диже тако високо као онај који зна куда иде.   
Стендал

Нико се није осигурао од просјачког штапа и тамнице.

Нису лоша времена, него човек.              Дарвин

Ништа не радећи, људи се уче да раде зло.             
Цолумелла



Ништа није лепше од осмеха заљубљене жене.

Ништа није само по себи добро, ни лоше, зависи само 
шта о њему мислимо.                                                      
Шекспир

Ништа није тако досадно као срећа других.

Ништа није тако лоше да не може бити горе.

Новац је као жена: да би га сачувао, треба да се бавиш 
њиме, иначе ће да усрећи другога.                              
Сафир

Њујорк је град који има трговачку организацију 
криминала и криминалну организацију трговине.               
Хјуштон

О љубави се може говорити само с једним човеком.

О маглу копља никад се не ломе.



О моралу знам само толико да је морално оно после 
чега се добро осећате, а неморално оно после чега се 
осећате лоше.                      Хемингвеј

О непријатељу не говори зло, него мисли.

О судбини не говоре они којима је добро.

Обичан живот је јачи од мудрих књига.

Обоје је зло: и свима веровати, и никоме.

Од италијанског знам само псовке.

Од неискусне жене заводник највише научи.            
Казанова

Озбиљно одгодимо за сутра. За бриге је тешко чувати 
лепе девојке.



Око иде где хоће, али нога никада.         Дикенс

Онај ко говори само лепе речи има лош карактер.             
Паскал

Онај ко непрештано тежи "некуда више" мора рачунати 
с тимнда ће једног дана осетити вртоглавицу.

Онај ко те се боји кад си присутан, мрзи те кад си 
одсутан.

Онај коме поверите своју тајну постаје господар ваше 
слободе.                     Ла Роцхефоуцаулд

Онај те воли који те нагони на плач.

Онде је добро, где нас нема.

Они који се пењу степеницама успеха никад се не жале 
да су остали без даха.                       Елиар



Они који умеју да говоре, говоре кратко.             
Достојевски

Оно што је најлепше на искреној и дубокој љубави на 
којој је све лепо,то је да у односу према ономе кога 
волимо ниједна наша мана не долази до израза. Много 
шта што је зло у нама изчезава, а оно што је добро 
Оно што нам највише недостаје у животу, то је неко ко 
би нас присиљавао да чинимо што можемо.               
Едисон

Оно што човек воли са заносом то га најпосле убије.

Онога ко се обогатио за годину дана требало је обесити 
пре дванаест месеци.           Латинска изрека

Ономе, ко уме да чека, временом све долази.

Орах, магарац и жена повезани су сличним законом. То 
троје не чини ништа добро ако изостану батине.   !?          
Латинска пословица

Освета је увек уживање ситне и слабе душе.               
Латинска пословица



Особа којој "треба" љубав последња је која ће је 
добити. Волети неког значи оставити му довољно 
простора да расте.

Паметан човек не само да не говори глупости него их и 
не слуша.

Паметна глава, стотину руку.      Бугарска пословица

Паметни људи уче се на туђим грешкама, будале на 
властитим.

Партија је дужна да ми не верује.

Патње и радости су пролазне.

Паун: " Не носим ја то ради украса. То је ради женки"       
Цапек

Педагогија је наука помоћу које и без које човек остаје 
онакав какав је.                       Герсвин



Песимишта је оптимишта са искуством.             Дитрих

Победа без мене је исто што и пораз.

Победа има стотину очева, пораз је сироче.

Победу односе они којима је своја победа била једини 
циљ.

Поглед иде тамо где неће, ноге 

Подноси, а не тужи на оно чему се не може избећи.

Показивање снаге не лишава нас способности да 
будемо нежни и дајемо.

Покоравамо се законима да би били слободни.          
Цицерон



Покоравамо се законима да бисмо били слободни.           
Цицеро

Понеки су толико упорни у откривању туђих слабости 
као да се ради о откривању скривеног блага.               
Монтескје

После плиме богаћења долази осека морала.

После плиме богаћења долази осека морала.           
Булатовић- Виб

Постарији мушкарци и младе девојке боље се слажу, 
јер, како кажу психолози, имају подједнако малене 
сексуалне прохтеве.                            Габор

Постати човек је лепше него постати краљ.                 А.Г. 
Матос

Постоје две врсте мушкараца који не знају ништа о 
женама: ожењени и неожењени мушкарци.                       
Саган

Постоје три врсте лажи: лаж, бесмртна лаж и - 
статистика.                     Дизраели



Постоје хотели у којима нема бува, јер не би могле да 
живе од стеница.                Катајев

Постоји сила која противречи свакој револуцији - сила 
навике.

Постоји црно и бело, ако их помешаш добићеш нешто 
прљаво.

Потребни су ти и пријатељ и непријатељ да би те 
ранили у срце.Један да те клевеће, други да ти то јави.   
Кисон

Почни! Започето је пола дела.

Права правда је савест.             Иго

Прва је врлина бити без мане. 

Пред улазом мисли на излаз.



Прекомеран понос ознака је ситне душе.             
Тургењев

Пријатељ је најбоља имовина у животу.

Пријатељ је човек који има исте непријатеље као и ви.    
Линколн

Пријатељ свих није ничији пријатељ.     Шопенхауер

Пријатеље ствара срећа, а несрећа проверава.              
Сенека

Пријатељу и непријатељу дај увек добар савет, јер 
пријатељ га прихвата,а непријатељ отклања.

Пријатна пажња жена готово је једини циљ наших 
напора.

Пријатно је осећати се јаким.



Пристојна жена је она дама која зна шта не сме знати, 
иако зна.                       Белмондо

Пристојне жене тако личе на криви торањ у Пизи: 
нагињу се али не падају.                 Мом

Пристојност, каткад, захтева лаж.                 Горки

Прљаво је некога сумњичити кад постоје непобитни 
докази.      Лец

Продавцу је довољно једно око, купцу није довољно ни 
сто очију.                           Сервантес

Пролеће је оно доба године када се мисли младића 
окрећу ка ономе о чему девојке сањају читаве зиме.         
Пруст

Пропали брак је онај у коме жена проводи у кухињи 
исто онолико времена колико је пре удаје проводила 
пред огледалом.                               Тухолски

Пустите људе да мисле како владају и ви ћете владати 
њима.              Кронин



Путокази стоје у месту.

Равнодушност је најбољи начин у бригама.

Рад је за магарце - веле магарци.                   А. Дукиц

Радост је осетљива као кап росе: док се смеје већ 
умире.

Развести се само због тога што га више не волиш исто је
тако глупо као и удати се за њега само зато што га 
волиш.           Габор

Разум није закон за девојке.

Рана која се крије, споро и тешко зацељује.                        
Андрић

Расипник је гори од тврдице, јер троши не само своје, 
него и туђе.                           Дидро



Рат је читање новина и забава стараца.

Рат тако скупо дође да би га требало укинути.

Ратна техника жене је таква да и кад се одриче борбе 
она ипак побеђује.                             Пирандела

Револуција је празник угњетаваних и експлоатисаних.

Револучија је само изговор за власт.

Религија је штака за лоше државне установе.                 
Шопенхауер

Ретка посета увећава пријатељство.           Арапска 
пословица

Ретко се налази оно што је право, а још ређе се цени.       
Шопенхауер



Реч "сутра" је измишљена за децу и за неодлучне људе.

Речи су као пчеле, оне су истовремено и мед и жаока.

Робови су грешке краљева.

Ружа би исто тако мирисала да је и друкчијим именом 
зовемо.

Рука која даје увек је изнад оне која прима.               
Дидро

Са знањем расте и сумња.               Гете

Са кишом човек увек зна где се налази. Набије те у кући 
или у било коју капију.

Само истинито је лепо.          Декарт



Само је једна ствар на свету гора од оговарања: не бити 
оговаран.                   Миксат

Само једноставне ствари никад не разочарају.            
Ремарк

Само онај ко не зазире од малог, има право на веће.

Само сиромашни мисле више на новац него богаташи.    
Херен

Само упорност одлаже крај.

Само човек који презире љубомору достојан је ње.

Сва је наша нада с оне стране.

Свака је замисао лака кад се не узме у обзир стварност.  
Проуст



Свака књига има своју судбину.

Сваким даном, сутра је горе.

Свако има права колико има моћи.

Свако место које волиш за тебе је свет.

Свако може да буде добар за себе, али за порок је 
потребно двоје.                      Оливије

Сваку истину не можемо казати, неку због самих себе, 
неку због другога.                         Грациан

Све бих могао постати, само ништа добро.Вуцибатина, 
лупеж, убица, крвник.

Све долази само ако човек хоће да чека.             
Дисраели



Све зависи од околине. Сунце у светлом небеском 
пределу има о себи много скромније мишљење него 
свећа која гори у подруму.

Све је смешно док се догађа другима.оџерс

Све мане када су у моди постају врлине.          Фејдо

Све што нам недостаје чини нам се бозанственим.

Свет без оговарања не може да постоји и милиони 
особа помрли би од туге као муве.

Свет цени успех а не вредност.          Леопарди

Сви би хтели реда ал' им памет беда.

Сви ми имамо довољно снаге да подносимо туђе 
несреће. Бекет



Сви смо ми пријатељи до првог укусног залогаја.

Сви смо ми резултат љубави и заноса.                  Бајрон

Сви хоће да нађу јефтину срећу.

Сви што полазе у пропаст нерадо на свом путу стају.

Својство је лудости туђе мане видети, а своје 
заборавити.

Сетимо се оног дивног доба кад је киша падала само 
онда кад смо излазили без кишобрана.                   Фишер

Сећање на патњу удвостручује срећу.          Италијанска 
пословица

Сиромашан човек - врећа од брашна. Тресеш, тресеш, и 
опет има.



Слабе главе се заврте и од мириса цвећа.

Слава је отров који треба узимати у малим дозама.          
Балзак

Слогом расту мале ствари, неслогом се и највеће 
распадају.

Случајно присуствујем животу и све што чиним није 
моје.

Случајност је незвани, али често веома драги гост.           
Петефи

Сматрам да је смех једна од најозбиљнијих ствари.          
Раабе

Снажне победи стид а слабе страх.        Мадагаскарска 
пословица

Спаваћемо и на слами, али не и са сламом у глави.



Спотакао се човек сам о себе.

Среди своје мисли, па ћеш видети да немаш шта да 
сређујеш.              Хелтаји

Срећа је добро здравље и слабо памћење.  Швајцер

Срећа се састоји од избегнутих несрећа.

Срећан је онај који седи у својој кући.

Срећни брак и данас сачињавају троје. Муж, жена и 
телевизор.                              Бухвалд

Срећни ли су народи који имају досадну историју.        
Монтескје

Срећни људи не гледају на сат.               Аверценко



Срећни људи не гледају на сат.               Грибоједов

Срећно ожењен је тек онај човек који разуме сваку реч 
коју његова жена није рекла.                   Хицкок

Срне су баш као и јелени способне за излете у 
ванбрачној шуми.             Питигрили

Страх је већ пола несреће.

Страх од падања повезан је са страхом од висина.

Стрпљења! Временом од траве постаје млеко.

Судбина меша карте, ми играмо.              Шопенхауер

Сумња је врло често бескорисна патња.            С. Јохсон



Тајна мог успеха код жене је једноставна: љубио сам их. 
А жене воле да се љубе.                   Рубинштајн

Тајна се најбоље чува великом искреношћу.

Такав је човек, само онима највише завиди којима 
највише дугује.

Теже је примити савет него одбити поклон.               Санд

Тек дах жене учини те човеком.               Мисле

Телевизија је измишљена зато да би и неписмени имали 
разлога да носе наочари.                 Брандо

Телевизија је једини лек за спавање који се узима 
очима.           Тати

Тело жене створено је да буде пружено на дар 
мушкарцу. Важан је само тренутак и покрет којим се 
даје.?



Тешки су зли господари, али су још теже њихове 
насилне и дрске слуге и чанколизи.

Тешко је бити неком захвалан и признати то.

Тешко је држати се мере у ономе што си нашао да је 
добро.                           Сенека

Ти једеш у журби и докон си док ходаш. Зашто не једеш 
ногама  и не ходаш на рукама?

Тиме што вам не чине зло, зли људи мисле да вам чине 
многа добра.                                                   Езоп

Тиме што другог затвориш у лудницу нећеш доказати да 
си паметан.

То је за нас празник - дићи хајку на човека.

То је чудо једно како га се брзо зажелимо и како нас још 
брже прође жеља чим га окусимо.



Треба знати да се први пољубац не даје устима већ 
очима.                     Бенхард

Туђе мисли је лако схватити кад имаш своју главу.

У будућност се не јуриша. Што се брже иде, брже се не 
стигне, ломе се ноге, слепи се од сунца, прска душа.

У вину је истина.

У кући ленштине множе се само снови.            Корејска 
пословица

У љубави једанаест је паран број.       Вијетнамска 
пословица

У светлост се најлакше верује ноћу.

У школи нас никад нису учили како да будемо 
незапослени.         Моравија



Увек је исто: најпре се нека жена има у срцу, затим у 
руци, па на коленима и најзад на врату.                     Буш

Увек тражиш оно што немаш.

Уз великог човека често иду и велике грешке.                    
Ман

Узмеш гутљаљ па немаш снаге да затвориш уста.

Уметност долази после хлеба.             Лессинг

Уопше није лако задржати свог мужа, зато је лакше 
усрећити туђег.              Габор

Усамљеност није у томе што смо сами него у томе што 
не постоји ништа за чим цезнемо.                         Стендал

Успешна одбрана никад не доноси такву славу као 
успешан напад.



Уступам вам идеју, ако је погодите.

Учење је светлост.

Хероизам је очајнички поступак уплашеног човека.

Хоћу да ћутим да ми не кажу да лажем.

Храброг срећа хоће.          Народна пословица

Храброст је заразна!

Ценим онога ко живи да би учио.                    Ниче

Чак и кад спавају на истом јастуку, муж и жена 
различито сањају.                  Народна пословица



Чак и у највећој пуштоси наћи ће се пријатељ који ће 
већ речи непријатне ствари.              Инени

Част се не може одузети, она се може само изгубити.       
Цехов

Чекаш,чекаш, па дочекаш још нешто горе.

Чело, очи и поглед врло често лажу, а говор најћешће.

Чему се почудиш, томе се и понудиш.

Честитог човека поштују чак и они који то нису.            
Дидро

Чисти рачуни - добри пријатељи.

Читава тајна да продужујемо живот састоји се у томе да 
га не скраћујемо.                          Салтиков -Сцедрин



Човек има много мање но што верује да има и може 
много мање но што верује да може.

Човек има само оно што даје.

Човек је за човека глув као камен.

Човек је рођен да ради, да трпи и да се бори; ко тако не 
цини, мора пропасти.                        Тесла

Човек који не прави грешке обично не ради ништа.           
Пхиллипс

Човек који се радује наћи ће у мужици радост, а тужан 
тугу.

Човек никад не зна када ће джава вриснути да је ова 
или она реч подрива.

Човек путује по свету да би нашао шта треба и враћа се 
кући да то нађе.                   Црњански



Човек само кад филозофира не лаже, јер кад 
филозофира он прошто измишља.

Човек се позна у три случаја: у јелу, у богатству и у 
пијанству.

Човек се прима према оделу које носи а испраћа према 
духу који је показао.

Човек се рађа без зуба, косе, илузије, тако исто и умире. 
Дима

Човек... зар има и таквих људи?

Човека душа увек више боли него кости.          
Грибоједов

Човека примају у друштво према одећи коју носи, а 
испраћају га према духу који је показао.                      
Солохов

Човекомрсци су поштени; зато и јесу човекомрсци.          
Герардин



Чувај се беса стрпљива човека.                  Дрyден

Чувај се многих ако се не бојиш појединаца.

Чувај се тихе воде и пса који ћути.

Чудно је како је мало потребно да будемо срећни, и још 
чудније: како често нам баш то мало недостаје!                 
Андрић
Чудно је то: на путовањима виђам децу која ме 
подсећају на моје малишане и виђам лепе жене због 
којих заборављам на своју жену.                            М. 
Фишер

Шта вреди галопирати ако се крећемо у погрешном 
правцу.        Киплинг

Што више волимо своје пријатеље, мање им ласкамо.     
Молијер

Што дубље пред неким поклекнеш, то ћеш на вишој 
грани висити.                       Готтхелф



Што је живот скупљи - карактер је јефтинији.

Што је природно, није срамно.       Латинска пословица

Што људи имају више, то више желе.

Што ми велиш - нек ми буде, што ми желиш - нек ти 
буде.           Грибоједов

Што не боли - то није живот, што не пролажи - то није 
срећа.                                  Андрић

Што се више гомила срећа на срећу већа је опасност да 
се оклизну и сурвају.

Што се о неким стварима више прича, оне све више 
остају исте.
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