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Despre Viaþã

Viaţa este o artă în care mult prea des rămânem simpli 
diletanţi. Pentru a deveni maestru, trebuie să verşi sânge 

izvorât din propria inimă.

Afecţiunea este un copil drăgăstos, care ne menţine în viaţă 
fără voia noastră.

Pletele cărunte sunt asemenea crestelor de spumă ce acoperă 
marea după furtună.

Fetele tinere trec adeseori prin smârcuri cu un pas atât de 
uşor, încât noroiul abia de le atinge călcâiele. Numai după 

ce ajung la mal se simt otrăvite de miasmele putrede pe care 
le-au luat cu ele.

Nu putem fi  niciodată obosiţi de viaţă. 
Nu suntem obosiţi decât de noi înşine.

La miezul nopţii, cei care umblă pe străzi sunt oamenii fericiţi; 
la ora patru dimineaţa, cei nefericiţi; poate că, între miezul 
nopţii şi patru dimineaţa, fericirea a trecut în mare grabă.
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Fiecare dintre actele noastre este fi e răsplătit, fi e pedepsit; 
numai că noi nu admitem asta.

Când trăim prea intens, ajungem să ne temem şi de cer, 
ca de ultima şi cea mai crudă decepţie.

În tinereţe, suntem ca un castel medieval, 
cu tot felul de unghere ascunse, pivniţe subterane, 

galerii misterioase, şanţuri şi ziduri de protecţie; mai târziu, 
suntem ca o reşedinţă modernă, opulentă, strălucitoare, 

elegantă, cochetă, accesibilă numai celor aleşi; iar, la sfârşit, 
suntem ca o imensă hală deschisă tuturor, sau piaţă, 

sau muzeu, sau catedrală, sau cimitir.

Postind, devii apostol; hrana îmbelşugată te face diplomat.

Lucrurile care la tinereţe te fac să roşeşti la vârsta maturităţii 
te fac să plângi, iar la bătrâneţe, să surâzi.

Bunătatea tinereţii este angelică; 
bunătatea senectuţii e divină.

Există o bunătate care te respinge şi o răutate atrăgătoare.

Stânca solitară devine din ce în ce mai colţuroasă; 
piatra de râu, din ce în ce mai rotundă.
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O gospodină excelentă este întotdeauna în pragul disperării. 
Adeseori, ne-ar plăcea mai mult o casă mai neîngrijită, 

dar mai calmă.

Nu-i poţi învăţa pe oameni să-ţi vorbească limba, 
dacă nu le-o vorbeşti şi tu pe a lor.

Focul face apa să fi arbă; dar apa stinge focul. 
Nu încălzi un ingrat, căci o să te stingă.

Experienţa este o femeie în vârstă, venerată fără să se întrebe 
cineva dacă trecutul ei e dubios.

Cunoaşterea lumii şi cunoaşterea mării se dobândesc 
în furtună; dar, în ochii bătrânului matelot, se întrezăreşte 

umbra morţii pe care adeseori a înfruntat-o.

Nu ni se iartă nici înzestrările, nici succesele, 
nici prieteniile, nici căsnicia, nici averea; 

abia moartea ni se iartă, dacă ni se iartă şi ea.

Călcâiul lui Ahile ni-l descoperă cei afl aţi mai jos decât noi, 
mult mai uşor decât egalii noştri.

Unii părinţi se răzbună pe copiii lor pentru proasta educaţie 
pe care au primit-o.
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