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Füst MiIán

Oh iól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a szá-
zadok!

S azt meg kell védened.

...aki a legmegfelelőbb szavakat tudia megtalálni
ahhoz, hogy munkára serkentse, felgyúitsa képzele-
tünket, akár képeivel, akár indulatával, az neveztetik
nagy művésznek,

Nincs ellenszenvesebb dolog, mint a fiatalkor higqadtsáqa és

az öreqség mohósága.

A telmészet közönye felháborító: kinn ágyuk dörög-
nek, a repülőgépekrőI bombák hullanak, a város ]akói
őrjöngenek, sikoltanak, s minderre rásüt az édes kora
tavaszi nap.

Hősiesség retldesen a veszélaíantázia hiánIJábóI adódik_

A zászlóknak nagy hatása van az emberen, köztük
legtöbbször az dönt, hogy mi van a zász],óra írva. S mi-
után a dolgok el vannak nevezve, s ez az elnevezés
Szentesítve van, már nemigen merik kutatni többé e
dolgok ésszerűségét sem.

A ió mindig legyőzetik, persze, ]is miért? Mert le le-
het győzni. És mégis az a véleményem, hogy le lehet
ugyan győzni, de nem örökre... Az orvosnak |oga van
mindennemű bölcseletre, csak arra nem, hogy gyógyí-
tani nem éIdemes. S az írónak, hogy írni nem érdemes.

Lucian Blaga

Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme,
nincs más hátra, mint hogy értelmet adiunk nekiI

Gyakorta nem amiatt ragaszkodunk valamely hit-
hez, mert szigorúan igazoltnak tetszik, hanem amiatt,
mert nem bizonyították be az ellenkezőjét,

Yannah embereh, akik íorrni tudnak, anélkül hogy meleqet

is adnánah. akdr a víz léqüres lérben_

A kiváIasztott elmék gyakorta több képtelenséggel
szolgálnak, mint a mindennapiak - abból az egyszerű
okból, hogy köVetkezetesebbek,

Fü§t Mtlán (l888-19ó7) költő, regényíró és esztéta.
Blata, Luclan (169r-19ól) román költő, dránaíró, flloóíus.
A fentl afortzmákat és sállótgéket a Gondolat Ktadó l9E4-
ben meglelént BÖLcsEssÉcEK KÖNYVE címíí ktadványából
vettük át.
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Legmélyebb oka azoknak a lelkiállapotoknak van,
amelyeknek látszólag semmi oka sjncs,

Születésem előtt egy egész örökkévalóságig semmi
voltam. Hát most miért félek attól a nemléttől, ame-
lyet VoIt alkalmam megszokni egy örökkévalóságon
át?

Tragikus sors a mi korunhó: szükséqü.nk van egy vallásra, de
sehol sem találunk hlzzá istent!

Egy gyermek ki akarta venni a vízből a halat - hogy
meg ne fulladjon!

Végső soron egyetlen nép sem oly romlott és go-
nosz, hogy ne áldozza föl érette magát az, aki hozzá
tartoZik,

Aki ftin.set fteres, nem a fellegekben, hanem a föIdben ds.

Figyeljétek meg jól magatokon: bizonyos körülmé-
nyek között a gyávaságot jellemességnek tartjuk - ha
megakadályoz valamely rossz cselekedetben.

Ha gyűlölsz valakit, gondold meg, van-e értelme; ha
viszont szeretsz valakit, ne gondolkod1 azon, hogy
van-e értelme,

Talán kötelességünk sötétebbnek látni a jelent,
mint amilyen valójában: azért, hogy e látásmódból fa-
kadjon a határozottabb küzdelem a jobbért.

Csaft a hözepes míívek kifogástalanok - a nagg míívek soha-
sem -

A repkény filozófiála: ,,Csakis krjszva juthatsz ma-
gasía|"

Napáldozta után mindegyik szentiánosbogár azt hi-
szi, hogy ő helyettesíti a napot,

Megszofttuk a múIt súIqdt, akdr a leveqő súIyát: nem ís tud,-

nánft létezni nélküle_

Egy eszme lehet nagy, anélkül hogy igaz is volna,

A hagyományok ellen küzdő új áramlatnak legelső
töIekvése, hogy - saiát hagyományt teIemtsen,

A Biblia szavai, melyek szerint Isten a saját képére
és hasonlatosságára teremtette az embert, nem azt
jelentik, hogy az lsten egy ember a mennyországban,
hanem azt, hogy az ember Isten a földön,


