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P OETAS , M ĄST Y TOJAS , L I T E R AT Ū R I N Ė S  
I TA LŲ KA L B O S PR A DI N I N KAS

Vandenų, į kuriuos žengiu, dar niekas 
nėra perbridęs.

Žmogaus siela – didžiausias pasaulio 
stebuklas.

Žmonių sielos it veidrodžiuose 
atsispindi viena kitoje...

Kiekvienas turi užsikrauti ant pečių savo 
jėgas atitinkantį darbą, nes jeigu svoris 
netyčia pasirodys per didelis, žmogus 
gali norom nenorom griūti purvan.

Godumas – dirbtinis skurdas.

Nekenk įsimylėjėliams dievybei: kokių 
priemonių besiimtum, būk tikras, mūšį 
pralaimėsi.
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Meilė – tai dvasios judėjimas ir 
svarbiausia Visatos energijos dalis.

Meilės dėka juda Saulė ir kitos žvaigždės...

Meilė sudegina švelnias širdis.

Pasaulyje mes gyvename ne tam, kad 
mirtis mus užkluptų palaimingai 
tinginiaujančius!

Te kiekvienas, įeinantis čia, pamiršta viltį.

Išmintingai klausosi tas, kuris įsidėmi.
 
Karti svetima duona, ir statūs svetimo 
priebučio laiptai.

Apgaulė ir jėga – štai piktavalių ginklai.

Patys kaitriausi pragaro kampeliai palikti 
tiems, kurie didžiausių suiručių metu 
išlikdavo neutralūs.

Išmintingiausias žmogus yra tas, kurį 
labiausiai erzina laiko gaišimas.



7

Eik savo keliu, ir tegul žmonės šneka ką 
tik nori.

Abejonės man teikia ne mažesnį 
pasitenkinimą negu žinios.

Užuojauta nėra jausmas; veikiau tai 
kilnus nusiteikimas, pasirengus priimti 
meilę, prielankumą ir kitus dorus 
jausmus.

Dažnai žmonės plaukia laiko upe 
pasroviui! O juk varganame mūsų luote 
yra vairas; kodėl žmogus pasiduoda 
vilnims, užuot paklusęs savo siekiams?

Nėra didesnės kančios už laimingo 
meto prisiminimus.
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PR A NC Ū Z I JO S NAC IONA L I N Ė DI DV Y R Ė DA R 
VA DI NA M A OR L E A NO M E RG E L E , V I E NA I Š 
ŠI M TA M E Č IO KA RO PR A NC Ū Z Ų KA RV E D Ž I Ų ; 
N U T E I STA I R SU DE G I N TA A N T L AU ŽO KA I P 
E R ET I K Ė , V Ė L IAU KATA L I K Ų BA Ž N YČ IO S 
PASK E L BTA Š V E N TĄJA

Vėliavą vertinau keturiasdešimt kartų 
labiau negu kardą. Puldama ėmiau į rankas 
vėliavą, kad nieko nenužudyčiau.

Viešpats žino, kur mus veda, o mes 
sužinosime kelionės pabaigoje.



9

I TA LŲ P OETAS , H UM A N I ST I N Ė S R E N E S A N S O 
K U LT Ū RO S PR A DI N I N KAS

Ginčytinuose reikaluose būna 
skirtingų požiūrių, bet tiesa 
visuomet viena.

Knygos turi ypatingo žavesio;  
jos suteikia mums malonumo:  
su mumis kalbasi, duoda gerų 
patarimų, tampa mums tikrais 
bičiuliais.

Siekti valdžios dėl ramybės ir 
saugumo – tolygu, kopti į ugnikalnį 
siekiant apsisaugoti nuo audros.

Godus visuomet bus vargšas. Žinok 
tikslą ir troškimų ribas.

Geriau šlovės visai nepelnyti, negu 
pelnyti melagingą šlovę.



10

Išties kilnus žmogus ne gimsta su 
didžia širdimi, bet pats save tokiu 
paverčia nuostabiais darbais.

Kas sugeba išreikšti, kaip jis liepsnoja, 
tas apimtas menkos ugnies.

Ir nuostabų grožį galima mylėti gėdingai.

Viltis ir troškimas abipusiai pakursto 
vienas kitą, taigi, kai vienas atvėsta ir 
kitas tampa šaltesnis, o kai vienas įkaista, 
užverda ir antras.

Panašiai kaip šešėlis negali užgimti ir 
gyvuoti pats savaime, taip ir šlovė: jeigu 
jos pamatas nėra dorybė, negali būti ji 
nei tikra, nei tvari.

Pagyrimas naudingas protingam, o 
kvailam kenkia.

... Jeigu žmogus nori atsikratyti 
apgailėtinos savo padėties, nori 
nuoširdžiai ir tvirtai – toks troškimas 
negali būti nesėkmingas.
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Jeigu išorė neatitinka tavo norų, 
pasistenk, kad vidus pralenktų išorę.

Savo meilę gali paaiškinti tik tas, kas myli 
silpnai.

Kas pasaulyje gali būti nuostabiau, kas 
gali būti garbingiau už žmogų? Tas, kuris 
geba tarnauti žmonėms ir to nedaro, 
nepaiso svarbiausios žmogiškos pareigos, 
todėl iš jo turi būti atimtas žmogaus 
vardas ir prigimtis.

Kas turi daug ydų, tas turi ir daug 
valdovų.

Žeminti kitus – kur kas blogesnė puikybės 
rūšis, nei nepelnytai save aukštinti.

Kokia nauda iš to, kad daug žinojai, jei 
nesugebėjai pritaikyti turimų žinių savo 
reikmėms.

Šlovė niekada nepadeda mirusiesiems. 
Gyviesiems ji daugybę kartų buvo 
pražūtinga.
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Jei moki pasakyti, kaip stipriai myli, 
vadinasi, per menkai myli.

Kuo šykštesnis, tuo žiauresnis.

Netgi ginčijantis draugams, ginče 
slypi kažkas grubaus, priešiško ir 
nesuderinamo su bičiuliškais santykiais.



13

A N K ST YVOJO R E N E S A N S O I TA LŲ R AŠY TOJAS , 
H UM A N I STAS

Didi meilės galia nuteikia mylinčiuosius 
sunkiems žygdarbiams, padeda ištverti 
didžiausius netikėtus pavojus.

Sako, kad gera mirti, gelbstint gyvybę 
kitam.

Nėra tokio liepsningo pykčio, kuris laikui 
bėgant neatvėstų.

Panašiai kaip žvaigždės giedromis 
naktimis puošia dangų, o pavasario 
žiedai – žaliuojančias pievas, taip sąmojo 
blyksniai puošia malonius pašnekesius.

Pašaipa turi kąsti kaip avis, o ne kaip šuo.

Praeities įvykius kur kas lengviau smerkti, 
negu ištaisyti.
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Prašyti patarimo – didžiausias 
pasitikėjimas, kurį tik vienas žmogus 
gali parodyti kitam.

Tas, kuris nori būti sveikas, iš dalies jau 
sveiksta.

Grasinimai – ginklas tų, kurie patys 
jaučia grėsmę.

Dabartį išnaudok taip, kad senatvėje 
nereikėtų sau priekaištauti dėl veltui 
praleistos jaunystės.

Dažnai žmogus mano, kad laimė labai 
toli, o ji negirdimais žingsniais jau 
būna prisiartinusi prie jo.
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R AŠY TOJAS , T E OL O G AS I R MOR A L I STAS

Viskuo, kas gamtoje džiaugiasi savo 
grakštumu, vaisingumu ir spindi grožiu, 
pasireiškia meilė, o jos nepakankamumo 
antspaudu paženklinta visa, kas vangu, 
išblyškę, silpna, kas arti mirties.

Geriau šio to išmokti viešai pripažinus savo 
silpnumą, negu, vaizduojant mokslinčių, 
begėdiškai atkakliai likti nemokša.

Intelekto meilė pasižymi balto sniego 
tyrumu ir skaisčiu drovumu, bet drauge 
ir tam tikru vangumu bei šaltumu. O 
štai valios prigimtis priešinga, ji nieko 
neperima iš daiktų, o nori jų pačių ir, kol 
mėgaujasi jais, grumiasi, šėlsta, auga ir 
trokšta vis daugiau. Todėl jos meilė karšta, 
ūmi, aistringa, ugninga ir beprotiška, net 
būdama garbinga.
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