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Rõõm, mida me valmistame meile armsatele 
inimestele, peegeldub meile tagasi mitte nõrgenedes, 

nagu peegeldused tavaliselt, 
vaid muutub veelgi säravamaks.

VICTOR HUGO 

Et kõik inimesed on võrdsed, on tees, 
millega tavalistel aegadel ei ole kunagi nõustunud 

ükski terve mõistusega olend.
ALDOUS LEONARD HUXLEY

Üks peamisi inimsoo nõ rkusi on keskmise inimese 
liiga lä hedane tutvus sõ naga „võ imatu”.

NAPOLÉON HILL

Üks suurimaid kaugusi on vahemaa 
kahe inimese vahel. 

BOB COLLINS

Väheste võimetega inimeste puhul tähendab tagasihoidlikkus 
ausust, andekate puhul aga silmakirjalikkust.

ARTHUR SCHOPENHAUER
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Osa inimesi on nagu äike – panevad pidevalt puusse.
HEIKI RAUDLA

Kolm inimest võivad saladust hoida, 
kui kaks neist on surnud.

BENJAMIN FRANKLIN

Ma ei salli jõudeolekut. On hea tunne, 
kui saad kasulik olla.

GEORGE R. R. MARTIN

Ainus loom, kes oskab viimase hetkeni 
hoida sõbralikke suhteid ohvriga, 

keda ta nahka kavatseb panna.
SAMUEL BUTLER

Meil pole midagi karta peale hirmu enda.
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

Läbi pimeduse võib jõuda valguse kätte.
J. R. R. TOLKIEN
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Peame teatud tõdesid endastmõistetavaks: 
kõik inimesed on loodud võrdsena ning neile on Looja 
andnud vääramatud õigused, sealhulgas õiguse elule, 

vabadusele ja püüdele olla õnnelik.
THOMAS JEFFERSON

Füüsika seadused pole midagi muud kui looduse loomulik õigus.
STANISŁAW JERZY LEC

Me räägime metsloomadest, aga ainus metsloom on inimene. 
Just inimene rikub reegleid. Kõik teised loomad on kuulekad 

ning peavad oma hõimu või liigi elukorraldusest kinni.
G. K. CHESTERTON

Ükskõik kui suur hulk eksperimente ei tõesta, 
et mul on õigus, aga et tõestada minu viga, 

piisab ühest eksperimendist.
ALBERT EINSTEIN

Kas sa mõtled, et sa suudad või et ei suuda, 
igal juhul on sul õigus.

HENRY FORD
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Vabadus ei seisne esmajoones 
mitte õigustes, vaid kohustustes.

ALBERT CAMUS

Seaduse ees on inimene süüdi, kui ta rikub teiste õigusi. 
Eetikareeglite järgi on ta süüdi juba siis, 

kui ta mõtleb sellest.
IMMANUEL KANT

Meister õigustusi leidma on harva 
meister mõnel muul alal.

BENJAMIN FRANKLIN

Räägitakse, et kassid istuvad haige koha peale. 
Täna istus kass mu rahakoti peale. 

Tal pole kunagi nii õigus olnud.
VALERI BOBROV

Kõige rohkem on süüdi see, 
kel on õigus valel ajal.

GEORGE GOLD
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Õigustühine tähendab vahel, 
et õigus ongi tühine.

WALTER SCHMIDT

Ühiskonna areng on jõudnud sinnamaani, 
et pole enam tähtis, kellel on õigus ja kellel mitte, 

vaid kellel on parem advokaat.
PAUL STEIN

Me oleme rahul sellega, et meil on õigus ainult siis, 
kui suudame tõestada, et teised on eksinud. 

WILLIAM HAZLITT

Kui te muutute õiguse tagaajajaks ja hakkate hukka mõistma 
neid, kes ei usu sama mida teie, on see selge märk, 

et te pole õppetükke korralikult omandanud.
SUSAN JEFFERS

Igaühel on õigus jõllitada, 
keda iganes soovib.

STEPHEN KING



53

Ühed teavad, et Jumal on olemas, 
ja teised teavad, et Jumalat pole, 

aga keegi ei ole nii tark, 
et öelda, kellel on õigus.

VOLTAIRE 

Kohtuprotsessil surnute vastu 
on elavatel alati õigus.

STEFAN ZWEIG

Mul on kahju, aga ma kindlasti 
nõustuksin sinuga, kui sul oleks õigus.

ROBIN WILLIAMS
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Iga kord, kui meie ajakirjanduses kirjutatakse 
maailma lõpust, mõtlen ma, kas pikendada 

lehetellimust või mitte.
HEIKI RAUDLA

Me elame maailmas, kus on järjest rohkem 
informatsiooni ja üha vähem mõtet.

JEAN BAUDRILLARD

Kui mõnes fraasis esineb sõna „tagumik”, siis olgu publik 
kui tahes kombekas, ta kuuleb vaid seda sõna.

JULES RENARD

Lugemine on minu jaoks parim leevendus elu 
ebameeldivuste vastu. Pole olnud veel sellist muret, 

mida tund lugemist poleks hajutanud. 
CHARLES DE MONTESQUIEU

Pole mingit kahtlust, mõtlesin ma ajalehte eemale lükates, 
et meie närune elu, näotu nagu see on, saab hunnituks 

ja omandab mõtte ainult armastuse silme all.
VIRGINIA WOOLF
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Hoidku Jumal mind nende eest, 
kes on lugenud vaid ühte raamatut.

INGLISE VANASÕNA

Raamatutega on samasugune lugu nagu inimestega. 
Kuigi me tutvume paljudega, valime vaid vähesed 

endale sõbraks, elu südamekaaslaseks.
LUDWIG FEUERBACH

Ta teadis kirjandusest kõike, välja arvatud, kuidas seda nautida.
JOSEPH HELLER

Ükski meelelahutus pole nii odav kui lugemine 
ega ükski nauding nii püsiv. 

MARY WORTLEY MONTAGU

Igal raamatul, igal köitel, mida näed, on hing. 
Kirjutaja hing ja nende hing, kes seda lugesid ja sellega koos 

elasid ja unistasid. Iga kord, kui raamat uutesse kätesse läheb, 
iga kord, kui kellegi pilk üle ta lehekülgede libiseb, 

kasvab tema vaim suuremaks ja tugevamaks.
CARLOS RUIZ ZAFÓN




