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CITÁTY & PA RADOXY ÚVOD

Následující strany přinášejí citáty, které vyjadřují svým textem nebo 
vyzněním »paradoxy«. Byly vybrány z desetinásobného počtu citátů; 

zatímco ty ostatní byly mravoučné, neobjevné, popisné, obecné, zkrátka 
nudné, »paradoxy« právě svým protikladným charakterem jsou zábavné. 

Rozhodujícím hlediskem při výběru nebylo ani tak to, zdali je citát 
opravdu dostatečně »paradoxovitý«, nýbrž jeho esprit. Nehloubejme  

nad tím, zdali jsou předkládané aforismy-paradoxy pravdivé, rozumné, 
uvěřitelné, či zda se s nimi můžeme nebo chceme ztotožnit – ony jsou 
především paradoxní, tudíž ze své podstaty někdy i tak trochu mimo 

realitu. Mělo by postačit, že nás už při prvním letmém přečtení pobavily.

V této knize najdeme citáty lidí slavných a obecně známých i těch  
méně známých; kritériem pro výběr nebylo velké jméno, ale vydařenost 

myšlenky-paradoxu. Celkem 2 065 citátů je rozřazeno do 24 široce 
pojatých témat-kapitol. I toto členění je velmi volné a spíše jen 

orientační, aby sbírka dostala nějaký řád. Všeříkající názvy kapitol jsou 
na začátcích konkrétněji rozčleněny jakýmisi podhesly. Citáty pak 

následují v »minikapitolových blocích« podle abecedního pořadí jmen 
autorů. Na konci každé kapitoly jsou paradoxy »ostatní«, těžko 

zařaditelné do minikapitol. Na konci kapitoly Ostatní paradoxy jsou 
pak citáty, které se vůbec nepodařilo zařadit do některé z kapitol. 

Skutečně nebylo možné zachytit všechna hesla či podhesla a citáty 
naprosto exaktně roztřídit. Vždyť kam třeba s citátem: »Získat nepoctivě 

cizí majetek je horší než ztratit vlastní.« Pod heslo zisk, (ne)poctivost, 
majetek, ztráta, charakter? Cílem nebylo vytvořit vědeckou publikaci, 
ale milou knížku, ke které se čtenáři budou rádi vracet a třeba si z ní 

odnesou i poučení.
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CITÁTY & PA RADOXY

peníze • bankovnictví • obchod • skromnost, šetrnost 
bohatství, majetek • bída, dluhy, chudoba • další různé…

bohatství & chudoba

»Kouření nám tady nevadí,  
jen kuřte, kuřte…«



6

CITÁTY & PA RADOXY bOhatstVí & chuDOba

Peníze jsou k nezaplacení.
EugEn Brikcius

Vyjde nastejno, utopíte-li se v penězích, nebo v dluzích.
Jiří Faltus

Hlupák skoro vždycky přijde o peníze.  
Mě by ale zajímalo, jak přijde k těm penězům.

cyril FlEtchEr

S penězi je to zvláštní. Když jich má člověk dost, tak je nepotřebuje.
charlEs spEncEr chaplin

V civilizované společnosti vám neposlouží osobní přednosti  
tou měrou jako peníze. Učiňte pokus: jděte na ulici a udělejte  

jednomu člověku přednášku o morálce a druhému dejte šilink;  
a uvidíte, který z nich si vás bude více vážit.

samuEl Johnson

Láska k penězům způsobuje polovinu všech trápení tohoto světa. 
Nedostatek peněz tu druhou.

Danny kayE

Kdo se topí v penězích, nevolá o pomoc.
milan kEnDa

Vypůjčená tisícikoruna mívá mnohem menší hodnotu,  
než tisícovka, kterou vracíme.

kamil kovář

Potřebuješ-li ve svízelné situaci peníze, uštědří ti tví nejbližší  
moudré rady; potřebuješ-li poradit, nabídnou ti raději peníze.

François DE la rochEFoucaulD

Za špinavé peníze se žije lépe než za čistý plat.
Jan lukáš

Jsou důležitější věci než peníze, jenom je třeba mít peníze,  
abyste si je mohli koupit.

prospEr mériméE

Hollywood je místo, kde vám zaplatí milion dolarů za polibek  
a padesát centů za duši.

marilyn monroE
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CITÁTY & PA RADOXY bOhatstVí & chuDOba

Pořádný dluh je k nezaplacení.
štEFan moravčík

Dneska vyžaduje víc důvtipu a úsilí vyplnit přiznání k dani z příjmu  
než vytvořit ten příjem.

alFrED E. nEuman

Pokud své peníze dokážete spočítat, pak žádné nemáte.
aristotElEs onassis & J. paul gEtty st.

Aby mohl člověk pohrdat penězi, je třeba je mít, a to hodně.
cEsarE pavEsE

Chtěl bych žít s hromadou peněz jako chudý člověk.
paBlo picasso

Cinkot drobných je vždy přehlušen šustěním bankovek.
Jiří roBErt pick

Je mnohem těžší získat první guinea než druhý milion.
JEan JacquEs roussEau

Čím méně peněz, tím větší počty.
milan růžička

Bez peněz hrdina s nikým nic nepořídí.  
Máš-li peníze, nemusíš být hrdina.

aBú aBDolláh saaDí

Od té doby, co mi půjčil tisícovku, nemůžu vám ho ani vidět.
Jarmil sEkEra

Kdo kupuje levně, platí draze.
gEorgE BErnarD shaw

Raději za libru přesně vidět než za milion šilhat.
gEorgE BErnarD shaw

Své poslední ženě platím tak velké alimenty, že uvažuji,  
jestli bych se s ní neměl znovu oženit kvůli penězům.

Frank sinatra

Jak stanovit cenu lidí, kteří se nedají koupit?
Jan soBotka

Nejlepší kvalita peněz je jejich kvantita.
BEnEDiktus spinoza
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CITÁTY & PA RADOXY bOhatstVí & chuDOba

Jakmile vám talent dopomůže k penězům,  
v tu chvíli vám peníze odpomůžou od talentu.

John stEinBEck

Procento správných rozhodnutí, které udělají jednotlivci, je velmi 
vysoké, když riskují své vlastní peníze a svou vlastní budoucnost. 

Procento správných rozhodnutí je velmi nízké, když ho dělají politikové, 
kteří nemusí platit za svá chybná rozhodnutí vlastními penězi.

a. w. stEwart

Půjčka, kterou je třeba vrátit, to jsou ztracené peníze.
Julian tuwim

Podstata úvěru: Osoba, která není schopna platit, si sežene jinou osobu, 
která není schopna platit, aby se za tu první zaručila, že platit schopna je.

charlEs DickEns

Banka je místo, kde vám půjčí za slunečného počasí deštník,  
a chtějí ho vrátit, když začne pršet.

roBErt Frost & mark twain

Banka je instituce, která ti ráda půjčí peníze,  
můžeš-li přesvědčivě dokázat, že je v podstatě nepotřebuješ.

BoB hopE

Než přijdu ve spořitelně na řadu, předběhne mě inflace.
Jan lukáš

Smyslem půjček je vydělat na těch, kdo nic nemají.
Jan soBotka

Půjčí-li si dlužník v bance stovku, má starosti on,  
půjčí-li si však milion, má starosti banka.

Jan vEčEř

Čím to je, že z těch nejšpinavějších obchodů bývá obyčejně  
největší čistý zisk?

vlasta Burian

Zbožní obchodníci prodávají svaté obrázky za nekřesťanské peníze.
gaBriEl lauB

Prodělek je taky kšeft, ale blbej.
anton myrEr
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CITÁTY & PA RADOXY bOhatstVí & chuDOba

Je snazší utratit dva dolary než jeden ušetřit.
wooDy allEn

Šetřit silami vyžaduje víc námahy, než jimi plýtvat.
ivan Diviš

Jeden člověk má dost místa i v rybím žaludku,  
kdežto pro dva bývá příliš malá nejnádhernější země.

ilJa grigorJEvič ErEnBurg

Smyslem spoření je šetřit si na dobu, kdy už nebudeme nic potřebovat.
Jiří Faltus

Lidé chtějí ušetřit a jsou za to ochotni zaplatit jakoukoli cenu.
lEE iacocca

Skrblíci jsou nepříjemní současníci, ale příjemní předkové.
victor DE kowa

Je pozoruhodné, že každý si více šetří ruce, ač má dvě,  
než hubu, kterou má jen jednu.

milan růžička

Auto ještě není luxus, luxus je až jeho oprava.
hEli Bussová

Co nám ukradnou, nemusíme už aspoň hlídat.
Jiří Faltus

Utěšuje mě, že boháč není nikým jiným než chudákem s penězi.
william clauDE FiElDs

Deficit je to, co máme, když už nic nemáme.
olDřich FišEr

Bohatým se člověk nestává tím, co vydělá, ale tím, co neutratí.
hEnry ForD

Získat nepoctivě cizí majetek je horší, než ztratit vlastní.
anDrzEJ maksymilian FrEDro

Když má chudák promaštěný klobouk, je to lajdáctví.  
Má-li promaštěný klobouk boháč, je to originalita.

achillE grEgor

Dost lidí zavrhuje majetek, ale málokdo se ho umí vzdát.
François DE la rochEFoucaulD
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CITÁTY & PA RADOXY bOhatstVí & chuDOba

Touhu po zisku obviňujeme ze všech zločinů a zapomínáme,  
že je v daleko větší míře i příčinou vynikajících činů.

François DE la rochEFoucaulD

Nelačnit po bohatství už je bohatstvím.
JErry lEwis

Kdo má méně, než si přeje, měl by vědět, že má víc, než si zasluhuje.
gEorg christoph lichtEnBErg

Člověk bohatne i ze svých útrap.
antoinE DE saint-Exupéry

Lidé přestali vlastnit vše tím, že zatoužili po osobním majetku.
sEnEca ml.

Nikoho tolik netěší vlastní majetek, jako ho zarmucuje majetek cizí.
sEnEca ml.

Dokud člověku dávají na dluh, je to, jako by byl bohatý.
clauDE tilliEr

Co rozdáš, to ti nikdo neukradne.
Jiří žáčEk

Vypracoval jsem se z nuzných poměrů do stavu naprosté chudoby.
groucho marx

Kdyby mi dávali deset milionů a řekli mi, abych za ně byl chudý,  
nevzal bych je.

Johann nEpomuk nEstroy

Bída je jediné břemeno, které je tím lehčí, čím déle ho neseme.
JEan paul

Jestliže se nezákonně obohatíte, společensky se znemožníte.  
Naštěstí ne natolik, jako když zchudnete.

Jan soBotka

Jediná věc, která se dá dělat bez peněz, jsou dluhy.
BEDřich zElEnka

Jedni lidé tak šetří, jako by měli žít věčně, druzí tak utrácejí,  
jako by měli hned zemřít.

aristotElés
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CITÁTY & PA RADOXY bOhatstVí & chuDOba

Co nepotřebuješ je drahé, i když je to laciné.
marcus porcius cato st.

Spokojenost nezáleží ve velkém bohatství, ale v nevelkých potřebách.
Epiktétos

Náš platový strop je u protinožců podlahou.
ivan Fontana

Mnozí zkrachovali proto, že kupovali lacino.
BEnJamin Franklin

Luxus bohatých je zaplacen bídou chudých.
Franz kaFka

Poctiví lidé nebývají bohatí. Bohatí nebývají poctiví.
lao-c’

Nic nám nepřijde tak draho, jako laciné pravdy.
gaBriEl lauB

Chudým chybí vše a nikdo jim nepřijde na pomoc;  
bohatým nechybí nic a každý spěchá, aby jim sloužil.

JEan-paul marat

Kapitál mi nevynese tolik, kolik mě stály doutníky,  
které jsem při jeho psaní vykouřil.

karl marx

Věci, které jsou zadarmo, stojí nejvíc. Jak to?  
Protože musíme vynaložit velké úsilí,  

než pochopíme, že jsou zadarmo.
cEsarE pavEsE

Má chudou představivost. Stále si jen představuje, jak zbohatne.
Jiří roBErt pick

Předností zločinných organizací proti dobročinným  
je jejich ekonomická soběstačnost.

Jan soBotka

Kdysi bývali boháči na tribunách a chudáci na hřišti.  
Dnes je tomu naopak.

Julius ukrainczyk
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CITÁTY & PA RADOXY

cesta/směřování • kariéra, ambice, snaha, úsilí
kritika, pochvala, uznání • příležitost • úspěch • sláva

odbornost • další různé…

cíle

Vrátit se je někdy jediný způsob,
jak pokračovat vpřed.
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CITÁTY & PA RADOXY cíle

Raději klopýtat po správné cestě,  
než vykračovat si mimo ni pevným krokem.

sv. augustin

A když vítr má opačný směr než proud – co pak?  
S větrem proti proudu? Nebo s proudem proti větru?

wiEsław léon BruDziński

Místo východiska je někdy lépe znát únikovou cestu.
Jiří Faltus

Cesta chyb je široká, kdežto stezka pravdy úzká.
stEFan garczyński

Některé věci jsou dokonalejší, dokud nejsou zcela dokonalé.
François DE la rochEFoucaulD

Nikdy nevidím cestu, po níž mám jít, lépe a jasněji,  
než když jsem ji opustil.

hugo lanD

Když jsem se octl na dně, uslyšel jsem klepání zdola.
stanisław JErzy lEc

Lze se octnout na dně, aniž se dosáhne hloubky.
stanisław JErzy lEc

I ten nejpomalejší člověk, když neztrácí ze zřetele svůj cíl,  
postupuje rychleji než ten, kdo pospíchá bez cíle.

gottholD Ephraim lEssing

Ten, kdo zabloudí, může omylem objevit nové cesty.
artur lunDkvist

Balvan, který zatarasil cestu slabochovi,  
stává se stupínkem odhodlanému.

w. mathEws

S každým klopýtnutím se učíme lépe chodit.
miroslav nakláDal

Nejtěžší je najít cestu k ukazatelům směru.
žarko pEtan

Člověk zahne několikrát za sebou doleva a ocitne se úplně vpravo.
kamil pEtEraJ
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Spíš klopýtneme o kamínek než o hromadu štěrku.
JosEF poláčEk

Byly doby, kdy nejsprávnější směr postupu byl – jít od toho.
milan růžička

Nejčastěji se zabloudí tam,  
kde si nikdo netroufá pochybovat o správnosti cesty.

milan růžička

Vrátit se je někdy jediný způsob, jak pokračovat vpřed.
milan růžička

Narážejí na sebe jen ti, kdo kráčejí touž cestou.
sEnEca ml.

Dilema individualisty:  
Jet hromadným dopravním prostředkem, nebo v koloně?

Jan soBotka

Nakonec vždy rozhodují postoje zaujímané vleže.
Jiří Faltus

Když se nejvíc chce, tak to nejmíň jde.
Johann wolFgang von goEthE

Není správné tvrdit, že u nás nebyla konkurence.  
Neschopní se předháněli, kdo to dotáhne výš.

roman kozEl

Je méně snadné získat si jméno dokonalým dílem,  
než uplatnit dílo průměrné jménem, které už máme.

JEan DE la BruyèrE

Na znamenité a teplé místo je snazší se dostat než se tam udržet.
JEan DE la BruyèrE

Při dělání kariéry patří fauly k pravidlům.
gaBriEl lauB

Někdy se dozvíš, jakou roli hraješ, teprve tehdy, až odejdeš ze scény.
stanisław JErzy lEc

Snazší je prohlásit se za císaře než za vrátného.
stanisław JErzy lEc

CITÁTY & PA RADOXY cíle
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Čím kdo výše stojí, tím hlouběji padá.
titus livius

Většina lidí by uspěla v malých věcech, kdyby je netrápily velké ambice.
hEnry waDsworth longFEllow

Nikdo toho tolik nenamluví o svobodném podnikání  
a konkurenci a o tom, že nejlepší vyhrává, jako ten,  

kdo zdědil po otci obchod nebo velkostatek.
c. wright mills

Není ani tak obtížné udělat si správný úsudek,  
jako dosáhnout postavení,  

kde se takový úsudek vyžaduje.
cyril northcotE parkinson

Když chceš dosáhnout koryta, musíš se sklonit.
milan růžička

Nadřízeným orgánům svůj postup osvětlujeme.  
Podřízeným složkám – vytmavujeme.

milan růžička

Nezastával ještě takovou funkci, aby mohl někomu pomoci.  
Ale škodit už mohl.

milan růžička

O mnohé věci se nepokusíme nikoli proto, že jsou obtížné,  
ale obtížné jsou proto, že se o ně nepokusíme.

sEnEca ml.

Když vyhrajete v boji o koryto, je nepříjemné si uvědomit,  
že jste největší svině.

lily tomlinová

Touha po uznání je stejně silná jako strach před kritikou.
stEFan garczyński

Na zářící slunce se nedívá nikdo, všichni jen na zamračené.  
Svět kritikou nezaznamená, co se ti podařilo, ale co se ti nepodařilo.

Flavius gratianus

Kritika, na rozdíl od chvály, bývá vždy upřímná.
patriciE holEčková

CITÁTY & PA RADOXY cíle
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CITÁTY & PA RADOXY cíle

Zločinec je tvůrčí umělec, kdežto detektiv je pouze kritik.
gilBErt kEith chEstErton

Nejvíc kritiky si zaslouží ti, kdo ji nejméně snášejí.
svEtlozar igov

Chvála a posměch jsou dva body ležící na téže kružnici.  
Zajdeš-li s chválou příliš daleko, vlastně ses začal posmívat.

stanislav komEnDa

Lepší koktavá pochvala nežli brilantní kritika.
stanislav komEnDa

Rozkoš z kritiky nás olupuje o rozkoš být hluboko dojatý  
krásnými věcmi.

JEan DE la BruyèrE

Jsou výtky, které znamenají hold,  
a pochvaly, které jsou utrháním na cti.

François DE la rochEFoucaulD

Lepší je výčitka od génia než pochvala od idiota.
marcus aurElius

Kdo se dokáže sám sobě smát, ten nad sebou nemusí tak často plakat.
milan růžička

Kritika byla zdravá. Kritik – zraněný.
milan růžička

Chvály si vážíme i od těch, jichž si nevážíme.
Jarmil sEkEra

Proč tě tolik těší pochvala lidí, které sám pochválit nemůžeš?
sEnEca ml.

Kritici jsou hlupáci rozhodující o moudrých.
lEv nikolaJEvič tolstoJ

Je lepší zasluhovat si pocty a nedosáhnout jich,  
než dosáhnout jich a nezasloužit si je.

mark twain

Vyznamenání jsou důležitá pro toho, kdo je dává,  
ne pro toho, kdo je dostává.

luDvík vaculík
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CITÁTY & PA RADOXY cíle

Největší potupa je, když člověka pochválí blbec.
François villon

Smí tupec ostře kritizovat?
Jiří žáčEk

Důležitou věcí v životě je vědět, kdy využít příležitosti,  
ale neméně důležité je vědět, kdy jí nevyužít.

BEnJamin DisraEli

Léta jsem doplňoval svůj slovník, abych se dovedl vyjádřit  
ke každé příležitosti. Teď po létech zjišťuji, že mám daleko více slov,  

než příležitostí.
achillE grEgor

Příležitosti jdou kolem,  
zatímco sedíme a litujeme ztracených možností.

JEromE klapka JEromE

Slovo krize se v čínštině skládá ze dvou písmen.  
Jedno znamená nebezpečí a druhé příležitost.

John FitzgEralD kEnnEDy

Pokud vůbec existovalo něco, co ho těšilo víc než vlastní úspěch,  
byl to neúspěch někoho jiného.

JEFFrEy howarD archEr

Vavřínový věnec bývá mnohdy páskou přes oči.
wiEsław léon BruDziński

Snazší je úspěchu dosáhnout, než si ho zasloužit.
alBErt camus

Hlupák má často nezdar, poněvadž myslí, že těžké je snadné.  
Moudrý proto, že myslí, že snadné je těžké.

J. ch. collins

Mít neúspěch u žen je výhodnější než mít u nich tak velký úspěch,  
že se jich nemůžeš zbavit.

Johann christian günthEr

Úspěchu se člověk zbavuje hůř než neúspěchu.
Boris korBEl

Tajemství úspěchu je i v odmítání příležitostí.
milan lasica
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Na každém vrcholu stojíš nad propastí.
stanisław JErzy lEc

Jestliže chce žena v životě dosáhnout úspěchu,  
musí být natolik kultivovaná, aby přitahovala hloupé muže,  

a natolik obyčejná, aby přitahovala i muže inteligentní.
JEannE morEauová

Poučit se z úspěchu je obtížnější než poučit se z neúspěchu.
Jan soBotka

Slavná osobnost je člověk, který po celý život těžce pracoval,  
aby se stal slavným, a pak nosí tmavé brýle,  

aby ho nikdo nepoznal.
FrED allEn

Popularita je trest, který vypadá jako ocenění.
ingmar BErgman & otto von Bismarck

Raději chci, aby se lidé tázali, proč mi pomník nebyl postaven,  
než proč mi byl postaven.

marcus porcius cato st.

Produktivita práce Sisyfa se sice rovnala nule,  
ale ta jeho popularita!

kurElla

Nestavějte sochy hrdinům, raději postavte sochy jejich obětem!
JEan DE la BruyèrE

Génia jako Mozart pochováme ve společném hrobě  
a masového vraha jako Napoleon uctíváme v Pantheonu … hm.

miroslav nakláDal

Kdysi musel být člověk slavný, aby si mohl dovolit udělat skandál.  
Dnes stačí jeden pořádný skandál, aby se člověk stal slavný.

orson wEllEs

Odborník je člověk, který toho ví čím dál víc o čím dál méně věcech. 
Dokonalosti dosahuje ve chvíli, kdy ví absolutně vše o ničem.

arthur Bloch & nicholas murray ButlEr

Odborníci vědí velice přesně, proč něco nejde udělat. Ale pak přijde 
nějaký pitomec, který neví, že to není možné, a udělá to…

alBErt EinstEin
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Má příliš mnoho talentů, než aby se stal géniem.
vytautas karalius

Kdo usíná na vavřínech,  
nezřídka se probouzí zarostlý plevelem.

svatopluk káš

Zbavuj se iluzí, abys nepřišel o ideály.
ruDolF křEsťan

Správně využité podprůměrné vlohy  
získávají lepší jméno  

než špatně využitý nadprůměrný talent.
François DE la rochEFoucaulD

Génius je člověk, který má talent a houževnatost člověka,  
který nemá talent.

gaBriEl lauB

Lze se přepočítat, když se s ničím nepočítá?
stanisław JErzy lEc

Mají ideály aspoň ti, kteří je vzali jiným?
stanisław JErzy lEc



20

CITÁTY & PA RADOXY

čas obecně • minulost, přítomnost, budoucnost • dějiny
nové a staré • pokrok • plány • změna • další různé…

čas

»A podívejme, Einstein, a zase pozdě! 
Alberte, pro tebe je ten pojem času 

zřejmě naprosto relativní!«



21

CITÁTY & PA RADOXY čas

Proč být dochvilný? Vždyť dochvilní vždy čekají na nedochvilné.
alExi anDrEJEv

Všiml jsem si, že ti, co chodí pozdě,  
bývají často mnohem lépe naladěni než ti, kteří na ně musí čekat.

EDwarD vErrall lucas

Potíž s dochvilností je v tom, že ji nikdo nikdy neocení.
h. romE

K. býval zlý i na přátele. Buď přišel na schůzku pozdě a láteřil,  
že na něj nepočkali, anebo přišel brzy a vztekal se, že tam ještě nejsou.

karEl sýs

Chceš-li mít málo času, nedělej nic.
wiEsław léon BruDziński

Všechno se zrychluje proto, aby bylo více času.  
A přesto je času stále méně.

Elias canEtti

Nejlepší léta přicházejí v lidském životě tehdy,  
kdy ta dobrá už jsou pryč.

rEné clair

Potíž s lidmi, kteří mají spoustu času nazbyt, spočívá především v tom, 
že jej chtějí strávit s lidmi, kteří mají času hrozně málo.

rEné clair

I takové hodiny, které stojí, ukazují v určité chvíli přesný čas.
anton pavlovič čEchov

Existuje jediný způsob, jak získat čas. Neztratit ho.
patriciE holEčková

Žena muži více času zabere, než kolik mu ho ušetří.
igor chaun

Kdo vychutnává život, najde si čas, který vlastně vůbec nemá.
gilBErt kEith chEstErton

Čas, který máme, jsou peníze, které nemáme.
ilJa ilF

Co nestihnete vyřídit za jízdy automobilem, to vyřídíte v nemocnici.
vlaDimír JiránEk
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Při zabíjení času je obětí sám pachatel.
milan kEnDa

Velmi zaměstnaní lidé potřebují spoustu času na to,  
aby si našli chvilku volna.

ivan kraus

Kde vezmu tolik času,  
abych mohl nepřečíst takové množství knih?

karl kraus

Pamatuj, že žiješ v době,  
o níž se bude jednou říkat staré zlaté časy.

lEszEk kumor

Ti, kdo špatně užívají svého času,  
jsou první, kdo si stěžují na jeho krátkost.

JEan DE la BruyèrE

S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky.
philippE monniEr & BožEna němcová

Promiňte mi tento dlouhý dopis,  
ale neměl jsem čas napsat krátký.

BlaisE pascal & plinius ml.

Nikdy není dost času k řádnému provedení práce,  
ale vždy je dost času k jejím opravám.

John pEErs

Léta, která si ženy ubírají, se neztrácejí:  
přidávají je svým přítelkyním.

DianE DE poitiErs

Nemoc našeho věku: ztrácíme příliš mnoho času naříkáním,  
že žádný nemáme.
anna sEghErsová

Stále naříkáme, že máme málo času, ale žijeme tak,  
jako bychom ho měli na rozdávání.

sEnEca ml.

Čas je to, co se člověk neustále pokouší zabít,  
ale co nakonec zabije jeho.

hErBErt spEncEr


