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Să creezi 
cu o pasiune 
nebună!
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Tot timpul se găsesc soluţii, chiar şi la 
probleme contradictorii.
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Din fiecare situaţie există ieşire.
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Femeia este făcută pentru a fi iubită.
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Să poţi zâmbi atunci când suferi…
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Viaţa poate fi frumoasă la orice vârstă.
Viaţa poate fi urâtă la toate vârstele.
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.
Trăim prin reguli. Nu respecţi regula, apare 
greşeala.
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Oamenii nu ştiu să aprecieze ceea ce au;
li se pare important ceea ce nu au…
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Uneori suntem triști, alteori veseli –
fără vreun motiv anume.
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Războiul al Treilea Mondial se va produce 
pentru resursele naturale.
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Lucrul să-ţi fie pasiune, şi pasiunea lucru.
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Când nonvaloarea ajunge la putere, 
valoarea este prigonită.
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Mai rea este singurătatea în doi, decât de unul 
singur.

16



Pentru orice regulă există şi o neregulă.
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În viaţă te-nţeapă mărăcinii şi te-agaţă spinii, 
dar mergi înainte.
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Fii încrezător în neîncrederea ta.
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E mai uşor să păstrezi curăţenia, decât s-o faci.
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Întineresc în bătrâneţea mea…
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Dacă ai dificultăţi în drumul tău, continuă – înseamnă că 
eşti pe drumul bun. Dacă nu ai obstacole, înseamnă că 
drumul este neînsemnat sau o capcană…
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Banul este astăzi măsura tuturor lucrurilor.

23



Cea mai mare artistă este… Natura.
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Totul se plăteşte în viaţă, mai devreme sau mai târziu.
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Important este tu să fii împăcat cu tine.
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Sunt atât de singuuur… că n-am nici măcar
cu cine mă certa.
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Mereu să-nveţi câte ceva nou, să nu-ţi plafonezi mintea.
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Fiecare stăpânire îşi instalează dictatura ei.
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Poţi avea bani mulţi, dar fericire mai puţină…
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Cei mai mari duşmani ai noștri suntem noi
înşine… prin greşelile pe care le comitem.
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Alergăm, alergăm, alergăm prin viaţă. 
Asta facem. 

Nu mai trăim. Nu mai avem timp.
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Diplomaţie înseamnă domnia haosului: fiecare are dreptate 
în felul său (chiar şi atunci când n-are dreptate)!
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În lume ar fi Pace dacă n-ar exista lăcomia unora 
de a-i domina pe alţii.

34



35

A fi cinstit e o avere [proverb].
Deciziile nu se bazează pe corectitudine, ci pe putere.



Experienţa de viaţă a unora este mai mult…
de neviaţă.
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Sunt atât de preocupat cu cercetările mele… că nici 
nu mă simt izolat.
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În fiecare epocă se inventează noi metode de 
exploatare, mai sofiscate şi mai ascunse.
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Ca profesor să te cobori la nivelul studenţilor,
dar să nu rămâi acolo!
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Puterea este murdară.



Când injustiţia devine lege, rezistenţa populaţiei se impune…
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Dai un ban, dar… ştii că nu-l mai ai!
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Sunt atât de ocupaaat, că n-am timp
nici să-mbătrânesc.
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Vă vorbesc post-mortem… Trebuia sa fiu decedat 
după teribilul accident de pe autostradă…
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O teoremă trebuie s-o întorci pe toate părţile, 
ca pe-o femeie.
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Ce bine e să fii singur, faci ce vrei şi ce 
nu vrei oricând…
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Când umblu desculţ mă simt cu sufletul conectat la pământ.
“Savantul desculţ”, exclamă profesorul Marian Barbu 
văzându-mă, “o să scriu o nuvelă cu acest titlu”.
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Când unii au prea mult şi alţii prea puţin,
o revoluţie este necesară.
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Preţurile au crescut într-atât, că mă simt un om sărac şi în România… 
cu tot salariul meu de american!
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Călătorului îi şade bine cu drumul;
dar şi drumului îi şade bine cu călătorul.



Îţi mulţumesc că exişti! [adresare către un prieten].

51



Cea mai grea pentru emigranţi este… singurătatea. 
Atârnă ca o tonă!
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…Parcă mergi înapoi în timp când te uiţi la poze…
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