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V îrietis bez sievietes – 
tas ir spogulis, 

kurâ neviens neskatâs. 
Sieviete bez vîrieða – 

atspulgs, 
kuram nepiecieðams 

spogulis.
Kazimirs Matans



Vîrieða 
pasaule
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D rosme – kad tikai tu zini, cik ļoti tu baidies.
Franklins Džons

D audzi būtu gļēvuļi, ja vien viņiem būtu 

gana daudz drosmes.
Tomass Fulers

I r arī šāds vīrišķības veids – pateikt frizie-

rim: «Odekolonu nevajag!» 
Žils Renārs

D īvaini, ka fiziskā vīrišķība ir sastopama 

pasaulē tik bieži, bet morālā – tik reti. 
Marks Tvens

J a cilvēks ir miris, tas ir uz ilgu laiku. Ja 

cilvēks ir dumjš, tad tas ir uz visiem laikiem.
Katrīna Bjunjāre

P ataisīt par muļķi var tikai muļķi.
Oskars Vailds



Tâds vçl nav 
piedzimis, 

kas zinâtu sievietes 
dabu
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B ūt cilvēkam – tas ir daudz, bet sievietei  

būt – vēl vairāk.
Marti Larni

I r sievietes kā skudras, kuras, rosoties un 

tekājot pa zemi, nekad nav redzējušas nedz 

debesis, nedz zvaigznes; ir citas kā bites, ku-

rām darba gaitās ir spārni doti.
Elza Stērste

V iņas visas ir no māliem un zelta radītas. 

No meliem un satraukuma. No krāpšanas un 

nekaunības, klajas patiesības. 
Ērihs Marija Remarks

S ievietes ir darinātas no vara, vīrieši – no 

tērauda.
Leonardo da Vinči



Skaidrojoðâ 
vârdnîciòa
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A bsents ir kā marihuāna. Dzer, dzer – un 

pēkšņi saproti, kāpēc Van Gogs nogieza ausi.
Džonijs Deps

A bsurds ir uzskati, kas ir pretrunā ar 

tiem, kas šajā lietā ir mums pašiem.



A cis ir liecinieki, kas ir precīzāki nekā 

ausis.



A forisms ir kā bite – gan smaržīgais me-

dus, gan indes dzelonis.



A izmāršība – Dieva dāvana, kas sūtīta 

parādniekiem kā atlīdzība par viņiem atņemto 

sirdsapziņu.



A izspriedumi – muļķu saprāts.
Voltērs
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