7

alkalom

adomány
Csak akkor élvezd kellemesen javadat, ha részt
juttatsz belőle másnak is. / Seneca


Csúnya adós, aki hitelezője ellen üt lármát. / Seneca


Mily édes, mily szép dolog, ha valaki
nem engedi, hogy hálálkodjanak neki, s míg ad,
elfelejti, hogy adott. / Seneca


Mindig csak kapni, és sohasem adni csúnya dolog. / Martialis


Nem fogadjuk szívesen azt a jótéteményt, amely sokáig
tapadt az adakozó kezéhez, amelyet csak nagy nehezen ad
valaki, mintha csak önmagát rabolná ki vele. / Seneca


Nemcsak nem kedves, de egyenesen gyűlöletes a gőgös
ember kezéből vett adomány. / Seneca


Oktalanság olyat adni valakinek, amit az illető
nem tud elfogadni. / Seneca


Sokkal kedvesebb, amit szíves kézből kapunk,
mint amit tele marokkal nyújtanak. / Seneca


Úgy adjunk, amint kapni szeretnénk: mindenek előtt
szívesen, azonnal, habozás nélkül. / Seneca

alkalom
Minden olyan dolog után, amelynek elérésére könnyen
kínálkozik alkalom, lanyhul a vágyunk. / Plinius


Nehezen kínálkozik az alkalom, könnyen
kisiklik a kezünkből. / Publilius Syrus
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állam
A békés, rendezett állam képe olyan,
mint a derült, ragyogó ég. / Seneca


Ha az állam csak jó emberekből állana, a polgárok
éppúgy húzódoznának a kormányzástól, mint ahogy
napjainkban versenyeznek érte. / Platón


Olyan az állam törvény nélkül, mint a test lélek nélkül. / Cicero

arany
A márvány és arany alatt szolgaság lakozik. / Seneca


A próbakő ugyanaz az aranynak, ami az arany
az embernek, mondja a spártai Chilo: a próbakő az aranyat,
az arany az ember jellemét teszi próbára. / Stobaeus


Az arany és ezüst csak földi teher. / Sixtus


Az arany nem szabadítja ki a lelket a bajból. / Sixtus


Az arany, az ezüst és más egyebek, amik kincs
számba mennek, csak annak használnak, aki tudja,
hogyan kell velük élni. / Sixtus


Az aranynak csak akkor hódolnak be az emberek,
ha már kiveszett belőlük az istenfélelem. / Propertius


Sem az arany, sem az ezüst, sem semmi más,
amit kapunk, nem jótétemény;
jótétemény maga az adakozó szándéka. / Seneca


Tudd meg, hogy éppúgy védi az embert
a szalmatető, mint az arany mennyezet. / Seneca
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