 „Ha egy poharat becsomagolnak, ráírják, törékeny. De az ember törékeny voltára senki sem
figyel.”
 „A nő erős, bátor, és ha felismeri a maga küldetését, mindenre képes és alkalmas.”
 „Ha meg akarsz tartani valakit magadnak - ereszd el! Szabadság nélkül nincs semmi.”
 „Meg szoktam én mondani a véleményemet álarc nélkül is, ha valamiről van véleményem - jobb azt
megmondani. Aztán ha véleményestül is szeretnek, jó, ha nem szeretnek, hát azt is el kell viselni.”
 „Vannak pillanatok az ember életében, amikor (...) megérzi, hogy ettől a másodperctől fogva valami
ezentúl másképpen lesz. Nem tudja mindig pontosan kikövetkeztetni, hogy az eljövendőben milyen
mértékig, mennyire és hová vezetve befolyásolja elkövetkező napjait az a valami, de hogy olyan
történt vele, ami miatt az a bizonyos "ezentúl másképpen" bekövetkezett, az kétségtelen.”
 „Az élet rossz, kegyetlen, igazságtalan, mégis kötelességem, hogy jót, irgalmasságot és
igazságtételt valósítsak meg benne. Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az ember észreveszi,
hogy mások is élnek a földön őkívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nemcsak magára gondol,
hanem másokra is.”
 „Addig olvastam a verset, míg egyes részeit könyv nélkül tudtam már, végül is holtra fáradva,
üvöltve elkezdtem sírni. Az örömtől sírtam, a szépség örömétől, a szavak értékének felismerésétől,
attól, hogy így lehet mondani valamit, hogy könyvbe lehet zárni és kifejezni a mondhatatlant is.”
 „Örülj (...), mert az élet gyönyörű, és akkora nap süt az égen, hogy a fényéből jut
valamennyiünknek.”
 „A pazarlás, az értelmetlen költekezés csak pillanatokra szerezhet örömet, utóbb megvan a
böjtje.”
 „A csüggedés és a kétségbeesés a hit csődje.”
 „A belső érték számít csak, az nem pótolható semmi öltözékkel, semmi múló csillogással.”
 „Nem azé az eredmény, a kegyelem, aki akarja, nem is azé, aki fut, mert mit sem számít az emberi
szándék: bármi történik, az csak Isten akaratából jöhet létre.”
 „Mennyivel nagyobb élmény a jó, ha küszködni kell érte; mekkora erő úgy élni, mint egy
hegymászó csapatnak, a (...) láthatatlanul egymáshoz rögzítő kötél biztonságában, együtt érezni
boldogságot, bánatot, együtt izgulni, reménykedni, várni és segíteni annak a másiknak, aki éppen
bajban van, aki rászorul.”
 „Egyszer azt mondtam neki, van az úgy, hogy az ember előtt letérdel a fehér elefánt, azaz eljön
egy olyan pillanat, amikor valaminek az elvetése vagy elfogadása évtizedekre, esetleg örökre
megszab az életünkben valamit, ritkán térdel le a fehér elefánt, de akkor helyesen kell dönteni,
különben ég tudja, meddig kell várni, míg ismét arra jár, ahol mi vagyunk.”
 „Lehet, hogy a te istened nem az én istenem, de ne sértsd meg az én istenemet, én se fogom
megsérteni a tiédet…. de ha én elsírom magam a Király-hágón, akkor ne kérd tőlem számon a
könnyeket.”

