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Lucy Maud Montgomeryová

Anna z Avonlea
Mladé letá, Bratislava, 1972

preklad: Jozef Šimo

• 34

Každý človek má v sebe niečo dobré, ak na to vieš prísť. Povinnosťou učiteľa je odhaliť túto dobrú stránku
a podporovať ju, aby sa naplno rozvinula.

• 34

(…) Je oveľa dôležitejšie správne deti usmerňovať, ako ich naučiť čítať, písať a počítať.

• 37

Dopúšťaš sa najväčšej chyby, keď očakávaš, že deti naučíš všetko naraz a že od základu napravíš všetky ich
chyby. A ak sa ti to nepodarí, hneď si myslíš, že si nemala úspech.

• 49

„(…) Vždy je lepšie pripraviť sa na najhoršie.“.

„Avšak nemali by sme sa pripraviť aj na najlepšie? (…) K lepšiemu môže dôjsť práve tak ľahko ako k hor-
šiemu.“.

• 59

Chcem splniť svoj podiel na tomto svete k čestnej práci (…) a prispieť malou dávkou k ľudským vedomos-
tiam, ktoré dobrí ľudia nazhromaždili od samého začiatku. Ľudia, ktorí žili predo mnou, urobili pre mňa
tak veľa, že svoju vďačnosť chcem prejaviť tým, že urobím niečo pre ľudí, ktorí budú žiť po mne. Zdá sa mi,
že je to jediný spôsob, ako sa vysporiadať s povinnosťami voči ľudstvu.

• 62

Zušľachťuje to ľudí, keď musia robiť, čo neradi robia – aspoň, keď je to s mierou.

• 75

Všetko, čo hodno mať, prináša aj starosti.

• 79

November je obyčajne taký nepríjemnýmesiac, akoby rok odrazu zbadal, že starne, a už sa na nič nezmôže,
iba plače a mračí sa nad svojím osudom.

• 90

(…) Vždy máme najradšej tých, ktorí sú na nás najviac odkázaní.
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• 111

(…) Ten, čo ich tak pomenoval, nemal fantáziu alebo jej mal priveľa.

• 117

Strofy a verše sú iba vonkajším rúchom básne, a nie skutočnou básňou, práve tak ako na čipky a volány na
tvojich šatách nemožno povedať, že si to ty. Skutočná báseň je duša, vnútro niečoho a tento kúsok krásy je
duša nenapísanej básne.

• 136

Lowell

• Nie neúspech, ale nízke ciele sú zločinné.

• 136

Musíme mať ideály a snažiť sa ich dosiahnuť, aj keď sa nám to vždy celkom nepodarí. Život bez nich by bol
úbohý, s nimi je skvelý a vznešený.

• 136

Svoje chyby máme ľutovať, poučiť sa z nich, a nie ich nosiť so sebou do budúcnosti.

• 137

Náš život sa uberá širším alebo užším prúdom, podľa toho, čo doňho vkladáme, a nie podľa toho, čo z neho
ťažíme. Život je bohatý a plný tu – všade – ak vieme naplno otvoriť svoje srdcia jeho bohatstvám a plnosti.

• 144

Longfellow

• V dávnych časoch umenia
pracovali stavitelia čo najstarostlivejšie
na každej najmenšej, hoci aj neviditeľnej časti,
lebo bohovia všade vidia.

• 156

(…) Iba veľmi blázniví ľudia hovoria vždy rozumne.

• 198

Nezáleží mi na tom, čo si ľudia o mne myslia, len nech mi to nedávajú najavo.

• 199

(…) Meno každého človeka je pekné alebo škaredé podľa toho, aký je jeho nositeľ.

• 199

Treba žiť tak, aby sme si skrášlilimená, aj keby sprvu neboli krásne, a vytvoriť z nich pojmy, ktoré vmysliach
ľudí budú predstavovať niečo krásne a príjemné, a keď to meno vyslovia, tak sa im tá predstava krásneho
vytvorí.

• 282

Na tomto svete treba len dúfať v najlepšie, pripraviť sa na najhoršie a potom prijať, čo nám Pánboh pošle.

• 285

Svadba nie je o nič veselšia ako pohreb, keď je po nej.
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