
J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov 1J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov 1J. R. R. Tolkien: Pán prsteňov 1

J. R. R. Tolkien

Pán prsteňov
Vydavateľstvo Slovart, 2001–2002

preklad: Otakar Kořínek

• 1.69

Rozhodovať môžeme iba o tom, ako si budeme počínať v čase, ktorý nám bol daný.

• 1.79, 2.236

Mnohí, čo žijú, si zaslúžia smrť. A podaktorí, čo zomierajú, si zasa zaslúžia život. Môžeš im ho dať? Nevy-
nášaj teda priveľmi horlivo rozsudky smrti [(]v mene spravodlivosti a zo strachu o vlastnú bezpečnosť[)].
Ani najmúdrejší nedovidia do všetkých dôsledkov.

• 1.293

(…) Ten, kto rozloží vec, aby zistil, čo je zač, zišiel z cesty múdrosti.

• 1.295

(…) Aj najrafinovanejší pavúk môže usúkať slabú nitku.

• 1.304

Múdre je uznať nevyhnutnosť, keď sme zvážili všetky ostatné cesty, aj keď sa to môže zdať ako bláznovstvo
tým, ktorí lipnú na falošnej nádeji.

• 1.317

Bez viery je ten, kto sa rozlúči,keď cesta potemnie.

• 1.317

(…) Nech nikto nesľubuje, že pôjde potme, kým nevidel noc.

• 1.403

Robota, ktorú nezačneš, trvá najdlhšie (…).

• 2.107

(…) Zradcovská zbraň je vždy nebezpečná ruke, ktorá ju drží.

• 2.134

(…) V pokrivenom oku môže mať pravda pokrivenú tvár.

• 2.179

Ten, kto nedokáže odhodiť poklad, keď treba, je jeho otrokom.
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• 2.217

(…) Najlepším učiteľom je popálená ruka. Lekciu z ohňa si potom vezmeš k srdcu.

• 2.310

(…) Chvála od toho, kto si zaslúži chválu, je nad všetky odmeny.

• 2.342

Hrdinské činy v starých povestiach a piesňach, (…) dobrodružstvá (…). Vždy som si myslel, že ich tí úžasní
ľudia z povestí chodia hľadať – lebo ich chcú, sú také vzrušujúce v tom tak trocha nezáživnom živote, taká
zábava, ako sa hovorí. Ale s príbehmi, na ktorých naozaj záleží alebo ktoré zostanú v pamäti, s tými je to
inakšie. Do tých sa obvykle akosi spadne – vedie tade jednoducho cesta (…). Ale tí ich hrdinovia, tí mali
veľa možností, aspoň si tak hovorím, asi ako my – mohli sa vrátiť, keby chceli, ale sa nevrátili. Keby sa boli
vrátili, nevedeli by sme o nich, lebo by upadli do zabudnutia. Dozvieme sa len o tých, ktorí šli ďalej – a nie
vždy v ústrety dobrému koncu, to nie. Aspoň nie k dobrému koncu, o ktorom by povedali, že je dobrý, tí,
čo sú vnútri toho príbehu, nie mimo neho.

• 3.88

(…) Zradca môže zradiť i sám seba a vykonať tak dobro, ktoré nezamýšľal.

• 3.156

Nám (…) neprislúcha ovládnuť všetky zvraty tohto sveta, iba urobiť, na čo máme sily, pre dobro čias,
v ktorých sme sa ocitli, a vykoreniť z polí zlo, o ktorom vieme, aby tí, čo prídu po nás, mohli orať čistú
zem. Aké počasie budú mať, o tom nám neprislúcha rozhodnúť.

• 3.317

Neraz to tak chodí, (…) keď sa niečo ocitne v nebezpečenstve. Niekto sa toho musí vzdať, musí to stratiť,
aby to mohli mať iní.
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