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"Stilhed er nogle gange det bedste svar." – Dalai Lama 

"Små hjerter kan også føle store ting." – Grisling (Peter Plys) 

"Latter er den korteste afstand mellem to mennesker." – Victor Borge 

"Jeg plejede at tro på for evigt, men for evigt er for godt til at være sandt." 

– Peter Plys 

"Hvis du fortæller sandheden, så behøver du ikke huske alt." – Mark Twain 

"Elsk alle, stol på få." – William Shakespeare 

"Alles ven er ingens ven." – Aristoteles 

""At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste livet." 

– Søren Kierkegaard 

"Venskab og penge: olie og vand." – Mario Puzo 

"Alle små piger burde få at vide, at de er smukke – også selvom de ikke er." 

– Marilyn Monroe 

"Én ven er bedre end 100 bekendte." – Ukendt 

"Livet er det dejligste eventyr." – H.C. Andersen 

"Til trods for min beskedenhed er jeg fuldkommen." – Garfield 

"Hvis du tror, du er for lille til at gøre en forskel, så prøv at sove med en myg." – Mi-

chelle Walker 

"Tre ting kan aldrig gemmes længe: solen, månen og sandheden." – Buddha 

"Dvæl ikke i fortiden, og drøm ikke om fremtiden, 

koncentrér sindet om nuet." – Buddha 

"En ven er én, der ved alt om dig og stadig elsker dig." – Elbert Hubbart 

"Tænk hvis alt er en illusion og intet eksisterer? Så har jeg i hvert fald betalt for meget 

for mit tæppe." – Woody Allen 
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