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Femeia este o rază a lui Dumnezeu, nu doar o amantă, substanţa Creatorului, aşa 
cum a fost, nu doar o simplă făptură. Floarea ruptă trebuie să fie dăruită, poem început – 

terminat, iar femeia iubită fericită, altfel nu trebuie să începi ceea ce nu poţi termina cu 
succes.Femeia este raza luminii cereşti.  Omar Khayyam 

 

Femeia e forţa motrice a vieţii. Bărbatul e doar cheia de contact.  Valeriu Butulescu 

 

Femeia este o fiinţă ce inspiră iubire şi admiraţie. Femeia este fiinţa ce se dezvoltă 
înconjurată de iubire. Femeia care nu ştie să se facă iubită este o stâncă golaşă renegată de 
natura însăşi. Femeia neglijată este un înger pedepsit.       Claudiu Ovidiu Tofeni   

 

Pentru un bărbat (a nu se confunda cu purtător-de-pantaloni) copilul dintr-ocăsnicie 
anterioară nu este o problemă. De ce? Pentru că el este gata să facă totul pentru acel copil, 
doar ca femeia iubită să îi fie alături. În cazul când femeia este de părere că copilul este cel 

mai important în viaţă, ea nu va fi niciodată fericită în căsnicie.   Mihail Litvak  

 

Bărbatul este artist,femeia este Arta însăşi: bărbatul este sculptor, femeia este Sculptura; 

bărbatul este pictor, femeia este Pictura; bărbatul este istoric, femeia este Istoria; 

bărbatul este compozitor, femeia este Muzica; bărbatul este coregraf, femeia este Dansul; 

bărbatul este dramaturg, femeia este Comedia, Drama şi Tragedia; bărbatul este poet, 

femeia este însăşi Poezia.       George Budoi 

 

Există o vârstă în care o femeie trebuie să fie frumoasă pentru a fi iubită. Vine apoi 

vârsta în care o femeie trebuie să fie iubită ca să fie frumoasă.         Francoise Sagan 

Femeia este iubită aşa cum e iubită muzica, cum e iubit luxul. Este spirituală şi 
este dorită. Dar ceea ce ea crede, ceea ce simte, ceea ce poartă în gând, nu interesează pe 
nimeni.          Antoine de Saint-Exupéry 

 

Când eram un tânăr viguros, respectam femeia, în vreme ce ea dorea să fie iubită; la 
vârsta la care vigoarea e mai mult o amintire, femeia ar dori să fie respectată, dar, spre revolta 
ei, eu aş vrea s-o posed... Pentru păcatul originar e vinovat şarpele? Nu, mărul... 

 Constantin Ardeleanu 

Barbatii au descoperit focul, dar femeile au descoperit cum sa se joace cu el. 

                                                                                                                   Sarah Jessica Parker 

O femeie este ca o punguta cu ceai; nu stii ce esenta puternica are pana cand nu o bagi 

in apa fierbinte.          Eleanor Roosevelt 
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Femeile si pisicile fac ceea ce le place, iar barbatii si cainii ar trebui sa se relaxeze si sa se 

obisnuiasca cu ideea.        Robert A. Heinlein 

Ca de obicei, exista o femeie minunata in spatele oricarui idiot.   John Lennon 

Educi un barbat, educi un barbat. Educi o femeie, educi o intreaga generatie. Brigham Young 

Femeile sunt pasionate de matematica. Isi impart varsta la 2, dubleaza pretul hainelor si 

adauga intotdeauna 5 ani la varsta celei mai bune prietene.   Marcel Achard 

Poate ca, intr-adevar, ochii femeii iubite sunt marginea lumii.   Grigore Vieru 

Uneori mi se pare ca nu esti femeie, ci lumina care cade pe flori.   Virginia Woolf 

Cea mai usoara modalitate de a cunoaste o femeie este de a merge cu ea la cumparaturi. 

                                                                                                                    Marcelene Cox 

Femeia este o mancare pentru zei, gatita de diavoli.   William Shakespeare 

O femeie poate sa tina un singur secret: varsta ei.      Voltaire 

 

 

Mărţisor  (anonim)  

Ce dar să-ți fac în prag de primăvară? 

Din nori îți cos o rochie u oară,  
Din ghiocei îți fac o cingătoare, 
La gât îți pun irag de lăcrămioare, 
Te-ncalț cu pantofiori de topora  

Să fii cea mai frumoasă din ora . 
Vrei i brățări? Ba încă i cercei? 

Îți fac un set complet din brebenei. 

i gata! Nu mai am, tii bine c-am cheltuit vreo trei poieni cu tine! 

Mai vrei i pace, mântuire, sănătate? 

Din astea n-am nimic, la Domnu-s toate. 

i-atunci cu dragoste-a  îngenunchea, 

Rugându-mă smerită, în dar să ți le dea! 


