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1 UŽDUOTIS 

 

Draugai tik tie, kurie, laikydamiesi vienos virvės, bendromis pastangomis kopia į 

kalno viršūnę ir šiame kelyje suartėja. 

Antuanas de Sent-Egziuperi 

Iš viso to, ką išmintis suranda viso gyvenimo laimei, svarbiausia yra draugystė. 

Epikūras 

Jei ieškai draugų be trūkumų, tai rizikuojate likti vienas. 

Levas Tolstojus 

Tik vienu atveju mums nėra ko bijoti įžeisti draugą – kai reikia pasakyti tiesą ir 

taip įrodyti savo ištikimybę. 

Ciceronas 

Tikra draugystė teisinga ir bebaimė. 

Frydrichas Šileris 

Kas nemato pasaulyje draugų, tas nevertas, kad pasaulis sužinotų apie jį. 

Johanas Volfgangas Gėtė 
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