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 “Sheikespir, sim, é que era bão: só escrivia citação!”
(Millôr Fernandes)*

* Este livro é dedicado a Millôr Fernandes, o melhor de todos.
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Nem tudo que reluz eéouro. 
(O mercador de Veneza) Há algo de podre no 

reino da Dinamarca. (Hamlet)

O ciúme é um 
monstro de 
olhos verdes. 
(Otelo)

O mal que os homens fazem quase sempre vive 
depois deles. O bem é quase sempre enterrado com 
seus ossos. (Júlio César)

´
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Há mais coisas entre o céu e a terra do que 
sonha a nossa vã filosofia. (Hamlet)

Shakespeare 
disse, disse, disse...  

O que não tem remédio 
remediado está. (Otelo)

ser ou 
não ser,

eis a 
questão.

O que não tem remédio nem 
deveria ser pensado.

BEM ESTÁ O QUE BEM ACABA.

(macbeth)

O RESTO É SILENCIO...
(Hamlet)

^

Há algo de podre no 
reino da Dinamarca. (Hamlet)

o habito nao faz o monge. 
(Vida do rei Henrique VIII)

´ ~

`
A mulher e um prato para 
os deuses, quando nao e 
o demonio que o prepara. 
(Antonio e Cleopatra)

^

~
`

^ `
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AMOR SUBLIME AMOR
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Você diz que ama a chuva,
Mas quando ela cai, você fecha as janelas.
Você diz que ama os peixes,
Mas corta-lhes a cabeça.
Você diz que ama as flores,
Mas corta-lhes a haste.
Então... quando você diz que me ama,

Tenho medo!

Amor é um fogo que arde sem se ver, 
é ferida que dói e não se sente;
é um contentamento descontente,
é dor que desatina sem doer.

(Luís de Camões)

(Marcel Rioutord)
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Só Se EnxeRgA bem CoM O corAÇão. 
o eSSEnciAl É invISívEl pAra oS 

olhoS. (anTOine dE SAint-exuPÉRy)

O coração humano tem cordas que é 
melhor não tocar. (Charles Dickens)

Tenho ciúme de quem não te conhece ainda,
pois te verá, pálida e linda,
pela primeira vez. (Guilherme de Almeida)

Vença ‑me. Seduza‑me. 
Fique comigo. 
Ah, faça‑me sofrer!
(James Joyce)
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era mais ou menos isso 
que eu queria te dizer.

O sol não brilha para os mal-amados.
(Millôr Fernandes)

O amor é um não sei o quê, que vem de 
não sei onde e que acaba não sei como. 
(Madeleine de Scudéry)

(                                )
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Não existe vingança maior que 
o esquecimento. (Baltasar Gracián)

Dois corações que se amam são como 
dois relógios magnéticos: o que se 
move em um faz mover o outro, pois 
é um só o impulso que age em ambos.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Enquanto ela espera o homem 
certo, vai se divertindo com os 
errados. (Anônimo)

Amor com amor se paga. E nada mais. 
(Millôr Fernandes)
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O tempo, que fortalece as amizades, enfraquece o 
amor. (Jean de La Bruyère)

cLaro que há algo 
chaMado aMor. ou não 
haverIa tanTos 
divórcios. 
(ed howe)

BEBER SEM ESTAR COM SEDE E AMAR O TEMPO TODO. 
EIS AS ÚNICAS COISAS QUE NOS DISTINGUEM DOS 
OUTROS ANIMAIS. (PIERRE BEAUMARCHAIS)

Deveríamos estar sempre apaixonados. Por isso, 
nunca deveríamos nos casar. (Oscar Wilde) 

O sexo sem amor e uma experiencia vazia. Mas 
como experiencia vazia, e uma das melhores. 
(Woody Allen)

´
´

^
^
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O amor é uma espécie de liberdade que dois seres 
se concedem para se magoarem reciprocamente a 
propósito de nada. (Honoré de Balzac) 

Para ser amado, 
seja amável. (Ovídio)

Aquele que se perde numa paixão, perde 
menos do que aquele que perde uma 
paixão. (Santo Agostinho)

TodAS AS pAixÕeS São ExAgerAdaS. Se não 
foSSeM exAgeRAdAS, não SeRiAM PaixÕeS. 

(niCOlaS dE chaMFort)




