Cytaty po hiszpańsku

Na dobry początek kilka cytatów po hiszpańsku.

Miłość

No puede ser bueno aquél que nunca he amado.
Nie może być dobrym człowiekiem, kto nigdy nie kochał. Cervantes

El amor es la poesía de los sentidos.
Miłość jest poezją uczuć. Honoré de Balzac

El amor abre todas las puertas; el rencor las cierra.
Miłość otwiera wszystkie drzwi, żal je zamyka. Fasto Cayo

Puedes ser nada para el mundo pero para alquien puedes ser el mundo entero.
Możesz być nikim dla świata ale dla kogoś możesz być całym światem.

El amor no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección.
Miłość to nie patrzenie na siebie nawzajem, to patrzenie w tym samym kierunku.
Antoine de Saint-Exupery

Los amores son como los niñios recién nacidos hasta que no lloran no se sabe sí viven.
Miłości są jak noworodki, póki nie płaczą, nie wiesz że żyją. Jacinto Benavente
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No hay mejor prueba de amor que la confianza.

Najlepszym dowodem miłości jest zaufanie.

Pieniądze

Una llave de oro abre todas las cerraduras.
Klucz ze złota otwiera wszystkie zamki. Christoph Wieland

Cuando se trata de dinero todos son de la misma religión.
Kiedy chodzi o pieniądze wszyscy są tej samej religii. François-Marie Arouet Voltaire

Nada existe más dulce que la miel. Excepto el dinero.
Nie istnieje nic słodszego niż miód. Poza pieniędzmi. Benjamin Franklin

El dinero no es nada, pero mucho dinero, eso ya es otra cosa.
Pieniądze są niczym, ale dużo pieniędzy to już inna sprawa. George Bernand Shaw

El dinero no nos proporciona amigos, sino enemigos de mejor calidad.
Pieniądze nie przynoszą nam przyjaciół, lecz wrogów lepszej jakości. Noel Pierce Coward

El dinero no puede hacernos felices, pero es lo único que nos compensa de no serlo.
Pieniądze nie czynią nas szczęśliwymi, ale są tym jedynym, które może nam zrekompensować
nie bycie szczęśliwymi. Jacinto Benavent
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Różne

No entres donde libremente no puedas salir.
Nie wchodź tam skąd nie będziesz mógł swobodnie wyjść. Mateo Alemán
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