לקט אמירות על פרידה וסיום
התבוננתי בזורבה ,שסובב את צווארו כעוף-טרף ושתה בדממה .התבוננתי בו והירהרתי בלבי ,עד
מה מופלאה ומביכה היא תעלומת חיינו .בני-אדם נפגשים ,ושוב הם נפרדים ,כעלים הנידפים
ברוח .עיניך מתאמצות לשווא לשמור על מראה הפנים ,הגוף והתנועות של האיש אשר אהבת.
תחלופנה שנים מעטות ושוב לא תוכל להיזכר אם היו כחולות או שחורות.
 ניקוס קאזאנצאקיס{ מתוך הספר "זורבה היווני" }
מה קשה היא הפרידה האיטית מידידים גדולים! אכן ,מוטב להיפרד פרידה חטופה ולהיוותר לבד
 באקלימו הטבעי של האדם. ניקוס קאזאנצאקיס{ מתוך הספר "זורבה היווני" }
היעדרותו של אדם אהוב משאירה אחריה רעל איטי הנקרא שיכחה.
 קלוד אבליןאל לך להתעצב בבוא העת לומר "שלום" .הפרידה חיונית היא קודם שתוכל לשוב ולהפגש .ופגישה
מחודשת בין אם עברו רגעים או גלגולי חיים ,אכן מובטחת לאלה שהיו ידידים.
 ריצ'ארד באך{ מתוך הספר "תעתועים" }
בכל פרידה יש מטעם המיתה ובכל פגישה מחודשת יש מטעמה של תחיית המתים.
 ארתור שופנהאוארלכולנו יש ראייה  6:6במבט לאחור.
 שרה ב .קופר{ מתוך הסדרה "האוס" ,
כל עוד מישהו זוכר אותנו ,אנחנו חיים.
 קרלוס רואיס סאפון{ מתוך הספר "צלה של הרוח" ,
רכושו האמיתי של האדם הוא זכרונו; בשום דבר אחר אינו כה עשיר או כה עני.
 אלכסנדר סמיתמה שיפה בזיכרונות הוא שאתה יכול לבחור.
 -ויליאם טרבור

יש אנשים שנכנסים אל חיינו ועוזבים במהירות.
יש אנשים שגורמים לנשמה שלנו לרקוד.
הם מעוררים אותנו להבנה חדשה בלחישה של חוכמה.
יש אנשים שעושים את השמיים דבר יותר יפה להסתכל עליו.
הם נשארים בחיינו לכמה זמן,
משאירים טביעות אצבעות על הלבבות שלנו,
ואנחנו אף פעם לא נהיה אותו דבר"
(פלביה ווידן)
תבטיח לי שלעולם לא תשכח אותי.
כי אם הייתי חושב שתשכח אותי,
אף פעם לא הייתי עוזב"
(פו הדוב)
"זה לא הסוף.
זו אפילו לא ההתחלה של הסוף.
אבל זה,אולי,
הסוף של ההתחלה"
(ווינסטון צ'רצ'יל)
הדור הפותח במהפכה רק לעתים רחוקות מסיים אותה .תומס ג'פרסון
ברגע שהמשחק הסתיים ,המלך והרגלים נכנסים לאותה קופסא
בתי הקברות מלאים באנשים שאין להם תחליף.
 שארל דה גולטקס סיום הוא אירוע בו נואם מכובד אומר לאלפי תלמידים לבושים גלימות וכובעים זהים ,ש-
"להיות ייחודי" הוא המפתח להצלחה.
 רוברט אורדןאני שונא את ה"-המשך יבוא" בטלוויזיה .זה איום ונורא כשחשים שה"-המשך יבוא" מגיע .אתם
צופים בתוכנית ,נכנסים אל תוך העלילה ,וחמש דקות לסיום מבינים "הי ,הם לא הולכים
להצליח! טימי עדיין תקוע במערה! אין סיכוי שהם סוגרים את כל העניין בחמש דקות!" הרי
הסיבה היחידה לצפות בתוכנית טלוויזיה היא כי יש לזה סוף .אם הייתי רוצה סיפור ארוך,
משעמם וחסר מסקנה ,הייתי מסתפק בחיים שלי.
 -לארי דייויד

{ מתוך הסדרה "סיינפלד"
סופר צריך לכתוב כאילו הוא עומד למות עם סיום הספר.
 ארנסט המינגוויהתרכז במסע ,לא ביעד .השמחה אינה מצויה בסיום הפעילות ,אלא בעשייתה.
 -גרג אנדרסון

