Człowiek to mężczyzna i kobieta razem
wzięci.
Awraham ibn Ezra

Gdyby kobiety już nie mogły sobie
pozwalać na głupotę, prędzej czy później
stałyby się równie sprawne duchowo
jak ich partnerzy, dopełniając tym samym
jednego z dwóch podstawowych wymogów
miłości. Skoro drugim jest różnica
wyglądu.
Esther Vilar

Kobiety są mężczyznami rodzaju żeńskiego.
Hugo Steinhaus

Nie znam się na kobietach, odróżniam je od
mężczyzn jedynie po płci.
Stanisław Jerzy Lec

Jestem po prostu człowiekiem uwięzionym
w ciele kobiety.
Elayne Boosler
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Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku
mężczyzną i niewiastą uczynił ich? Dlatego
opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się ze
swoją kobietą i będą ci dwoje jednym ciałem.
Więc nie są to już dwoje, tylko jedno ciało.
Ewangelia wg Mateusza

Mężczyźni są męscy, a kobiety boskie.
Niemieckie

Czym są kobiety, dowiecie się dopiero, kiedy
przestaniecie im narzucać, czym mają być.
Rosa Mayreder

Idealnych kobiet jest równie mało jak
idealnych mężczyzn, tylko spotyka się je
troszkę częściej.
Vanessa Redgrave

To okropnie trudne, być kobietą, odkąd
polega to głównie na tym, że ma się do
czynienia głównie z mężczyznami.
Joseph Conrad
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Kobieta bez mężczyzny to jakby ryba bez
roweru.
Gloria Steinem

Sentencja z książki Laury Bakalarskiej: Lepiej
być piękną czy mądrą? Piękną, ponieważ
mężczyźni sprawniej patrzą niż myślą.
Najwidoczniej spostrzeżenie powyższe tak się
narzuca, że niezależnie od siebie wpadło na nie
jeszcze kilka myślących i piszących kobiet,
a wśród nich Zsa Zsa Gabor: Kobiety się
upiększają, ponieważ oko mężczyzny
jest lepiej rozwinięte niż jego rozum.

Kobiety perfumują się, ponieważ łatwiej
oszukać nos mężczyzny niż jego wzrok.
Jeanne Moreau

Człowiek: produkt uboczny miłości.
Stanisław Jerzy Lec

Popęd do rozmnażania naszego gatunku
namnożył jeszcze co niemiara innych różności.
Georg Christoph Lichtenberg
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Mężczyzna ma jedną miłość: świat! Kobieta
ma jeden świat: miłość!
Peter Altenberg

Kiedy dwoje patrzy na księżyc, ich spojrzenie
tam się spotyka.
Malajskie

To wcale nie najgorsze małżeństwo, gdy
pobiorą się piorun i piorunochron.
Tilla Durieux

W małżeństwie trzeba mieć piekielną
wytrwałość i anielską cierpliwość. Czyżby
połączone ze sobą przeciwieństwa? Chyba nie to
miała na myśli Aldona Różanek. Raczej dwa
określenia tego samego. Choć i tego nie da się
ukryć, co trafnie zauważa Heinrich Heine:
Z kobietami nigdy nie wiadomo, gdzie się
kończy anioł i zaczyna diabeł.

Odejdź, szatanie! Diablica jest u mnie.
Stanisław Jerzy Lec
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Że się ktoś z twojego powodu martwi,
kobieto, to cię zaspokaja i zachwyca
tysiąckroć bardziej niżeli to, że z twego
powodu szczęśliwy. To całkiem oczywiste.
Ten, który się martwi, bardziej się martwi
niżeli szczęśliwy jest ten, co szczęśliw. Jesteś
więc jak Bóg sprawiedliwa, kobieto,
ty diablico!
Peter Altenberg

Małżeństwo to jedyna wojna, w której
z wrogiem idzie się do łóżka.
Niemieckie

Łóżko bez kobiety to przedmiot z drewna
i sprężyn, otchłań do tarzania się z diabłem.
Ale niech tylko dotknie go jej ciało
wyciągnięte i już stało się miejscem
rozśpiewanym cudami, chętną trampoliną pod
niebo i wyżej. A ty możesz tam z nią
spędzać te godziny od snu aż do świtu.
Raymond Souster
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Niektóre kobiety traktują łóżko jak łódź
ratunkową.
Elżbieta Grabosz

Oziębłej nie pomoże nawet uprawianie
miłości na kaloryferze.
Witold Kowalski

Mężczyzna kładzie duszę kobiecą na łożu
prokrustowym swych potrzeb.
Peter Altenberg

Kobiecie pół duszy dał Pan Bóg, a drugie pół
diabeł.
Władysław Stanisław Reymont

Kobieta to cud boski, zwłaszcza jeśli ma
diabła za skórą.
Charles Alphonse Allais

Kto mi powie, kto odgadnie, w głębi ocznych
zwierciadełek co u dziewcząt siedzi na dnie:
czy aniołek, czy diabełek?
Antoni Edward Odyniec
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