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Ajo që qeveris botën nuk është as forca, as ligji, por është mirësjellja dhe edukata.
(Sami Frashëri)

Në rast se nuk mund të jemi të mirë, të përpiqemi, së paku, të jemi njerëz me sjellje të mira.
(N.Steinhardt, Libri i lumturisë)

“Njeriu me fjalë vishet dhe me fjalë zhvishet.’’
(Fjalë e urtë popullore shqiptare)

Shqiptarët dhe gjuha shqipe mund të karakerizohen si një nga bashkësitë më të pasura, me
përshëndetje dhe urime të bukura. Ato janë të mbërthyera në një bosht leksiko-semantik, që
tregon cilësitë e larta dhe fisnikërinë e shpirtit shqiptar.
(Gj. Shkurtaj)

Cortesia in bocca assai vale e poco costa
(Proverb italian)

La cortesia è la compagna inseparabile della virtù
(Proverb italian )
Salutare è cortesia, rispondere è dovere
(Proverb italian)

Domandare è senno, rispondere è cortesia.
(Proverb italian)
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