
 Али сада знам: до тајне се не стиже друмом него странпутицом; она није на крају правог него на крају 

погрешног пута. (Милорад Павић) 

 Држави не дугуј, са жандармима не другуј, а жени тајне не казуј. (Џексон Браун) 

 Једна жена може сачувати тајну само ако јој нисте рекли да је то тајна. (Габријел Колет) 

 Јер нема ништа тајно што неће бити јавно нити има што скривено што неће изаћи на видело. (Библија) 

 Како можемо тражити да неку други чува нашу тајну кад је ни ми сами нисмо могли сачувати?! (Франсоа 

Ла Рошфуко) 

 Ко другоме повери своју тајну постаје његов роб. (Балтасар Грасијан) 

 Ко каже туђу тајну, тај је издајица; ко каже своју, сине мој, тај је будала. (Франсоа Мари Аруе Волтер) 

 Ко открије да чува неку тајну, већ је пола тајне излануо, другу половину неће дуго сачувати. (Семјуел 

Бекет) 

 Ко своје тајне чува за себе остаје увек свој господар. (Омар Ибн Ал-Кхатаб) 

 Колико год је драж тајне заводљива, осећам ипак проклетство које је тишти. (Серен Кјеркегор) 

 Коме да поверим тајну? Лажову или немом човеку? (Филипо Пананти) 

 Лепо је имати тајну, боловати од тајне, пробудити се у празно јутро и сетити се своје тајне. Тајна је 

једино парче сопственог живота, уживање у безазленој себичности. Тајна је као неко унутарње сунце 

које греје само нас. Понекад се одблесак тог сунца пробије кроз очи и лице и сви виде да имате тајну и 

хтели би да вам је одузму. (Душан Радовић) 

 Мушкарац боље чува туђу тајну него своју; жена, напротив, боље чува своју него туђу. (Жан де Лабријер) 

 Не записуј ништа што не желиш да неко други прочита. (Јеврејска пословица) 

 Ниједна тајна није боље чувана од оне коју сви нагађају. (Џорџ Бернард Шо) 

 Нико не чува тако добро тајну као дете. (Виктор Иго) 

 Рана која се крије споро и тешко зацељује. (Иво Андрић) 

 Само онај који се повери мајци и онај који се повери земљи неће пропасти. (Индијска пословица) 

 Свака истина има своју тајну, као што свака тајна има своју истину у томе што је тајна. (Јован Христић) 

 Свако откривање тајне грешка је онога ко ју је поверио. (Жан де Лабријер) 

 Тајна је као мрежа: једна нит се прекине и све се распадне. (Руска пословица) 

 Тајна је твој заробљеник; ако је пустиш, ти си њен заробљеник. (Јеврејска пословица) 

 Тајна се дуже памти него јасне истине. (Меша Селимовић) 

 Тајна се чува годинама и годинама, а одаје у једном тренутку, који поништава све године верности и 

ћутања. (Иво Андрић) 

 Троје могу да задрже тајну уколико је двоје од њих мртво. (Бенџамин Френклин) 

 Шта твој непријатељ не треба да зна, то немој да кажеш свом пријатељу. (Арапска пословица) 
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