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Citate celebre despre zâmbet de la cei mai înțelepți oameni ai 
tuturor timpurilor: 

 

1. Zâmbește atunci când cineva te rănește, atunci când problemele nu contenesc să apară, 
atunci când viața nu pare să fie compusă din altceva decât durere, pentru că zâmbetul este 
primul pas spre vindecare. 

2. Ridurile ar trebui, pur şi simplu, să arate numai unde au fost zâmbete. - Mark Twain 

3. Haideţi să ne întâmpinăm mereu unul pe altul cu zâmbete, pentru că zâmbetele sunt începutul 
iubirii. - Maica Tereza 

4. Atunci când tu-mi zâmbeşti, Soarele este gelos pe tine. - Alexandru Nicovici 

5. Când mă uit la oameni şi ei se uită la mine zâmbind, atunci ştiu că sunt iubită. Este o vreme 
când nu am temeri, nu am probleme.- Etta James 

6. Ceea ce urăsc și iubesc la noi în același timp este faptul că tu mă faci mereu să zâmbesc, deși tu 
ești cel care îmi aduce lacrimile în ochi de fiecare dată. 

7. Un surâs este vehiculul ales frecvent pentru toate ambiguităţile.- Herman Melville 

8. Libertatea este la fel de scumpă precum sclavia, singura diferenţă este că o plăteşti cu plăcere 
şi cu un zâmbet, chiar dacă zâmbetul este udat cu lacrimi. - Paulo Coelho 

9. Zâmbeşte! Este terapie gratuită. - Doug Horton 

10. Am zâmbit ieri, zâmbesc azi şi voi zâmbi mâine. Doar pentru că viaţa este prea scurtă ca să 
plâng din orice motiv. - Santosh Kalwar 

11. Cu mult mai bine este să uiţi şi să zâmbeşti, decât să îţi aminteşti şi să fii trist.- Christina 
Rossetti 

12. Să nu uiţi să zâmbeşti, căci zâmbetul poate sfărâma chiar şi cea mai dură piatră. 

13. Umorul este zâmbetul filozofiei. - Okakura Kakuzo 

14. Atunci când cineva ți-a greșit cu ceva, nu căuta să te răzbuni, ci zâmbește iar și iar - aceasta 
este cea mai puternică otravă pentru dușmani! 

15. Poartă întotdeauna un zâmbet pe faţă pentru că nu poţi şti niciodată cine te observă.- Gracie 
Gold 

16. Florile sunt zâmbetul lui Dumnezeu pe pământ. - Viorel Muha 

 



17. Una din cele mai importante responsabilităţi în viaţa creştină este să-ţi pese de alţii, să le 
zâmbeşti, şi să fii prieten celor neprietenoşi.- James Dobson 

18. Dacă vrei mai multe zâmbete, zâmbește mai mult. - Sandy Forster 

19. Zâmbetele sunt sărutările sufletului. – Minna Thomas Antrim 

20. Zâmbeşte în oglindă. Fă asta în fiecare dimineaţă şi vei începe să vezi că viaţa ţi se schimbă 
esenţial.- Yoko Ono 

21. Tăcerea şi zâmbetul sunt două arme foarte puternice. Zâmbetele pot rezolva multe 
probleme, iar tăcerea poate evita la fel de multe. 

22. Cele mai multe zâmbete sunt provocate de un alt zâmbet.- Frank A. Clark 

23. El strângea căldura soarelui; eu o culegeam din zâmbetul lui. - Cella Serghi 

24. Zâmbetul şi mângâierea rămân principalele enzime ale vieţii. - Vasile Ghica 

25. Prin zâmbetul tău faci viaţa cu mult mai frumoasă.- Thich Nhat Hanh 

26. Zâmbeşte! Nu ştii niciodată cui îi poţi face ziua mai frumoasă cu zâmbetul tău. - Pera 
Novacovici 

27. Viaţa este o ciudată comedie care amestecă împreună şi dureri şi bucurii, punând lacrimi 
lângă zâmbet, punând zâmbet lângă plâns. - Alexandru Macedonski 

28. Nu plânge pentru că s-a terminat, zâmbește pentru că s-a petrecut. - Gabriel Garcia Mărquez 

29. Ideea că ne plac oamenii este o iluzie pe care trebuie să o păstrăm în noi dacă vrem să trăim 
în societate. Dar eu am expulzat-o demult, cel puțin cât trăiesc aici. Tu vrei să fii iubit? Eu mă 
mulțumesc pur și simplu să “fiu, să exist. Poate că într-o zi ai să-nțelegi și tu ce înseamnă asta. și 
ai să zâmbești. Un zâmbet aprobator, un zâmbet sarcastic. - John Fowles 

30. De fiecare dată când zâmbeşti cuiva, este o acţiune de dragoste, un dar către acea persoană, 
un lucru frumos.- Maică Tereza 

31. Râsul este zi, iar sobrietatea este noapte; un zâmbet este amurgul care pluteşte delicat între 
acestea două, cu mult mai fermecător decât oricare din ele.- Henry Ward Beecher 

32. Zâmbetul bucuriei este mai apropiat de lacrimi decât de râs.- Victor Hugo 

33. Dacă în drumul tău întâlneşti un om prea obosit ca să-ţi poată dărui un surâs, lasă-i-l pe al 
tău. — Dale Carnegie 

34. După fiecare furtună soarele va zâmbi; există o soluţie pentru fiecare problemă, iar datoria 
de nebiruit a sufletului este să fie vesel.- William R. Alger 

35. Dacă, pur şi simplu, zâmbeşti, vei descoperi că viaţa este încă valoaroasa.- Charlie Chaplin 

36. Zâmbetul – floarea eternităţii dăruită efemerului. - Ionuţ Caragea 

 



37. Umorul e acea calitate care face celelalte valori să zâmbească. - Alexandra Mihalache 

38. Îmi place să zâmbesc atunci când aud că oamenii mă apreciază. E şi zâmbetul un fel de 
muzică. - Clara Haskil 

39. Săgeţile nu zboară spre faţa care zâmbeşte. 

40. Zâmbetul este curcubeul lacrimilor. – Jules Renard 

41. Există un singur gest care are un mesaj universal: zâmbetul. - Valerie Sokolosky 

42. Curajul, şi nu compromisul aduce zâmbetul de aprobare al lui Dumnezeu.- Thomas S. Monson 

43. Copiii îmi arată în zâmbetele lor jucăuşe partea divină din fiecare om. - Michael Jackson 

44. Visele mele, dorinţele mele şi obiectivele mele mă fac să zâmbesc. - Tasha Smith 

45. Trebuie să fim recunoscători chiar și pentru cele mai mici lucruri pe care le avem. Sunt 
oameni care nu au nimic și totuși nu uită să zâmbească. 

46. Zâmbetul, curcubeul lacrimilor. - Jules Renard 

47. Fericirea - zâmbetul multicolor al sufletului în forma unui curcubeu. - Viorel Vintila 

48. De câte ori zâmbim, nu este ca la o ultimă întâlnire, şi nu-i zâmbetul testamentul aromat al 
individului? - Emil Cioran 

49. Când tu zâmbeşti... sufletul meu râde. - Alina-Georgiana Drosu 

50. Zâmbetul este o urare de bun venit universală.- Max Eastman 

51. Curcubeul - zâmbetul colorat al Lui Dumnezeu trimis oamenilor. - Daniela Rotariu 

52. Nu eşti întru totul îmbrăcat fără un zâmbet.- Martin Charnin 

53. Un zâmbet este o modalitate necostisitoare de a-ți schimba înfățișarea.- Charles Gordy 

54. Viața este scurtă: zâmbește cât încă mai ai dinți! 

55. Zâmbetul tău îndulcește cântecele mele, așa cum spuma împodobește valurile marii. – 
Rabindranath Tagore 

56. Să fim capabili să zâmbim după o înfrângere e victoria finală. - Bertus Aasfjes 

57. Cel mai important și cel mai greu este să dai; ce te costă sa mai adaugi și un zâmbet? Anonim 

58. Copiii învaţă să zâmbească de la părinţii lor.- Shinichi Suzuki 

59. Zâmbetul înseamnă consimțire, pe când râsul are în el deseori un refuz.- Victor Hugo 

60. Umorul constituie o forță. Nimic nu uneste mai mult oamenii ca râsul. – Lev Nicolaevici 
Tolstoi 

 



61. Un zâmbet poate să însemne o mie de cuvinte, dar poate să ascundă și o mie de lacrimi. 

62. Tu știi cine are cel mai frumos zâmbet din lume? Citește din nou primul cuvânt și vei afla 
răspunsul! 

63. În prezent, urmez principiul buddhist: zâmbeşte când o nenorocire este aruncată în calea ta 
şi acesta va dispare.- Aishwarya Răi Bachchan 

64. Zâmbetul nu e zâmbet, dacă nu e alcătuit din iubire şi candoare! - Iulia Mirancea 

65. Un zâmbet este lumina din fereastra ta care le spune celorlalţi că înăuntru este o persoană 
bună, generoasă.- Denis Waitley 

66. Numai finitul este cel care aduce greșeli și suferința; infinitul rezidă în calm zâmbitor. - Ralph 
Waldo Emerson 

67. Vreau să ating inima lumii şi să o fac să zâmbească.- Charles de Lint 

68. Frumuseţea este putere: zâmbetul este sabia sa.- Charles Reade 

69. Împărtăşeşte-ţi zâmbetul lumii. Este un simbol al prieteniei şi păcii.- Christie Brinkley 

70. Zâmbetul sau gestul pozitiv nu sărăcește pe cel care îl dă, dar îl face fericit pe cel care îl 
primește. - Pavel Coruț 

71. Iubirea e un sărut furat, un zâmbet inocent, o îmbrățișare pătimașă... și un suflet smuls din 
piept. - Octavian Paler 

72. A zâmbi înseamnă a învinge legea gravității. - Ramon Eder 

73. O femeie are două zâmbete pe care le-ar putea invidia şi un înger, zâmbetul prin care acceptă 
un iubit înainte să fie pronunţat vreun cuvânt, şi zâmbetul care luminează primul ei născut şi îi 
garantează dragostea mamei.- Thomas Chandler Haliburton 

74. Filantrop. Un domn în vârstă, bogat, care s-a antrenat să zâmbească în timp ce conștiința lui 
îi ia din buzunar. - Ambrose Bierce 

75. Zâmbim pentru că suntem fericiți, dar zâmbetul în sine ne face totodată să ne simțim fericiți. 
- Michael Lewis 

76. Eşti motivul altcuiva de a zâmbi.- Proverb chinezesc 

77. Cel furat care zâmbeşte fură ceva de la hoţ.- William Shakespeare, Othello 

78. Largheţea zâmbetului depinde şi de largheţea inimii. - Nedo Zuban 

79. Zâmbește și vei avea prieteni, încruntă-te și vei avea riduri. - George Eliot 

80. Un zâmbet înseamnă vitalitate, mai multe zâmbete înseamnă perenitate. - Marius Coge 

 



81. Iubirea e un sărut furat, un zâmbet inocent, o imbrățișare pătimașă și un suflet smuls din 
piept. 

82. Zâmbetul este în mod clar unul din cele mai bune remedii pentru infrumuţesare. Dacă ai un 
bun simţ al umorului şi o abordare bună a vieţii, totul este frumos.- Rashida Jones 

83. Oamenii fericiţi atrag alţi oameni fericiţi. Arată lumii zâmbetul tău, iar lumea îţi va zâmbi şi 
ea. - Denise Austin 

84. Zâmbetul este apanajul, este graiul, este expresia maternității. - Honore de Balzac 

85. Să ne întâlnim mereu unul pe celălalt cu un zâmbet, căci zâmbetul este începutul dragostei.- 
Maica Tereza 

86. Zâmbetul este prietenos cu mediul. Luminează ziua oricui şi nu presupune multă energie. - 
Mark Amend 

87. O, ce plăcut e să-ți odihnești mintea cu ajutorul inimii, nu-i așa? și apoi, după nebunie, să 
zâmbești! - Alexandre Dumas 

88. Nu plânge pentru că s-a terminat. Zâmbeşte pentru că s-a întâmplat asta.- Dr. Seuss 

89. Nu cere un zâmbet de la nimeni. Dacă cineva nu are zâmbetul, dă-i-l pe al tău. 

90. În curând nu va mai rămânea decât un singur zâmbet: al ispitei. - Nicolae Iorga 

91. Îmi plac cei care pot zâmbi la necaz, care îşi pot aduna forţa din supărări, şi sunt tot mai viteji 
prin reflecţie.- Leonardo da Vinci 

92. Toţi zâmbesc în aceeaşi limbă. 

93. Pacea începe cu un zâmbet. - Maica Tereza 

94. Zâmbetul e ca stergătorul de parbriz: nu oprește ploaia, dar îți permite să îți vezi de drum. 
Anonim 

95. Aminteşte-ţi că chiar dacă în lumea din afară plouă, dacă o să continui să zâmbeşti soarele îşi 
va arată faţa curând şi îţi va întoarce zâmbetul.- Anna Lee 

96. Fiecare zâmbet te face cu o zi mai tânăr.- Proverb chinezesc 

97. Zâmbetul este foarte important. Dacă nu eşti capabil să zâmbeşti, lumea nu va avea pace. Nu 
prin participarea la o demonstraţie împotriva rachetelor nucleare vom avea pace. Totul depinde 
de capacitatea noastră de a zâmbi, a respira.- Nhat Hanh 

98. O femeie e mai mult decât un zâmbet frumos. 

99. Atunci când vezi că un prieten a rămas fără un zâmbet pe chip, dă-i unul de la tine! 

100. Zâmbeşte, această este cheia care se potriveşte încuietorii inimii tuturor.- Anthony J. 
D'Angelo 

 



101. Răbdarea este zâmbetul sufletului. - Philippe Obrecht 

102. Atunci când îmi zâmbeşti, mă îmbrac în zâmbetul tău. - Betty Marcovici 

103. Numai Dumnezeu poate zâmbi pentru că numai El ştie ce va urma să se petreacă.- Desmond 
Tutu 

104. Înjurăturile consumă mai multă energie decât un zâmbet. - Theya 

105. Fii fericită și zâmbește de câte ori ai ocazia, nu pentru că viața ar fi o sursă inepuizabilă de 
motive de a zâmbi, ci pentru că însuși zâmbetul tău este pentru alții un motiv de a zâmbi. 

106. Dacă vezi un prieten fără un zâmbet pe faţa sa, dăruieşte-i unul de-al tău.- Proverb 

107. Când începe o nouă zi, îndrăzneşte să-i zâmbeşti cu recunoştiinţă.- Steve Maraboli 

108. Ziua bună se cunoaşte după zâmbetul de dimineaţă. - Ruxandra Larisa Mureşan 

109. Zâmbim, dar din ce în ce mai reumatic. - Vasile Ghica 

110. Ceea ce strălucirea soarelui este pentru flori, zâmbetele sunt pentru umanitate.- Joseph 
Addison 

111. Nu plânge că s-au dus zilele luminoase. Zâmbeşte că ele au existat! - Confucius 

112. Dacă nu ai văzut-o pe soţia ta zâmbind poliţistului de la circulaţie, nu ai văzut zâmbetul ei 
cel mai frumos.- Kin Hubbard 

113. Oricine poate să te facă să zâmbești, oricine poate să te facă să plângi, dar nu oricine poate 
să te facă să zâmbești și să ai lacrimi în ochi în același timp. 

114. Uneori bucuria este sursa zâmbetului tău, dar uneori zâmbetul tău e sursa bucuriei. - Thich 
Nhat Hanh 

115. Zâmbetul prefaţează integrala iubirii. - Vasile Ghica 

116. Zâmbetul durează doar o clipă, dar amintirile lui o viaţa întreagă. - Anonim 

117. Am multe probleme în viața mea, dar buzele mele nu știu asta. Ele zâmbesc întotdeauna. - 
Charlie Chaplin 

118. Nu există nici o altă armă din arsenalul feminin faţă de care bărbaţii să fie la fel de 
vulnerabili precum sunt faţă de un zâmbet.- Dorothy Dix 

119. Epuizează-ţi manifestările sufletului printr-un zâmbet. - Nikos Kazantzakis 

120. Dacă ştii să zâmbeşti, zâmbetul se întoarce la tine ca o comoară. - Betty Marcovici 

121. Şi zâmbetul care este demn de laudele pământului este cel care străluceşte printre lacrimi.- 
Ella Wheeler Wilcox 

 



122. Cerul i-a dăruit omului, spre a-i recompensa toate greutăţile, trei lucruri: speranţa, visul şi 
zâmbetul... - Immanuel Kant 

123. Zâmbetul dă farmec unei priviri şi valoare unei atingeri. - Dan Surducan 

124. Zâmbeşte, este o terapie gratuită!- Douglas Horton 

125. Zâmbetul este forma expresivă a unui sentiment predominat de care suntem sau nu 
conştienţi la acel moment... - Adina-Cristinela Ghinescu 

126. Am zâmbit ieri, zâmbesc azi şi voi zâmbi mâine. Doar pentru că viaţa este prea scurtă ca să 
plâng din orice motiv.- Santosh Kalwar 

127. Zâmbetul este drumul cel mai scurt între două inimi. - Alexandru Gh. Radu 

128. Distingeţi zâmbetul care curge din inimă, de rânjetul unei măşti! - Elena Stan 

129. Subestimăm prea des puterea unei atingeri, a unui surâs, a unei vorbe bune, a unei urechi 
receptive, a unui compliment onest, a celui mai mic act de grijă, prin toate aceste având 
potenţialul de a da o cu totul altă turnură vieţii.- Leo Buscaglia 

130. Am multe supărări în viaţă, dar gura mea nu ştie nimic, ea zâmbeşte mereu. - Charlie 
Chaplin 

131. Nimeni nu are nevoie mai mult de un zâmbet decât cel care nu are nici unul de dăruit. Aşa că 
obişnuieşte să împarţi zâmbete calde din inimă, şi vei răspândi lumina soarelui într-o lume 
uneori întunecată.- Lawrence G. Lovasik 

132. Viaţa este o luptă, zâmbeşte mereu. Nu privi în urmă. - Emo Philips 

133. Zâmbeşte, chiar dacă zâmbetul tău e trist, pentru că mai trist decât un zâmbet trist e faptul 
de a nu mai şti să zâmbeşti. - Mahatma Gandhi 

134. Zâmbeștemâine va fi mai rău. – Edward Aloysius Murphy 

135. Un zâmbet este fericirea pe care-o găseşti chiar sub nasul tău.- Tom Wilson 

136. Oamenii de succes au două lucruri pe buze: tăcere și zâmbete. Primul pentru a evita 
problemele, al doilea pentru a rezolva problemele. 

137. Cea mai mare palma data ignoranţei este zâmbetul. - Ioan Horghidan 

138. Privirea construieşte fotografia, iar zâmbetul o finisează! - Sorin-Daniel Stoicănescu 

139. Nu vom şti niciodată toate lucrurile bune pe care le poate face un simplu zâmbet.- Maica 
Tereza 

140. Un zâmbet este o curbă care face totul drept. – Phyllis Diller 

141. Fericit e cel ce se trezește dimineața cu zâmbetul pe buze. Pe buzele iubitei. - Asso Grande 

 



142. Culorile sunt zâmbetele naturii.- Leigh Hunt 

143. Am fost martoră înmuierii celor mai încrâncenate inimi printr-un simplu zâmbet.- Goldie 
Hawn 

144. Dacă surâzi atunci când nimeni altcineva este prin preajmă, o faci din toată inima.- Andy 
Rooney 

145. Nimic nu unește mai mult oamenii decât zâmbetul. - Anonim 

146. Faptul că pot sădi o plantă şi ea să devină floare, cel că pot împărtăşi puţină cunoaştere 
cuiva care devine astfel un altul, cel că zâmbesc cuiva şi primesc în schimb un zâmbet, sunt 
pentru mine exerciţii spirituale continue.- Leo Buscaglia 

147. Ridurile apar numai acolo unde au fost zâmbetele.- Jimmy Buffett 

148. Niciodată buzele nu se curbează într-o durere care nu poate fi sărutată pentru a reveni în 
zâmbet.- Bret Harte 

149. Zâmbetul și lacrimile sunt semnele a ceea ce nu poate fi spus.- Vladimir Milak 

150. Zâmbeşte, respiră şi mergi încet. - Thich Nhat Hanh 

151. Toţi oamenii zâmbesc în aceeşi limbă.- Proverb 

152. Iisus a plâns, iar Voltaire a zâmbit. Din acea lacrimă divină şi din acel zâmbet uman a derivat 
graţia civilizaţiei prezente.- Victor Hugo 

153. Unii zâmbesc şi când trebuie şi când nu trebuie. Eu tac şi când trebuie şi când n-ar trebui. - 
Octavian Paler 

154. De ce zâmbim atunci când vedem un copil? Poate pentru că avem în fața noastră pe cineva 
care nu are toate acele straturi de protecție: diplome, titluri, demnitate, statut social... pe 
cineva al cărui zâmbet știm cu siguranță că este absolut natural și neprihănit. și atunci... sufletul 
de copil din noi zâmbește trist... în semn de recunoaștere. - Hanoch McCarty 

155. O vorbă bună, o privire blândă, un zâmbet plăcut pot face minuni şi realiza miracole. - 
William Hazlitt 

156. Dacă lumea este un val de lacrimi, zâmbeşte până când curcubeele ajung să o cuprindă.- 
Lucy Larcom 

157. În zilele de salariu zâmbesc și pesimiștii. - Valeriu Butulescu 

158. Încearcă odată o metodă nouă. Nu te costă nimic și totuși e eficientă: zâmbește. Această 
metodă pornește din inima omului, este vorba de zâmbetul care vine dintr-o pace interioară, din 
bucuria unei inimi bune. Acest zâmbet îl face frumos pe fiecare om. - Phil Bosmans 

159. Nimic nu se compară cu un zâmbet extraordinar.- Karl Urban 

 



160. Zâmbetul, care e o cochetărie, o bunătate, n-are a face cu râsul, care este o bucurie, şi nici 
cu rânjetul care este o batjocură. - Nicolae Iorga 

161. Libertatea este la fel de scumpă ca și sclavia, singura diferență este că o plătești cu plăcere 
și cu un zâmbet, chiar dacă zâmbetul este udat cu lacrimi. - Paulo Coelho 

162. Este imposibil să convingi un om care nu te aprobă, dar zâmbeşte. - Muriel Spark 

163. Un zâmbet este adesea esenţialul. Eşti plătit cu un zâmbet. Eşti răsplatit cu un zâmbet. Eşti 
însufleţit de un zâmbet. Şi calitatea unui zâmbet te poate face să mori. - Antoine de 
Saint-Exupery 

164. Învață să ai mereu un zâmbet ascuns în inimă. - Arsenie Papacioc 

165. Dacă pot zări durerea din ochii tăi, împărtăşeşte cu mine lacrimile tale. Dacă pot zări 
bucuria din ochii tăi, împărtăşeşte cu mine zâmbetele tale.- Santosh Kalwar 

166. Zâmbeşte cu buzele tale, zâmbeşte cu ochii tăi, zâmbeşte din toată inima ta, din tot sufletul 
tău şi din toată viaţa ta.- Terri Guillemets 

167. Când dai, dă cu bucurie și zâmbește. - Joseph Joubert 

168. Zâmbetul împodobeşte chipul omului. - Alexandru Gh. Radu 

169. În fiecare geană a zorilor simț zâmbetul lui Dumnezeu. - Vasile Ghica 

170. Menţine-ţi tot timpul zâmbetul. În acest fel îmi explic viaţa mea lungă.- Jeanne Calment 

171. Un râset este un zâmbet care explodează. - Mary Waldrip 

172. Chiar dacă nu mai ştiu să plâng, am învăţat totuşi să zâmbesc sincer. - Victor Rechiţian 

173. Zâmbetul de pe faţa ta mă face să ştiu că ai nevoie de mine, că există în inima ta un adevăr 
care spune că nu mă vei părăsi niciodată, iar atingerea mâinilor tale îmi mărturiseşte că mă vei 
prinde ori de câte ori voi cade.- Alison Krauss 

174. Zâmbetul e ca ștergătorul de parbriz: nu oprește ploaia, dar îți permite să îți vezi de drum. – 
Jeanne Wasbro 

175. Fie ca sufletul să-mi zâmbească prin inima mea şi inima să-mi zâmbească prin ochi, astfel 
încât să pot împrăştia zâmbete bogate în inimile triste.- Paramahansa Yogananda 

176. Zâmbetul durează doar o clipă, dar amintirea lui o viaţă întreagă. 

177. Zâmbetul este fericirea care se află chiar sub nasul tău. Anonim 

178. O inimă bună este o fântână de bunătate, făcând ca totul din jurul ei să se împrospăteze în 
zâmbete.- Washington Irving 

179. Omul potrivit pentru tine nu este cel care are zâmbetul perfect, ci acela care îți pune ție pe 
chip zâmbetul perfect. 

 



180. Mergi în viață cu o licărire în ochi, cu un zâmbet pe față și cu un scop măreț în inimă. - 
William James 

181. Poartă un zâmbet pe faţă, şi vei avea prieteni; poartă o încruntare, şi vei avea riduri.- 
George Eliot 

182. O lacrimă are întotdeauna rădăcini mai adânci decât un zâmbet. - Emil Cioran 

183. Rămâi tăcut și așteaptă. Nu durează decât o clipă. Adevărul se află în fața ta și îți zâmbește. 
- Harivansh Lal Poonja 

184. Este din ce în ce mai greu de deosebit zâmbetul posac de rânjetul amabil. - Vasile Ghica 

185. Secretul frumuseţii unui zâmbet e să ştii să combini în proporţii potrivite mărginirea cu 
nemărginirea. - Platon 

186. Zâmbetul este curcubeul lacrimilor. - Alexandru Gh. Radu 

187. Zâmbetul este inima fericirii! - Viorel Muha 

188. Să ne închipuim că viața este o oglindă în fața căreia suntem și ne privim: dacă zâmbim, 
zâmbetul se întoarce asupra noastră; dacă ne crispăm și ne schimonosim figura, grimasă se 
întoarce tot asupra noastră. - Ovidiu Bojor 

189. Zâmbeşte, ca să îţi văd sufletul! - Georgeta Petre 

190. Două zâmbete care se apropie, se termină într-un sărut. - Victor Hugo 

191. Zâmbetul imită ceea ce suntem. - Teodor Dume 

192. Zâmbetul e primăvara chipului tău. - Dan Surducan 

193. Cel care râde la urma, râde mai bine! Dar cel care rade primul, înțelege poanta. - Anonim 

194. Dacă vrei mai multe zâmbete, zâmbește mai mult; dacă vrei mai mulți bani, da mai mulți 
bani celor din jurul tău.- Sandy Forster 

195. Învățați să lăsați pe chipul vostru să înflorească un zâmbet, este darul pe care-l oferiți 
aproapelui, este darul pe care-l oferiți întregului Univers.- Octavian Paler 

196. Zâmbetul este fizionomia îngerilor împrumutată oamenilor... - Sanda Tulics în Miez dulce 

197. Dăruirea este partea cea mai grea; ce te costă să îi adaugi un zâmbet? - La Bruyere 

198. Nimic din ce porţi nu este mai important decât zâmbetul tău.- Connie Stevens 

199. Este un singur gest care are un mesaj universal – zâmbetul. - Valerie Sokolosky 

200. Zâmbetul este “primăvara râsului. - Anonim 

201. Atâta timp cât putem zâmbi, cauza nu e încă pierdută. — William Shakespeare 

 



202. Fiecare zâmbet te face cu o zi mai tânăr. 

203. Un zâmbet cald este limbajul universal al bunătăţii.- William Arthur Ward 

204. Nici o statistică din lume nu poate măsura căldura unui surâs.- Chris Hart 

205. Dacă nu poţi zâmbi de-a lungul vieţii tale, vesi sfârşi încruntat în moarte.- Terri Guillemets 

206. Tinereţea zâmbeşte fără pricină. Este unul din farmecele ei de căpetenie. - Oscar Wilde 

207. Foloseşte-ţi zâmbetul pentru a schimba lumea; nu lasă lumea să-ţi schimbe zâmbetul.- 
Proverb chinezesc 

208. Vorba bună, zâmbetul şi fapta binefăcătoare sunt raze ale soarelui răsfrânte în sufletul 
omului. - Nicolae Iorga 

209. Zâmbetul este un mod gratis de a-ţi schimba înfăţişarea.- Charles Gordy 

210. Zâmbetul este o aptitudine a sufletului de a privi dincolo de sens.- Octav Bibere 

211. Uneori, veselia este sursa zâmbetului tău însă, alteori, zâmbetul tău poate fi sursa bucuriei 
tale.- Nhat Hanh 

212. În clipa în care îi zâmbeşti altei persoane, de fapt îţi zâmbeşti ţie însuţi şi viaţa va avea 
atenţia asupra ta să-ţi aducă şi mai multe zâmbete! Zâmbeşte mai des! - George Aurelian 
Stochiţoiu 

213. Zâmbeşte, zâmbeşte, zâmbeşte minţii tale cât de des posibil. Zâmbetul tău va reduce 
considerabil tensiunea sfâşietoare din mintea ta.- Sri Chinmoy 

214. Nu regreta niciodată nimic care te-a făcut cândva să zâmbeşti.- Proverb chinezesc 

215. Un cuvânt blând, o privire bună, un zâmbet inimos poate duce spre lucruri uimitoare şi pot 
realiza miracole.- William Hazlitt 

216. Aminteşte-ţi mereu că zâmbetul e ceva sacru şi trebuie împărtăşit cu ceilalţi. 

217. Dragostea e ca un zâmbet, niciodată nu are valoare dacă nu o dăruiești. - Walter Scott 

218. Fii curcubeul din furtuna vieţii, adierea serii care surâde alungând departe norii şi colorează 
ziua de mâine cu o rază profetică.- Lord Byron 

219. Zâmbetul e o îmbrăţişare a sufletului. - Dan Surducan 

220. Zâmbetul este apanajul, este graiul, este expresia maternităţii. - Balzac 

221. Dacă ai în tine doar un singur zâmbet, oferă-l oamenilor pe care îi iubeşti.- Maya Angelou 

222. Priveşte înapoi şi zâmbeşte la pericolele din trecut.- Walter Scott 

 



223. Zâmbetul tău reprezintă hrană sufletească pentru cei din jurul tău. Zâmbeşte mai mult! 
Oferă-le hrană, iar viaţa îţi va zâmbi şi îţi va dărui hrana cea de toate zilele. - Cătălin Manea 

224. Când norocul îmi surâde, zâmbesc gândindu-mă cât de repede se va încrunta iarăşi.- Robert 
Southwell 

225. Zâmbetul mă menţine slabă. - Jennifer Aniston 

226. Zâmbetul este luceafăr peste lacrimi... - Lavinia Elena Niculicea 

227. Un zâmbet sau o vorbă bună spusă unui bătrân este a-i dărui o zi mai mult de viață. - Vasile 
Conta 

228. Zâmbetul este fericirea care se află chiar sub nasul tău. - Tom Wilson 

229. Nu înceta niciodată să zâmbeşti, nici chiar atunci când eşti trist, pentru că nu se ştie cine se 
poate îndrăgosti de zâmbetul tău. - Gabriel Garcia Marquez 

230. Zâmbetul îţi dăruieşte o înfăţişare pozitivă care îi face pe oameni să se simtă confortabil în 
preajma ta.- Les Brown 

231. Poți zâmbi și iar zâmbi și totuși să fii mișel. – William Shakespeare 

232. Primăvara oferă zâmbete din cufărul de comori al florilor. - Betty Marcovici 

233. Cred că oricine zâmbeşte arată în mod automat mai bine.- Diane Lane 

234. Când îmi zâmbeşti, zâmbetul tău are puterea unei îmbrăţişări. - Alda Merini 

235. Cred că divinul este asemeni un zâmbet larg care izbucneşte în marea dinaluntrul tău şi 
revine treptat la suprafaţă.- John O'Donohue 

236. În orice bine, Dumnezeu îţi zâmbeşte! Iar prin zâmbet, sufletul ştie că-i este îngăduit să-şi 
trăiasca destinul! - Sorin Şomandra 

 

 


