Закони поштанске опреме: 1. Љубавна писма, пословни уговор и паре које ти дугују увек
стижу са три дана закашњења. 2. Безвезна пошта увек стиже истог дана када је послата.
Александар Блок , руски песник (1880–1921)
Писма спадају у најзначајније успомене које човек може да остави за собом.
Јохан Волфганг Гете, немачки писац и филозоф (1749–1832)
Ово писмо је овако дугачко само зато што нисам имао времена да напишем краће.
Блез Паскал, француски математичар и филозоф (1623–1662)
Љубавно писмо читају обично само две особе – већ трећој особи она су несносна, ако не и
смешна.
Иван Тургењев, руски писац (1818–1883)
Писма која су са жаром послата, често су хладно отворена.
Фридрих Рихтер, немачки писац (1763–1825)
Писмо не румени. Litterae non erubescunt.
Марко Тулије Цицерон, римски државник и беседник (106–43. п.н.е.)
Писма без врлине су као бисери у ђубришту.
Мигел де Сервантес, шпански песник и писац (1547–1616)
Писати писмо вереници исто је као цртати сендвич са шунком – када смо гладни.
Станислав Јежи Лец, пољски песник и афористичар (1909–1966)
Они који су одсутни на овај начин постају присутни: писма нас сједињују.
Франсоа Мари Аруе Волтер, француски писац и филозоф (1694–1778)
Плива патка преко Саве,
носи писмо на врх главе,
у том писму пише:
не волим те више.
Наша бројалица
У писмима, више него игде другде, ми тражимо човека, не аутора.
Вилијам Блејк, енглески писац и сликар (1757–1778)
Дописивање нам је лакше ако знамо да онај коме пишемо има лепу жену.
Георг Лихтенберг, немачки научник и публициста (1742–1791)
Ко жели да ослушне властито право расположење према некој особи, тај нека припази
какав ће утисак на први поглед да остави кад од ње поштом прими неочекивано писмо.
Артур Шопенхауер, немачки филозоф (1786–1860)
Што се мене тиче, врло лако бих могао без поште... У свом животу нисам примио више од
једног или два писма вредна поштарине.
Хенри Дејвид Торо, амерички писац и филозоф (1817–1862)
Писање дугих писама један је од веома поузданих знакова малограђанштине.
Шандор Петефи, мађарски песник и револуционар (1823–1849)

