
lui, sau cei doi intră împreună într-o sală de conferinţe, fericiţi 

că au ajuns la timp, sau…

Nimic ostil. Nimic brutal, atâta timp cât între cei doi e cartea 

aceea. Nu pentru că n-ar merita atâta goană şi suspans. Nu 

pentru că n-ar putea constitui o tentaţie, un mobil într-un jaf…

Ci pentru că, pur şi simplu, se află acolo, între cei doi, ca un 

hotar între ficţiune şi realitate. În sfârşit, hotarul întrupat. Poate 

e chiar cartea care-ţi explică de ce trebuie să îndurăm tot felul de 

lucruri. Cartea pentru care merită să alergi. Cartea despre care 

trebuie să vorbeşti.

Tunelul a ajuns la capăt şi cobori în luminiţă. Ai de parcurs o 

bibliografie de trei pagini în două zile. Mai ai şi propria ta listă 

de lecturi. Plus recomandările prietenilor. Ca să nu mai vorbim 

despre cronicile la cărţile de pe val. Valul aleargă. Timpul 

aleargă şi el. Şi-atunci, pe jumătate adormit, înainte de-a intra 

în bibliotecă, joci pe degete un gând, o spoială de gând, pe 

jumătate dorinţă, pe un sfert soluţie, spre neliniştea părinţilor 

tăi viitori pensionari, redus, ca un refren la modă: lectură pe 

fugă! 

Lectură pe fugă! 

DANIEL PIŞCU 

3 Secunde

Când te sărută cineva pe un obraz, întoarce-i-l şi pe celălalt!

Nu lăsa pe astăzi ce poţi face mâine! ( dacă nu eşti în formă!)

Adecvat, aşadar, cu watti potriviţi...

Constatare: Luăm neologisme de la extratereştri! Şi nu de la 
americani... (S* D1* D2)

(Mică publicitate): Notar public – orice!

Era şi de dreapta şi de stânga. Era un travestit.

RAM la PC şi ram la copac.

Ra, fără m, dar tot soare – în Egipt.

Călduţala (cuvânt ce-mi aparţine în exclusivitate) se degustă 
mai ales toamna şi iarna, când viticultorii sau simplii barmani 
fierb de bucurie.

Vitamine: minele vieţii.

Absintul nu e absent din băutura unora.

Când bei absint nu poţi fi prezent, deci.

Toxicitate: cum mănânc slănină, cum am coşmaruri!

Deci – am decis, am zis-o...

În definitiv, nu poate să nu existe, totuşi, un miracol, acolo, în 
definitivul său, în infinitul său.

Viaţa e scurtă. S-o facem lată!... (a zis Elena).

Un intelectual este cu (ca) un templu egal.

Din cauza lui Napoleon Bonaparte, o bună parte din francezi (şi, 
mai ales, alţii) au avut de suferit.

Un cotidian este coasta zilei şi vertebra ei: à côté du jour, alături 
de ea.

Pentru Dl. X nutresc un sentiment de... adică îl hrănesc, îl 
întreţin cu un comportament adecvat.

Comportament – îmi port mintea cu mine, eventual în buzu-
narul de la cap sau cel de la inimă.

Cu Înălţimea Voastră (Alteţă!) nu e de glumit!

Nici cu nr. de la pantofii lui Gulliver!

Dacă eşti ud, te usuc în bătaie! (o mamă către un copil).

Am o chitară, zici că-i pian, zise muzicianul.

Am un saxofon, zici că-i un ţambal, zise alt muzician.

Văzând cele două cărţi, cu coperte ce aveau desene în romburi 
galbene şi verzi, copilul zise: tati, asta e povestită de un scriitor 
galben, iar cealaltă de un scriitor verde!

Cu ATV-ul, unii vor putea depăşi OTV-ul!

Creditorul şi debitorul sunt fluxul şi refluxul financiar.

Exploatarea omului de către neom.

„Luxe, calme et volupté” a lui Verlaine, mai pe scurt, turceşte: 
huzur...

Globe-trotterul e o persoană care bate trotuarul pe glob.

Trotuarul nu înseamnă t(r)ot una cu aut(r)obuzul.

Iar globul e un lob al urechii în formă de G…

Degeaba a pictat-o Dali pe Gala, că e de nerecunoscut… El, 
însă, e foarte bine cunoscut.

Pe când Gioconda (Mona Lisa) e recognoscibilă, iar infantele 
spaniole şi delphinii au pozat cam degeaba, Velasquez şi Goya au 
rămas în conştiinţa publicului artistic.

(Î)s în top! Trebuie să mă opresc.

Piața Sfatului


