
Secunde

Aurelia Stoie Mărginean

Conotaţia – evocare a absentului; ea cristalizează în discurs (răsturnare a adevărului literar). 

Denotaţia – generalizează conotaţia; invocare a absentului (răsturnare a adevărului literar). 

Nu arunca pisica moartă peste gardul viu al celuilalt!

Christos nu s-a născut pe aceste locuri, dar va veni, cu siguranţă, peste tot.

Deviza era: de visu, adică pe viu, dar nu pentru chirurgi, ci pentru polemiştii literari. 

Rubeolă şi rujeolă (ce bolesc şi rojulesc) – rune (bube) scrise pe piele, cu roşu, şi rotunde în 
circumcizia lor negativă asupra sănătăţii. 

Poem mic (haiku de colorat): E ceva (de)colorat?

Secundă – undă a timpului, seacă... Pe scurt = sec.!

Bilet lăsat în tocul de la uşă: „Te-am căutat, dar nu te-am găsit”.

Sprijini lumânarea cu ochii şi ea arde tăcut, cinstit, liniştit. Va fi o adevărată zi de duminică.

Temporar – puls al timpului trecut prin oră.

Temporal – tempou, timp, ritm vorbitor, nu scris.

Tempo-oral – ritm vorbitor (şi în scris) nu numai în/din vorbă în vorbă. 

Pe când Braşovul se numea Oraşul Stalin, aici erau destui marxist-leninişti care spuneau 
(vindeau) braşoave.

Epictet a fost şi pictor ratat (netalentat), şi epitet. Se pare că el ar fi scris şi următoarea meta-foră: 
cine nu ştie să se mulţumească cu puţin nu poate să se mulţumească cu nimic.

(Variante):
Mai bine băutor(i) de absint, decât de ceai (W. Churchill şi Van Gogh).
Mai bine băutor(i) de ceai, decât de cafea (D. Pişcu).
Mai bine băutor(i) de bere, decât de ceai (un alcoolist optimist).
Mai bine băutor(iu) de sânge nevinovat (Ştefan cel Mare şi Dracula).

2 Consecvent – secvenţă de cuvânt.
Consecvenţă – boare de cuvânt.

Am orbit fără zahăr!

Interval – în pământul dintre valuri, în valul dintre pământuri.

Avea un celular în celulă.

Rockerii nu sunt toţi „de piatră”, cei mai mulţi dintre ei sunt 
foarte sensibili.

Să ţii capul de afiş – ce dependenţă!

A fi pesimist înseamnă a dormi cu faţa-n jos, a fi optimist 
înseamnă a dormi cu faţa-n sus, iar a fi cinic înseamnă a 
dormi prea mult sau deloc.

Doctorul consultându-l pe scriitor (beţi amândoi) : – Ar 
trebui să-ţi faci o tipo-grafie…

Tipografie – o grafie tip.

Iliada limbilor şi Olimpiada cuvintelor – Babilonul şi 
Cupidonul amoreic.

Revista „Elle” era el şi de la stânga, şi de la dreapta.
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