
Va veni şi vremea mea! zise meteorologul.

Va veni şi timpul meu! zise politicianul, apoi artistul şi
apoi, istoricul.

Cât tupeu, la un pui de zmeu!

Dictatorul făcu într-o zi un gest imprevizibil: con-
damnă acţiunile altui dictator, şi de atunci deveni simbolul
democraţiei.

Ca să dormi bine, îţi trebuie un pat bun, sau o saltea
bună?

Braşovul e un oraş cald, la figurat, şi rece, la propriu.

Tatăl lui Boeing era director la TAROM.

Cel puţin o literă de început din limba adamică este co-
mună pentru aproape orice cuvânt în mai multe limbi...

Să te măriţi, înseamnă să-ţi măreşti meritul. Să te însori,
înseamnă să atingi soarele.

Căsătoria e casa acestor miracole.

Eşti aşa de drăguţ şi finuţ ca un bob de mazăre... (Larisa)

Când scriu un rând, la fiecare cuvânt, se ivesc în gândul
meu cel puţin două sinonime.

– Ce faci? Te-mbraci?... Şi, de-atâta intruziune, de-atâta
recluziune, de-atâta stat înăuntru, de-atâta bătut vântu’,
şeful de gară se pregăteşte să iasă afară.

Nu-mi propun în lumea asta decât să fiu bun şi drept,
drept şi bun.

Un cuvânt este un punct pe i.

Pentru ofiţer era o simplă ordonanţă de urgenţă.

Să-ţi trăieşti prezentul, ca trecutul să nu fie pierdut şi
viitorul trecut.

Dacă nu-i curat, e murdar.

Cupa este capul victoriei. Trofeul, cap(ăt)ul triumfului.

Singura persoană pe care am auzit-o, de ziua lui Emi-
nescu, neostoit și cu bun simţ, zicând: „Odihnească-se în
pace!”, scoţându-mă şi pe mine din neuitare, a fost mama.

La conac se bea cognac?

Ce m-aş bucura să pot vibra când mă uit la cineva,
cineva din apropierea mea. (Un prieten)

Într-o zi, mama l-a întrebat pe unul din nepoţii săi:
„Măi, Florine, ce înseamnă: topless?”. Şi nepotul i-a răspuns
prompt: „Vârfurile frumuseţii!…”.

Extins – întins – de la…, înspre…, cu atingere aproape
totală, exhaustivă.

Secundele sunt un puzzle. După dislocare, dau o ima-
gine complexă, amplă, coerentă a ceea ce sunt. Sunt clipe,
minute, ore, zile şi ani.

Eu văd Intrarea Domnului în Ierusalim ca pe o intrare
în propria mea casă.

Dar, de prea multă ocupaţie, de prea multă prindere în
menghina timpului, nu ne mai pasă. Dimpotrivă, noi
pasăm transcendentul evident spre un contingent grăbit
şi somnambul, uman şi umanoid, ca pe un recul la sfinţe-
nia dumnezeiască a fiecărei zile, clipe şi instanţe.

După ce m-am sculat, a căzut prosopul de bucătărie pus
la uscat pe calorifer. Deşi fumam, m-am ridicat de pe
scaun să-l pun la loc. Sunt şi eu un perfecţionist.

Omul e perfectibil în milionimi de ani. Necuratul in-
tervine, întinzând mâna în apă, încercând marea cu dege-
tul, tergiversând asta, încercând să i se opună. Oamenii
perfectibili încearcă să grăbească procesul perfectibilităţii.

Poemaş – un poem mai mic dar extins în interpretare,
încât parcă ai fi scris un eseu.

E foarte distractiv să munceşti. (Larisa, 5 ani)

Ochelarii îi am în vedere.

Prefer 10 grade uscat decât 0 grade barat.

Eram în călduri la Braşov şi-n friguri la Mombasa.
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