Összeférhetetlen
mondatok
jegyzéke

Boldogság, ha úgy vagy semmilyen, hogy eközben el sem gondolkodsz rajta.
Mindig van egy utolsó randevú.
Aki az eget elhagyta, annak az ég alatt minden kell, de semmi sem elég.
A titkos történetek egyike az, hogy a tisztaság lángba tudja borítani a szívet.
Te vagy. Ebben csakis te lehetsz a legjobb!
Az igazság alkalmas a nyugalom megzavarására.
Az emberek lukak, amelyen keresztül valaki valamibe ömlik.
A jelenségek lukak, amelyen keresztül valami a semmibe ömlik.
Két választás van Magyarországon: posztmodern regényt írni vagy zokogva frissen
sült, meleg cipókra ráborulni.
Csak az ember lehet drágakő és kismadár egyszerre.
Zárt halmazok akkor, és csakis akkor alkotnak uniót, ha üresek, akkor viszont mindig.
Ez a liberalizmus csapdája.
Vajon a mennyben télen is nyár van?
Emancipáció. Negyven alatt szabadság, negyven fölött magány.
Mit csinálsz létvégén?
Külső borzongás felől belső borzongás felé.
Nem minden harmónia szimmetrikus, és nem minden szimmetria harmonikus.
A kalitkától nem lesz nehezebb a madár.
Ha nincs más, mint konzerv, akkor az a király, akinél a konzervnyitó van.
A céltalanság erkölcstelen.
Te komolyan azt hiszed, most azért vagy boldogtalan, hogy odaát már ne kelljen?
Civilizációnk éppen magányos karácsonyát tölti egy ötcsillagos hotelszobában.
Ha háttal állsz a várnak, akkor ne a ködöt okold, hogy nem látod.
Az istentelenek élete embertelen.
A női mosoly nagyhatalom!
Télen a tündérek lassabban táncolnak.
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Valaha csak a jelen létezett.
Egyetlen művészet van: a kisebbedés.
Az ölelést nem pótolja a markolás.
Ugye, annyi benned a vágy, hogy szinte belefárad a szíved?
Régen a lusták soványak voltak. Ma kövérek.
Egy seb mindig gyógyulhat, de nem mindig úgy, hogy a seb gyógyul.
Szolgának lenni nem érdem. Nem szolgának lenni nem érdem.
Az őszi ködök miatt tudsz valahol otthon is lenni.
A komfort-zónák berlini falainak hidegháborúját éljük.
Fogadd el a sokkoló igazságot: gyönyörű vagy!
Ahol a szerelem lepihen, ott víz fakad fel és láng táncol a zászlók csúcsán.
Sokat, talán a legtöbbet a határsértéseink árulnak el rólunk, például akkor, amikor a
bőrünkön tapasztaljuk, hogy a vallás nevében kevésbé szeretni a lehető
legsúlyosabb bűn.
A nők nem gyengébbek a férfiaknál! Dehogyis! Csak máshogyan erősek, ráadásul
abban, amiben máshogyan erősek, sokkal erősebbek, mint mi, férfiak.
Manipulált Ön?
Örökké haldokló halhatatlanok a megírt, de el nem küldött leveleiket olvassák újra
meg újra meg újra. Ez a pokol.
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