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Egy(és két)sorosok
Akárhol állunk - még ha fejjel lefelé lógunk is a világmindenségben, még ha
karácsonykor a nyári nap tűz is ránk -, mindig a világ közepén vagyunk, mindenhonnan
egyforma messze van a világ vége. (VVV)
„Élj érdekes időket” – mondják a kínaiak, ha nagyon rosszat akarnak kívánni valakinek.
(ENLH)
„Egy nagy hős nagy szerencsétlenség nemzetére”, állítja egy kínai közmondás. (Apám)
A korlátlan hatalom korlátlanul megront (Apám)
Az ellenség mindig jó tanítómester. (ENLH)
A remetének nincs többes száma, mert ha ketten vannak, már nem remeték . . .(ENLH)
Diogenész lámpással, délben, az Agórán esetleg még talált embert. Tudjuk, hogy ez ma,
dacára a lámpások terén elért haladásnak, még sokkal nehezebb lett. (ENLH)
Aki álruhába bújik, szerepet játszik. Minden egyenruha álruha, a rangok csak szerepek.
Ott fordul tragédiába a dolog, ahol a szerepet játszók meggyilkolják azt az egyet, aki nem
játszik szerepet, aki önmaga. (ENLH)
A kérdőjel jól nevelt angol számára illetlen írásjel. Úr nem kérdez. S ha esetleg azt kérdi:
"hogy van" - elvárja, hogy a megszólított ne válaszoljon. (ENLH)
Az ember délelőtt dolgozik, hogy ebéd után pihenhessen! Téved, aki azt hiszi: pihen,
hogy délután dolgozhasson! (ENLH)
Lelki betegeim nincsenek; ha az erdő kolonistája a lelkére gondol, akkor csak a
templomba ülhet. Neurózist még nem láttam. (VVV)
. . . semmi sem nehezebb, mint megérteni egy idegen konyha nyelvtanát! Könnyebb a
hamisítónak, aki rendelésre reneszánsz Madonnát, barokk trombitáló angyalt szállít . .
.(ENLH)
…. nem hiszek a kávéban. Nem ébreszt: izgat. Reggelire semmi esetre sem alkalmas: a
felkelő nap sugarai a szomjat oltó teában szeretnek megfürdeni. (ENL)
A hanghullámokat csak akkor szeretem, ha az aranyglóriás, fehér parókás Bach mester a
maga módján rendezte őket. (VVV)

Még akik az emberi társadalom szerkezetének alapvető megváltoztatásán
munkálkodnak, azok is kénytelenek elismerni, hogy egy-egy étel receptjén már ők sem
javíthatnak. (RK)
"Boldog az, aki a pizza feltalálása után, de a robogók feltalálása előtt élhetett
Rómában . . . !" (RK)

ENLH – Egy nap a láthatatlan völgyben
VVV – Völgy a világ végén
RK – Római konyha

