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1.
Egy idegesítő csoportüzenetet akarok írni. 
(Péczely Dóra)

2. 
...a kifordíto� tál az én fejemben pont olyan, mint egy 
tál. (Zámbó Lilla)

3.  
A valóság megtartásának legszükségesebb eszköze a 
beszélgetés. (Peter L. Burger - Thomas Luckmann: A va-
lóság társadalmi felépítése)

4. 
Reszketni kezde�, aztán rájö�, hogy sír. 
(Tar Sándor)

5. 
Ha valaki felidegesít, csak feküdj a hasadra és megnyug-
szol. (Medvegy Gergő)

6. 
Mesélj valamit, ami nem történt veled. 
(Seres Lili Hanna)

7. 
Szeretem ropogósabbra hagyni a belevalókat. 
(recept)

8. 
Az égen, mint halmozódó szennyes, úgy tornyosultak    
a piszkos fellegek. (Doris Lessing) 

9. 
Mindabból, amit látok, oly kevés történik meg velem. 
(Konrád György) 

10. 
Úgy csinálod, mint én? 
(Vajna Ádám) 

11. 
Rossz és hangos számok mennek / magamat se hallom, 
hálistennek. (Csaknekedkislány)

12. 
A Vargaváros verseinek világképe radikális módon ta-
gadja annak a szakadéknak a létezését, aminek partjai 
közé hidat kellene verni. (Melhardt Gergő)

Seres Lili Hanna:
Február  
Talált mondatok (V.Á. nyomán)
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13. 
Én majd egy falusi fantasyt akarok írni. 
(György Alida) 

14. 
a forradalom egy harminc éves válóper / & nem tudjuk 
még h kinél marad a gyerek 
(André Ferenc) 

15. 
Ne akarjon áldozatként bemutatni, én annál érdeke-
sebb vagyok. 
(Glenn Close a Wife c.filmben)

17. 
Viszont felve�ek mindke�őnket egy középkorásza� sze-
mináriumra speckoll címén. 
(B. Kiss Mátyás) 

16. 
Gondoltam, megnézem, mit jósoltál nekem februárra. 
(Üllei Kovács Zsuzsi) 

18. 
A legjobb, hogy ingyenes a wifi! 
(szallas.hu) 

19. 
A 3 éves kor ala� gyermekek ingyen kaphatók, ha fel-
nő� kíséri őket saját felelősségére. 
(szlovák-magyar google translate)

20. 
Mindke�őből a másik hiányzik, ami azt jelen�, hogy tö-
kéletesen kiegészí�k egymást, én meg nem hiányzom, 
ezt éreztem. (Szálinger Balázs)  

21. 
A színházzal és az íro� törvénnyel egyaránt ellenséges 
államában Platón szerint a csecsemőket ajánlatos folya-
matosan ringatni. (Jacques Ranciere) 

22. 
Hazamegyek, kinyitok egy sört és a gázt. 
(Index hírlevél)

23. 
Következésképp csak a világ arra való lefordítása, ami 
nem ő, alkotja láthatóságának, ill. megragadhatóságá-
nak feltételét. (Iser)

24. 
A felhőkarcolók tetejéről úgy hullo�ak a tönkrement 
bankárok, iparbárók, nagybefektetők, mint az őszi fale-
velek. (Békés Pál) 

25. 
Szere�em volna lecsavarni a fejem, de a testem így is 
emlékeze� volna mindenre. (Borda Réka) 

26. 
:D tényleg nem ez az első félreértés o�, de nem bánom 
(Vidosa Eszter) 
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27. 
O� van az orrodban a videólejátszó illata? 
(Kiss Tibor Noé)

28. 
Mark Twain jegyezte meg egyszer, hogy a megfelelő és  
a majdnem megfelelő szó közö� akkora a különbség, 
mint a villámlás és a szentjánosbogár fénye közö�. 
(Alexander Steele) 

29. 
Azt tanácsoltam, hogy vegetáriánus, nem azt, hogy 
zöldség legyél. (Dan Millman)
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