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• A szerelem: gyerekeknél kíváncsiság, felnőtteknél szükséglet, öregeknél il-

lúzió.

• Százszor megmondtam… – kezdi a szülő. De a gyerek még nem tud szá-

molni.

• Jubileum. Sóvárogva gondolunk a tegnapra, amikor sóvárogva vártuk a 

mát.

• Szeretni valakit annyi, mint önzésünknek tárgyat találni.

• Mennél többször döntünk helyesen, annál kisebb az esélyünk a megbocsá-

tásra.

• A kevés is sok, ha nincs belőle több.

• Sokáig élni azért érdemes, hogy megtudjuk, mi mindenért nem volt érde-

mes sokáig élni.

• Tedd ki a szívedet az útra. Ha valaki nem tapos rá, zárd belé.

• Öregség. Ha az ember nem elég hülye, rögtön nem sajnálja senki.

• A legkisebb szabadságfaktora az átlagembernek van. Kevés a vesztenivaló-

ja, de az nagyon hiányozna neki.

• Szeretem a magyar sokféleséget. Itt mindenki másként nem normális.

• Az utóvédharc a szüléssel kezdődik.

• A méltókat méltóan szeretjük. A méltatlanokat igazán.

(A szerző Korpafüvek címmel hamarosan megjelenő kötetéből)

 



„Atléták nyári bált rendeznek, kereskedők, bankárok, vidéki plébánosok 
járnak a rózsafák között, a főherceg valójában divatba hozta a szigetet, 
amely egyébként is ott feküdt, csak lakhatóvá kellett tenni.” (Rácz Péter)

„Vagy száz, bontásra váró mozdony is állomásozott a Vizafogón. Két év-
tizedig tartott a Vizafogó pályaudvar agóniája, s én csak az utolsó idő-
ben merészkedtem a sínek közé. Akkor, amikor nem volt tétje, amikor 
már nem volt sem portásveszély, sem kutyaveszély. Amikor már nem 
kellett igazi bátorság hozzá.” (Sebeők János)

„Miért van az, hogy vagy mi választunk, vagy minket választanak, de 
ez a kettő ritkán találkozik? Miért titok ez, amit még senkinek sem si-
került megfejtenie? Egyszerűen így vagyunk teremtve?” (Polcz Alaine–
Ablonczy Anna)

„Keresünk valamit, aminek a létezése nem is érdekel bennünket. Ke-
resés valami után, aminek a létezését nem is akarjuk elhinni, tudni, föl-
találni.” (Zalán Tibor)

„Az egyik kéményből egy ágacska nőtt ki, zölden, mint a remény. So-
kat gondoltam rá, jövendő sorsára, amely már rég meg volt írva, mint 
az enyém.” (Temesi Ferenc)

„Mi kell ahhoz, hogy emberarcot adjon valaki az elhagyatottságnak?… 
A kert álomképébe kapaszkodott. Hogy legyen valami, ami kitölti az 
öregség napjait. Mintha kicsúszott volna keze közül az igazi lehetőség, 
vagy ő csúszott ki egykor a szerencse markából.” (Lászlóffy Csaba)
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