
	

1	
	

Harry	Ross		

	

	

					Aforisme	rebele	
	

	

	

	

	

• În iubire e o scânteie de dumnezeire. 

• Pantheonul iubirii încă îşi aşteaptă musafirii. 

• Îngerii studiază cu zel... de-i mai bine pe pământ sau sub el. 

• Deşi suntem în a Domnului turmă... lupii ne-au dat deja de urmă. 

• Când e bai, ne adunăm sub aceeaşi umbrela, să ne simţim ca în rai. 

• Boul nu trage pentru sine, ci pentru tine. 

• Hoţul caută până găseşte. 

• După veacuri de tăcere, omul a prins gustul vorbei şi trăncăneşte cu plăcere. 

• Sătui de atâta stat, gheţarii o iau spre ocean să facă o baie cum n-au făcut cu anii. 

• Iarna e singura noastră pată imaculată. 

• Sacri-nesacri, monştrii au cucerit şi aştri. 

• Suntem proprii noştri duşmani cînd ne dăm de zidul morţii pentru bani. 

• Omul se caţără şi pe Marte ca de un pic de celebritate să aibă parte. 

• Viaţa e o carte utilă pentru cei care nu trăiesc din milă. 

• Când ceasul morţii sună, veşnicia ţi-a pus cunună. 

• Prin sita vieţii trec şi derbedeii! 
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• Cele zece porunci sunt sfinte, dar cine spune că le respectă, minte. 

• Vrem să bem paharul fericirii până dincolo de fund. 

• Generația de azi ține să retrăiască clipele de mulțumire sufletească pe care strămoșii le-

au pierdut. 

• Resemnarea nu are niciun rost, destinul ești tu, nu fi prost. 

• Azi totul e permis, chiar și ceea ce este interzis. 

• Goana după bani nu cunoaște vreo măsură. Fură primarul, și primărița fură. 

• A nu se confunda pălăria cu bălăria. 

• Așteptăm de la confrați omagii, dar stresul vine cu ravagii. 

• Tot ce mișcă în această lume vrea să însemne o minune. 

• Puteri mici și mari se află în bruftuluială. De după colț, pacea privește cu adîncă îndoială. 

• E ciudat și adevărat, lumea e în derivă, nebunia-i colectivă. 

• Nu regreta pasul ratat, cine știe în ce-ai fi călcat. 

17.01.017	

  

• Greu de știut cui i-e bine, celui rămas sau celui pe lumea veciei plecat. 

• Funcția are lipici. Cu cât stai mai mult în ea, cu atât mai dificilă este despărțirea. 

• Lumea pare un tot, dar nu sunt decât miliarde de segmente care stau cot la cot. 

• Deși au fost cucerite, drepturile se leagănă în aer ca niște rufe zdrențuite. 

• Visurile nu sunt altceva decât prelungirea unor dorinți refulate. 

• Haremul din vechime s-a mutat pe un calculator din dormitor. 

• Dacă viața are o culoare atât de vie, de ce pare uneori cenușie? 

• La fiecare capăt se află un altfel de început 

 


