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Goana după bani dezumanizează...
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Femeile şi bărbaţii se iubesc şi urăsc reciproc!
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Neplăcerea plăcerii exagerate...



Până nu comiţi greşeli, nu ajungi bun.

6



Viaţa
într-unul
e trăibilă.
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Oamenii îşi dau seama de 
valoarea unui lucru după
ce nu îl mai au…
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Cu mine numai cine nu vrea nu se înţelege.
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Până nu călătoresc, nu mă simt bine.
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Mulţumeşte-te cu mai puţin, ca să nu pierzi mai mult.



Maşina mea este mică pe dinafară şi mare pe dinăuntru.
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Ştiinţa este arta descoperirii de patterne.
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Colaborare înseamnă putere.
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În primul rând 
trebuie să fii om 
şi după aceea 
cercetător, scriitor 
sau - mai rău -
politician.
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Schimbă-ţi interiorul şi exteriorul se va îmbunătăţi.

16



Între Răşinariul lui Cioran şi Bălceştiul meu poate fi asemănare? Mi-e dor
nespus de Olteţ, de stadionul cu iarbă, de viaţa arhaică de care nu mă pot
detaşa… şi-n lumea mare prin care mă-nvârt, şi-n locurile exotice pe unde
călătoresc sunt tot un fiu de ţăran, mă port ca un copil…
Cioran detesta şi iubea “acest blestemat, acest splendid Răşinari”
(În <Scrisori către cei de acasă>). Eu am iubit Bălceştiul, dar acum începe să
se înstrăineze de mine; depărtarea, vremea îşi spun cuvântul.
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Meseria te formează şi deformează!
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Nici aşa nu-i aşa.
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Tinereţe în bătrâneţe… şi viaţă în moarte…
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Răul unuia poate fi binele altuia.
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Arabii ăştia: noroc şi ghinion pe capul lor că au petrol… 
îl râvnesc şi alţii.
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Poţi să găseşti şi când nu cauţi.
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Blestemele
părinţilor 
le plătesc 
copiii.

24



Oamenii au devenit 
eurosceptici
în epoca 
eurosclavistă.
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Cei puternici te judecă după felul cum te supui lor: 
cine nu acceptă îngenuncherea este etichetat prost, 
incorect politic, nedemocrat sau terorist.
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Istoria se repetă. 
Războaiele - care nu se 
mai termină - ne vor 
aduce să trăim iar în 
peşteri?
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La mine acasă şi câinele a îmbătrânit… 
abia se târăşte, săracu’…
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Simt nevoia diversificării. 
M-am împrăştiat în multe domenii: 
e şi bine, e şi rău! 29



Atenţie: MoRtocicleta !... 30



Cel mai bine se vede cu ochiul minţii…
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Shanghai

1990
vs

2010

Timpul se dilată în
sens subiectiv sau
metaforic, nu în
sens propriu cum
pretinde Einstein.
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Multe personalităţi sunt umflate de
mass-media, de ai impresia că-s zei!
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Unora le place să eticheteze: dac-ai făcut cândva o 
greşeală, gata, ţi-au pus-o în frunte pe toată viaţa.
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La frontière entre le Mexique et les Etats UnisCum este mai bine într-o societate să dai: mai puţin 
la mai mulţi, sau mai mult la mai puţini?
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Când te învingi pe tine 
însuţi, te dăruieşti altora.
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Istoria este continuu falsificată,
în fiecare epocă de cei puternici.
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Propaganda naşte 
contrapropagandă!
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Să-ţi uiţi trecutul 
înseamnă să te
uiţi pe tine…
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Ca să învingeţi singurătatea, cufundaţi-vă în lecturi şi studii.
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Timpul plăcut trece repede, 
timpul rău trece greu.
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Lumea a devenit sclava banilor.
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Căsătorit cu o femeie cu copii… 
eşti ca a cincea roată la căruţă!
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Arbre dans son habit de fête (Allemagne)
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Nimeni nu este indispensabil nimănui niciunde.



70 éclairs en une fois
Dependenţa naşte nevoia de independenţă.
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Le bout de la terre – Bunda Cliffs (Australie)
-Tot poet ai rămas, matematicule!

îmi zic…

46



La peur du vide connaît pas !Să poţi rezona cu universul.
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Spectacle de lumières dans le Grand Canyon (USA)
Răul pe care l-ai făcut se va întoarce asupra ta,
dar binele nu!
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Domaine de l’Hamilton Pool Nature au Texas
Sufletul vindecă trupul bolnav.
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Attendez le !

Comoara cea mai de preţ este sănătatea.

50



Întotdeauna cei mari au comis abuzuri la adresa celor mici…
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Femeia… pretinde prea mult şi dă prea puţin…
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Când plângi, te eliberezi.
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Contemplation au sommet !
…Viața la plus infinit...
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