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Gânduri - edi?ia a 3-a

A trecut ceva timp de la prima ?i a doua edi?ie de gânduri. Dar doar nu credeai ca am r?mas în pana de idei, pardon, de gânduri?...
Am mai adunat câteva. ?i sunt expresii reale, needitate. Doar ca la aceste gânduri, ne permitem sa mai al?tur?m ?i gândul de la
celalalt cap?t al firului.
A?adar:
"nu ?tiu... cred ca mi-a disp?rut gândul acuma...": hai, ca apar ele altele; a disp?rut doar ca s? faca loc altora.
"in poezie am remarcat un gând": nu oricine ar putea face asta.
"am mers un pas mai departe cu gândul": mai bine mergi cu el, decat sa dispar? ?i acesta.
"doar un gând vreau sa va adresez": hmm, prin telepatie?
"îmi aduc aminte de un gând frumos": ce-i frumos nu se uita.
"dac? mergem mai înainte pe linia acestui gând": gândul rectiliniu? sau cum?
"ni?te gânduri din Cuget?ri": cine pricepe asta este de-al nostru!
"din acest gând se desprind ni?te gânduri deosebite": evolu?ie atât cantitativ?, cât ?i calitativ?!
"sa nu trecem pe lâng? ni?te gânduri": nu trecem, nu trecem; le notam ?i comentam.
"sigur ca sunt multe gânduri": aici nu putem decât sa fim de acord!
"dac? a preg?tit careva un gând": apreciem ca se dore?te a fi preg?tite.
"sa aprofundez acest gând": ?i noi care speram sa ne coborâm spre încheiere...
"sa trecem la alt gând": noh, hai!
"un scurt gând as vrea sa amintesc": da, trebuie sa ne preg?tim pentru ceva lung.
"cu câteva gânduri as vrea sa închei": nu ne mai p?c?le?ti demult cu asta.
"m-am gândit mult la acest gând": urmeaz? sa meditezi mult la vreo medita?ie?
"acest gând mi-a dat multe întreb?ri": gândul cel întreb?tor.
"sa ne oprim asupra unui gând": sau mai bine nu.
"nenum?rate gânduri stau la coada" (dintr-o poezie): cam da.
"mul?umim celor care au participat cu gânduri": sa speram ca nu au fost cu gândul altundeva.
"un gând în parantez?": matematic? sau gramatica?
"...?i ca un ultim gând": neah. Mai trebuie sa fie careva.
"circula ?i atunci acela?i gând": ca trenul, cum zicea acela în prima postare; ?i uneori mai ?i fluier?.
"ce se poate în?elege din acest gând?": stra?nic? verificare a cuno?tin?elor.
"prin gânduri ?i cuvinte paralele": no comment!
"voi mai citi doar câteva gânduri. Timpul ne preseaz?, timpul e înaintat.": de data asta chiar ca ne-ai citit gândurile!
"pe fondul acestui gând": speram ca cel din urma...
"sa mai aduc un gând în minte": oh, nu!
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Atâtea gânduri... de te doare mintea!
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