
Minu raamatukogu 

Ekslemas raamatukogu riiulite vahel, iga raamat näib justkui juveel. 

Teoseid erinevaid palju, igaühe sõnum selge, ennast kehtestav ning valju. 

Endale sobiva leidmine võib võtta aega, aga sa ära sellega oma pead vaeva. 

Las nad räägivad iseenda eest, kergitades oma kaanekest. 

Raamatukogu on koht, kus raamatu kaante vahelt kostub Ophelia nutt. 

Surma ähvardusel Jose püüab hoida Carmenit vaid endale. 

Teeba kuninga surma oleks saanud ära hoida, kui poleks minema saadetud Oidipust, tema 

poega. 

Kus tõe tagaajamine Vargamäel ei lõppe ka eal. 

Mefistofeles saadab korda vaid "head", aga kuidas siis selgitada seda, et enne teda puudusid 

Fausti hingel vead. 

Inimsööja üle kavaldab kass, sellest hämmastub isegi kõrgeim klass. 

Mart Anule nuku teeb, kes end Sipsikuna esitleb. 

Armastajaid nii Itaalias kui Venemaal, olgu nendeks siis   Romeo ja Julia või  Meister ja 

Margarita, keerulised on nende armastuslood igal juhul. 

Sinilinnu läbi lapsed õnne leida soovivad, ka Ekke Mooril on õnnest puudu ning seda leida 

proovib ta. 

Uppuvaid printse merineitsid päästmas ja kaunitari armastus koletise vastu tasa, tasa loitsu 

üle võimust võtmas. 

Kui deemonile anda täielik alistus, kas siis järgneb kuriteole karistus? 

Võõrasemadel plaanid kurjad, õnneks lähevad need nurja. 

Jumalaema kirik Pariisis, Quasimodo armastus, see kiigub ennastohverdaval piiril. 

Oliver Twisti allakäiku on võimalik peatada, tuleb vaid headusele uks avada. 

Kalevipoja kangelasteod asetsevad seal, mida näha ei saa eal. 

Kirjanikukuulsuse nõuded naiselt mehele loovad aluse valedele. 

Ordurüütli mõrva uurimine apteekrile määratakse, tolle looga keskaega uks avatakse. 

Toomas Hildat vangistada ei lase, miks küll see neiu  peaks olema ohvriks Madjakale. 

Noored mehed rindele, pole vahet kas tegelaste nimed on Kropp ja Müller või Käämer 

ja Tääker, elad neile kaasa, ega mõtle halvale endele.  

Raamatukogus tean, et neid alati kohata saan. Nad sirutavad sulle ise käe. 

Lase, lase, lase! 

Haarata kinni oma käest. 

Aga ole valmis, et nende lugu laotab sinus oma huvi lõngu. 

Võib kõigutada sinu tuju, joovastusest jääda purju. 

See kõik on seda väärt, sest võib laiendada sinu teadmiste saart. 
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