
311 – Opinie 

Enunț care,-n cuvinte, descrie-un existent, 

Și-n care adevărul e, încă, aparent, 

Adică-o teorie nu a probat-o încă.  

La adevăr ea este un simplu pretendent. 

 

312 – Falsificare 

În bâjbâita cale-a cunoașterii-obiective, 

Ea află ce enunțuri (corecte) sunt fictive, 

Adică nu-s aflate în factualul dat. 

Supremul mod de-a face-n știință corective. 

 

313 – Rost 

Motiv sau rațiune pentru ceva, de-a fi, 

De a se naște-n lume, sau chiar de a muri, 

Atât ca scop, cât și ca o cauză-eficace. 

Un jure naturali perpetuu de-a trăi. 

 

314 – Suflet 

Nu-i trup, deși el însuși în trup se cuibărește, 

Nu e nici conștiință, deși în ea trăiește, 

E-o qualia-a ființei, un licăr singular 

Al focului extatic ce-n om sălășluiește. 

 

315 – Piață 

O lipsă-i pusă-alături de un surplus, apoi 

De unde-i mult se mută unde-i puțin, cei doi 

Pierzând propensiunea de-a se echilibra. 

Iar binele apare la fel pentru-amândoi.  

 

316 – Preț 

Cât din ce ai ești gata acum să nu păstrezi 

Pentru ca drept răsplată pentru ceea ce pierzi 

Să ți se dea aievea ce n-ai dar îți dorești. 

E mecanismul vieții, în tot ceea ce vezi. 



 

317 – Impozit 

E-un preț obligatoriu pe care îl plătești 

Pentru-a primi în schimbu-i, nu ceea ce dorești, 

Ci ceea ce tu singur nu poți să îți procuri, 

Deși-i indispensabil. Bun public îl numești. 

 

318 – Suficiență 

Condiție ce face ceva să-apară în lume, 

Și astfel să-aibă dreptul de a primi un nume, 

O cauzalitate, dar fără de prisos, 

Și despre care Leibniz a explicat anume. 

 

319 – Predicat 

E o proprietate ce-i este conferită 

Unei prezențe-n lume, de-o speță anumită, 

De-un intelect, în cadrul unui enunț verbal. 

Astfel, acea prezență e-n sine definită. 

 

320 – Subiect 

Ceva prezent în lume, un ens, o entitate, 

Ce poate să discearnă între alteritate 

Și propria ființă, și-această separare 

‘i făcută-n mod continuu, distinct, cu claritate.  

 


