
321 – Obiect 

Ceva ce nu distinge-ntre sine și non-sine, 

Pasiv el umple lumea, ce-i rău și ce e bine 

Nu poate să discearnă, de-aceea pe vecie 

Expus e întrebării spre ceea ce conține. 

 

 

322 – Ancoră 

O permanență este, un punct invariabil, 

Un antidot la ceea ce este perisabil, 

Și-adesea-ntemeiere și sprijin negreșit, 

În ultimă instanță, un fundament mirabil. 

 

323 – Servitute 

O neplenaritate, o datorie care 

Nu poate fi plătită, nu-i una oarecare, 

Ci una ce se cere-a rămâne datorie, 

În drumul libertății e-o veșnică strâmtoare. 

 

324 – Carte 

De-i artă sau știință, o carte-i ficțiune, 

De-i artă, generalul inexistent ni-l spune 

Prin individual, iar dacă e-o teorie 

Pe drumul invers merge în chipul ce-l compune. 

 

325 – Impuls 

Pompare de-energie, în cazul fizical, 

Sau de motive pentru un gest acțional, 

Ivire de resurse ascunse până-atunci, 

Propensiune către un scop sau un final. 

 

326 – Probabilitate 

O stare-a lumii care e-o posibilitate 

Ce nu e necesară, dar nici negată-n toate 

Condițiile sale, ci e-ntre cele două, 



Dar care-i doar în minte, nu în realitate. 

 

327 – Posibilitate 

Ceva ce încă nu e, dar ar putea să fie, 

Și dacă-i necesară, momentul chiar se știe 

Când intră în ființă, iar dacă-i contingentă 

E doar o așteptare, poate chiar sine die. 

 

328 – Necesar 

Nu poate să nu fie, odată ce-ntrunește 

O cauză-eficace ce-l mână logicește, 

De-aceea-i predictibil oricând și fără rest, 

Iar subiectul însuși, de fapt, îi prisosește. 

 

329 – Contingent 

Ceva ce e posibil și nu e necesar, 

De-aceea contingentul e doar al vieții har, 

Cu-al său liber arbitru și bifurcare-n timp 

Cu pronia cerească se ține în hotar. 

 

330 – Explicație 

Descriere formală sau, poate, în cuvinte, 

A unui fapt anume, dar care ia aminte 

La cauzalitate, și încă e nevoie 

Ca într-o teorie să intre clar, cuminte. 

 


