
331 – Extensiune 

Tot ce-un concept evocă prin sine, pasămite, 

Toți individualii la care-un semn trimite, 

Și pentru care semnul stă chiar în locul lor, 

Și-n sfera denotată-i anunță și admite. 

 

332 – Intensiune 

Dacă un semn anume-i capabil să-nsumeze 

Un set de predicate și să-l asocieze 

Cu-un referent din sfera sa de extensiune, 

Atunci intensiunea el poate s-o creeze. 

 

333 – Semnificație 

E denotatul însuși, de-i vorba de-un concept, 

Sau e extensiunea, ca să o spunem drept, 

Iar de o propoziție avem în caz, 

E adevărul care-i luat de ea în piept. 

 

 334 – Sens 

Dacă-ntr-un semn ce dat e, voim în mod atent 

Să stabilim ce este-al său propriu referent, 

Dar dăm, în loc de asta, peste-un alt denotat, 

Avem, cum spune Eco, aici, un sens curent. 

 

335 – Conjuncție 

Când unul și cu altul se-ntâmplă deodată, 

Această întâmplare va fi adevărată 

Când ambii sunt asemeni, adevărați sau falși, 

Adevărată, altfel, nu va fi niciodată. 

 

336 – Disjuncție 

Din două propoziții, ori una ori cealaltă 

De e adevărată, când puse-s laolaltă 

Ele-adevăr exhibă, și tot la fel se-ntâmplă 

Când adevărul și-una și alta îl exaltă. 



 

337 – Negație 

În viață și-n gândire e bine de știut 

Că e un dezacord cu ceva ce-i cunoscut, 

Pe care îl transformă chiar în contrariul său, 

Iar de e reflexivă, dă ce-a fost la-nceput. 

 

338 – Cantor 

El infinitul tainic și incomprehensiv 

Domesticește anume și-n mod definitiv, 

Ierarhizând diverșii și mulții transfiniți, 

Pe care îi aduce în gândul intuitiv. 

 

339 – Banda Möbius 

O lume-n care spațiul ce e interior 

Indiscernabil este de cel exterior, 

Iar unul trece-n altul mereu, pe nesimțite, 

Și nu poți spune care a fost anterior. 

 

340 – Roegen 

Procesul economic clădit pe entropie 

Mult mai veridic este, ca o ființă vie 

Ce stă-n dezechilibru în mod disipativ. 

Aceasta se numește bioeconomie. 

 


