
381 – Maestru 

Cel ce-a trecut de pragul numit înțelepciune, 

Văzând dincolo încă de ce se poate spune 

Despre ce este lumea și omul totodată, 

Dispus, spre învățare, pe alții-n jur s-adune. 

 

382 – Cale 

Un drum pe care mergi sau pe care ești chemat 

S-ajungi, într-un sfârșit, la un ideal fixat, 

Sau o modalitate, un fel de-a fi sau face, 

Aleasă-i în mod liber sau într-un mod damnat. 

 

383 – Mijloc 

În general, resursă-i, obiect praxiologic 

Menit s-atingă scopul, fixat teleologic, 

Cu care adecvarea-i rațional aleasă, 

Fiind al său pandant din punct de vedere logic. 

 

384 – Apodictic 

E spus despre enunțul ce e irefutabil, 

Cel mai adesea-n sine, dar și-ntr-un mod testabil, 

Livrând convingeri sau, mai mult, chiar certitudini, 

Pe sine sigur este ca un înscris contabil. 

 

385 – Avariție 

Zgârcenie futilă dar și perseverentă, 

Neurmărind câștigul din vreo anume rentă 

Ce ar avea-o-acela ce se comportă-avar, 

E-o boală sufletească și nu viață prudentă. 

 

386 – Alfabet 

Un set finit de semne, numite primitive, 

Ce-s arbitrar alese, deci sunt non-descriptive, 

Și care, doar prin sine, semnificații n-au. 

Dar reguli separate le-or face productive. 



 

387 – Alef zero 

E-un „număr” ce măsoară-o mulțime oarecare, 

Ce bijectiv e pusă în strânsă corelare, 

Cu numerele care-s numite naturale. 

Acesta-i cardinalul mulțimii de plecare. 

 

388 – Alef unu 

Mulțimile în care există-un element 

Între oricare două, alese pe moment, 

Astfel sunt măsurate-n a lor dimensiune, 

Cum Cantor ne previne, subtil și coerent. 

 

389 – Limită 

Un punct de-apropiere, sau unul de oprire 

Pentr-un proces, un gând, o speranță, o privire, 

Ce-și epuizează firea de-a merge mai departe. 

A trece-nsă dincolo de ea e o menire. 

 

390 – Lumină 

Particulă sau undă e după cum socoate, 

Și-i singura din lume ce-un lucru straniu poate: 

Viteza să-și mențină, de pleacă sau de vine. 

Din masă, prin viteză, ea energie scoate. 

 


