
421 – Calitate 

 

În lucruri sau relații sau în proprietăți, 

Ea face diferența între identități, 

Pe care le conservă după natura lor. 

Structurilor le spunem, adesea, calități. 

 

 

422 – Acumulare 

 

E un proces ce ține de aditivitate 

În orice fenomen, deci redus la cantitate, 

Așa încât un prag ce e dat să nu se-atingă. 

E-un necesar în saltul spre-o nouă calitate. 

 

 

423 – Invidie 

 

Când altul e sau face ce noi nu reușim, 

Deși martor ne-e Domnul ce mult ne străduim, 

Invidiem pe-acela, în loc să învățăm 

Să facem cum el face și-astfel să izbândim. 

 

 

424 – Integritate 

 

Un modus operandi ce-i de neabătut 

De la o grilă-anume de rol și de statut, 

Fundată pe principii morale de neșters, 

Stâlp al societății, intransigent și mut. 

 

 

 

 

425 – Indiferență 

 

Nici gând și nici simțire anume nu-i tresare 

La fapte sau procese din lumea trecătoare, 

Al căror tâlc nu-ncearcă a-l descifra-n vreun fel. 

Indiferența-i semnul acelui care moare. 

 

 

426 – Cunoaștere 

 

Reprezentări în minte ca și în teorie 

Despre ce este lumea sau ar putea să fie, 

Și care regăsite-s în lumea obiectivă 

Prin experimentare sau prin trăire vie. 



 

 

427 – Curtezană 

 

Știindu-se cu nuru-i, ea inimile leagă, 

Pentru o noapte numai, sau pentru viața-ntreagă, 

Statornicia, însă, îi e necunoscută, 

Iar a iubirii taină nu poate s-o-nțeleagă. 

 

 

428 – Crochiu 

 

Deși nu reprezintă întregul întru toate, 

Întregul însuși, totuși, să îl redea el poate, 

Prinzându-i quidditatea, cumva, în întregime. 

Crochiul e un semn ce un alt semn ține-n spate. 

 

 

429 – Excelență 

 

Atingere plenară a unui punct în care 

Un act, un gând, o faptă, o stare oarecare 

Se află la nivelul ce maxim poate fi. 

E punctul de sosire visat de fiecare. 

 

 

430 – Exod 

 

O tragică plecare, fără alternativă, 

A unei populații ajunse în derivă, 

Spre alte zări, aiurea, din baștina de-o viață. 

Sau poate fi, la teatru,-o plecare pur fictivă. 

 


