
441 – Maiestate 

 

O exhibare calmă a purei demnități, 

Mesaj de-asigurare a dreptei judecăți, 

O măreție care înalță, nu strivește, 

Și la un loc unește ce rupt e în bucăți. 

 

 

442 – Greșeală 

 

Enunț ce-n judecată nu-i potrivit să fie, 

Un gest ce compromite ce-a fost în armonie, 

Un act ce-n acțiune, în loc s-ajute, strică, 

O notă discordantă-apărută-n simfonie. 

 

 

 

 

443 – Statistică 

 

Ce este mediu-nghite distincții indivizi, 

Se vede zidul, însă niciunde-s cărămizi , 

Știm despre râu, dar nu știm și despre picături, 

Și-n clopotul lui Gauss ne-nghesuim, avizi. 

 

 

444 – Haos 

 

Alcătuire-n care structuri sau reguli nu-s, 

Și-n care totul este amestecat, abstrus, 

Iar intelectu-ncearcă-n zadar să prindă-o lege, 

Dar starea-aceasta are un necesar apus. 

 

 

445 – Automat 

 

Nu are rațiune, deși-ar părea că are, 

Iar mersul său prin lume bazat e pe tipare 

Ce sunt sau naturale, sau puse dinadins 

De minți sau de o Minte ce-i sunt exterioare. 

 

 

446 – Congruență 

 

E-o potrivire-anume, de scop, finalitate, 

De formă sau mărime, fie-n realitate, 

Fie în minte numai, sau chiar doar în dorință. 

Când e cantitativă,-o numim egalitate.  



 

 

447 – Unul 

 

Însoțitor nu are, egal cu sine-i doar, 

Nu e născut vreodată, și nu-i nici avatar, 

El e principiul numai, iar ceea ce cunoaștem 

E doar al său multiplu, ce vine ca un dar. 

 

 

448 – Intenție 

 

Din ghemul de imbolduri ascuns și încurcat, 

Cristalizează unul, ce e adjudecat, 

Și o pornește-n lume – vatman al acțiunii. 

Atunci se simte omul în lume aruncat. 

 

 

 

 

449 – Învestire 

 

Responsabilizare, prin reguli sau cutume, 

Pe umeri, așezare de griji alese-anume, 

Sau predicații puse pe un concept abscons. 

Un mod de-a introduce o ordine în lume. 

 

 

450 – Înviere 

 

O-ntoarcere-a ființei, din nou, în ființare, 

Dar naștere nu este, și nu-i nici replicare, 

E-o-nfrângere-a naturii și-a timpului peren. 

În ordinea din lume e o continuare. 

 


