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461 – Esențialism 

 

Întâi se definește ceva, orice, oricum, 

Apoi, prin judecată, se construiește-un drum 

Ce duce definirea direct în existent, 

Ce-a fost întâi esență, e existent acum. 

 

 

462 – Existențialism 

 

Întâi este ființa (sau ființarea, poate) 

Adică existentul, apoi pe el socoate 

Ce-ar fi să-l definească, și cum să faci aceasta, 

Din existent, adică, esența sa se scoate. 

 

 

463 – Marxism 

 

Doctrină-n care-ntregul determină-a sa parte, 

Unde structura leagă sau, după caz, desparte, 

Iar în economie se află mântuirea 

Ce dobândită-i numai de clasele aparte. 

 

 

464 – Dialectică 

 

E calea cea regală spre adevăr țintită, 

Ce logica cea dreaptă o ține neclintită, 

Chiar dacă antiteza și teza coexistă, 

Metodă de gândire ce-i cea mai izbutită. 

 

 

465 – Emulație 

 

E o încurajare, ce de la altul vine, 

De-a face-același lucru, ca-n marile lavine, 

Un stimul ce se-ntinde spre încă și mai mulți, 

Cu cât se tot extinde, cu-atât se întreține. 

 

 

466 – Universalii 

 

Ceva ce-i imposibil de experimentat, 

Și e,-n totalitate, de minte inventat, 

Spre a-nțelege tocmai ce este la-ndemână, 

Căci tot ce știm pe ele s-a fost fundamentat. 
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467 – Ubicuu 

 

Ceva ce definit e printr-o proprietate 

Legată de prezența în spațialitate, 

Și-anume de a fi în oricare punct deodată, 

Dar unde-anume este să spui e peste poate. 

 

 

468 – Omni 

 

Cuprinde tot ce poate a fi imaginat, 

Și din cuprinsu-acela nimic nu e scăpat, 

Relație, sau lucru sau o proprietate, 

Ontologie prinsă-ntr-un tot încapsulat. 

 

 

469 – Epifenomenal 

 

E contingent adesea, dar uneori, mai rar, 

El poate să apară în chip chiar necesar, 

Dar n-are niciodată efect determinant 

Într-o esență-anume, peren sau temporar. 

 

 

470 – Transă 

 

O stare-n care eu-l nu știe cine este, 

Nu-i treaz, dar nici nu doarme, și totuși să ateste 

Că vrea ceea ce face, nu poate nicidecum, 

Deși aievea-i totul, îi pare că-i poveste. 

 


