
2101. Orice venire are o umbră: plecarea pe care o conține în mod inevitabil. 
2102. În dialog verifică-te pe tine, nu pe celălalt. 

2103. O prăpastie este un munte pe care urci invers în ambele privințe: în jos și pe 
dinăuntru.  

2104. Soacrele sunt primejdioase pentru statul de drept: sugerează prezumția de 
vinovăție. 

2105. Întrebarea apare din mirare, mirarea apare din răspuns. 

2106. Pentru copil – lucrul serios e poezie, pentru matur – poezia e lucru serios. 

2107. Muntele nu e un deal mai mare. 

2108. Revoluția este nerăbdarea unei reforme. 

2109. Lumile sunt create prin credință, apoi sunt cunoscute prin știință. 

2110. În prezența liberului arbitru, anteriorul logic este ulteriorul cronologic. 

2111. Disperarea e o formă de renunțare. 

2112. Conservatorismul este un tradiționalism ideologizat. 

2113. Teoria este economie de gândire, reducționismul este economie de teorie. 

2114. Bătrânețea este partea liberă a vieții, pentru că nu mai există mize. 

2115. Libertatea poate implica democrația, democrația nu implică libertatea. 

2116. Dreptatea este inter-subiectivă, nedreptatea este subiectivă. 

2117. Când începi un drum anunță-i pe toți, astfel te vei rușina să abandonezi. 

2118. Două categorii de oameni știu că echilibrul nu există: bicicliștii și economiștii. 

2119. Cine modifică scopul e inconsecvent, cine modifică mijlocul e pragmatic. 

2120. Democrația greșește la fel de mult ca autocrația, doar că-i e mult mai greu să 
recunoască. 

2121. În întrecerile moderne nu se întrec protagoniștii, ci antrenorii lor. 

2122. O mașină programată să respecte principii morale nu devine, prin asta, morală. 

2123. Pentru a vedea mai bine nu-i nevoie să vezi mai departe. 

2124. La jocul de șah nu învinge cel care anticipează mai multe mutări, ci cel care face o 
mutare pentru care nu există anticipări. 

2125. Comportamentul moral cere trei lucruri: implicare, implicare, implicare. 

2126. Există un lucru jalnic din cale-afară: o plecare nedefinitivă. 

2127. Voltaire cerea definirea prealabilă a conceptelor într-o polemică; ei bine, nu se 
poate, deoarece trebuie definită, mai întâi, definirea. 

2128. Unul dintre motoarele lumii moderne – sexualitatea – este, pur și simplu, un eșec 
evoluționar. 

2129. Tirania majorității este mai pernicioasă, pentru că este auto-justificativă. 



2130. Metafizica este o mitologie logică. 

2131. Zeii sunt paratrăsnete personale. 

2132. Azi am convins pe cineva de teoria mea. Am câștigat un adept, dar am pierdut un 
critic. Nu știu dacă am ieșit în avantaj. 

2133. Inventarea unui Dumnezeu (nu neapărat transcendent) este un semn de tărie, nu 
de slăbiciune. 

2134. Există o competiție care nu are nici învingători, nici învinși: competiția între 
prieteni. 

2135. Ignorant este doar acela care nu se sesizează ca ignorant. 

2136. Politicul apare atunci când cineva trebuie să decidă pentru altcineva. 

2137. Îndărătnicul autentic este cel mai ușor de convins: pur și simplu îi propui antiteza 
tezei pe care vrei s-o aprobe. 

2138. În loc să cauți esența a ceva (cum face Heidegger), e mult mai productiv și mai 
coerent să pui esență în acel ceva. 

2139. Spațiul e un copac care secretă o rășină – timpul.  

2140. Imperfecțiunea e sursa tuturor schimbărilor. 

2141. Creația pură nu e nici inovația, nici invenția, ci născocirea. 

2142. Un adevăr care nu te ajută să supraviețuiești nu e mai puțin un adevăr. 

2143. Un Dumnezeu care nu evoluează este la fel de inutil ca un Dumnezeu ubicuu. 

2144. În ciuda a ceea ce cred teologii, definirea catafatică nu este complementară 
definirii apofatice. În cazul primeia, rămâne întotdeauna un rest neexpulzat. 

2145. Prietenia nu are nevoie de confirmare, ci de absența infirmării. La fel – încrederea. 

2146. O populație mică o conduci, o populație mare o stăpânești. 

2147. Politicianul mărunt se recunoaște după asta: preferă oprobriul public pe termen 
scurt gratitudinii publice pe termen lung. 

2148. Femeia face azi ceea ce va fi util mâine, bărbatul face mâine ceea ce ar fi fost util 
azi. 

2149. Împărtășită, iubirea este o simplă punere în comun. 

2150. Paradoxal, cele mai multe dorințe ni le satisfacem în gând. 

2151. Când îți alegi tovarășul de drum, vezi să aibă încălțările potrivite. 

2152. Culmea diplomației: a fi de acord că nu există acord. 

2153. Cunoașterea științifică nu poate fi decât colectivă, experiența artistică nu poate fi 
decât individuală. 

2154. Înainte să înveți, trebuie să înveți să înveți. 

2155. Existența plânsului de bucurie arată că bucuria și durerea sunt echivalente. 

2156. Inventarea metaforei dovedește capacitatea noastră de a inventa lumi. 



2157. Nu cred în emergența socială: întotdeauna există cineva care născocește o 
instituție – fie pentru a consacra, fie pentru a genera acea presupusă emergență. 

2158. Prin jocul de noroc oamenii testează conștiența destinului. 

2159. Negarea logică a util-ității nu este inutil-itatea, ci ceva de genul daun-ilității. 

2160. Pierderea încrederii este ca prăbușirea unei clădiri – fundamentul a fost șubred. 

2161. Când femeia ne minte înseamnă că avem ceva de reparat. 

2162. Practica de a da doar copilului care plânge a făcut din plâns o strategie. 

2163. Nemulțumirea pentru mod este mai semnificativă decât nemulțumirea pentru 
grad. 

2164. Somnul e un cec în alb, pe care-l semnăm, în fiecare noapte, destinului. 

2165. Când ceva îți pare greu de realizat, gândește-te că există cel puțin un om care va 
spune contrariul. 

2166. Teoria culorilor a lui Goethe este greșită. Dar ce spectacol intelectual este această 
teorie! 

2167. Loialitatea este incompatibilă cu utilitatea. 

2168. Sinceritatea este un animal care se hrănește cu alcool. 

2169. Tinerețea nu trebuie irosită prin neirosirea ei. 

2170. În știință, cu cât un răspuns vine mai târziu, cu atât produce mai multe stricăciuni. 

2171. Cei ce pun bețe în roate cuiva nu știu că, astfel, îi stimulează acestuia creativitatea. 

2172. Compătimirea înseamnă împărtășirea penitenței, nu o simplă compasiune 
exterioară. 

2173. Teologia și metafizica au ambiții comensurabile: să găsească esențele. 

2174. Singura boală mortală pentru om este nemurirea. 

2175. Prin decizia pe care o iei la nivelul tău influențezi mersul lumii. 

2176. Ascultă-l pe celălalt nu doar pentru a-ți veni rândul să vorbești tu. Dacă îl asculți 
cu atenție, s-ar putea să nici nu mai fie nevoie să vorbești la rândul tău. 

2177. Dacă am gândi secvențial am fi, poate, oameni de știință, dar cu siguranță nu am 
fi poeți. 

2178. De ce oare suntem de acord că pentru a gusta arta e nevoie de cultură artistică, 
dar nu considerăm că pentru a gusta democrația  e nevoie de cultură politică? 

2179. Nu știm cum va fi lumea de mâine. Nici nu e nevoie, e suficient să știm cum vrem 
să fie. 

2180. Palavragiul are o singură teamă: să nu-l întrerupă cineva și să-l întrebe ceva la care 
nu are răspuns pregătit de acasă. 

2181. Orice alegere creează acea lume care este compatibilă cu ea. 

2182. Liberul arbitru are o forță evoluționară la fel de mare ca selecția naturală. 



2183. Nu e o tragedie să te răzgândești. Tragedie este să nu te răzgândești când ar trebui 
s-o faci. 

2184. După ce ți-ai dat cuvântul, nu-l mai poți retrage. Trebuie să-l ceri de la cel căruia i 
l-ai dat. 

2185. A te grăbi înseamnă a munci fără grabă, dar în fiecare zi. 

2186. Valoarea unui om nu constă în meritele sale, ci în fructul acestor merite. 

2187. Invidia și suficiența au aceeași finalitate: blocajul creșterii personale. 

2188. A saluta pe cineva înseamnă a-ți exprima bucuria că nu ești singur pe planetă. 

2189. Nu noi alegem locul în care să trăim, ci locul ne alege pe noi. 

2190. Ca și soarta, predestinarea se inferează după ce viața s-a sfârșit. 

2191. Filosofii nu înțeleg lumea, ci creează lumea pe care o pot înțelege. 

2192. Există un hormon de creștere în domeniul personal: gândirea proprie. 

2193. Adevărul pragmatic este ucigașul adevărului. 

2194. Poemele nescrise sunt tot atâtea lumi pierdute. 

2195. O poezie are trei straturi, pe măsură ce se apropie de cititor: ideea poetică, 
imaginea poetică, scriitura poetică. 

2196. Genurile scurte ale beletristicii sunt cele mai pretențioase: nu te poți salva prin 
cantitate. 

2197. Un concept științific este o idee poetică dezbrăcată de idiosincrazie. 

2198. Drama lui Dumnezeu este că nu-și permite criterii de alegere, deoarece, în acest 
caz, alegerea ar fi dictată de criterii, nu de Dumnezeu. 

2199. Dacă permitem ca Dumnezeu să aibă liber arbitru, atunci îl vom suspecta de 
iraționalitate, dacă nu-i permitem, atunci îl vom considera rațional. Aici avem 
nevoie de o nouă teodicee. 

2200. Minusculul poate fi mai măreț decât enormul: prin semnificație. 
 


