481 – Fiscalitate
Din ce îți aparține, avere sau venit,
O parte ți-o ia statul, ca prețul cuvenit
Pentru-a produce bunuri ce nu le poți produce,
Iar toate-s prevăzute-n contractul convenit.

482 – Capilaritate
Efect pe care-l are o lege a naturii,
Ce-nvinge altă lege, urmare a structurii
Pe care-un fapt anume-l exhibă pentru noi.
E necesar acesta, nu-i rod al conjuncturii.

483 – Conglomerat
Eterogen amestec, într-un sistem mai mare
De indivizi ce marca-și păstrează, fiecare,
Deși acționează în mod coordonat.
Însă liantul care îi leagă nu-i prea tare.

484 – Deontic
Referă acțiunea – abținere sau act,
Condusă-n timp și spațiu și riguros exact
De normă, stipulată de cel în drept s-o facă,
Și pentru ce concret e, și pentru ce-i abstract.

485 – Modal
E-o formă de gândire, de raționament
În care judecata e pusă-n mod curent
Sub trei considerații ce epuizează modul,
Posibil, necesar și, din ele, contingent.

486 – Tornadă
Un vânt ușor și pașnic, dar care se-nfășoară
La nesfârșit, în juru-i, și-astfel se desfășoară
O forță ce zdrobește tot ce-ntâlnește-n cale,
Apoi, în vântul pașnic, inițial, coboară.

487 – Test
Verificare-a unei idei sau ipoteze,
Cunoașterea s-o facă mereu să-nainteze,
Sau practicii curente să-i fie de folos,
Testarea orișicărui i-ajută să opteze.

488 – Idee
E o reprezentare, dar încă nu-i concept,
E-o prindere-a esenței spre care mă îndrept,
E-o intuire bruscă a unei quiddități,
Iluminare primă a ceea ce aștept.

489 – Ideal
Un punct final pe care nu-l vei putea atinge,
Dar fără el, în juru-ți nimic nu poți distinge,
Căci el îți luminează și calea și dorința,
Iar rătăcirea oarbă previne și evinge.

490 – Judecată
Concluzie extrasă din două propoziții,
Sau o evaluare între două poziții
Ce sunt contradictorii, dreptatea spre-a o face,
Un dans al rațiunii, bazat pe supoziții.

