
501 – Apoteoză 

 

Slăvire cuvenită ca pentru (chiar) un zeu, 

Pentru un dar anume, ajuns la apogeu 

Și pus să facă bine celor de rând anume, 

E-o datorie, însă, de-acum, nu un trofeu. 

 

 

502 – Ambivalență 

 

Co-existență-a două valori sau energii, 

Ce la un loc sunt puse și iscă sinergii, 

Augmentând sau starea, sau actul, sau gândirea, 

Fără-a intra-n conflicte și fără alergii. 

 

 

 

 

503 – Abstinență 

 

Constrângere de-a ști sau de a avea, de-a face, 

Constând în renunțarea la căi și la mijloace 

Ce nu sunt potrivite cu propriul ideal, 

Emană chiar din sine, nemijlocit, tenace. 

 

 

504 – Homeostazie 

 

Într-un sistem e starea curentă,-ntreținută 

În interacțiunea cu mediul, menținută 

Prin factori endogeni, sau externi, sau împreună, 

Dar nu  e sine die, și nu-i nici absolută. 

 

 

505 – Impresie 

 

O urmă în senzații sau chiar și în percepții 

Sau intelect, lăsată de teorii, concepții, 

Obiecte oarecare sau fiice-ale artei, 

Sau de persoane-anume, ce-n viață sunt excepții. 

 

 

506 – Expresie 

 

Un semn de-un fel anume, ce-n sinele său poartă 

Mesajul – din știință, morală, sau din artă, 

Pe care-oricine altul îl poate descifra. 

De referent ea poate oricând să se despartă. 



 

 

507 – Ateism 

 

De acceptat divinul refuză obstinat, 

Refuză și că omul este predestinat, 

Și cere ca chiar omul să-și fie propriul zeu. 

Dar astfel sensul vieții e nedeterminat. 

 

 

508 – Exacerbare 

 

Extindere în spațiu sau în intensitate, 

Spre granițe ce pare că sunt nelimitate, 

A unui act, proces sau opinie-oarecare, 

Dar care ne conduce spre instabilitate. 

 

 

 

 

509 – Exhibiționism 

 

E-o sete ca pe sine pe scenă să se-arate, 

Cum e înfățișarea-i, ce are și ce poate, 

Ce știe, ce dorește, ce este ori va fi, 

Crezând că lumea-i dată doar să-l admire-n toate. 

 

 

510 – Empatie 

 

Cu cel de lângă tine să dai aceeași formă 

Senzației comune, oricât ar fi de-abnormă, 

Să-mpărtășești trăirea-i, sau doru-i, sau chemarea-i, 

Iar lumea, pentru ambii, să aibă-aceeași normă. 

 


