
Emil Dinga 

Pseudo-rubaiate  
(2) 

 

 
 
 



 

 

 

 
 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
DINGA, EMIL 
    Pseudo-rubaiate / Emil Dinga. - Craiova : Scrisul Românesc 
Fundaţia - Editura, 2016- 
    vol. 
    ISBN 978-606-674-145-3 
    Vol. 2. - Bucureşti : Tracus Arte, 2018. -  
                 ISBN 978-606-664-927-8 
 
821.135.1 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

www.tracusarte.ro 

Editura Tracus Arte 

Bucureşti, str. Sava Henţia nr. 2, sector 1 

© 2018 Tracus Arte 
 

 
 

 



Emil Dinga 
 
 
 
 
 
 
 

Pseudo-rubaiate  
(2) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

2018 





 

 

 

 

 

 

 

 

Soției mele, Paula 





Pseudo-rubaiate 

7 

Prefaţă 

 
Procesul de elaborare a unui set de pseudo-rubaiate, la care m-am 

angajat în anul 2016 a ajuns la cel de-al doilea volum, care prezintă 
cititorului încă un număr de 200 de descrieri, în genul literar al ruba-

iatului, adică în catrene aaba, privind 200 de concepte filosofice sau 
termeni de fiecare zi. Efortul de elaborare a constat din aceeaşi nevoie 
de armonizare a ideii filosofice, pe de o parte (care se referă la aspectul 
semantic fundamental al conceptului vizat) cu scriitura poetică, pe cât 
cu putinţă, pe de altă parte. În privinţa laturii dominante avute în 
vedere în cadrul acestei armonizări, trebuie să recunosc că este prima 
menţionată – semantica. Mi s-a părut că funcţia unui rubaiat (a 
unui pseudo-rubaiat, desigur, în cazul meu) este, în primul rând, 
aceea de fixare noţională şi, în al doilea rând, aceea de fixare 
emoţională. Desigur, cât s-a realizat din fiecare va judeca cititorul şi 

un autor nu se poate scuza niciodată spunând că atât a reuşit. Totuşi, 
datorez cititorului explicaţia dată mai sus, în sensul că acesta nu 
trebuie să se aştepte, de la pseudo-rubaiate, la o expunere pură sau 
exclusivă a unei idei poetice. Dacă în poezia ne-ancorată (numesc 
poezie ne-ancorată poezia, sau clasa de poezii, care nu are alt funda-
ment sau care nu trebuie să răspundă altui comandament decât 
cel/celui pur estetic, în care, deci, tronează suveranitatea ideii poetice) 
singura raţiune de a fi a poemului în cauză este îmbrăcarea în 
scriitură (numesc scriitură prozodia plus stilul) a ideii poetice, în cazul 

poeziei ancorate (cum este cazul rubaiatului sau, mă rog, a pseudo-
rubaiatului) raţiunea poemului se împarte între publicarea (aici în 
sensul de a face accesibilă public) ideii poetice şi satisfacerea condiţiei 
de rigoare filosofică a conceptului vizat. Cum spuneam, chiar cu 
dominanţa evidentă a celei din urmă condiţionalităţi, aşa cum am 
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procedat eu. Aş vrea să împărtăşesc cititorului o constatare ciudată 
(sau poate că nu) făcută în procesul elaborării pseudo-rubaiatelor: în-
cercarea de fixare emoţională a pseudo-rubaiatului m-a ajutat la 
însăşi fixarea noţională a acestuia şi invers, rigoarea pe care mi-am 
impus-o în fixarea noţională m-a condus, adesea, la evidenţierea mai 
bună a ideii poetice asociate. Până la urmă, lucrurile cele mai dificile 
pot fi spuse în forma cea mai simplă (Wittgenstein) iar străduinţele de 
a fi prea clar conduc la neclaritate (Kant). Între aceste Scylla şi 
Caribda ale mele, am încercat să surprind poeticul din concept şi 
conceptibilul din poezie. 

Autorul 
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201 – Crisalidă 

Nu-i încă ce-o să fie, e-un tainic adăpost 

Urmându-şi, fără preget, etern-ştiutul rost, 

E-un somn, în care timpul sculptează, emergentic, 

Ceva fără aseamăn cu ceea ce a fost. 

202 – Ireversibilitate 

Din drumul care poartă până aici şi-acum 

Nimic în amintire-i, decât un veşted scrum, 

În care scormonirea nu poate să mai lege 

Nici timp, nici spaţiu-anume ce-au fost odată-un 

drum. 

203 – Divizibilitate 

Păstrând-o tot întreagă, să spargi identitatea, 

Ceţosului Multiplu să-i cauţi Unitatea, 

Să pipăi rădăcina, dar rămânând pe creangă. 

Înot în infinit e divizibilitatea. 
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204 – Maternitate 

O năzuinţă-acerbă şi înrădăcinată 

De-auto replicare etern perpetuată 

O flacără de veghe în noaptea fără capăt 

Izvor ce izvodeşte izvor încă o dată. 

205 – Nelinişte 

E-o aşteptare, parcă,-a ceva nedesluşit, 

Şi teamă şi speranţă-ntr-un ghem meşteşugit, 

Trezie-n somn şi somn e-n trezie, totodată, 

Un tremur al simţirii, ce-i de nebiruit. 

206 – Strămoş 

Îl ştiu doar după nume, şi sigur nici nu sunt 

C-a existat aievea şi viu pe-acest pământ, 

Pârâu sunt din izvoru-i, din trunchiu-i – rămurea,  

Simţirea-i este vie în viu-mi simţământ. 
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207 – Tendinţă 

Din zgomotul zănatic se naşte-o melodie, 

Din vântul nestatornic – o adiere vie, 

Din mii de ocolişuri o cale clar apare. 

Tendinţa-i ce rezistă şi veşnic reînvie. 

208 – Dilemă 

E suspendată-n clipă, iar clipa asta-i prinsă 

Într-un prezent continuu, cu care nu-i deprinsă, 

E-o frică de-a alege la ce să se renunţe, 

Când raţiunea însăşi e goală şi învinsă.  

209 – Explozie 

O-nvolburare scurtă, o sete de-înghiţire 

A spaţiului, şi-o bruscă şi iute răspândire 

A propriei substanţe în spaţiul dimprejur. 

Explozia-i un fel de luare-n stăpânire. 
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210 – Ontologie 

De ce-ul nu-l acceptă, doar cum-ul tolerează, 

Principii prime n-are, se-auto-ntemeiează, 

Nici predicate n-are, afară de a fi. 

Fiinţă cunoscută doar prin ce fiinţează. 

211 – Generaţie 

Un val ce se termină, deşi nu se separă 

De valuri care vin sau de valuri ce plecară, 

O intrinsecitate, o formă distinctivă 

Ce-aceleiaşi substanţe îi e particulară. 

212 – Interes 

E causa finalis, ştiută-ori neştiută, 

Ce ne călăuzeşte mereu, neabătută, 

Prin ţinte şi mijloace, spre starea de dorit. 

E cupa ce se cere, cu sârg, a fi umplută. 
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213 – Inspiraţie 

Un zvâcnet al simţirii, sau o străluminare 

A raţiunii însăşi, dez-deşertificare 

Într-un pustiu prea sumbru al propriei fiinţe. 

Un fir al Ariadnei, izvor de adăpare. 

214 – Intruziune 

Nu e chemat şi nu e dorit măcar să vină, 

Însă, pe nesimţite, ajunge să parvină 

În chiar intimitatea ferită de altéri. 

Un ochi ascuns de ochii-ţi, şi-ascuns şi de lumină. 

215 – Legalitate 

E o conformitate cu o cerinţă-anume 

Impusă de natură, de minte sau de lume, 

De-a se-ntâmpla o faptă, un gând, un fenomen. 

Constrângere din reguli, achiesări, cutume. 
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216 – Statornicie 

Nici cântec de sirenă şi nici vreo vitregie 

Nu-l smulge de la locul ales cu străşnicie, 

Nu are rădăcină, dar parcă ar avea, 

Şi-alegerea făcută e sfântă datorie. 

217 – Vampir 

În sânge-şi are mana, şi caută cu sârg 

Doar fete inocente ce-acuma dau în pârg, 

Pe care le subjugă cu mincinoasă-ardoare; 

Minciună contra sânge e-ngrozitorul târg. 

218 – Valoare 

Imperativ auto-constituit şi care 

Lăuntric mână actul, şi pentru fiecare 

E singura instanţă ce poate da verdict. 

Iar datoria este născută din valoare. 
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219 – Vid 

Nu-i gol, cum în vechime se tot argumenta, 

E-un plin ce-i incapabil de-a se perpetua, 

Ci-apare şi dispare-ntr-un dans neînţeles, 

Iar prin asimetrie, noi lumi el poate da. 

220 – Val 

Din Totul indistinct e ceva distinct în sine, 

Orgoliu-al energiei ce se-auto-ntreţine 

Dintr-o oroare-adâncă pentru-omogenitate. 

Un ritm ce se propagă din adâncimi ondine. 

221 – Vector 

Subtilă ordonare a unui ghem haotic, 

Direcţie urmată neabătut, hipnotic, 

Săgeată emergentă spre a orienta. 

O dâră-n entropie, un ochi acut, sinoptic. 
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222 – Drum 

Lumină din ea însăşi, scoţând din nefiinţă 

Ad hoc-ul ce pe dată îşi capătă fiinţă, 

Un fir al Ariadnei, subţire şi-arbitrar, 

Un cântec de sirenă, chemare sau dorinţă. 

223 – Atribut 

Ceva fără de care ce este nu ar fi, 

Proprietate care-i menită-a conferi 

Cutărui fiinţarea ce este-ai fi menită. 

Însinele durabil pentru a defini. 

224 – Fenomen 

Ceva care există doar dacă existăm, 

Şi care ar fi altfel, dacă ne alterăm 

Percepţii, simţuri, minte, idiosincrazii. 

E lumea-aşa cum singuri în intelect ne-o dăm. 
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225 – Iluzie 

Aievea parcă este, şi nu putem a şti 

De e minciună totul sau adevăr o fi, 

Căci tot la fel ne-ndeamnă spre gând sau acţiune, 

De-aceea nu e musai a le deosebi. 

226 – Ulise 

Un caracter ce dorul de ţară îl încape, 

O inimă ce pururi pentru iubire bate 

Pe cal sau, de-i nevoie, în cal purtându-şi lupta, 

Un mit ce-n chip homeric din veacuri ne răzbate. 

227 – Shakespeare 

Lăuntrice războaie, tristeţe, bucurie, 

Resentimente, moarte, putere, datorie, 

Pe scândurile scenei aduse-s în lumină. 

Sublimul şi grotescul le ţese-n în armonie. 
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228 – Sirenă 

E peşte-ntre femei şi femeie între peşti, 

Iluzie şi-aievea în mituri şi poveşti, 

Capcană pentru vajnici şi mândri marinari, 

Irezistibil cântec de care te vrăjeşti. 

229 – Cataliză 

Impuls de energie sau de condiţii care 

Stârnesc o acţiune sau făuresc o stare 

Ce altfel n-au fiinţă, al treilea prezent 

Ca doi să conlucreze-ntr-o formă oarecare. 

230 – Catedră 

E-un loc adesea, însă mai mult e un simbol 

Pentru aceia care spun regele e gol, 

Adică adevărul îl propovăduiesc. 

A şti are-n catedră izvoditoru-i pol. 
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231 – Efect 

E necesar să fie, când cauza lucrează, 

Şi poate, după-aceea, el însuşi cauzează 

Un nou efect şi astfel mereu, şi peste tot. 

Leibniz-iană probă, perpetuă şi trează. 

232 – Imersiune 

Intrare în alt spaţiu, misterios, străin, 

De gânduri sau de fapte, ce nu e genuin 

Pentru obişnuinţe, cutume, tabieturi. 

Nimic ca înainte nu va mai fi deplin. 

233 – Ispită 

Atracţii ce-s neclare, chemări ce-s nerostite, 

Străine lucruri care deodată sunt dorite, 

Meşteşugită plasă, tăcută aşteptând. 

Sirenă-ademenind cu cântări neauzite. 



Emil Dinga 

        20 

234 – Văl  

De simţuri el ascunde, de gânduri sau de fapte, 

Realitatea-n sine, în clarobscur de noapte, 

Iar pentru a cunoaşte, el trebuie distrus. 

Un văl e-o coajă care ascunde fructe coapte. 

235 – Bucurie 

O concordanţă este, o fină armonie 

A eu-ului cu lumea ce este şi-o să fie, 

O netezime-n suflet, o linişte şi-o pace, 

Când timpul se opreşte şi cade-n reverie. 

236 – Joc 

Copilăria, ca şi adulta vârstă-l cer, 

E-un ca şi cum perpetuu, deşi e efemer, 

Pe-un set de reguli stricte ţesut fiind a fi. 

Câştigi sau pierzi, totuna-i. Un joc e un mister. 
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237 – Viabilitate 

Tărie dinăuntru, principii necesare 

Ce-asigură fiinţei concretă fiinţare, 

Stârpind alteritatea ce neantul îl oferă. 

O frenezie calmă, o liniştită-ardoare. 

238 – Munte 

Un loc în care cerul unit e cu pământul, 

Unde sunt norii veşnici, iar suveran e vântul, 

Şi unde omu-ajunge doar provocat sportiv. 

Metaforă ce naşte curajul şi avântul. 

239 – Fundament 

Că-i gând, concept, cetate, că-i zid sau e credinţă, 

Ceva există care le face cu putinţă 

Şi le perpetuează prin timp şi prin schimbare. 

Acesta-i fundamentul – el ţine de fiinţă. 
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240 – Grijă 

O ne-mplinire-n suflet, o neplenaritate, 

Dar care-a fi-mplinită nicicând, nicicum nu poate, 

Şi heideggeriană ne însoţeşte-aievea, 

Căci este-a vieţii noastre eternă quidditate. 

241 – Veghe 

Nu-i doar nesomn, ci este o stare de-ncordare, 

O pândă imprecisă, un soi de aşteptare 

Pentr-un ceva ce-ndată se va ivi în jur, 

Iar noi vrem a fi martori la-această întâmplare. 

242 – Vocaţie 

Ceva ce-n noi există chiar de la început, 

Dar stă în adormire, şi nevăzut şi mut, 

Până o întâmplare îl scoate din adânc, 

Şi nume dă acelui în care s-a născut. 
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243 – Nemurire 

Asemenea cu sine şi fără de schimbare, 

Văzând orice posibil că intră-n fiinţare, 

Lipsită şi de teamă dar şi de-orice speranţă. 

E-un existent, desigur, dar care viaţă n-are. 

244 – Informaţie 

Încapsulată-i într-un vehicul oarecare, 

Ce-i perceput prin simţuri, nemijlocit, şi care 

E un semnal ce semnul l-aduce-n intelect. 

E ceea ce distruge o nedeterminare. 

245 – Implicaţie 

E o necesitate menită a conduce 

Şi gândul, ca şi fapta pe-un unic drum s-apuce, 

Dar fără de-ndoială, sau ezitări, sau teamă. 

O lume adevărată-i, dar dormitând in nuce. 
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246 – Fruct 

E răzbunarea cruntă a celor muritori, 

Ce ştiu că-n astă lume cu-o moarte sunt datori, 

De a trăi, prin alţii, mereu, la nesfârşit. 

E propriu-zis copilul ce e născut din flori. 

247 – Finalitate 

E un sfârşit, chiar neantul el poate, încă, fi, 

Spre care totul merge, chiar dacă fără-a şti, 

Dar nu-i un scop, ci este ceva ce-i necesar. 

Iar pentru ce e viaţă înseamnă a muri. 

248 – Kant 

Ştiinţă făureşte chiar, din filosofie, 

În practica vieţii impune datorie, 

Iar pentru a cunoaşte el cere-apriorism. 

Kant şi rigoare-nseamnă o tautologie. 
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249 – Galaxie 

Scalare monstruoasă în spaţiu, necuprinsă 

De gând, deşi-n formule meşteşugit e prinsă, 

De energii, substanţă şi reguli de a fi, 

Hrănindu-se din sine şi veşnic reaprinsă. 

250 – Compasiune 

Oprire-autonomă din egoistul mers e, 

Şi-mpărtăşire vie-a durerilor imerse 

În sufletu-unui semen, ce n-a cerut oprirea-ţi. 

Dorinţa pentru altul de-o lacrimă să verse. 

251 – Impas 

Când orizontu-închis e în toate patru zări, 

Şi negru e tunelul şi fără lumânări, 

Când înainte este la fel ca înapoi, 

Acela e impasul – un zid fără de scări. 
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252 – Reverberaţie 

Extindere în spaţiu sau în gândire doar, 

Ca un ecou ce trece peste orice hotar, 

A unei fapte-anume sau a unei idei. 

Izvor e de multiplu şi chiar de avatar. 

253 – Imberb 

Figură savantlâcă îşi afişează falnic, 

Şi pieptul chiar şi-l umflă, ostentativ, năvalnic, 

În forul unde-acces au doar seniorii minţii. 

Iar spânul între-atâtea măreţe bărbi e jalnic. 

254 – Stoicism 

Aşa e scris, deci soarta s-o-ndupleci nu se poate, 

De-aceea se cuvine a renunţa la toate, 

La bucurii, plăcere, onoruri sau la faimă, 

Şi doar asupra sorţii gândeşte şi socoate. 
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255 – Sofism 

O judecată care nu pare-a fi suspectă, 

Căci logica se-nşiră curată şi corectă, 

Dar undeva e-ascunsă o hibă, un cusur, 

Sofismul calea asta urmează, predilectă. 

256 – Aporie 

Enunţ ce-n sine însuşi nu e contradictoriu, 

Dar paradox el pare pentru-un auditoriu 

Ce nu observă că-i doar o nedeterminare. 

Ca joc verbal el este cu totul meritoriu. 

257 – Paradox 

Încalcă un principiu ce e constitutiv 

Chiar minţii noastre înseşi, aproape obsesiv: 

Principiul ce respinge tot ce-i contradictoriu. 

Un paradox e, totuşi, şi el doar relativ. 
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258 – Metafizică 

Reflecţie abstractă şi pură despre Tot, 

Dar dintr-o perspectivă ce pare-a fi, socot, 

Aceea a fiinţei, iar filosofii ei 

Empiric s-o testeze, aceasta ei nu pot. 

259 – Mirare 

Capacitate rară a unuia de-a fi 

Deschis la lumea vie, prezentă zi de zi, 

În simţuri şi-n reflecţii, în tot şi-n amănunt. 

O sete de-a-nţelege, un dor nestins de-a şti. 

260 – Mister 

Învăluire-a lumii, interne sau externe, 

Prin care intelectul nu poate a discerne 

Vreo cauzalitate sau vreo entelehíe. 

Izvor de poezie sau de credinţe-eterne. 
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261 – Aripă 

E, pentru res extensa, principiu de-nălţare 

Ştiut de Arhimede, iar pentru spirit are 

Acel impuls ce-l duce, chiar de neantul riscă, 

Spre sus, spre inefabil, spre orbitor, spre soare. 

262 – Poem 

Imagine, idee şi muzică de-odată, 

Înlănţuind eteric, pe loc, simţirea toată, 

În care naşte-aceeaşi emoţie pe care 

Poetul a-ncercat-o şi el cândva, odată. 

263 – Nihilism 

Respingere totală, negare vehementă, 

Sau contestare-acerbă, polemică, ardentă, 

A unui fapt, idee, sau teorie,-ab ovo, 

Fără-a fi necinstită şi nici incoerentă. 
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264 – Anarhism 

O libertate-aproape de-a fi nelimitată, 

De reguli ne-constrânsă, ne-restricţionată 

De stat, de-asociaţii sau de alţi indivizi. 

Această libertate-i auto-condamnată. 

265 – Anselm 

El a dorit, pesemne, să-l facă pe ateu 

Convins că-n lumea asta există Dumnezeu, 

Şi asta pe o cale de simplu silogism. 

Idee milenară, polemică mereu. 

266 – D’Aquino 

În existenţa lumii, impune-o ierarhie:  

Fiinţă, fiinţare, fiind – ontologie 

Ce-mbină raţiunea cu ce e revelat. 

Teologia-i, astfel, direct filosofie. 
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267 – Solid 

Stăruitor, în spaţiu şi loc şi formă-şi ţine, 

Şi-opune rezistenţă la forţă doar prin sine, 

Deşi, în microcosmos, e, mai degrabă, gol. 

Un mod (din cele patru) ce lumea îl deţine. 

268 – Zbor 

E-un mers de-un fel anume sau, mai degrabă,-înot, 

Pe care doar-aceia ce aripi au îl pot 

Desfăşura în aer (ce apă sublimată-i). 

Un zbor e-o amânare-a căderii, eu socot. 

 269 – Antecedent 

Ceva ce-n entropie de-adăugat mai are, 

Ceva ce cauzează în orişice schimbare, 

Ceva ce-n silogisme indică rezultatul, 

Ceva ce-n următoru-şi găseşte replicare. 
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270 – Punct 

Nimicul nu-i, cu toate că nu ocupă loc, 

Şi-n chingi pentru a-l prinde nu e uşor deloc, 

Necesitând, în spaţii, dimensiuni multiple. 

Un punct e-un fum dar care e cauzat de-un foc. 

271 – Tolstoi 

Neostoit, pe sine s-a căutat, mereu, 

Şi a aflat că-n ceruri nu-i nici un Dumnezeu, 

Că tot ce e, e-n tine, şi binele şi răul, 

Şi că-a fi om, se pare, e lucrul cel mai greu. 

272 – Simplitate 

E înţeles deodată, direct şi-n întregime, 

Precum o melodie îngrămădită-n ştime, 

Iar între calităţi e, cum gânditorii ştiu, 

În lista celor care sunt denumite prime. 
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273 – Monism 

Un Unul e în ochiul ce lumea o scrutează, 

Că-i zeu sau că-i principiu, atenţia e trează 

Mereu pentru-a aduce multiplu-n singular, 

Şi de acolo-n lume orice iradiază. 

274 – Deconstrucţie 

Răstoarnă ierarhia platonică prin care 

Esenţa, quidditatea, e o fundamentare 

A ceea ce apare-n senzaţiile noastre. 

Aduce-n imanenţă orice justificare. 

275 – Derrida 

El caută-n cuvinte, un sens, o relevanţă, 

Ce nu-i prezentă încă, ci este la distanţă  

Incertă, şi de astăzi, de ieri, ca şi de mâine. 

Vaguităţii-acestea îi spune diferanţă.  
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276 – Analogie 

În spirit sau în formă, în rol sau conţinut, 

Doi par a fi acelaşi, deşi este ştiut 

Că-n altă clasă-anume se află fiecare. 

E (fără de dobândă), de fapt, un împrumut.  

277 – Similaritate 

În orişice privinţă, doi par a fi la fel, 

Ceva ce să-i despartă găsit nu e defel, 

Iar unul pentru altul ei stau precum un semn, 

Ca-ntr-un etern şi tandru semantic carusel. 

278 – Premisă 

Căci nici o judecată nu poate fi făcută, 

Dacă-o premisă-i lipsă sau dacă este mută, 

Chiar de-i adevărată sau falsă, după caz. 

Concluzia tot timpu-n premisă e crescută. 
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279 – Înger 

Ce-i bun şi dezirabil în omul genuin, 

Ce-i nevinovăţie, ce-i dragoste, suspin 

Pentru păcatul altui, şi pentru cel căzut, 

În înger toate-s puse – al nostru eu divin. 

280 – Primar 

Din el purcede totul, extensa, cogitans, 

A vieţii aventură, ca şi al morţii dans, 

Ştiinţă, poezie, înţelepciune, har, 

E, pentru existenţă, un necesar avans. 

281 – Rezonanţă 

E-o potrivire-n cicluri, frecvenţe sau în ritmuri 

Fundamentale,-adică turnate-n arhetipuri, 

Ce-aprinde-ncă mai tare, sau stinge ce-i aprins, 

Clădind cetăţi sau, poate, topindu-le-n nisipuri. 
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282 – Categorie 

Nu-i specie, desigur, şi nici măcar nu-i gen, 

Transcende fiinţarea şi orice fenomen, 

Formând fiinţa însăşi, din cele zece părţi. 

Subtilă moştenire a geniului elen. 

283 – Tautologie 

Când predicatul însuşi e chiar în subiect, 

Într-un enunţ verbal ce-i format în intelect, 

Atunci enunţul este o tautologie: 

Nimic nou nu ne spune, deşi-i format corect. 

284 – Simbol 

E unul dintre semne, deci altui ţine loc, 

Cu care-asemănare nu are chiar deloc, 

Iar altul acela-l afli doar dacă ai un cod, 

Ce-l leagă de-acel simbol ca într-un fel de joc.  
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285 – Raţiune 

Putinţă de a pune, lângă un scop tangibil, 

Mijlocul, dintre toate, care-i cel mai pasibil 

Ca scopul să-l atingă, aceasta-i raţiunea, 

În viaţă şi-n gândire se-ocupă de posibil. 

286 – Intelect 

E cel care dă formă oricărui conţinut 

Primit direct prin simţuri, de-aceea e ţinut 

Să fie responsabil, în modul a priori, 

De tot ce se percepe şi-n minte-i deţinut. 

287 – Modus ponens 

Pentru structura minţii e un sine qua non, 

Iar pentru judecată e chiar un organon, 

Cerând ca adevărul, de este afirmat, 

Să nască,-n ce implică, un adevăr în ton. 
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288 – Percepţie 

Senzaţia – contactul cu ce-i simplu prezent  

În conştienţă-i dusă şi-acolo,-n imanent, 

Percepţia se naşte, fără-a mai semăna 

Senzaţiei venite din largul transcendent. 

289 – Reprezentare 

Percepţie nu este, deşi poate, cândva, 

A fost şi în senzaţii, dar seamănă cu ea 

De parcă aievea lucrul e-aici, simplu prezent. 

Reprezentarea este dorinţa a ceva. 

290 – Dihotomie 

O întâlnim în lume, ca ordine de-a gata, 

Din unul doi ea face, cu gândul sau cu fapta, 

Procesele bifurcă, pentru clasificare. 

Dihotomia este o formă de thêmata. 
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291 – Abstract 

Nu este niciodată un individual, 

Se află doar în minte, şi-i categorial, 

Reţine predicate doar de nu-s accidente, 

Conceptual, el urcă-n amonte din aval.  

292 – Undă 

În Universul nostru, un mod de existenţă 

‘Al materiei trăinde sub formă de frecvenţă 

Desfăşurată-n câmpuri de feluri anumite. 

Apare în tiparele de interferenţă. 

293 – Refracţie 

Din drumul rectiliniu, abatere indusă 

De-o altă densitate-n materia parcursă, 

Şi astfel, altă cale urmată mai departe, 

Pe baza lex naturae, căreia-i e supusă. 
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294 – Feminin 

E casa-n care creşte eterna replicare 

A vieţii, şi-i principiul pasiv, în aşteptare, 

Ce-atrage-a sa pereche, care e masculinul, 

Prin frumuseţe-aparte, la fel precum o floare. 

295 – Masculin 

Principiu-al căutării, activ, neliniştit, 

Oportunist, puternic, mereu neobosit 

În a forma pereche cu polul feminin 

Pentru-a-şi planta sămânţa în oul potrivit. 

296 – Grup 

O omogenitate, ce-i intrinsec bazată 

Pe o proprietate complet verificată 

De individualii din grupul amintit. 

Un grup e o secvenţă din lume, ordonată. 
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297 – Simulare 

Când suspendat e timpul istoric, după ceas, 

Şi în laboratoare grăbit e al său pas 

Pentru-a vedea ce este sau ce-ar putea să fie 

Un fenomen, de-n lumea reală-ar fi rămas. 

298 – Zid 

Nu-i capăt unui drum, ci o piedică pe el, 

Iar mai departe drumul continuă altfél, 

Prin ocolire, poate, sau prin escaladare. 

Un zid măreşte preţul atingerii-unui ţel. 

299 – Statuie 

Oprire-a unei clipe şi-o imortalizare 

A ceea ce-acea clipă era, ca fiinţare, 

Căci ce nu-i timp, nu poate etern să vieţuiască 

Decât dacă chiar timpul, în sine însuşi, moare. 



Emil Dinga 

        42 

300 – Oximoron 

Când două înţelesuri, cu toate că-s contrare, 

Alături sunt aduse de-o logică-oarecare, 

Atunci ce-nseamnă ele, luate împreună, 

N-ar fi putut să-semne, în parte, fiecare. 

301 – Izvor 

E-un început, o matcă, sau o pepinieră, 

Din care-orice procese purced, pe filieră 

De lanţuri cauzale, spre-a lor finalitate, 

‘N natură, în gândire, sau orice altă sferă. 

302 – Uimire 

Oprire-a raţiunii din drumul său prudent, 

Contrariată-n fondu-i solid, omniscient, 

Sau abandon în faţa simţirii copleşite 

De-o profunzime care sălăşluia latent. 
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303 – Apatie 

O stare sufletească de abandon total 

Al propriei fiinţe, un lac cu nici un val 

Care să urmărească-o direcţie, un ţel, 

Între somn şi trezie-i ambiguu interval. 

304 – Curiozitate 

E-atunci când intelectul e veşnic însetat 

De forme, conţinuturi ce-n-lume-i este dat 

În ordinea firească să le configureze, 

Aşa cum legea firii le-a fost predestinat. 

305 – Aversiune 

Cu rădăcini trecute, sau, uneori, spontan, 

Ceva sau cineva ce devine brusc duşman, 

Respingere ab ovo şi fără nuanţări, 

Iar orice netezire a stării e în van. 
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306 – Mit 

În ultimă instanţă, e o justificare 

A unor începuturi, poveste fondatoare 

A lumii, a persoanei, a gândului şi-a faptei. 

 În sine,-un mit e doar o raţionalizare. 

307 – Fundaţie 

O ultimă instanţă de sprijin şi putere 

Pentru o teorie, un act sau o durere, 

Din piatră, din convingeri, credinţe, argumente. 

Un pat de-odihnă pentru orice întemeiere.  

308 – Fereastră 

Deschidere spre-un altul sau către un altcum, 

O posibilitate de a urma un drum 

Spre semeni, sau spre tine, sau chiar spre Dumnezeu, 

Fereastra-nseamnă-a spune: video, ergo sum. 
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309 – Cer 

O canava subtilă în care stele-s prinse 

Ca lumânări durerii şi morţii noastre-aprinse, 

Iatac pentru toţi zeii, iluzie-a vederii, 

O ţintă-a rugăciunii şi a speranţei stinse. 

310 – Certitudine 

Convingerea e pasul ce fost-a depăşit, 

Dar adevărul încă nu e întrezărit, 

Ea, între cele două, cu teamă vieţuieşte, 

Deşi-i utilă, testul nu-i încă-adeverit. 

311 – Opinie 

Enunţ care,-n cuvinte, descrie-un existent, 

Şi-n care adevărul e, încă, aparent, 

Adică-o teorie nu a probat-o încă.  

La adevăr ea este un simplu pretendent. 
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312 – Falsificare 

În bâjbâita cale-a cunoaşterii-obiective, 

Ea află ce enunţuri (corecte) sunt fictive, 

Adică nu-s aflate în factualul dat. 

Supremul mod de-a face-n ştiinţă corective. 

313 – Rost 

Motiv sau raţiune pentru ceva, de-a fi, 

De a se naşte-n lume, sau chiar de a muri, 

Atât ca scop, cât şi ca o cauză-eficace. 

Un jure naturali perpetuu de-a trăi. 

314 – Suflet 

Nu-i trup, deşi el însuşi în trup se cuibăreşte, 

Nu e nici conştiinţă, deşi în ea trăieşte, 

E-o qualia-a fiinţei, un licăr singular 

Al focului extatic ce-n om sălăşluieşte. 
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315 – Piaţă 

O lipsă-i pusă-alături de un surplus, apoi 

De unde-i mult se mută unde-i puţin, cei doi 

Pierzând propensiunea de-a se echilibra. 

Iar binele apare la fel pentru-amândoi.  

316 – Preţ 

Cât din ce ai eşti gata acum să nu păstrezi 

Pentru ca drept răsplată pentru ceea ce pierzi 

Să ţi se dea aievea ce n-ai, dar îţi doreşti. 

E mecanismul vieţii, în tot ceea ce vezi. 

317 – Impozit 

E-un preţ obligatoriu pe care îl plăteşti 

Pentru-a primi în schimbu-i, nu ceea ce doreşti, 

Ci ceea ce tu singur nu poţi să îţi procuri, 

Deşi-i indispensabil. Bun public îl numeşti. 
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318 – Suficienţă 

Condiţie ce face ceva să-apară în lume, 

Şi astfel să-aibă dreptul de a primi un nume, 

O cauzalitate, dar fără de prisos, 

Şi despre care Leibniz a explicat anume. 

319 – Predicat 

E o proprietate ce-i este conferită 

Unei prezenţe-n lume, de-o speţă anumită, 

De-un intelect, în cadrul unui enunţ verbal. 

Astfel, acea prezenţă e-n sine definită. 

320 – Subiect 

Ceva prezent în lume, un ens, o entitate, 

Ce poate să discearnă între alteritate 

Şi propria fiinţă, şi-această separare 

‘i făcută-n mod continuu, distinct, cu claritate.  
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321 – Obiect 

Ceva ce nu distinge-ntre sine şi non-sine, 

Pasiv el umple lumea, ce-i rău şi ce e bine 

Nu poate să discearnă, de-aceea pe vecie 

Expus e întrebării spre ceea ce conţine. 

322 – Ancoră 

O permanenţă este, un punct invariabil, 

Un antidot la ceea ce este perisabil, 

Şi-adesea-ntemeiere şi sprijin negreşit, 

În ultimă instanţă, un fundament mirabil. 

323 – Servitute 

O neplenaritate, o datorie care 

Nu poate fi plătită, nu-i una oarecare, 

Ci una ce se cere-a rămâne datorie, 

În drumul libertăţii e-o veşnică strâmtoare. 
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324 – Carte 

De-i artă sau ştiinţă, o carte-i ficţiune, 

De-i artă, generalul inexistent ni-l spune 

Prin individual, iar dacă e-o teorie 

Pe drumul invers merge în chipul ce-l compune. 

325 – Impuls 

Pompare de-energie, în cazul fizical, 

Sau de motive pentru un gest acţional, 

Ivire de resurse ascunse până-atunci, 

Propensiune către un scop sau un final. 

326 – Probabilitate 

O stare-a lumii care e-o posibilitate 

Ce nu e necesară, dar nici negată-n toate 

Condiţiile sale, ci e-ntre cele două, 

Dar care-i doar în minte, nu în realitate. 
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327 – Posibilitate 

Ceva ce încă nu e, dar ar putea să fie, 

Şi dacă-i necesară, momentul chiar se ştie 

Când intră în fiinţă, iar dacă-i contingentă 

E doar o aşteptare, poate chiar sine die. 

328 – Necesar 

Nu poate să nu fie, odată ce-ntruneşte 

O cauză-eficace ce-l mână logiceşte, 

De-aceea-i predictibil oricând şi fără rest, 

Iar subiectul însuşi, de fapt, îi prisoseşte. 

329 – Contingent 

Ceva ce e posibil şi nu e necesar, 

De-aceea contingentul e doar al vieţii har, 

Cu-al său liber arbitru şi bifurcare-n timp 

Cel ce îl generează e subiectul doar. 
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330 – Explicaţie 

Descriere formală sau, poate, în cuvinte, 

A unui fapt anume, dar care ia aminte 

La cauzalitate, şi încă e nevoie 

Ca într-o teorie să intre clar, cuminte. 

331 – Extensiune 

Tot ce-un concept evocă prin sine, pasămite, 

Toţi individualii la care-un semn trimite, 

Şi pentru care semnul stă chiar în locul lor, 

Şi-n sfera denotată-i anunţă şi admite. 

332 – Intensiune 

Dacă un semn anume-i capabil să-nsumeze 

Un set de predicate şi să-l asocieze 

Cu-un referent din sfera sa de extensiune, 

Atunci intensiunea el poate s-o creeze. 
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333 – Semnificaţie 

E denotatul însuşi, de-i vorba de-un concept, 

Sau e extensiunea, ca să o spunem drept, 

Iar de o propoziţie avem în caz, 

E adevărul care-i luat de ea în piept. 

 334 – Sens 

Dacă-ntr-un semn ce dat e, voim în mod atent 

Să stabilim ce este-al său propriu referent, 

Dar dăm, în loc de asta, peste-un alt denotat, 

Avem, cum spune Eco, aici, un sens curent. 

335 – Conjuncţie 

Când unul şi cu altul se-ntâmplă deodată, 

Această întâmplare va fi adevărată 

Când ambii sunt asemeni, adevăraţi sau falşi, 

Adevărată, altfel, nu va fi niciodată. 
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336 – Disjuncţie 

Din două propoziţii, ori una ori cealaltă 

De e adevărată, când puse-s laolaltă 

Ele-adevăr exhibă, şi tot la fel se-ntâmplă 

Când adevărul şi-una şi alta îl exaltă. 

337 – Negaţie 

În viaţă şi-n gândire e bine de ştiut 

Că e un dezacord cu ceva ce-i cunoscut, 

Pe care îl transformă chiar în contrariul său, 

Iar de e reflexivă, dă ce-a fost la-nceput. 

338 – Cantor 

El infinitul tainic şi incomprehensiv 

Domesticeşte anume şi-n mod definitiv, 

Ierarhizând diverşii şi mulţii transfiniţi, 

Pe care îi aduce în gândul intuitiv. 
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339 – Banda Möbius 

O lume-n care spaţiul ce e interior 

Indiscernabil este de cel exterior, 

Iar unul trece-n altul mereu, pe nesimţite, 

Şi nu poţi spune care a fost anterior. 

340 – Roegen 

Procesul economic clădit pe entropie 

Mult mai veridic este, ca o fiinţă vie 

Ce stă-n dezechilibru în mod disipativ. 

Aceasta se numeşte bioeconomie. 

341 – Viciu 

Chemare de sirenă spre-a face-un lucru care 

Să facă bine-n lume nu pare-a fi în stare, 

Ci răul mai degrabă ‘l-împroaşcă împrejur. 

Cu cât se-nalţă viciul, cu-atât virtutea moare. 
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342 – Viclenie 

Un gând ascuns de lume, care aflat de-ar fi 

De cei din jur, aceştia cu toţii s-ar păzi 

De fapta ce urmează acelui gând ascuns. 

Căci imoral e însuşi gândul de-a vicleni. 

343 – Inteligenţă 

Abilitate vie, copil al conştienţei, 

Ce-i dobândită numai în sfera-experienţei, 

De a răspunde-ntocmai la tot ce-i provocare. 

Aceasta e menirea, chiar, a inteligenţei. 

344 – Înţelepciune 

Nu-i o inteligenţă, deşi e dobândită 

Şi ea, din fapte, gânduri şi-atent e construită, 

Dar nu pentru-a răspunde vreunei provocări, 

Ci pentru a-nţelege viaţa ce-i trăită. 
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345 – Adaptare 

Prin acţii şi reacţii, structura se forjează 

A orişicărui lucru, şi astfel se dotează 

Cu ce e potrivit să răspundă la probleme. 

Un qui pro quo viabil dinamic se formează. 

346 – Poieză 

Internele principii dintr-un sistem anume 

Structuri organizează, viabile în lume, 

Şi le repară faţă de perturbări externe. 

Auto-consistenţă e al poiezei nume.  

347 – Cibernetică 

Acea modalitate-n întâlnită în natură, 

Dar şi-n fiinţa vie în forma ei matură, 

De a avea feedback-uri de restabilizare, 

Care la conservare de statu quo concură. 
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348 – Feed-back 

Reacţie de tipul informaţional, 

Ce-i întâlnită-n orice sistem procesual, 

Şi-ntoarsă spre intrare din propria ieşire, 

Spre a menţine starea-i la stadiul ideal. 

349 – Stoc 

Acumulare netă din orice se conservă, 

Cu rol de redundanţă, adică de rezervă 

Pentru sisteme-n cazul în care apare-un şoc. 

Un stoc stabilizează procesul şi-l prezervă. 

350 – Flux 

În sfera naturală, un flux e-o deplasare 

De energie sau de-o substanţă oarecare. 

În sfera conştiinţei,-i formarea unui gând. 

În general, un flux e un factor de schimbare. 
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351 – Iisus 

Al doilea Adam e, trimis şi vestitor, 

Păcatelor din lume e răscumpărător 

Prin jertfa sa pe cruce, şi-apoi prin înviere, 

De-a pururi pentru viaţă şi moarte-nvăţător. 

352 – Inducţie 

O cercetare despre particulari, atentă, 

Şi-o regularitate formală, coerentă, 

Ce e extrasă-n baza acestei cercetări. 

Dar falsitatea poate să-i fie inerentă. 

353 – Deducţie 

O ipoteză,-o lege sau regulă emisă 

În mod abstract şi care în lume e trimisă 

Empiricul să-l cearnă şi astfel s-o testeze. 

Deducţia-i credinţă ce-i a priori-admisă. 



Emil Dinga 

        60 

354 – Abducţie 

Se ia un mic indiciu, dintr-un particular, 

Şi într-o ipoteză se introduce, iar 

Aceasta se confruntă cu ceilalţi factuali. 

Pentru ştiinţă este-un metodologic far. 

355 – Ipoteză 

O formulare clară, dar care nu-i truism, 

Ci un enunţ sintetic despre un mecanism 

Ce poate să surprindă o cauzalitate. 

Până la refutare, un soi de optimism. 

356 – Conjectură 

Nu-i chiar o ipoteză, fiindcă nu furnizează, 

Nici explicaţii clare şi nici nu garantează 

Că e adevărată, de fapt e-un rezultat 

Anticipat, dar nu ştim pe ce el se bazează. 
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357 – Sfat 

Sugestie de-a face sau poate de-a gândi 

Ceva-ntr-un mod anume, de a înfăptui 

Un scop sau o chemare sau un deziderat. 

În sensul cel mai amplu, o normă de-a trăi. 

358 – Cavalerism 

Comportament ce pune onoarea şi dreptatea 

Chiar mai presus de viaţă,-aşa-ncât demnitatea 

Să prevaleze-n faţa a ceea ce-i lumesc. 

Condiţiei umane îi dă perenitatea. 

359 – Cavalcadă 

Un nor vijelios e, de cai şi călăreţi 

Gonind mâncând pământul, năvalnici şi semeţi, 

Părând, în al lor iureş, un animal fantastic 

Din calea cărui fuge uimit orice drumeţ. 
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360 – Revoluţie 

Schimbare, în gândire sau în societate, 

Aşa de radicală, încât nu se mai poate 

Comensura cu ceea ce înainte-a fost. 

O nouă paradigmă, în care-altfel sunt toate. 

361 – Rutină 

Un act praxiologic sau unul de gândire 

Executat mecanic, fără a minţii ştire, 

Deoarece-n trecut el a tot fost repetat. 

Rutina-i, pentru minte, o economisire. 

362 – Pârghie 

Un loc, fie că-i fizic, fie că-i virtual, 

În care, pusă-o forţă, mai mult decât egal 

Cu ea poate produce, prin alungirea căii 

Pe care se transmite din locul ideal. 
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363 – Monolog 

Discuţie cu sine, adică reflexivă, 

Onestă, hotărâtă şi chiar persuasivă, 

Pentru-a găsi temeiuri pentru un act sau gând. 

O acţiune-internă şi deliberativă.  

364 – Dialog 

Schimbare de opinii, direct sau indirect, 

Menită nu s-ajungă la un acord perfect 

Între opinii, ci la un adevăr pe care 

Participanţii-acceptă că este cel corect. 

365 – Politeţe 

Sistem de reguli stricte istoric convenite 

În mod formal sau simple cutume stabilite 

De-mprejurări diverse, pentru-a reglementa 

Relaţii între oameni, în forme cuvenite.  
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366 – Politică 

O formă socială, într-o comunitate, 

De-a o conduce ferm dar şi în conformitate 

Cu ţelul de a face doar binele comun. 

Garant şi-administrator de suveranitate. 

367 – Societate 

Comunitate care-i unită prin valori, 

Istorie, tradiţii, eroi şi trădători, 

Şi-o conştiinţă clară a unităţii ei. 

Iar membrii-i, eo ipso, îi sunt cu toţi datori. 

368 – Inefabil 

Doar folosind cuvinte, nu poate fi descris, 

Iar simţământu-i propriu nu poate fi prescris 

Pentru-a simţi şi-un altul emoţia la fel. 

În incomunicabil se cade circumscris. 
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369 – Infatuare 

Urcare fără merit pe un piedestal 

De unde să privească de sus şi triumfal 

La cei de rând ce, poate, îi sunt superiori. 

Un tip de impostură: cel comportamental. 

370 – Pandant 

Apare, unde-i unul, şi celălalt, pe dată, 

Şi nu este posibil ca separaţi, vreodată 

Să-i vezi, ei fac pereche şi doar în acest fel 

Posibilă-i valoarea de ei semnificată.   

371 – Trădare 

Esenţial, trădarea este o-nşelăciune, 

Adică o necinste a celui care spune 

‘ntr-un fel şi face altfel, cedând unui câştig. 

Condiţiei umane-i motiv de urâciune. 
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372 – Libertate 

E-o stare socială de permisivitate 

De-a te opune unui caz de necesitate 

Impus de membrii unei comunităţi concrete. 

E dreptul de negare-a unei constrângeri date. 

373 – Democraţie 

E un sistem aparte pentru reprezentare, 

Când suveranitatea-i cedată celor care 

Chemaţi sunt să decidă pentru poporu-ntreg, 

Prin regula proporţiei majoritare. 

374 – Aspiraţie 

Dorinţă structurală de a atinge-o stare, 

O ţintă, personală sau pentru-aceia care 

Se-ncred profund în tine şi-n idealul tău. 

O flacără nestinsă, hrănită cu crezare. 
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375 – Cuvânt 

Un semn, verbal sau altfel, ce intră-n propoziţii, 

Şi dă semnificaţii pe bază de poziţii 

Ce-ocupă,-n baza unei gramatici acceptate, 

El însuşi având noima livrată de descripţii. 

376 – Culoare 

Ceva ce lumea n-are, şi-apare predilect 

Şi cu necesitate când într-un intelect 

Pătrunde, prin senzaţii,-o frecvenţă a luminii. 

Doar într-o conştienţă-i, deci într-un subiect. 

377 – Regulă 

Un mod de a parcurge un drum aşa încât 

La capătul din urmă s-ajungi numaidecât, 

Şi asta nu o dată, de câte ori doreşti. 

 E ca un fel de cheie, şi-i de purtat la gât. 
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378 – Concordanţă 

O adecvare care-i dorită,-o potrivire,  

A unui lucru, faptă, relaţie, privire, 

Cu-o aşteptare-anume, anterioară ei. 

E modul de-existenţă pentru întreaga fire. 

379 – Natură 

Întinderea de spaţiu, materie şi vasta 

Ecloziune-a vieţii de pe planeta-aceasta, 

Dar doar obiecte-n sine, de la stea la quark. 

Tot ceea ce există fără să ştie asta. 

380 – Profan 

Cel care n-are cheia, deci n-are vreo cădere 

Să vadă sau să poată a descifra mistere 

Decât dacă urmează un ritual anume 

De trecere a porţii sau de iniţiere. 
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381 – Maestru 

Cel ce-a trecut de pragul numit înţelepciune, 

Văzând dincolo încă de ce se poate spune 

Despre ce este lumea şi omul totodată, 

Dispus, spre învăţare, pe alţii-n jur s-adune. 

382 – Cale 

Un drum pe care mergi sau pe care eşti chemat 

S-ajungi, într-un sfârşit, la un ideal fixat, 

Sau o modalitate, un fel de-a fi sau face, 

Aleasă-i în mod liber sau într-un mod damnat. 

383 – Mijloc 

În general, resursă-i, obiect praxiologic 

Menit s-atingă scopul, fixat teleologic, 

Cu care adecvarea-i raţional aleasă, 

Fiind al său pandant din punct de vedere logic. 
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384 – Apodictic 

E spus despre enunţul ce e irefutabil, 

Cel mai adesea-n sine, dar şi-ntr-un mod testabil, 

Livrând convingeri sau, mai mult, chiar şi certitudini, 

Pe sine sigur este ca un înscris contabil. 

385 – Avariţie 

Zgârcenie futilă dar şi perseverentă, 

Neurmărind câştigul din vreo anume rentă 

Ce ar avea-o-acela ce se comportă-avar, 

E-o boală sufletească şi nu viaţă prudentă. 

386 – Alfabet 

Un set finit de semne, numite primitive, 

Ce-s arbitrar alese, deci sunt non-descriptive, 

Şi care, doar prin sine, semnificaţii n-au. 

Dar reguli separate le-or face productive. 
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387 – Alef zero 

E-un „număr” ce măsoară-o mulţime oarecare, 

Ce bijectiv e pusă, în strânsă corelare, 

Cu numerele care-s numite naturale. 

Acesta-i cardinalul mulţimii de plecare. 

388 – Alef unu 

Mulţimile în care există-un element 

Între oricare două, alese pe moment, 

Astfel sunt măsurate-n a lor dimensiune, 

Cum Cantor ne previne, subtil şi coerent. 

389 – Limită 

Un punct de-apropiere, sau unul de oprire 

Pentr-un proces, un gând, o speranţă, o privire, 

Ce-şi epuizează firea de-a merge mai departe. 

A trece-nsă dincolo de ea e o menire. 
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390 – Lumină 

Particulă sau undă e după cum socoate, 

Şi-i singura din lume ce-un lucru straniu poate: 

Viteza să-şi menţină, de pleacă sau de vine. 

Din masă, prin viteză, ea energie scoate. 

391 – Sunet 

El nu există-n lumea ce-o experimentăm, 

Căci mut e Universul în care ne aflăm, 

Ci e-un produs al minţii, când o frecvenţă-anume 

A unui mediu-elastic noi o înregistrăm. 

392 – Ploaie 

E-o condensare-n norii ce cerul căptuşesc, 

Şi apa sublimată la loc o înnoiesc, 

Dar pentru un poet e un plâns întristător 

Un plâns ce tot revine, statornic şi zeiesc.  
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393 – Rădăcină 

Hrăneşte tot ce este născut evolutiv, 

Şi apără de-atacul ţintit dislocativ, 

Explică începutul, prezice viitorul, 

Şi pentru toţi şi toate-i principiul primitiv. 

394 – Raţionament 

O trecere-ntre gânduri, ce ţese o poveste 

Prin care din ce-a fost e dedus ceea ce este, 

Gramatică a minţii, prin care-apare noul, 

Şi ghid prin care omu-i urcat în zări celeste. 

395 – Îndoială 

E drumul jumătate între a şti şi-a crede, 

Când nici o înclinare nu-i semn că se-ntrevede 

Spre una sau spre alta, la capătul de drum. 

Soluţia e tocmai în ceea ce se vede.  
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396 – Sumă 

O creştere-n mărime, printr-o alăturare 

A doi asemeni care, apoi, prin măsurare 

Amestecaţi cu totu-s, de nu-i mai recunoşti, 

Şi nu-i mai poţi extrage, distinct, pe fiecare. 

397 – Produs 

E-o sumă repetată a unui număr dat 

Cu sine însuşi, astfel cum e specificat 

De un alt număr prin chiar valoarea lui concretă. 

Spunem că prin acesta, primu-i multiplicat. 

398 – Inert 

Nu poate să răspundă la vreun impuls venit 

Din mediu către sine, ci e încremenit 

În propria-i structură care, evolutiv, 

Şi-a epuizat destinul fixat şi s-a oprit. 
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399 – Acord 

O corelare-anume, de fapte sau idei, 

Ivită între oameni, sau între ei şi zei, 

Şi care e menită pe toţi să-i satisfacă.  

Al sinergiei este fundamental temei.   

400 – Triumf 

Răzbatere pe drumul ce-a început de mult, 

Rămânere în urmă al luptei surd tumult, 

Şi-ajungere la ţinta ce-abia se-ntrevedea. 

Aducere-n lumină a ce era ocult. 
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