
511 – Simpatie 

 

În sine, e-o totală și bruscă acceptare, 

Ce n-are trebuință de vreo justificare 

A cuiva, bazată-i pe-un simplu sentiment, 

Izvor de toleranță și chiar și de iertare. 

 

 

512 – Empiric 

 

Ceva ce nu-i în minte sau în vreo teorie, 

Ci este chiar aievea, deci o categorie 

A faptelor reale, și care-s obiective, 

Și care în știință știință testării dau tărie. 

 

 

513 – Hexis 

 

Un ce care susține și chiar configurează 

O entitate-n sine, pe care-o ține trează, 

Activă-n fața lumii, printr-o structură care 

Particulare funcții și roluri generează. 

 

 

514 – Ereditate 

 

Tipar, transmis prin gene, de creștere-a făpturii, 

Verificat, el însuși, de furcile naturii, 

Și care astfel, inter-generațional, 

Repetă canavaua din umbra țesăturii. 

 

 

 

 

515 – Minte 

 

Deși nu-i înțeleasă, e ceea ce-nțelege, 

Menită e ca lumea s-o lege sau dezlege 

Așa cum e aceasta și nu așa cum pare, 

Hrănită-i cu senzații și le transformă-n lege. 

 

 

516 – Mentenanță 

 

Menținere-a ce este, adică-o conservare, 

Prin grijă permanentă și chiar prin vindecare 



Atunci când sau structura sau funcția se-abate 

De la canonul care e scris în fiecare. 

 

 

517 – Miopie 

 

A nu vedea ceva-ul ce este prea departe, 

Sau din întregul mare să vezi numai o parte, 

Sau ce-i complex să-ți pară că-i cel mai simplu lucru, 

Sau unitar să-ți pară ceva ce se desparte.  

 

 

518 – Obstacol 

 

E o desființare de drum sau de speranță, 

Dar și izvoditor e de-o nouă cutezanță 

Ce n-ar fi fost posibil de-a se ivi din sine, 

Ambivalență care depinde de nuanță. 

 

 

519 – Onoare 

 

Identitate vie cu cel ce ești în sine, 

În vorbă, acțiune, în rău, ca și în bine, 

Și care nu se vinde pe orișicâți arginți, 

Nimic nu-l pângărește pe cel ce o deține. 

 

 

520 – Alternativă 

 

Un schimb ce e posibil, de-i mijloc, scop sau altă 

Alegere-ntre două ce nu pot laolaltă 

Să stea-ntr-o acțiune, sau poate într-o stare, 

Când una e înfrântă, aleasă e cealaltă.  

 


