
2501. În viață totul este accident, cu excepția morții – care este necesitate. 

2502. A uita nu înseamnă să uiți ceva, ci să uiți că ai uitat. 

2503. Viața este mai înspăimântătoare decât moartea, deoarece, fiind finită, pretinde 
înfruntarea unui „ultim”. 

2504. Gelos nu este cel care dorește, ci cel care are deja. 

2505. Te bucuri că trăiești doar atunci când te bucuri de trecerea timpului. 

2506. Amintirea este afirmarea unui drept de proprietate asupra trecutului. 

2507. Poezia e o minciună pe care dorim s-o auzim atunci când adevărul este inaccesibil. 

2508. Puterea este libertatea de a limita libertatea. 

2509. Instituțiile sociale sunt cârjele individului modern. 

2510. Nimeni nu s-a născut pentru tine, în schimb tu te-ai născut pentru toți. 

2511. Scopul este, pentru ideal, ceea ce mijlocul este pentru scop. 

2512. Trei părăsiri sunt tragice: o casă părăsită, o fântână părăsită, o gară părăsită. 

2513. Viața e un parazit care se folosește de oameni pentru a exista. 

2514. Frumusețea trăirii constă în conativitate, nu în finalitate. 

2515. Mândria fiecărei generații este să se maturizeze făcând propriile greșeli. 

2516. Viața e plină de tăceri, dar există oricând posibilitatea rostirii. În moarte, această 
posibilitate dispare. 

2517. Identicii nu sunt egali, ci indiscernabili (Leibniz). Egalii sunt întotdeauna non-identici 
între ei. 

2518. Drama lui Dumnezeu a început atunci când prima privire a unui om a căutat cerul. 

2519. Nu înțeleg de ce unii oameni în vârstă țin să scape de riduri – uneori pot fi singurele  
semne de expresie a maturității pe care le exhibăm. 

2520. Cine-și taie craca de sub picioare a decis deja să urce pe o cracă mai sus. 

2521. Prima minciună o spui fiindcă ți-e frică, a doua o spui fiindcă nu-ți mai este. 

2522. Într-o lume în care minciuna e considerată opinie sinceră, opinia sinceră va fi considerată 
minciună. 

2523. Discursul fatic e un substitut jalnic pentru o tăcere demnă. 

2524. Când tăcerea ține locul cuvintelor, cuvântul ține locul tăcerii. 

2525. Norocul creatorului este să fie judecat de cei care nu-l cunosc – cei care-l cunosc îi sunt 
fie prieteni, fie dușmani – ambii nesinceri. 

2526. Puterea este o ficțiune capabilă să creeze alte ficțiuni. 

2527. Regresia ad infinitum este fiica preciziei. 

2528. Căutarea este subsecventă cunoașterii, nu invers. 

2529. A ști înseamnă a fi îngrijorat. 

2530. Condiția pentru a reuși să faci bine lumii este să te sustragi lumii. 

2531. Amintirea în care te cauți pe tine însuți nu e din trecut, ci din viitor. 



2532. Nu îndoiala, ci lipsa ei, amână acțiunea. 

2533. Norocul este o diplomă la purtător. 

2534. Atât valorează un om pentru noi, cât timp suntem dispuși să cheltuim stând în preajma 
lui. 

2535. Cred că Nietzsche e un stoic fundamentalist (Seneca era mai… liberal) 

2536. Întâlnirile cruciale sunt întotdeauna imaginare. 

2537. Agnosticul este un gnostic onest. 

2538. A iubi înseamnă a renunța să cauți întrebarea la un răspuns pe care-l știi. 

2539. Așa cum parcurgerea spațiului consumă timp, și trecerea timpului trebuie, cumva, să 
consume spațiu. 

2540. Ca să atingi un scop trebuie, din când în când, să-l ignori. 

2541. Ca și în dragoste, în politică trebuie să uiți de tine. 

2542. Imposibilitatea nu poate exista decât ca una dintre posibilități. 

2543. Bunăvoința se acordă întotdeauna din câștig. 

2544. În domeniul tău de expertiză, te consacră mai degrabă cei pe care nu-i concurezi. 

2545. Altruismul reciproc este o menajare reciprocă a egoismelor. 

2546. Cunoașterea este un concurs de îndoieli – câștigă îndoiala minimă. 

2547. În politică, ierarhiile se stabilesc pe criteriul puterii, în cunoaștere – pe criteriul 
semnificației. 

2548. Uitarea și moartea sunt sinonime, de aceea, pentru mulți, suntem morți încă în timpul 
vieții. 

2549. A te ruga înseamnă a-ți recunoaște o infirmitate. 

2550. Ipocritul condamnă la lumina zilei ceea ce a aprobat sub acoperirea nopții. 

2551. Dobândirea nemuririi e scumpă: trebuie să renunți la surpriza schimbării. 

2552. Intuiția sare direct la concept, rațiunea are nevoie de judecăți pentru asta. 

2553. Nu există oboseală decât relativă la o muncă: dacă vrei să te odihnești, schimbă munca. 

2554. Pentru pragmatic, nu e nevoie de înțelegere, ci doar de corelarea neînțelegerilor.  

2555. Intelligo, ergo sum. 

2556. A te simți rănit înseamnă a dezvălui un secret. 

2557. Trăiește fiecare zi nu ca și cum ar fi ultima, ci ca și cum ar fi prima. 

2558. Cu fiecare limbă care moare dispare o perspectivă asupra lumii. 

2559. Ilogicul are, desigur, logica sa. 

2560. S-a spus (Sartre) că alegerea înseamnă limitarea libertății. Trebuie adăugat: cu o excepție 
– când aleg libertatea. 

2561. Ca să te cunoști pe tine trebuie să devii schizofrenic. 

2562. Morala bazată pe reciprocitate este o afacere. 

2563. Cea mai mare utilitate o are cunoașterea inutilă. 



2564. Iubirea adevărată este iubirea care nu poate fi justificată. 

2565. A ajunge prea repede este tot un fel de întârziere. 

2566. A da sfaturi e un fel de a testa pe alții ceea ce ție nu ți-a reușit. 

2567. Numai marile spirite se pot depăși pe sine. Noi, ceilalți, facem ceva mult mai ușor – îi 
depășim pe alții. 

2568. Filosofii (Foucault) acuză că Iisus a sustras atenția de la sine și a îndreptat-o spre celălalt. 
Eu cred că a procedat corect – nu te poți cunoaște decât prin reflexia în alteritate. 

2569. Realul se hrănește cu posibilul. 

2570. Infatuatul își pipăie mereu infatuarea, de parcă și-ar pipăi buzunarul plin cu bani. 

2571. Nietzscheana devenire spre ceea ce ești este, de fapt, o predestinare, nu departe de cea 
calvinistă. 

2572. Există poezie acolo unde se amestecă nemiscibilele. 

2573. Flaneurismul în creația artistică este o eroare – aici este nevoie de program. 

2574. La fel ca știința, și arta pune ipoteze. Însă, doar știința și le distruge prin testare. 

2575. O diferență insurmontabilă în mod absolut între om și mașină este impredictibilitatea 
ambiguității limbajului uman. 

2576. Reculegerea spirituală e un soi de reducționism. 

2577. Paradoxurile logice de limbaj sunt generate de termenii care ocupă întreg „spațiul” 
semantic: întotdeauna, niciodată, nimic, totul etc. 

2578. Unii sunt bolnavi toată viața de teama de a se îmbolnăvi. 

2579. Retrăirea unei amintiri lungește durata vieții. 

2580. Atâția cai au murit în războaie care nu erau ale lor! 

2581. Nimicnicia are drept ideal împiedicarea idealurilor celorlalți. 

2582. Nu răspund întrebării tale, ci întrebării la care am un răspuns. 

2583. Când vorbesc despre sinele meu, cine vorbește? 

2584. Numim ca să ordonăm. Dar ordinea, ea însăși, cum o numim? 

2585. Există o fericire mincinoasă (deși nu falsă): ajustarea așteptărilor după fapte. 

2586. Cunoașterea nu este altceva decât o inteligibilizare a imaginației noastre. 

2587. E întrucâtva curios cum, atât de puțini oameni punând în lume, atât de mulți alții pot lua 
din ea. 

2588. Progresul în înțelegere e de ordin secund: înțelegerea înțelegerii. 

2589. Baza poeziei nu e asemănarea (cum credea Foucault), ci contrarietatea. 

2590. Pentru viață este nevoie de antrenament, pentru moarte nu – când mori nu te 
concurează nimeni. 

2591. Impostorul de vocație consumă mai multă energie pentru a-și masca impostura decât 
pentru a scăpa de ea. 

2592. Buna credință atrage în mod natural suportarea nedreptății. 



2593. Libertarienii nu se înșală întru totul atunci când reclamă ierarhia socială – numai 
diferența cauzează eliminarea diferenței. 

2594. Euristica te ajută să supraviețuiești, cunoașterea cauzelor – să trăiești. 

2595. Frumusețea feminină și expresivitatea feminină sunt echivalente referențial. 

2596. Compasiunea e co-participare, mila e simplă constatare. 

2597. Crima supremă în societate nu este omuciderea, ci lipsirea de libertate. 

2598. L-am întrebat pe înțelept: „Care este sensul vieții?”. Mi-a răspuns: „L-ai aflat deja”. 

2599. Aforismul este un văl care descoperă un colț acoperind un altul. 

2600. Când vom înțelege conceptul de datorie, nu vom mai avea nevoie de Dumnezeu. 
 


