2601. Moartea este grațierea condamnării la viață.
2602. Intenția este mai relevantă decât tentativa, tentativa este mai relevantă decât fapta.
2603. Când mă minți, mă izgonești din lumea ta.
2604. Viața ne învață cum să facem ceva ce nu vom mai avea niciodată prilejul să facem.
2605. Surpriza supremă? Contemporanii noștri – nu ne-am fi închipuit pe nici unul dintre ei.
2606. Disciplina adevărată este o specie de voluptate.
2607. Istoria este exemplul cel mai frapant de înlocuire a faptelor cu hermeneutica lor.
2608. Cinismul este suspinul care precede izbucnirea în plâns.
2609. Inferența logică este o combinare sintetică de tautologii.
2610. Politicianul le dă oamenilor ce vor – omul de stat le dă ce trebuie.
2611. Într-o cădere de acord fiecare pierde ceva, dar câștigă dreptul de a nu mai pierde de
acum încolo.
2612. Numărul dezamăgirilor măsoară măreția idealurilor.
2613. Corupția privatizează statul.
2614. A dat foc pădurii și-a scăpat tocmai copacul pe care voia să-l ardă.
2615. Facem sfinți ca să ne justificăm greșelile spunând – noi nu suntem sfinți.
2616. Bătaia de joc nu e un atac, ci o apărare.
2617. De dragul omului, democrația nu poate fi evitată, de aceea este mimată.
2618. Ritualul e o minciună auto-reflexivă.
2619. Statul este bogatul suprem – poate face oricând rost de oricâți bani.
2620. A obliga pe cineva să fie liber înseamnă a-i restrânge libertatea.
2621. Prostul nu sesizează relevantul – altfel poate fi o persoană foarte inteligentă.
2622. Intuiția e senzația intelectului.
2623. Important e nu să știi multe, ci să înțelegi mult.
2624. Identitatea nu poate fi concepută decât în preajma alterității.
2625. Faimoasa maximă a lui Protagoras s-a confirmat cel mai mult în poezie.
2626. Omul l-a creat, timp de mii de ani, pe Dumnezeu. De aceea nu a avut timp să se creeze
și pe sine.
2627. A gândi un lucru înseamnă a-l institui ca posibilitate.
2628. Când mă-ntrebi, mă iei tovarăș pe drumul tău.
2629. Când urăști, trăiești pentru obiectul urii, când iubești – trăiești pentru tine.
2630. Sfințenia – o graniță subțire între fatalism și înțelepciune.
2631. La izvor să nu vii să iei apă cu butoiul.
2632. A conduce statul înseamnă a-ți împrumuta viața celor conduși.
2633. Vârtejul este hora aerului.

2634. Există două teritorii în care scapi de tirania discursivității: al copilăriei și al poeziei.
2635. Inconceptibilul poate fi făcut de oricine, eroul face inconceptibilul despre care știe că
este inconceptibil.
2636. Nu există dreptate în afara libertății, dar există libertate în afara dreptății.
2637. Așa cum există bocitori de profesie, există și lăudători de profesie.
2638. Când în literatură apare ceva nou, toți criticii așteaptă să vadă cine riscă primul să se
pronunțe.
2639. Nu există de-mitizare, ci doare re-mitizare.
2640. Politicianul logician are un avantaj față de concurenți – cunoaște principiul ex falso
quodlibet.
2641. Cu mitul său al peșterii, Platon arată că acceptă particularizarea, dar respinge
generalizarea.
2642. Nedreptatea nu te poate atinge, dreptatea – nici atât, deci supărarea este imposibilă.
2643. Drumul autentic nu se scurtează parcurgându-l, ci se lungește.
2644. Memoria este dresorul timpului.
2645. Posteritatea are o singură grijă – să-ți pună o ramă.
2646. Ignoranța te explică, dar nu te justifică.
2647. Mai où sont les flammes d’antan?
2648. Și banul furat e ban muncit.
2649. A-i aminti cuiva că i-ai făcut un bine înseamnă a i-l lua înapoi.
2650. Dacă vrei să fii aproape de soția ta, luați amândoi autobuzul.
2651. Din punct de vedere psihologic, orice dimineață e o surpriză.
2652. Pentru conceptul de eternitate, durata nu este un predicat.
2653. Regretul e un non-sens nu pentru că nu mai poți schimba nimic, ci pentru că n-ai fi putut
schimba nimic.
2654. Divagația e flaneurismul discursului.
2655. În ciuda pudibonderiilor de salon, există destule cazuri în care scopul justifică (deci,
scuză) mijloacele.
2656. Dacă stai mult timp într-o vizuină, să nu te miri că-ți vor crește gheare.
2657. Există o boală a instituțiilor: abuzul de abuz.
2658. Unii (Derrida) susțin că scrisul a apărut înaintea vorbirii. Alții (Condillac) susțin că dansul
a apărut înaintea vorbirii. Dar și scrisul și dansul au nevoie de o vorbire interioară,
anterioară ambelor.
2659. Neglijența în a fi neglijent te transformă într-o persoană responsabilă.
2660. Din punct de vedere stilistic, Al Capone a fost prins în mod metonimic.
2661. Tentația este odrasla curiozității.
2662. Imperiile cresc din rațiuni economice și decad din rațiuni culturale.

2663. Suma logică dintre înțelegerea sintetică și cunoașterea analitică este constantă.
2664. Pentru a fi performant, omul politic trebuie să fie miop.
2665. Faptul amintirii creează faptul amintit.
2666. Să faci binele aceluia care nu ți-l poate întoarce.
2667. Scopul guvernului se realizează doar dacă devine scop al guvernaților.
2668. Loialitatea este bijuteria coroanei persoanei morale.
2669. Nu „a mai trecut o zi din viața lumii”, ci „am mai cunoscut o zi din viața lumii”.
2670. Întunericul e o lumină pe care ochii nu o recunosc.
2671. În judecată, noi nu am depășit, încă, nivelul comparației.
2672. Alegerea e imposibilă fără regretul care o însoțește.
2673. Poezia este o arheologie a tristeții.
2674. Fragmentariștii (și în artă, și în filosofie) sunt niște sistemiști ratați.
2675. Cele mai neizbutite încercări discursive sunt despre viitor.
2676. Când afirm „x nu există”, afirm deja contrariul.
2677. Frumosul și urâtul sunt deopotrivă îndreptățite la sublim.
2678. Calea de mijloc este, uneori, justificabilă ca metodologie, dar niciodată ca metodă.
2679. Nu știu dacă stigmatul este proscriere sau notorietate.
2680. Moartea este imanentă ca eveniment și transcendentă ca stare.
2681. Dintre toate propunerile de investigație filosofică a poeziei, probabil fenomenologia este
cea mai adecvată.
2682. Condiția autentică de dascăl este validată într-un singur fel: când dascălul este depășit.
2683. Norocul nu este relevant pentru valoarea umană, dar este crucial pentru recunoașterea
ei.
2684. Abstractizarea este drumul de la cunoaștere la înțelegere.
2685. Omul nu s-a dezvoltat cognitiv pentru că e fragil, ci exact invers.
2686. Poezia trebuie să mintă pentru a ne spune adevărul.
2687. Nu-l saluta pe cel pe care-l întreci – ai milă, furișează-te pe lângă el.
2688. Scrie în fiecare zi un aforism – vei învăța să fii concis.
2689. Poezia este o ceață străvezie aruncată peste lume – nu obturează lumea, dar nici n-o
relevă în sine, o recreează.
2690. Dobândirea mântuirii este de tip prometeic, nu de tip christic.
2691. Pentru a încuraja pe cineva nu-i ascunde pericolul, ci relevă-i-l.
2692. Încercarea de a scăpa de utilitate – de exemplu, în estetică – este zadarnică. Protagoras
ne-a condamnat la utilitate.
2693. Există o contingență necesară – atunci când necesitatea își ia o pauză.
2694. O grijă care capătă un nume este o grijă anihilată.

2695. Adevărata poezie trebuie să tacă, nu să vorbească.
2696. Intenționalitatea creează pata oarbă a conștiinței.
2697. Ne amintim ceea ce suntem.
2698. Dumnezeul deist un simplu experimentator.
2699. Cea mai pioasă trecere prin cimitir are în subconștient o trecere pe sub arcul de triumf.
2700. Dacă, după ce ai citit o poezie, nu simți nevoia să închizi ochii, nu ai citit o poezie.

