
2701. Poezie n-ar trebui să scrie decât bătrânii. 

2702. Dreapta măsură este bățul cu care ne corectează natura. 

2703. Viața este un somn (scurt) al inconștientului nostru. 

2704. Elementul comun al instituției și magiei este ritualul. 

2705. Adevărata reușită nu e atingerea scopului, ci învingerea temerii că nu-l vei atinge. 

2706. Nașterea intenției înseamnă trecerea de la psihologie la etică. 

2707. Mama – supremă și inconceptibilă in-diferență (Schelling) între sine și alteritate. 

2708. Împăcarea cu sine e posibilă doar în țara copilăriei. 

2709. Visul e imaginație, reveria e fantezie. 

2710. Qualia esteticii poate fi definită doar poetic. 

2711. Poezia e un trup de lut căruia cititorul îi insuflă spirit. 

2712. Te opresc doar obstacolele pe care le vezi. 

2713. Adevărul ne-utilitar e un adevăr al celui utilitar. 

2714. Selecția naturală este un experimentator genial, dar nebun (sau invers). 

2715. Poziționalismul lui Wittgenstein a umanizat logica. 

2716. Cu cât cunoști mai multe limbi străine, cu atât îți cunoști mai bine limba nativă. 

2717. Spune-mi cine îți cruță timpul, ca să-ți spun cine ți-e prieten. 

2718. Amintirea este o minciună din ce în ce mai convenabilă. 

2719. Știința instituie, arta constituie. 

2720. Când decid, mă substitui necesității. 

2721. Și totuși, există un bine a-moral: o femeie frumoasă. 

2722. În poezie intri laic, dar din poezie ieși religios (în sensul hegelian). 

2723. Funcția principală a contemporanului – să te împiedice să-l depășești. 

2724. A învăța să mori e ușor – e suficient să privești zilnic apusul de soare. 

2725. Orice sinucidere este un enunț. 

2726. Poetul care nu filosofează e ca preotul care nu se roagă. 

2727. Știința inventează, matematica doar descoperă. 

2728. Prevalența libertății în fața vieții nu e o concluzie discursivă, ci una estetică – există 
păsări care se sinucid în colivie. 

2729. Dacă trăiești, oricât de puțin, în gândul cuiva, a meritat să-ți asumi viața. 

2730. Mântuirea și moartea sunt la fel de personale și la fel de ne-chestionabile. 

2731. Cea mai autentică singurătate o trăiești atunci când iubești, pentru că doar atunci te 
temi de ea. 

2732. Am adormit și m-am luat în stăpânire. 

2733. Bineînțeles că viitorul ți-l faci singur. Cu o condiție – să n-ai un plan pentru asta. 



2734. Cu fiecare aforism pe care-l scriu devin tot mai confuz. 

2735. Moartea nu egalizează oamenii, ci dimpotrivă – îi ierarhizează. 

2736. Gânguritul unui copil e o poezie pe care copilul o va scrie mult mai târziu. 

2737. Superba intuiție filosofică a lui Wittgenstein privind decisivitatea contextului a devenit 
armătura întregii teorii cuantice. 

2738. Moneda este un catalizator în sensul chimic (propriu) al termenului. 

2739. Probabil, Marx este reformistul revoluționarilor și revoluționarul reformiștilor.  

2740. Ca absență a așteptărilor, fericirea este accesibilă îndeosebi dezamăgiților. 

2741. Casa noastră e în stele (avem aceiași atomi ca ele) dar nu mi-aș vizita locurile natale. 

2742. Iscusința este o inteligență care nu are răbdare. 

2743. În istorie, inventarea luminii artificiale a avut un impact mai semnificativ decât 
inventarea agriculturii. 

2744. Conștiința faptului că și mâine e o zi a dus la multe renunțări. 

2745. Complicitatea înlocuiește compromisul atunci când trebuie să salveze o neputință. 

2746. Nu mă tem de minciună, ci de posteritatea ei (cred că asta a vrut să spună Nietzsche). 

2747. Din punct de vedere logic, în democrație, dictatura majorității nu poate fi combătută 
prin mijloace democratice. 

2748. Nu știu, între libertate și respectul de sine, care este conceptul mai primitiv. 

2749. Din partea celui puternic, toleranța este o indiferență, din partea celui slab – o 
mărinimie. 

2750. Materialul cu care lucrează arta poetică nu e cuvântul, ci semnificația lui. 

2751. Admir instinctul, dar respect înfrângerea lui. 

2752. Nemurirea va fi dobândită atunci când se va inventa o limbă a cărei gramatică să nu 
permită exprimarea timpului. 

2753. Credința funcționează ca o cetățenie – conferă drepturi și obligații. 

2754. Conceptul de fenomen la Kant a fost exprimat deja de maxima lui Protagoras – omul e 
măsura tuturor lucrurilor. 

2755. Viziunea e termenul mediu (uneori calea) între vis și proiect. 

2756. Remușcarea e un regret care cere penitență. 

2757. Lumea gândurilor este o lume elitistă, nu democratică. 

2758. Nu poți recunoaște dezordinea independent de un principiu de ordine. 

2759. Ideea artistică – un tremurat imperceptibil pe suprafața unui lac liniștit. 

2760. Poate că Dumnezeu a murit, dar omul va muri cu siguranță în momentul elucidării 
științifice a conștienței. 

2761. Sartre a avut dreptate – a fi liber înseamnă a renunța.  

2762. Obediența stârnește mai multă repulsie decât reușește opoziția să stârnească respect. 



2763. O minte confuză poate fi mai creativă decât multe minți clare, cu condiția ca mintea 
clară să dea atenție minții confuze. 

2764. Echilibrul este o tendință permanentă spre Fata Morgana. 

2765. Reitatea timpului (Bergson) ne-a răpit libertatea reveriei. 

2766. Există un prag al competenței estetice peste care contemplarea senzorială a operei de 
artă devine cercetare științifică. 

2767. Inocentul este un ignorant care-și ignoră ignoranța. 

2768. Întunericul este absența luminii, dar lumina nu este absența întunericului. 

2769. A avea nu semnifică a fi, dar a fi semnifică a avea. 

2770. Fără comunitaritate, socialitatea se destramă. 

2771. Căutăm ordinea fiindcă ne temem de singurătate – ordinea este un companion 
indispensabil naturii umane. 

2772. Titanismul lui Eminescu a generat un complex Eminescu în literatura română, rezolvat 
prin două soluții – pastișarea, respectiv denigrarea poetului sublim. La adulare recurg 
numai cei ce nu-l înțeleg.  

2773. Există o inteligență imorală – populismul. 

2774. Răbdarea nu este o amânare, ci o asigurare. 

2775. Faptul (incontestabil) că adevărul lumii depinde de mine, în loc să mă bucure, mă 
întristează. 

2776. Cred că există un singur mister autentic în lumea noastră – întâmplarea. 

2777. Nevoia religioasă – adică nevoia de o instanță nechestionabilă – este un fel de 
pensionare intelectuală. 

2778. Dacă alegerea este liberă – atunci ea trebuie să fie irațională, iar dacă este rațională – 
nu poate fi liberă. 

2779. Aș vrea să numesc începutul complexității ca fiind cel mai simplu lucru care nu poate fi 
prins într-un model de predictibilitate. 

2780. Există și o libertate a explicației – abducția.  

2781. Teoria este o ordine instituită asupra lumii, pe care o siluiește să ascundă ceea ce teoria 
nu înțelege. 

2782. Minciuna este legătura dintre cognitiv și practic (în sensul kantian). 

2783. Șmecheria are succes datorită banalității ei – nimeni nu-i dă atenție. 

2784. Notorietatea este moneda calpă a valorii. 

2785. Ce ciudat – timpul irepetabil nu poate fi măsurat decât de evenimente repetabile. 

2786. Nu renunța de a atinge maximul doar pentru că după asta nu poate urma decât declinul. 

2787. Cel mai adesea alungăm de lângă noi persoana cea mai utilă – cea care ne critică. 

2788. Probabilitatea e o posibilitate cu…pile. 

2789. Nevoia de metafizică nu e o nevoie cognitivă, ci una religioasă. 

2790. Izvorul tragismului existenței umane e conștiența. 



2791. Ai devenit înțelept atunci când ai aflat că nu ești înțelept. 

2792. Întrucât mă lingușești, nu te-am convins. 

2793. Nelegat de utilitate, adevărul devine evanescent. 

2794. Singura entitate din Univers care s-a conformat dictonului „cunoaște-te pe tine însuți” 
este ADN-ul. 

2795. Din punct de vedere logic, anamneza platonică duce la amintirea că ai fost, cândva, 
Dumnezeu. 

2796. Simetria – baza tuturor științelor – este contradictorie cu principiul primordial al nașterii 
lumii: asimetria. 

2797. A iubi înseamnă a te justifica. 

2798. Sinele – acest străin al cărui nume îl purtăm. 

2799. Post-modernismul este auto-referențial: îi lipsește reprezentaționalitatea. 

2800. Zăpada este fardul cu care se gătește Pământul. 
 


