
3201. Limbajul este un dans al cuvintelor, dansul este un limbaj al ne-cuvintelor. 

3202. Moda – un experiment condamnat la experiență. 

3203. Oamenii sunt doar o prismă – dintr-o infinitatea posibilă – prin care lumea își construiește 
o imagine. 

3204. Compatibilitatea nu implică non-contradictorialitatea, ci toleranța. 

3205. Imprecizia este secretul evoluției. 

3206. Cu destinul nu te poți întâlni – cât exiști, el nu există încă. 

3207. A blestema înseamnă a promite în numele altcuiva. 

3208. Diferența este un defect de fabricație a identității. 

3209. A ști ce nu știi implică să știi că știi. 

3210. Negația logică a lui niciodată nu este totdeauna. 

3211. Oamenii cumsecade trebuie să fie, prin definiție, cei mai feroce conservatori. 

3212. Democrația iliberală e perfect posibilă. Dezirabilitatea ei e altă problemă. 

3213. Dacă nu am ști că se cântă pe un Stradivarius, oare melodia cântată ar mai suna la fel? 

3214. Consider că cea mai înaltă abstractizare atinsă este inventarea noțiunii de nimic (zero). 

3215. Vântul este dansul aerului. 

3216. O decizie politică nu trebuie să fie optimă, ci sustenabilă. 

3217. Numim naivitate o credință neinformată. O credință necritică o numim religie. 

3218. Conform creștinismului, ne naștem toți cu cazier religios, căci toți trebuie să ne mântuim. 

3219. Contrar bunului simț, trecutul este cu mult mai incert decât viitorul. În schimb, cu 
prezentul lucrurile sunt mai simple – el nu există. 

3220. Viteza timpului este invers proporțională cu cantitatea de evenimente pe care le încape. 

3221. Arta este modul evoluției de a se juca cu oamenii. 

3222. În copilărie vedem lumea cu un ochi, la tinerețe cu doi și la bătrânețe cu trei.  

3223. Trans-umanismul nu este altceva decât evoluția omului folosind vehiculul culturii. 

3224. Din punct de vedere abstract, un imperiu este o oază de eterogenitate în deșertul 
omogenității. 

3225. Rugăciunea, adevărata rugăciune, ar trebui să fie de forma unui imn, nu a unei solicitări. 

3226. Trădarea este odioasă nu prin consecințele, ci prin premisele sale. 

3227. Metoda este certificatul de naștere al rezultatului. 

3228. Când intru în biserică, nu mă aștept să-l văd pe Dumnezeu, mă aștept să mă vadă el pe 
mine. 

3229. Accidentul – această cochetărie a necesității. 

3230. Teoriile științifice sunt picturile rupestre ale omului modern. 



3231. A iubi este o părăsire a sinelui. 

3232. Scriu nu pentru că n-am răbdare să-ți vorbesc, ci pentru că n-ai răbdare să mă asculți. 

3233. Reveria se înfiripă undeva între vis și rugăciune. 

3234. Știința de-minunează lumea. 

3235. De ambiție este nevoie periodic, ca de aerisirea camerei. 

3236. Echilibrul care nu conține în sine principiul dez-echilibrului este mortal. 

3237. Pescuitul nu este o praxiologie falsă, ci una mincinoasă. 

3238. Când ești premiat, nu înseamnă că ești înțeles, ci că ești comparat. 

3239. Pentru o pasăre, ciripitul este o problemă de supraviețuire, dar noi credem că este un 
omagiu care ni se aduce. 

3240. Nașterea unui politician se produce atunci când rolul său îi depășește statusul – altfel, 
rămâne un funcționar public. 

3241. Învățarea din istorie este posibilă, dar inutilă. 

3242. Antrenamentul, cu orice scop, este necinstit. Poate de asta curtea de jurați americană este 
formată din neprofesioniști. 

3243. Țelurile mari te așteaptă, doar cele mici sunt nerăbdătoare. 

3244. Suntem ceea ce am fost, vom fi ceea ce suntem. 

3245. Câinele îi este recunoscător și unui ticălos, dacă acesta îi dă zilnic de mâncare. 

3246. Poți pierde un război drept, dar nu-ți poți pierde dreptatea. 

3247. Receptarea frumuseții nu este cerebrală, de aceea nu este justificabilă. 

3248. Dintre toate frunzele care cad din copac, toamna, singur poetul vede frunza. 

3249. Nimicnicia omului va dăinui cât timp nu va accepta suprema măreție: cea a anonimatului. 

3250. Auto-victimizarea este întotdeauna prospectivă, nu retrospectivă. 

3251. Cea mai sigură justificare a acțiunii politice este servirea interesului național – nu poate fi 
niciodată verificată. 

3252. Adevărata poezie nu naturalizează lumea, ci o antropomorfizează. 

3253. Menirea artei este să ne mențină în teritoriul copilăriei. 

3254. În raport cu datoria, angajamentul este o simplă publicitate. 

3255. Ca și băncile, biserica temporală intermediază o relație care ar putea fi, altfel, directă. 

3256. Anturajul nu poate crea breșe în educație, doar le lărgește pe cele existente. 

3257. Ce am eu în comun cu tine nu coincide cu ce ai tu în comun cu mine. 

3258. Optimizarea și evoluția sunt contradictorii – ultima implică eroarea de optimizare. 

3259. Cel mai ingenios motor inventat de natură: inter-acțiunea. 

3260. Ca indiscutabile, indiscutabilul clar și indiscutabilul neclar sunt indiscernabile. 



3261. Moralul subzistă la dimensiuni mici – la dimensiuni mari devine nerelevant. 

3262. Morala și memoria sunt „produse” locale – despre Calea Lactee nu va exista nicăieri nici o 
informație. 

3263. A instiga nu înseamnă a da foc, ci a sufla oxigen peste un jeratec existent. 

3264. De la solidaritate la cârdășie se trece la fel de inobservabil ca de la picoteală la somn. 

3265. Nu-mi spune ce să fac, spune-mi ce să nu fac. 

3266. Tăcerea nu te face înțelept, dar înțelepciunea te face să taci. 

3267. A fi spiritual înseamnă a fi superficial părând profund. 

3268. Morala are la fel de puțin de-a face cu cunoașterea pe cât are afecțiunea de-a face cu 
raționalul. 

3269. Mă mir, deci înțeleg. 

3270. Firul Ariadnei nu te conduce la țintă, ci la punctul de plecare. 

3271. Zădărnicia nu se referă la insuficiența mijloacelor, ci la ne-relevanța scopului. 

3272. O lume de roboți nu ar putea funcționa, deoarece nu ar putea împărți nici un întreg la 3. 
Oamenii pot. 

3273. La întrebarea „Ce este singurătatea?”, răspund: o stare de plinătate în care nimic exterior 
nu mai încape. 

3274. Simțul dreptății sociale se revendică din empatie, adică din a-rațional. 

3275. Vina de a te fi născut e pedepsită cu condamnarea la moarte. 

3276. Măreția unui poet e dată de saltul în artisticitate pe care l-a făcut în epoca lui. 

3277. Politicianul știe că și-a făcut datoria doar atunci când este renegat de cei în beneficiul 
cărora a lucrat. 

3278. Instrucția poate augmenta cultura, dar doar cultura poate convoca instrucția, pentru că îi 
este anterioară și logic și cronologic. 

3279. Bogăția și sărăcia nu sunt stări de fapt, ci stări de spirit. 

3280. Când tinerețea este convocată ca argument, înseamnă că nici un alt argument nu este 
disponibil. 

3281. Arta și știința au o menire comună: să ordoneze lumea. 

3282. Când îți impun voința mea, te stăpânesc – când îmi accepți voința, te întovărășesc. 

3283. Ambiția apare atunci când scopul se transformă în mijloc. 

3284. Termenii sunt certificatele de stare civilă ale conceptelor. 

3285. Iluzia generată de știință este indiscernabilă de iluzia procurată de artă. 

3286. Este imposibil să te temi de inevitabil. 

3287. Faptele bune sunt observate doar atunci când lipsesc. 

3288. Sarcina fundamentală a filosofiei este stabilirea întrebărilor care pot fi puse. 



3289. Binele, ca și dreptatea, scapă de sub imperiul utilitarismului. 

3290. Orice artă e un exercițiu de nesinceritate. 

3291. Un șef care este mai competent decât consilierul său, ar trebui să facă rocada cu acesta. 

3292. Democrația este mult mai lentă în progresul material, dar e mai productivă în cel moral. 

3293. O femeie pe care ai respins-o nu te va urî, te va distruge. 

3294. Eroarea este un formidabil izvor de creativitate. 

3295. Poți să-nveți a învăța, dar nu poți să-nveți a înțelege. 

3296. A promite înseamnă a influența destine. 

3297. Un muzeu e un mormânt cu acces public. 

3298. Caritatea guvernamentală ar trebui finanțată doar din domeniul privat al statului. 

3299. Disprețul nu e negația logică a admirației, ci a respectului. 

3300. Aștept o teorie a relativității în care durata să fie constantă, iar viteza luminii variabilă. 
 


