
3901. Poezia autentică se scrie singură (asta numesc unii inspirație).  

3902. Cea mai dificilă manifestare a omului este manifestarea etică – neavând martori, nu aduce 

nici un beneficiu. 

3903. Ca și poetul, aforistul trebuie să vadă altfel decât vede toată lumea. 

3904. Există o aforistică limerick-iană (de altfel, subtilă). 

3905. Jumătate dintre cei care se comportă modest au toate motivele s-o facă. 

3906. Implicarea și-aduce întotdeauna resursele cu ea. 

3907. Natura umană are o nucă tare pe care condiția umană nu a reușit s-o spargă, încă: apetența 

pentru dominație/putere. 

3908. Așa cum se distinge între scriitori de articole științifice și cercetători, la fel se poate distinge 

între scriitori de poezie și poeți. 

3909. Non multa sed multum ignoră, totuși, serendipitatea, care cere multa. 

3910. Nu confer nici o utilitate căii de mijloc – cu excepția relațiilor inter-personale ne-

semnificative. 

3911. Caut un cititor-critic, nu un critic-cititor. 

3912. Ca să poți fura idei, trebuie să fii tu însuți producător de idei. 

3913. Pentru externalitatea pozitivă pe care ne-o produc cu ciripitul lor, păsările cerului ar trebui 

să primească o rentă viageră. 

3914. Mare parte din nenorocirea lumii este furnizată de nerespectarea cuvântului dat. 

3915. Bifurcația fatală a omenirii s-a produs atunci când cultura a fost opusă naturii. 

3916. Socializarea prin sex este precum culturalizarea prin kitsch. 

3917. Sintagma „clasă politică” nu poate avea denotat, deoarece întreaga societate este, cu 

necesitate, politică. 

3918. Dacă ai căzut (sau ai fost doborât) nu te ridica imediat: învață, un timp, să vezi lumea și de 

acolo. 

3919. Inventarea lui Dumnezeu este la fel de importantă ca inventarea limbajului verbal. 

3920. Binele mai mare poate fi un rău, dar răul mai mic nu poate fi un bine. 

3921. Femeia nu vrea să îi fii loial, vrea să fie convinsă că îi ești loial. 

3922. Pe termen lung, totul este necesar. 

3923. De câte ori intru în cadă mă mir cum de apa cunoaște principiul hidrostatic al lui Arhimede. 

3924. O conștiență în care s-a născut și conceptul de nimic și cel de infinit, e sortită îndumnezeirii. 

3925. Există o răutate pasivă: lipsa de compasiune. 



3926. Ce mai nefericită, inutilă și nejustificată distincție conceptuală operată vreodată este cea 

dintre frumos și urât – orice există este, eo ipso, frumos. 

3927. Cu cât ești mai lucid, cu atât trăirea vieții este înlocuită cu reflecția asupra vieții. 

3928. Sursa datoriei este responsabilitatea. 

3929. Dumnezeu a fost inventat pentru a ne contabiliza suferințele. 

3930. A vorbi înseamnă a te angaja. 

3931. Jumătate din adevărul trecutului este inventat de prezent. 

3932. Nu se pot cumpăra: iubirea, credința și respectul. 

3933. În diplomație, claritatea este direct proporțională cu ambiguitatea. 

3934. ADN-ul rudeniei în tribalismul modern este interesul. 

3935. Poezia este apa care udă rădăcina sufletului. 

3936. Libertatea este mai mult decât un drept al omului – este o îndreptățire. 

3937. Minciuna e ca îmbrăcămintea femeii – mai mult dezvăluie decât ascunde. 

3938. Prin forța lucrurilor, cei mai mulți impostori se găsesc în două instituții: în politică și în 

religie. 

3939. Adevărata solitudine este cauzată de agantropie, nu de mizantropie. 

3940. Inconsecvența consecventă este mai productivă decât consecvența inconsecventă. 

3941. A-ți arăta bucuria este la fel de umilitor ca a-ți arăta durerea. 

3942. Biserica este un han unde trag oamenii osteniți de temporalitate. 

3943. Cu cât îmbătrânesc devin mai mulțumit de mine însumi. 

3944. Majoritatea oamenilor mari nu sunt meritați de contemporani – mare parte dintre ei, nici 

de posteritate. 

3945. Când ai de spus un adevăr important, spune-l în șoaptă, să-l audă numai cel foarte atent. 

3946. Lumea este modificată de întrebările care i se pun, nu de răspunsurile care i se dau. 

3947. Distincția dintre a te îndrăgosti și a iubi e aceeași ca distincția dintre a plăcea și a avea 

nevoie. 

3948. Principala bogăție a vieții constă în suferința trăită. 

3949. Ciudat, nu mi-l pot închipui pe Iorga tânăr, nici pe Eminescu bătrân. 

3950. Peste un anumit prag, reglementarea de jure acționează ca o de-reglementare de facto. 

3951. Diferența dintre succes și ratare este dată de știința de a te opri. 

3952. Într-o poezie, versurile sunt trăsături de penel pe un portativ. 

3953. Ești sărac nu pentru că nu ai ce-ți dorești, ci pentru că-ți dorești ce nu ai. 



3954. Singurătatea nu te unicizează (cum credea Cioran), ci te dizolvă. 

3955. O societatea perfect dreaptă n-ar fi putea fi percepută ca atare din interior. 

3956. Există o prostie strategică, pe care o pot experimenta doar cei mai inteligenți dintre noi. 

3957. Gândul – această pasăre care zboară prin înăuntrul nostru. 

3958. Înainte să înveți să faci, faci ca să înveți.  

3959. Moartea unui gând e mai tragică decât moartea unei galaxii. 

3960. Încăpățânarea nepatologică este o formă de disperare. 

3961. Mulți sunt nerecunoscători pentru că văd recunoștința ca pe o îndatorare. 

3962. Cerșetorul autentic nu cere mai mult decât are nevoie, altfel se neagă pe sine. 

3963. A convinge pe cineva de adevărul tău înseamnă să-l izgonești dintr-o credință. 

3964. Tragedia supremă a vieții este că Universul nu are nici un scop cu ea. 

3965. Dacă nu e nici un munte în jur, orice deal se crede munte. 

3966. Promisiunea vieții după moarte a blocat multe reușite individuale. 

3967. A da nume înseamnă a crea existența, a da semnificații înseamnă a o cunoaște. 

3968. Cer iertare pentru tinerețea mea, cer răbdare pentru bătrânețea mea. 

3969. Drumul lung și ușor poate aduce mai puțin decât drumul scurt și greu. 

3970. Defectele unui om mare sunt mai relevante decât calitățile unui om mic. 

3971. Compasiunea care se revendică din caritate este mai rea decât lipsa de compasiune. 

3972. Libertatea de alegere elimină alegerile proaste. 

3973. Din punct de vedere logic, slăbiciunea este o încălcare a premisei majore în silogism. 

3974. Proștii ajung de obicei în funcții de conducere pentru că înțelepții nu doresc să-și piardă 

timpul cu asta. 

3975. Moriatur, ergo sum. 

3976. Înțelepciunea e o raționalitate non-inferențială. 

3977. Fundamentarea maximă a unei idei transformă ideea în tautologie. 

3978. Etimologic, poezia înseamnă construirea unei imagini poetice lucrând asupra cuvântului. 

3979. Un politician care urmărește să se căpătuiască din banii alegătorilor va fi votat de alegătorii 

care urmăresc același lucru. 

3980. A fi sincer cu cineva înseamnă a crede în coincidența scopului tău cu al lui. 

3981. Buna intenție iresponsabilă este mai periculoasă decât reaua intenție responsabilă. 

3982. Nu-ți pune prea des ordine în gânduri – dezordinea lor e sursă de multe idei originale (și în 

știință, și în artă, poate mai puțin în politică, dar nu sunt sigur). 



3983. Prostul de rea-credință e demn de dispreț, cel de bună-credință e demn de milă. 

3984. Deosebirea dintre natură și cultură constă în dreptul la viață, proclamat de cultură. 

3985. Finanțările pentru cercetare, greșit direcționate, sunt salvate de serendipitatea 

cercetătorilor. 

3986. A-i spune unei femei că e frumoasă, e un compliment – a-i spune unui bărbat că e frumos, e 

o înjurătură. 

3987. Timpul e un râu care curge în albia numită spațiu. 

3988. A fi creativ într-un domeniu presupune un anumit grad de ignoranță privind acel domeniu. 

3989. Din când în când, fii leneș, pentru ca ideile bune pe care le-ai pierdut să te ajungă din urmă. 

3990. A face o alegere înseamnă a fi adjudecat, deci indisponibilizat, de alegerea făcută (câtă 

dreptate avea aici Sartre!). 

3991. Stângăcia unui stângaci ar trebui să fie numită...dreptăcie. 

3992. Poți fi la fel de dezamăgit și atunci când îți sunt depășite așteptările. 

3993. Peste un anumit prag, premiul și sancțiunea sunt echivalente – nu mai au nici un impact. 

3994. Nu există poeți mari, numim astfel poeții autentici. 

3995. Criteriul cui prodest hoc ar trebui înlocuit cu criteriul quid hoc. 

3996. Sentința finală (sentința fără apel) este apanajul întâmplării. 

3997. O societate absolut dreaptă ar fi nefuncțională, pentru că ar elimina nedreptățile 

avantajoase. 

3998. A căuta eficiența în acțiunea morală este ca și cum ai căuta dragostea într-un contract 

conjugal. 

3999. Creativitatea implică simțul completitudinii – până nu percepi o lipsă nu poți crea nimic. 

4000. Încă nu se înțelege că prostia și inteligența sunt compatibile – doar prostia și înțelepciunea 

nu sunt astfel. 


