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NEUROȘTIINȚĂ 
  
Un neuron înseamnă conștiența că trebuie să te hrănești. 
Doi neuroni: mișcare. 
De câți ai nevoie pentru a putea recrea paradisul? 
Nu știu, n-am de unde. 
Dacă eu sunt eu, el nu va fi niciodată. Dacă eu sunt niciodată, el va fi mereu… 
Va fi mereu 
mișcarea fantomatică ce topește rațiunea, 
lumina morbidă ce hrănește răbdarea în infern, 
singura forță structurabilă din univers 
ce sfidează timpul, spațiul, forma, 
demonstrând, la rescriere, 
cât de limitat este graiul omenesc. 
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DIFERENȚE DE POTENȚIAL 
  
Cu un cablu roșu și unul negru 
îmi agăț un voltmetru de aură 
și aștept. 
  
Membrana vibrează, 
dispozitivul o ia razna, 
neașteptata piesă ajunge la frecvența 
semnului de întrebare 
al continuității fluctuației sentimentale 
ce urmărește portativul. 
  
Acul aparatului 
se dă cu capul de pereți, 
intensitatea sonorului 
invadează canalele, 
ajungând, 
din ce în ce mai adânc, 
în țesutul cenușiu al gândirii mele. 
Deși pixul aleargă, 
creierul zace inconștient. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mentiune:	Păscuţ	Walter	Matei	
Clasa	a	IX-a	
Liceul	Teoretic	ȘCOALA	EUROPEANĂ	Bucureşti	
Profesor	coordonator	Ștefan	Daniela	
	
A-TINS… 
  
Închid ochii 
nu aud nimic, 
absolut nimic în afară de șirul muzical 
al memoriei mele blocate 
de spectacolul liniștii. 
  
Văd materie, energie, structură, emoție, 
pot să miros emoție, 
să inspir putere și să expir liniște. 
Îmi simt venele 
cum se inundă cu sânge, 
plămânii cum dansează, 
inhalând flori și suflând viață. 
  
Mă întorc ușor, 
analizând reacția mușchilor mei. 
  
Simt fiecare fibră 
cum se joacă cu celelalte striate, 
într-un întuneric imposibil de nepătruns, 
regenerându-mi gândirea 
numai pentru o clipă, 
cât să gust 
din ceea ce are de oferit 
bezna. 
  
Mă recuplez vizual cu înconjurul meu. 
Respir întunecimea. 
Eman lumina. 
  
Sunt călit într-un dans al scânteii, 
în focurile fulgerelor ce străpung simțirea. 
  
Îmi simt canalele gândurilor golite, 
secate de deflagrația sufletului meu 
ajuns la temperaturi 
ce pot topi conștiința. 
Muninn este izgonit cu o bătaie 
amenințătoare de aripă, 



Mentiune:	Păscuţ	Walter	Matei	
Clasa	a	IX-a	
Liceul	Teoretic	ȘCOALA	EUROPEANĂ	Bucureşti	
Profesor	coordonator	Ștefan	Daniela	
	
Hubinn rămâne singur, 
incapabil a mai zări ceva 
prin tulburea mare de gânduri, 
încețoșată de sentimentele 
ce explodează în particule reci, 
înfiorându-mi coloana cerebrală. 
Atingerea ei este citibilă doar în albul foii, 
în ochii reflectați în ecran, 
în umbra inimii, 
în flăcările zeiței Sol, 
în misterul zeului Màni. 
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IMPRECAȚIE 
  
Aruncă-mă în zăpadă! 
Fulg cu fulg îmi va acoperi 
mintea 
în frigul trupului 
și am să te privesc 
ca pe oricare alt muritor de rând. 
  
Leagă-mă-n ploaie, 
până când picăturile îmi vor descoperi oasele 
mâncate de vânt 
și tot un om ca oricare altul vei fi. 
  
Spânzură-mă-n Yggrasil, 
până când sângele mă va părăsi 
vaporizându-se în aerul 
ce odată îmi hrănea sufletul… 
  
Dar 
nu îndrăzni să speri că, 
întorcându-mă în lumea mea, 
voi vedea lumina zilei de mâine. 
Nostalgia îmi va înjunghia trăirea 
cu pumnale de alamă 
clipă cu clipă, 
întorcând în mine 
ceea ce odată 
au fost clipele paradisului meu, 
ceea ce odată 
a fost desfigurarea nevăzutului dincolo de nefericire. 
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TEST GRILĂ 
Ce este cerul? 

1. un posibil asaltant 
2. o adunătură de suflete agățate de stele norocoase 
3. o suprafață luminată intens 
4. o barieră pe care ne-o impunem singuri 
5. orașe pe care le privim de dedesubt 
6. garderoba în care se costumează îngerii înainte de a se naște pe Pământ 

  
Cine-i presiunea? 

1. un ceas cu tonometru 
2. cei din jur 
3. cearta dintre timp și idealuri 
4. încercarea de a-ți aminti nelimitatul într-un timp limitat 

  
Cum se formează ploaia? 

1. fără comunicare 
2. când norii au ținut prea mult în ei 
3. din lacrimile celor ce n-au știut să fie 
4. strivind visuri în teascul cerului 
5. umplând până la refuz stropitoarea vieții 

 
 


