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REZULTATELE  

CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PICTURĂ 

„ALECU IVAN GHILIA”, EDIȚIA A VII-A, 19 MAI 2017  

Festivitatea de premiere a Concursului Național de creație Literară și Pictură „Alecu 

Ivan Ghilia”, concurs cuprins în CAEN 2017, domeniul interdisciplinar, poziția 15 a avut 

loc pe 19 mai 2017 la Liceul Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni. 

Echipa de proiect: 

Coordonatori: 

- profesoara Grădinariu Violeta și directorul Dohotariu Dumitru Viorel 

Membrii: 

- directorul adjunct Gheorghiescu Dorin, ing. Nistor Marius, secretarul-șef Ragazan 

Ioan, bibliotecara Grigoraș Daniela și laborant Aostăcioaei Maricela. 

La această ediție au participat elevi din 21 de județe ale țării, respectiv: Arad, Argeș, 

Galați, Maramureș, Vâlcea, Constanța, Botoșani, Vrancea, Dolj, Teleorman, Bihor, Bucu-

rești, Ilfov, Vaslui, Suceava, Covasna, Iași, Neamț, Călărași, Buzău, Bacău. Au fost acor-

date trofeul, premii și mențiuni pe secțiuni. 

 

Trofeu: Iakab Georgia, Școala Gimnazială „Dimitr ie Cantemir” Oradea, 

Bihor, clasa a VII-a, profesor îndrumător Turcu Amalia 

Secțiunea creație literară gimnaziu: 

Premiul I: Lupașcu Teodora, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Boto-

șani, clasa a VII-a, profesor îndrumător Cojocariu Gina Emanuela; 

Premiul al II-lea: Cojocaru Cr istian Marian, Școala Gimnazială nr . 4 Râm-

nicu Vâlcea, clasa a VII-a, profesor îndrumător Coreandea Daniela; 

Premiul al III-lea: Văleanu Teodora, Școala Gimnazială „Alexandra  

Nechita” Vaslui, clasa aVIII-a, profesor îndrumător Lupu Elena. 
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Secțiunea creație literară liceu: 

Premiul I: Mihalea Cr istian, Colegiul Național „Ion Neculce” Bucu-

rești, clasa a XI-a, profesor îndrumător Aronescu Maria Daniela; 

Premiul al II-lea: Tulbure Bianca, Colegiul Național „Frații Buzești”, 

Craiova, Dolj, clasa a IX-a, profesor îndrumător Irina Căpățînă; 

Premiul al III-lea: Cornea Cosma Maria Lar isa, Liceul Teoretic 

„Duiliu Zamfirescu” Odobești, Vrancea, clasa a X-a, profesor îndrumă-

tor Temelie Florentina Mădălina 

 

Secțiunea desen/pictură gimnaziu: 

Premiul I: Barbacar iu Alexandra, Școala Gimnazială „Mihail Kogălni-

ceanu” Dorohoi, Botoșani, clasa a VIII-a, profesor îndrumător Clisu 

Adina; 

Premiul al II-lea: Vasile Antonia, Liceul de Arte „Nicolae Tonitza” , 

sector 1, București, Județul Ilfov, clasa a VII-a, profesor îndrumător 

Crețu Lucica; 

Premiul al III-lea: Frătean Ioana, Liceul Teoretic „Mihai Veliciu”, 

Chișineu-Criș, județul Arad, clasa a VIII-a, profesor îndrumător Badea 

Cristina. 

 

Secțiunea desen/pictură liceu: 

Premiul I: Dimosthenous Ioanna, Liceul de Arte Plastice „Nicolae To-

nitza”, sector 1, București, Ilfov, clasa IX-a, profesor îndrumător Crețu 

Lucica; 

Premiul al II-lea: Mȕler  Paula Renata, Liceul „Regina Maria” Doro-

hoi, Botoșani, clasa a XI-a, profesor îndrumător Foca Alina; 

Premiul al III-lea: Creța Alexandra, Liceul de Ar te Plastice „Nicolae 

Tonitza”, sector 1, București, clasa a X-a, profesor îndrumător Crețu 

Lucica. 

 

La eveniment au participat profesori îndrumători, membrii juriului, domnul 

inspector Varvariuc Romică, mestrul Alecu Ivan Ghilia, scriitorii Gabriel Alexe, 

Nicolae Corlat, Cezar Ciobîcă, primarul comunei Șendriceni Dohotariu Marin, 

viceprimarul comunei Șendriceni Prozoreanu Dănuțu, primarii comunelor înveci-

nate, directori de școli.  

Mulțumim sponsorilor concursului. 
 

Coordonator concurs: prof. Grădinariu Violeta  
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Motto: Libertatea unui om este nemărginită, iar gândurile sale pătrund secretele din regatul  

timpului, rătăcit prin vreme (trofeul concursului) 
IAKAB GEORGIA 

CLASA A VII-A 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 

LOC. ORADEA, JUD. BIHOR 

PROF. COORD. TURCU AMALIA 
 

O să-ți fotografiez chipul prăfuit , zeitate aparte, să mă blesteme soarta, 

Că timpul e un tragic hidos, dezvăluit de muribunzii lumii, 

Iar eu îl transform în arta nimănui, sublimă pentru viață... 

De ce acești oameni nu înțeleg că timpul e o seacă artă, nevinovată,  

Fără pic de sens pentru cei ce nu cred în el... sau în al său chip de înger perfid? 

 

Cioplită trecerea prin viață, cu douăsprezece numere atât de importante pentru un 

actor sărac, 

Crezi că el s-a îndrăgostit cândva de cineva, încât să vadă timpul, tânjind, mima 

după zi și noapte 

Confident sărman, ce există după noapte? Căci ziua s-a săturat să se arate, 

Iar noaptea călăuzește din nou stelele, să nu se piardă în haos. 

 

Buze, suflați secretele minutelor și isprava secundelor fugind! 

De ce toți te cred un strigoi atât de urât și crud? 

Nu vezi că traduci ce limba mută nu are habar să expună? 

Nu observi toamna inimii mele că iar cade, risipindu-se-n golurile tuturor pământu-

rilor? 

 

Nu mai lovi trecutul, ca un soldat, cerând morții să-l ia mai devreme! 

Viitorul lor e catastrofă, al meu posibil e plin de atâtea piane șubrede 

Și o zână dansând printre ele, fără grijă 

Care e timp... și ce nume spune că are? 

Cine ești și ce cântec are dansul tău aparte?... 

Rătăcit prin vreme mă găsesc... 

 

 

 

 

 

CREAŢII LITERARE 
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Carul naturii verzi, încărcând întuneric în fum lăptos 
IAKAB GEORGIA 

CLASA A VII-A 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 

LOC. ORADEA, JUD. BIHOR 

PROF. COORD. TURCU AMALIA 

 

Carul naturii verzi, încărcând întuneric în fum lăptos. 

Noapte de vară răcoroasă, ațipind șoaptele celor dintâi  stele posomorâte... 

Tragic soare, unde te ascunzi de umbra codrilor bătrâni? 

Eu aștept, contemplând măreția falnicelor  peisaje. 

 

 

Albăstrea floare, duioasă petală căzând delicat pe un fir de iarbă, 

E atât de frumos, incredibil de frumos! 

Pădurea mută ca și imensa lună, 

Curajos vântul să răcească căldura 

Lașe stelele, își ascund vraja de puterea invizibilului orb. 

 

 

Exagerează ochii mei, absorbind realul 

Un pârâiaș pierdut,  curat ca lacrima fericirii grăbește spre vale. 

Observ în treacăt mirificul tablou fraged al naturii, 

Pășesc pe visele ierbii, căutând perfecțiunea acestei divine așteptări. 

Mască a unui zeu hain, cumplit ... 

 

 

 

Creează-mă, să fiu infinitul sufletului tău, dragoste! 
IAKAB GEORGIA 

CLASA A VII-A 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE CANTEMIR” 

LOC. ORADEA, JUD. BIHOR 

PROF. COORD. TURCU AMALIA 

 

 

Îmi astupi așteptarea gândurilor cu dorințele tale prea mari 

Și eu vreau să zbor, călătorind unde ochii doresc să atingă. 

Timpul nostru ne aparține, îndepărtându-l așteptând frica răsăritului 

Nu te agăța de stele, căci vom deveni tablou, iar tu detești pictura... 
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O drumeție fără cale de final în juru-acestei lumi amestecate. 

Râzi morbid. Probabil ai uitat cum e să renaști cu aripi de lacrimi, nu-i așa? 

Creează-mă, să fiu infinitul sufletului tău, dragoste! 

Să mă ții în podul mâinii tale și să-mi dai drumul într-o aventură fără margini, fu-

murie. 

 

Urletul tău, scăpând spontan în libertate și ochii tăi uzându-și coloritul viu, 

Îmi trasează atât de evident că nepăsarea fericirii te-a ales ca muzeul lui de muze, 

Iar îmi vând catastrofele-mi să calci pe bălți, să le cunoști reflexii? 

O călătorie pe formele tale sublime, doar eu și amurgul trist am sărutat vreodată. 

 

Alunecă, cântă,  să fii lumină! 

Libertate, de când ai sclipit te-am dorit obsedant, 

Dar zâmbetul tău acum feeric, pipăie flori cu buze roz, 

Hai să ne avântăm în cea mai palpitantă aventură!... 

 

Și nu mi-am săturat curiozitatea de adolecent avid de tine. 

 

 

 

Sat dintre dealuri  

( premiul I - creație literară gimnaziu) 

Lupașcu Teodora, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Botoșani 

Profesor îndrumător: Cojocariu Gina Emanuela 

 

Bunica locuiește la țară printre țevi de cusut, printre gropi de vie și linguri de lemn 

arse, printre flori la ferestre. Intră cu zgomot în gârlă până la glezne, ascultă sâsâit de 

curcani sau cântec de mierlă, mestecă în ceaunul de mămăligă, în soare, în lună, taie-apoi 

mămăliga fierbinte cu ața, întinde ștergare de cânepă și-adulmecă aburul ciorbei sau miro-

sul de lilieci înfloriți prinde oale smălțuite în pari, crește cai, îi priveghează. La ceasuri de 

seară iese la poartă sub un salcâm, se lasă luată de-amintiri tăcute, ce stăruie, pleacă la 

drum o dată cu ele, face țurțuri la gânduri, la buricele degetelor, de frig, privește norii ni-

covală pe cer când ploaia bombardează ograda cu mărgele, admiră stelele-lumânările sau 

cele o mie de flori negre ale întunericului, înoată în fân, bea din apa rece-a fântânii, strân-

ge în pumn buburuze și pietricele, desface tristețea-n bucăți, își ascunde lacrima seacă, joa-

că hora-nainte și țopăie. Decupează păpădii și scaieți, omizi cu șal scump, pufos în spinare, 

fură cu ochiul flori de pe vale, calcă-n picioarele goale pământul în care intră încet, merge 
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la moara ce macină cuvinte și culori, nuanțele unui loc de poveste ce a fost inventat anu-

me, trece tot mai departe pe ulițe mici și umbroase, ascultă laptele curgând, prelungește cu 

o clipă întâmplarea, trăiește îndeajuns, locuiește la țară. 

Desculță prin mărăcini, printre cămășile puse la uscat între copaci, fugind după curci 

viclene ca vrăjitoarele dintr-o jumătate de poveste sau coborând văile ca niște pâlnii ve-

neam eu când poposeam vremelnic în satul pe care-l țin în mine, la bunicii cei mai dragi. 

Desculță prin mărăcini, desculță, naivă și aproape nepăsătoare, cu soarele în față sclipind 

pe fierul plugului, alergam pe dealurile ca niște spinări, spinări zburlite de lupi, spinări de-

senate de-un pictor nătâng, cu picioarele numai crăpături, ca pământul când e secetă. Des-

culță prin locuri umplute de buruieni, pe unde pasc vitele, prea de mult ca să-mi mai aduc 

aminte de mine cu zâmbet. Zile întregi pe câmp, prin cânepa rară ca dinții unei babe. Câți-

va pași alături de colegul de gâște, studiind fără blândețe câte-o gărgăriță, călcam prin po-

vești, fără întrebări, cu papucii grei de noroi lăsați pe la ușă de mine, cea care plecase. 

Un hohot de râs traversează satul. Vin zvonuri vagi și șterse, circulă prin duzii mari 

scorburoși, prin foșnetul foilor de porumb uscate; sunt aduse de care ce urcă încet coasta în 

scârțâit ca un scâncet de greieri. Femei tacticoase la vorbă se-ntorc de la câmp spre casele 

lor primitoare, cu secerile-n mâinile moi sau cu furci sclipitoare pe umeri. Nimeni nu le-

nchide gura, doar timpul cânepiu aleargă să le prindă din urmă. Traversează satul în cuvin-

te albe. Vocile lor se rostogolesc în praful drumului ca merele dintr-un coș de nuiele fru-

moase. Femei de la țară vin de pe vastele câmpuri de hârtie, au muncit și au tăcut, au ghe-

muit cuvintele într-o respirație, au privit cum soarele le mai ia greutatea de pe inimă. Lun-

gă trecere prin sat, uliți străbătute de-a rândul, semne pentru întoarceri planificate, femeile 

- puncte strălucitoare, povești, lumina unor anotimpuri, hohot de râs ce acoperă maidanele 

copilăriei. 

Duminica e trasă la scară în satul castanelor coapte, desigur o zi de-mbrăcat cămașa 

cu ciucuri, desigur o zi de ieșit în lume la poartă, de stat toată ziua pe prispă lângă furca de 

fier sprijinită de cu seară, zi de spus povești la urechea cișmelelor cu oftaturi prelungi trase

-n piept, zi arămie. Femei cu basmalele albe, fustă lungă, neagră, cusută cu gogoși de fir 

de degete firave de cusătoreasă, scot la iveală vești scornite. Pe drum, pietrele, la poartă, 

bătrânele, cu pielea zbârcită de mult, strivesc între dinți dulci boabe de struguri, cu fețe de 

lut, o culoare de ceară, aproape cenușă din om. Peste acoperișurile unui sat nevăzut, acope-

rișuri țuguiate de șindrilă, cuvinte, cuvinte spuse de frunze, nu se mai satură de atâtea cu-

vinte. Pe prispa curată, măturată cu grijă strălucesc umbrele serii. Praful s-a ridicat până la 

cer, fetele au deschis apoi ferestrele. Acum au cămăși cu mărgele de chihlimbar îmbrăcate 

în grabă peste trupuri proaspăt spălate, cămăși cu boboci mari brodați pe poale, până la 

glezne, haine de mătase și de purpură, fuste frumoase de borangic, cămăși cu râuri. Fetele 

visează cu tandru nesaț la șifonierul în care zace ascunsă catifeaua și poveștile cu cercei, 

brățări, modă frumoasă, aromă sau obraz de gutuie.  
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Dincolo de lumina lăptoasă noi suntem cercuri sub coaja copacilor sau fluturi brodați 

pe cămașa de zestre pe care femei pricepute o cos cu migală când nu țin toți sfinții. Și cu-

cul pe coastă se-aude cântând dincolo de lumina răsfrântă printre oale puse-n pari cu gura 

în jos. Peste pernele moi, peste pâinea uscată alunecă deznădejde, renunțare și frică, durere 

și lacrimi se izbesc de cumpăna fântânii. Din hohot se ridică dealuri șchiopătânde, cu plân-

sul înăuntru. Averea noastră e lumea de la început, vreme de altcândva, icoană-n biserică, 

dincolo de pământul acesta pe care-l mângâiem cu degete uscate, respirăm odată cu el în 

tremur blând, și cu oile din păzeală, oi curate ca lacrima ce le mițuim an de an. Așa știm că 

ne bucurăm de viețile noastre mici cu mult prea multul năduf din inimă. Cu opinici vechi 

încălțăm degete noduroase înmuiate în sângele proaspăt. Cu talpă sfioasă măsurăm umbra 

de soare cât un ciomag. Doar ochii ne rămân neschimbați, vii-luminoși. Satul dezgropat 

aici te observă cum treci mâncând cireșe amare, domestice. Timpul ne fură ca și poveștile. 

 

 

 

Despre copilăria din care venim 

 

Lupașcu Teodora, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Botoșani 

Profesor îndrumător: Cojocariu Gina Emanuela 

 

Copilărie, minune curată, copilărie a mea cu flori la ferestre curate, cu ecouri neîn-

trerupte, neprăbușite de armata orelor. Copilărie, timp încremenit, în care trăim totul ca-n 

sărbătoare decorată tandru, în care murmurăm duios și plângem în durere în aceeași zi, în 

care ne supărăm fioros și iertăm dezlânat, în care râdem serios pentru că nimic rău nu se 

poate întâmpla, în care avem voie să fim singuri și totodată cu toată lumea. Tragem cerul 

peste noi și nu ne-ncruntăm spre el niciodată, chiar când se-nvolbură norii a descântec de 

ploaie amară. Copilărie, vreme felinar pe mările azurii. 

Ascunsă-ntr-o coajă de nucă, în acvarii colorate, printre ierburi sălbatice și înalte, 

mai vie decât toate cuvintele noastre, înrourată și tandră este copilăria. Acea clipă viscolită 

a vieții când luna dă în pârg și albește coaja copacilor într-un câmp cu greieri obraznici. 

Când ne batem cu soarele colorat, copt la timp. Sau ne ascundem în el, soare cuminte și 

foarte politicos. Și privim stelele ce se zvântă când au ele chef, șui pe dealuri, stele ce nasc 

din scrâșnete tei care ne poartă de grijă. Abia aștepți să mergi pe câmpia inimii tale bătân-

de, să descoperi lumini pe care nu le-ai trăit până la capăt din nerăbdare sublimă sau nebă-

gare de seamă, șine de fier traversând pustiul, plimbări cu tramvaiul până departe. Dar, 

când îți zărești deja aripile, crescute în sus, ca niște întâmplări fericite și rare, dai piept cu 

viața grăbită, îți dorești din toată ființa să poți ruga timpul să se-ndure de ore, să se-ntoarcă 
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în jos, în desimea lui înceată, să vină înspre tine cu mers legănat și să te mai bucuri măcar 

de cântec, poveste, orizont, glas, respirare.  

Copilăria este viața mea de după răsărit, răsărire binecuvântată din întuneric binevoi-

tor, dor nestins de acasă, un dor ce seamănă a plecare, definitiv neînțeleasă, nu a ajungere, 

amintire a mamei mele care mi-a arătat curcubeul. Îi cunosc doar tonurile clare, în stare 

pură, nu mi le amintesc mereu pe cele intermediare, mă delimitez ușor de ele. Aș vrea să-

mi fac o ramură din copilărie, un acoperiș sub care să stau blând. E o prelungă alergare 

care mă lasă pe mine doar mie, furându-mi zborul. E un cuvânt ceresc, o stare de lucruri 

aproape-omenească, dar nu e niciodată roată. Se mai întoarce uneori la mine, ca o gură de 

aer atunci când ești acoperit de nisip, prin momente rătăcite în ploi, prin amintirile din 

anotimpuri, prin trăirile de a doua oară. 

De la o vreme, copilăria devine încetul cu încetul doar un cuvânt, un cuvânt albastru 

sau gri, cuvânt care apasă întâi cu tandrețe, apoi doare. Din fruct necopt strugure cu mi-

reasmă. Acum e secundă vie, e cameră cu vedere spre parc și nimic nu e mai frumos pe 

puțina noastră viață. Trăim în aripi fragile de păsări, apoi fugim înspre rezervațiile de fum 

ale memoriei. Vom scrie pe nisip, pe cenușă și pe vânt, vom bea din izvoarele nesecate ale 

amarului, tremurător sau îngenuncheați, vom spăla treptele ce urcă spre cer, vom descoperi 

ridurile ascunse în interiorul nostru tăcut. Toți vom ajunge ceasuri de taină sau vom avea 

vise uriașe, cu înțelesuri elaborate și nimeni nu ni le va putea descifra. Vom desface triste-

țea în bucăți, ne vom urmări drumul, vom deveni tot mai mici, ca bobul de strugure, de 

mazăre, de grâu și vom adormi crezând că e noapte. 

Rost al nesfârșirilor, lume de miracole, miraj, semn de mirare și povești cu o mie de 

sori, cu zâne din boabe de grâu, Feți-Frumoși călare pe cai albi, prințese ce așteaptă neîn-

duplecate la fereastra vreunui turn de odinioară, în castele de fildeș, regi, plușuri în dungi, 

iezi născociți. Copilul cântă în lumea sa de duminică plină de surâs și zboruri înalte. Tim-

pul acesta lasă semne pentru întoarcere, dâre albe, ferigi argintii în noapte, tace și se face 

lumină. Înfruntăm transparent, anevoios boala ciudată a timpului fără înțelesuri exacte, 

mai singuri decât ușa deschisă ce am lăsat-o în urmă, adunăm înțelepciune din toate părți-

le. Prin grădini întinse la soare, crestate prin livezi, fragedă și aburindă uimirea, doar încă 

un pas uriaș înspre drumul de piatră. 

Ochii copiilor privesc spre înăuntru și nu le e teamă. Prieteniile între ei sunt născute 

din iluzii și sunt utile, au gust de turtă dulce. A fi copil înseamnă a te juca de dimineață 

până seara cu roțile de la inimi, înseamnă a fi fericit fără a te lovi de vânturi reci, suspen-

dați în lumină. Jocurile inventate cu mingea, mersul la scăldat la marea în valuri sau doar 

în lungi izvoare curgânde, mersul la săniuș, statul întins și nemișcat în iarba verde, picătu-

ra ploii pe mâna cea dalbă de copil, emoțiile zâmbite când vine Moș Crăciun sunt simulări 

de viață netrăită îndeajuns când îngerii umplu din plin pocalele cu nectar. Zidul fără de 

ferestre, câmpurile negre, apa devenită gheață, norii, plânsul de frică viscolesc uneori clipa 
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copilăriei. Sunt copii care, deși crini, nu se pot bucura de iubire, de acoperișurile ei fosfo-

rescente. Din pricina străzilor mici și umbroase, nu știu cum se vede soarele din cealaltă 

parte a lumii. Ei nu-l așteaptă pe Moș Crăciun cu acea lumină mângâietoare în zâmbet, dar 

cred în globurile colorate, în răsfrângeri de îngeri pictați și nu murdari de funingine. Ei 

intră în povești demult întâmplate și se salută fratern cu oameni cu buzunarele goale, risi-

piți în colinele toamnei, sărăciți în drumul lor, închiși în renunțări uriașe. Dar în sufletul 

lor există o fărâmă de fericire făgăduită, o grație a visului, un secret dumnezeiesc ținut în 

plânsul ochiului în speranța vederii de orizont, de noapte cu stele deasupra. 

Unii copii sunt fericiți, iar alții tăcuți. Toți sunt puncte strălucitoare, senine în lunga 

descântare a trecerii. Căutăm cu nerăbdare o poveste întreagă să-i cuprindă pe toți, un fel 

de înțeles pentru copilărie în goana vieții noastre ce tropăie mărunt. Numărăm împreună 

rotițele argintii și zimțate ale pendulului. Întotdeauna ne reîntoarcem la rondul ei de noapte 

sau de zi. Ne amintim cum și pe unde. Și nu uităm să fim copii cu privirea nevăduvită de 

stele albastre. 

 

 

Copilăria, o lume fericită 

(premiul al II-lea-creație literară gimnaziu) 

Cojocaru Cristian Marian, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială nr. 4 Râmnicu Vâlcea 

Profesor îndrumător: Corendea Daniela 

 

Cu ochii luminați de vise, ȋn dimineața primǎverii zǎresc pe fereastra naturii un soare 

ȋnfloritor, vreme caldǎ și picǎturi de rouǎ… Cerul ȋnșirǎ norii jucǎuși, soarele trimite lu-

mini strǎlucitoare, vȃntul deseneazǎ umbre pe ȋmbobociții crini, pǎmȃntul se rǎsfațǎ, iar ȋn  

proaspǎta iarbǎ gazele se ȋmbatǎ de caldura gǎlbuie. Roua strǎlucește pe frunzele plopilor, 

parfumul narciselor se ȋnalțǎ spre amiazǎ, cǎldura se amestecǎ ȋn vȃrtejuri de praf… 

Vȃntul  risipește ȋn șoapte povești  fericite, umbrele se așazǎ ȋncet și  leneșe pe trun-

chiurile copacilor… Un viscol de petale roz se smulge din noianul de culori al grǎdinii pe 

poteca cenusie. 

Noaptea se agațǎ de umerii cerului printre nori, luna se așeazǎ pe gȃnduri, iar razele 

sale ȋmprăștie fluturi  de noapte ȋntre stele. Ȋn mireasma nopții, luminițele aprinse pe cer ne 

amintesc de vârsta copilariei. 

Dincolo de aparențe, lumea din jurul nostru este ca un potir plin cu de toate. În mod 

evident existǎ o lume a sentimentelor, a trǎirilor care ne luminează drumul toatǎ viața  și ȋn 

care omul, se aseamanǎ cu firul ierbii, mangȃiate de un pas hotǎrȃt ce nu ȋntreabǎ de știutul 

neștiut al copilăriei…Pecetea în viața omului este pusă de copilărie; ea este izvorul nesfâr-

șit din care ne umplem sufletul obosit de temerile zilnice; picătura de cer care ne călăuzeș-
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te pașii în viață. Copilăria este clipa de fericire a zilei de ieri, zâmbetul bunicii și dragostea 

ce izvorăște din adâncimea ochilor ei, raza de soare ce mângâie pletele micului om în de-

venire, concertul privighetorii, mireasma florilor de primăvară și a pomilor îmbrăcați cu 

straie minunate în așteptarea unui nou început. 

Copilăria…ceasul de taină petrecut la gura sobei, locul în care se petrec toate poveș-

tile minunate, unde treci parcă într-o altă dimensiune a existenței…Vocea blândă și caldă 

care îți povestește va fi aceeași voce care îți va spune cum să te descurci în viață și cum să-

ți alegi prietenii adevărați care vor fi alături întotdeauna. 

Copilăria…începutul tuturor minunățiilor, al poveștilor, al dragostei infinite din stră-

fundul ochilor bunicilor… 

 

 

 

Satul copilăriei, un vis uitat departe 

 

Cojocaru Cristian Marian, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială nr. 4 Râmnicu Vâlcea 

Profesor îndrumător: Corendea Daniela 

 

Dincolo de marginea timpului, imaginea satului meu rǎmane un monument sfȃnt, un 

altar ȋn care venerarea frumuseții veșniciei lui s-a sfǎrȃmat odatǎ cu trecerea anilor. Satul 

este oaza de fericire din inima mea, izvorul amintirilor splendide alături de cei dragi care 

nu va seca niciodată oricât m-aș îndepărta de origini…un colț de Rai plin de amintiri…

Când mă uit la satul meu, îmi văd copilăria ca într-o oglindă. Pe toate ulițele, pe toate câm-

piile și dealurile satului, aleargă copilăria , zveltă și neastâmpărată. 

Au trecut primǎveri rȃnd, pe rȃnd, scuturȃnd parfum și petale, cȃmp plin de mireas-

ma florilor și mǎtǎsos de iarba ce creștea ȋncet, ȋncet. Mergȃnd, acum pe drumul pustiu de 

furtuni și vȃnturi brǎzdat, privesc la urmele adȃnci lasate ȋn timp, și tot ce a fost frumos 

odatǎ acum a ȋnceput sǎ prindǎ contur de pustiu. 

La granița dintre cer și pǎmant, acolo unde visele zboarǎ ducȃnd cu ele alte vise, 

acolo odatǎ, am pierdut un vis, cel al copilǎriei… Ea este atȃt de departe, pierdutǎ prin 

poarta trecutului unde nici vȃntul, nici ploaia n-o pot șterge niciodatǎ. Privirea mea rǎmane 

ațintitǎ cǎtre rǎchitele de pe vale, iar pașii mǎ poartǎ ȋnapoi ȋn realitate. Strig și chem 

amintirile iar și iar, ȋnchizȃnd ușa timpului… 

Dar cine ȋși lasǎ amintirile sǎ treacǎ fǎrǎ a le ȋntoarce pe o parte și pe alta ? 

Urmăresc  liniștit cum vȃntul bate cu grijǎ crengile triste, tremurȃnd ca de frig, mǎ 

adȃncesc  ȋn amintiri și, parcǎ cineva ȋmi șoptește cǎ trebuie sǎ pǎșesc  mai departe  trǎind 

frumos și simplu fiecare bucățicǎ de timp, fiecare fragment din cǎlǎtoria care ȋmi așteaptǎ 
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pașii. 

Uneori, aș vrea ca timpul sǎ stea ȋn loc, iar eu sǎ zǎbovesc ȋn porțiunea asta unde sa-

tul copilǎriei mele era vesel și plin de viațǎ. 

Copilaria mea veselǎ și simplǎ, un vis fericit, o razǎ de speranțǎ, șuvoiul de apǎ care 

izvorăște limpede și curat din adȃncurile ființei și la care noi alergǎm mereu fǎrǎ ȋncetare 

sǎ ne potoleascǎ setea idealurilor de bunǎtate, de frumuseţe… 

 

 

 

Rătăcire 

(premiul al III-lea-creație literară gimnaziu) 

Văleanu Teodora, clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui 

Profesor îndrumător: Lupu Elena 

 

Parcă stă să plouă… Soarele se tot joacă printre nori, ascunzându-se după ei. Parcă 

încerca să îi calmeze, dar singur nu putea să le țină față. Nu putea să le aline durerea. Deo-

dată, s-a auzit un zgomot înăbușit și toți au început să plângă. Au început să se descarce 

împărtășindu-și oful cu toată natura. Peisajul trist atrăgea atenția multor semen de întreba-

re. Singura întrebare care se citea de pe buzele fiecărui copac, fiecărei flori, fiecărui ani-

mal era: „De ce?”.  

Era un sat în vârful unui deal, iar în acel sat, s-a născut copilul unei mame sărace. 

Era cea mai frumoasă creatură din acele timpuri. Avea părul ca focul, iar ochii erau de un 

albastru puternic ca și cerul într-o noapte senină de vară. În ei se ascundea aceiași sclipire 

care se întâlnea numai la stele. Fața îi era acoperită cu un alai de pistrui pictați de cel mai 

iscusit artist, mama natură. Toată lumea știe că mama natură creează cele mai minunate 

opera de artă, trăind după ideea că arta este o cale de a supraviețui.  

Dealul, când a văzut ce frumusețe de copil s-a născut pe el, a încercat să ascundă co-

moara. Astfel l-a pus la loc sigur între două coline care parcă îl îngrămădea. Voia să îl în-

chidă pentru că, credea el, așa îl va proteja. Îi era teamă ca nu cumva băiatul să crească și 

să plece. Dar timpul era nemilos și nu le-a încredințat nici o secundă în plus pentru ca 

această comoară să rămână mai mult timp în viață. 

Zilele se scurgeau , iar copilul creștea creându-și tot mai multe amintiri de preț prin 

valea cu răchite de la începutul satului. Toată natura se juca cu el. Băieții din sat veneau de 

dimineață până seară să stea alături de el sub răchita cea mai bătrână din vale. Era un co-

pac masiv în ale cărui crengi se adăposteau numeroase păsări multicolore. La început, co-

pilul era vrăjit de frumusețile oferite de acel loc tainic, dar pe măsură ce creștea, nu i se 

mai păreau magice. Acum voia doar să scape de viața aceasta și să plece să descopere lu-
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mea. 

Când a aflat dealul că voia să plece s-a înfuriat așa de tare, încât la început nu voia să 

îl lase. Dar apoi soarele, maestru în cuvânt, a vorbit cu dealul și a încercat să îi amintească 

că nu va pleca pentru totdeauna, că el mereu îl va păzi și ajuta la greu. Băiatul plecă, iar în 

urma lui lăsă doar un sat pustiu ,ascuns între colinele unui deal care i-a fost ca un tată. 

După mulți ani în care băiatul a călătorit prin lume, și-a amintit într-o seară liniștită 

de toamnă de răchita cu frunza brumată sub care a avut atâtea amintiri frumoase și satul 

dintre dealuri, locul unde și-a ascuns copilăria în același fel în care dealul l-a ascuns pe el, 

ca pe o comoară foarte prețioasă.  

 

 

Lumina lunii 

Văleanu Teodora, clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui 

Profesor îndrumător: Lupu Elena 

 

Noaptea schimbă tot peisajul acel zbuciumat din timpul zilei... Îl preface într-unul 

mai pașnic, mai liniștitor care îți îmbracă sufletul în puritate.  

Luna răsare dintre nourii de cenușă și își trimite solii să caute un loc în care poate să 

își pună comoara, lumina argintie . Vrea să o ascundă de stele, vechi slujitori care vor să o 

fure de la ea și să o ducă Soarelui. Cerul se sparge în milioane de bucăți, cioburi, picături... 

Stelele coboară și cercetează grădinile. Totul strălucește ca niciodată... 

Picăturile de lună se furișează și alunecă printre aburi, încercând să se prindă alături 

de umbre într-un dans misterios... Sunt ca niște prezențe nevăzute care te veghează noap-

tea și care îți fură sufletul și îl poartă peste nori, până la Lună și înapoi... În păduri, spirite-

le zburdă libere ridicându-se la cer.  

Razele de lumină scormonesc peste tot: se uită sub orice piatră, în orice gaură cău-

tând locul potrivit în care să se ascundă. Se înfundă până în cele mai întunecate locuri, pâ-

nă în rădăcini, așteptând să înflorească dimineața îmbătate în lumină. 

În tot acest strigăt de libertate se distinge o umbră care plânge, rătăcind prin grădină. 

Iarba crește sub pașii ei... Plânsetul ei era plin de durere. Sfâșia toată pacea din vale. Se 

apropie de flori și începe să sape în căutarea luminii argintii. Nu o interesa dacă strică o 

floare atâta timp cât obținea ceea ce voia...lumina lunii...o șansă să se întoarcă în timp și să 

îl înghețe acolo unde dorea ea...în copilărie. Îi părea rău că a trecut așa de repede. 

Știa că își va aminti toată viața de ea, că îi va lumina calea, dar, cu toate acestea, o 

durea inima. Dacă te opreai să asculți, se putea distinge sunetul de inima frântă ca o frunză 

mișcată de vânt...un sunet slab, dar puternic în același timp. 
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Poem-Căutarea 

(premiul I- creație literară liceu) 

Mihalea Cristian, clasa a XI-a 

Colegiul Național „Ion Neculce” București 

Profesor îndrumător: Aronescu Maria Daniela 

 

Gânduri, amintiri, suferinţă- 

sentimente cotropitoare. 

Mă îmbăt din amor... 

Oare unde-oi fi tu, floare? 

Îmi aştern pe foi gândurile, amintirile... 

Le rup, le sfâşii... le îndoi 

aşteptând clipa 

ca mâinile tale să se înconvoie. 

Aşternându-ţi-le 

peste al meu chip, ocrotitor... 

Îmi închid ochii şi te las 

să mă duci în al tău vis distrugător. 

M-am închis în mine 

crezând că am să scap 

de tot ce îmi era frică: 

durere, taină, plânset. 

Dar mi-am auzit gândurile  

mai tare ca niciodată. 

Emoţia e o mare de trăiri: 

dor, putere, încredere, 

voință, frică, înălțare, 

regret, fericire... 

În amintiri am bazele, 

În suflet am trăirile, 

În viitor am speranţe. 

Dar mereu cu mine am emoțiile. 

Un carusel magic  

care te face să te gândești 

la vata de zahăr  

şi la bomboanele pe băţ. 

Nimic nu e mai bun pe lume  

decât inima ta de înger... 
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Încă te aștept... 

Sper şi tremur numai la gândul  

că n-am cum să te mai văd,  

să te mai aud zicându-mi că îţi e dor 

de clipele de pe tărâmul nostru, visător. 

Acum ești doar o rană 

Care nu se vindecă 

Un alt om distrugător de vise 

Un om ca restul. 

Nu te mai cunosc... 

Nu mai găsesc ființa... visătoare. 

Unde eşti tu? cine e ea? 

 

 

Eternitate... 

Mihalea Cristian, clasa a XI-a 

Colegiul Național „Ion Neculce” București 

Profesor îndrumător: Aronescu Maria Daniela 

 

 

Deodată apare... 

O rază firavă de soare 

cât să dea contur 

pe  mușchiul verde 

să-l ocrotescă, 

să-mprăştie căldură 

pe al tău ceresc suspin. 

 

Un faun - sare ca un gând  

 trece suflând în naiul său 

de  stuf - un gând... 

 

Ciuperci lapone şi licheni  

cheamă la ospăț departe cetele de reni 

în urma lor, 

haitele de lupi cu ochi sticloşi, 

şi-ar veni chiar crocodilii nemiloși 

de pe Nil, cu colții ascuțiți și ochii nemiloși... 
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Dar raza firavă de soare  

nu se oprește 

colindă, făcând-și loc în luminiș 

Acolo pe o creangă strâmbă 

culoarea ei se face zumzet 

coborând încet spre mare 

va călători împărțit’ de valuri 

stârnite de-un fluture 

pe-a cărui aripi 

stă scrisă o întrebare: 

„Cât de mic e universul mare?” 

Pădure de departe... 

Pădure mișcătoare. 

 

 

Portret 

Mihalea Cristian, clasa a XI-a 

Colegiul Național „Ion Neculce” București 

Profesor îndrumător: Aronescu Maria Daniela 

 

Sunt un om al lumii: 

învăţ, greşesc, zbor şi iubesc 

La vârsta mea ador să văd 

culorile de bezea de pe gura ta. 

Iubesc clipele cu tine, cu iubita mea 

şi visul şi gândul la tine zboară. 

Zăresc cum vraja cerului ne-a unit, 

iar  fericirea ni se împlineşte 

cu fiecare strop de timp care ni se scurge. 

Iubesc privirea învolburată a inimii ei, 

ador sărutul mâinilor noastre, 

Nu, nu greşesc, eu chiar iubesc... 

Sufletul mi-l  învelesc 

în iubire şi tăcere... în necazuri şi durere. 

Nici eu nu mă-nțeleg... 

Dar ea este... iubita mea, 

Cea care mă învăluie în melancolie. 

Cu ea uit de fulgerele ce mi le aduce viața. 
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UN VIS NEÎMPĂRTĂŞIT 

(premiul al II-lea – creație literară liceu) 

MOTTO: „Din visuri s-a întrupat cuvântul” 

Tulbure Bianca, clasa a IX-a 

Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova, județul Dolj 

Profesor îndrumător: Căpățînă Irina 

 

Din culoarea dulce de mandarin a apusului 

Pe pleoapele-ţi uşoare şi ochii tăi închişi 

Un zâmbet bolnav de tristeţe se revarsă 

Pe chipul tău angelic şi pe sufletu-ţi stins. 

 

În ochii tăi adânci de vise bântuite 

Nu caut şi nu voi căuta vreodată 

Sensul alor tale seci cuvinte 

Aş vrea să mă observi şi tu măcar odată. 

 

Cum te privesc eu în orice moment cu inima frântă de durere 

Cum eu mă înec între lacrimi în tăcere 

Şi zâmbesc când te văd zâmbind 

Şi îmi omor sufletul minţind. 

 

Încerc să par a fi bine 

Şi chiar dacă n-aş fi nu-ţi pasă de mine 

Nu ai observat şi nu ştii şi nici nu ai ştiut 

Cum mă sting şi obosesc uşor. 

 

Aş vrea să termin acest joc murdar de-a viaţa 

Să rămân pradă în ghearele amare ale durerii 

Uitată pe leagănul putred al disperării. 
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PRIVIRI 

Tulbure Bianca, clasa a IX-a 

Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova, județul Dolj 

Profesor îndrumător: Căpățînă Irina 

 

În culoarea putredă a firelor de iarbă 

Pe aripile fluturilor incolori 

Lacrimi de soare se scurg peste nori 

Ploaia sufletului… măreață și acerbă. 

 

Privirile noastre nu vor fi nicicând la fel 

Cum au fost când ne pierdeam în coji de portocale 

Acum mă privești ciudat, mă privești altfel 

Mă privești printre crâmpeie reci de soare. 

 

Dar ce-i fericirea noastră fără durere 

Ce-i lumina fără un strop de întuneric 

Ce emoție… în suflet îmi piere 

Acum când ochii-ţi strălucesc himeric. 

 

Când în patima nopţii apari printre vise 

Ca un înger coborât din stele 

Strălucind mai aprins ca ele 

Zburând în văzduh cu aripile deschise. 
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IUBIRE PIERDUTĂ 

Tulbure Bianca, clasa a IX-a 

Colegiul Național „Frații Buzești”, Craiova, județul Dolj 

Profesor îndrumător: Căpățînă Irina 

Printre florile de tei 

Şi merele căzute 

Printre ale inimii scântei 

Şi luptele pierdute. 

 

Eu te privesc în crud amar 

Şi mă întreb oare 

Cu glasu-ţi rece glaciar  

Ţi-ai omorât privirea ta nemuritoare. 

 

Mă tot uit şi tot aştept 

Să te văd iar pe tine  

Dar s-a înserat şi-n al meu piept  

Nu mai e loc de iubire. 

 

Căci ai furat-o într-un apus 

De zâmbete ştrengare 

Şi ai plecat şi te-ai tot dus 

Cu altele fugare. 

 

Cu alte flori, cu alţi copaci 

Cu alt cer de stele 

Cu alte lumi, alţi paşi stângaci  

Cu alt inexistent parfum de lalele. 

 

Şi nu te vreau pe tine  

De fapt nici nu mai ştiu  

Ştiu doar că acum în mine 

E chiar şi mai pustiu. 

 

Și poate că nu eşti şi n-ai fost niciodată  

Şi-n nemurirea noastră voi rămâne doar o fată 

Ce a avut pe pleoape visul de a fi 

Când noi nici nu am fost și-n veci nici nu vom fi.  
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Însă gându-mi... 

(premiul al III-lea – creație literară liceu) 

„Cine știe dacă zeii de sus vor adăuga la totalul de azi, ziua de mâine!”- Quintus Horatius 

Flaccus 

Cornea Cosma Maria Larisa, clasa a X-a 

Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești, Vrancea 

Profesor îndrumător: Temelie Florentina Mădălina 

 

 

Răsuna: „ și se lasă dusă...", 

însă eu 

de vânt -nu pot, 

de val - nu vreau, 

de tine- nici atâta.  

 

Și mai gândesc că 

timpului nu-i pasă. 

 

Și așa 

soarele apune, 

luna nu apare, 

visul tot cuprinde... 

Vremea viața îmbată. 

Noaptea-nchide macii 

și stelele le ascunde după cer. 

 

Cu timp sau fără timp 

visul e tot vis. 

Iar zilele se scurg, 

doar albul e mai negru 

și Verde-i mort demult. 
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Când cineva 

„Timpul e o fiară care are nesfârșita răbdare de a înghiți totul.” - Octavian Paler 

Cornea Cosma Maria Larisa, clasa a X-a 

Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești, Vrancea 

Profesor îndrumător: Temelie Florentina Mădălina 

 

Când clipa nu e vreme,  

ci cuvânt, 

când viața unui om  

se oglindește-n verde,  

când fără să le atingem  

ne hrănim din zile, 

ajungem să dorim 

doar tot ce n-am avut.  

Când ceri desăvârșirea  

și uiți să o primești, 

când femeia ochii-și vede 

în ai lunii,  

când soarele mai uita 

unde-o să ajungă, 

atunci timpul își amintește 

să-și numere măsura. 

 

Când amurgul te găsește 

căutându-l, 

când apa se plânge  

că o baţi cu pietre, 

când ochii cei mai dragi  

vineții te uita,  

atunci tu vezi  

că nu ai vreo putere. 
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Ți-am vorbit 

„Timpul este o boală a eternității.” – Lucian Blaga 

Cornea Cosma Maria Larisa, clasa a X-a 

Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești, Vrancea 

Profesor îndrumător: Temelie Florentina Mădălina 

 

Oamenii aleg să nu cunoască multe.  

Ei aleg scurtăturile,  

iar apoi se plâng că au rămas fără ceasuri. 

Eu nu sunt un ceas.  

Scurtăturile fură timp, 

mă fură. 

Pe mine nu mă doare. 

Vă nașteți pe rând 

și trăiți ce alegeți. 

Muriți pe sărite, 

iar apoi mă-nvinuiți... 

Îmi sunt singura tragedie, 

forțat de mine să vă privesc pustiu plecarea,  

să mă bucur și să vă admir lipsa. 

Uneori simțiți zilele atât de lungi... 

alteori prea scurte. 

Mă blestemați oricum.  

Încă nu mă doare. 

 

Sub același soare trăim amândoi.  

Dar știi cine rămâne după tine? 

Eu! 

Dar știi cine rămâne când eu o să mă termin? 

Doar eu.  

Stau aici, chiar în fața ta. 

Ce vezi? 

Pe mine? Ești sigur că poți? 

Atinge-mă.  

Te-ai grăbit și ai căzut, nu? 

Cred că te doare. 

Vino să mă prinzi!” 
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A văzut cineva timpul? 

Motto: „Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă!”- Nichita Stănescu 

Georgescu Alexandra Ioana, clasa a XI-a 

Coleiul Național „Alexandru Odobescu” Pitești, Argeș 

Profesor îndrumător: Dinculescu Simona 

 

Peste ochii, care-n grabă au văzut atât de multe, 

Se aşează semne adânci, date de lucruri mărunte 

Şi de le urmezi calea, a poveştii nerostite, 

Găseşti ascuns un suflet, prins în vremuri amorţite. 

 

Pagini întregi mototolite, se desprind şi cad încet, 

Ani de-a rândul se scurg lin, din al vieţii vechi caiet, 

Pe bucăţi de hârtie ruptă, se disting nişte cuvinte, 

Hazlii, triste, dulci, amare, abia mi le-aduc aminte. 

 

Cad petale tari de piatră, din buchetul ofilit, 

Fulgi de gheaţă se aşează, peste ceasul prăfuit. 

Un vârtej întreg de lacrimi începe să mă cuprindă, 

Când cu grijă şi răbdare, privesc ochii din oglindă. 

 

Culori pale, vânt puternic, toate acestea ce înseamnă? 

În fiinţa mea se aşterne o tristă aromă de toamnă. 

Întrebarea mea răsună, mai presus ca anotimpul 

Gândurile mele zboară, a văzut cineva timpul? 

 

 

Vis 1 

Motto: Scrie, astfel poţi împărtăşi lumii fluturii sufletului tău! 

Decianu Rafaelo, clasa a IX-a 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați 

Profesor îndrumător: Melinte Mihaela 

 

Cu picioarele pe lună 

două zâmbete-mpreună, 

parc' aleargă-n sus să prindă, 

cantr-o ramă de oglindă, 

cerul tot şi o mândră stea, 
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dintr-un leagăn cu vergea. 

 

Când la vale, când în sus, 

Cuplul iar pufneşte-n râs. 

Chiote de bucurie, 

desenate pe hârtie. 

Leagănul se tot îndoaie 

şi stârneşte-o cruntă ploaie, 

cuplul iar aşteaptă vântul, 

să le dea un pic avântul. 

Visul să le ia doar gândul. 

 

Amintire-miros de vară coaptă şi vis 

Florea Tabita, clasa a X-a 

Liceul Teoretic ”Dan Barbilian”, Câmpulung, Argeș 

Profesor îndrumător: Dragomir Florentina 

 

Şi amintirea devine brusc  o cutie veche şi prăfuită, cea pe care scrie cu litere mari : 

“Pentru mai târziu”- şi nu-ţi dai seama că “mai târziu” are destinaţie finală NICIODATĂ. 

Nu pentru că nu ţi-ai dori să o resimţi, ci pentru că nu mai poţi, sufletul îţi e prizonier în 

prezentul mereu sufocant şi obositor care nu te mai lasă să arunci o privire cât de mică prin 

cheia uşii. 

Ce faci cu această cutie? Chiar crezi că merită aruncată şi năpădită în cel mai necu-

noscut colţ al podului ? Crezi că aşa o să uiţi, crezi că o să te vindeci sau măcar că o să te 

refaci?... Iartă-mă că iţi scriu, dar permite-mi să-ţi spun că nu vei avea cum. 

E prima ta iubire, imediat şi-a ales cel mai bun loc pentru a privi spectacolul vieţii... 

s-a aşezat ţanţoşă în primul rând şi asistă la piesa timpului tău care încă nu s-a sfârşit. Poţi 

să aştepţi cât vrei, ea nu se va ridica vreodată, va adormi în sala cinematografului şi nu se 

va mai trezi niciodată. Doar e prima ta iubire. 

E prima ta poză, imagineză-ţi cum a pornit grăbită spre grădina din inima ta, râvnind 

să guste cu poftă din toate fructele apetisante pe care le-ai crescut cu atâta grijă din arborii 

tăcuţi. Ştia bine că nu va avea voie să mănânce din pomul vieţii, dar cui i-a păsat? A călcat 

intedicţia pe care i-ai dat-o şi şi-a gătit cu merele de aur cea mai aromată plăcintă, neuitând 

să presare la sfârşit peste ea scorţişoară. 

E primul tău zâmbet, îţi aduci aminte, nu-i aşa? Dar nu a fost cel fals, nici chiar cel 

natural... era cel care sugera „Mă chinui, dar îmi iese şi nu mă judeca, aşa zâmbesc eu”. 

Închide ochii şi întinde mâna… acum scrie pe zăpadă cu degetul stors de tremurat un 9. 

Apasă bine ca să se cadă, acum treci pe partea cealaltă. Ce vezi? E un 6...vezi?  Ce diferit 
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devine totul ! Tu vedeai  9, dar ştiai că poate fi şi un 6 întors. Ai zâmbit mult în ziua aceea 

şi ţi-ai spus : “Până acum nu mi-am dat seama.” 

E prima ta lacrimă şi ai prefăcut-o imdiat într-un strop de ploaie… ai spus la început 

că e o bucată ruptă din soare care se topeşte şi curge pe obrazul tău. Ai refuzat să vezi du-

rerea şi ai spus că nu e o lacrimă, ci o petală fină de trandafir adusă în zbor de un vânticel 

cald de primăvară. Ştiu, ai suferit… cu toţii am trait-o, dar unii am preferat să o punem la 

fiert cu zahăr şi să o amestecăm până ajungem la cea mai aromată dulceaţă. Am deşertat-o 

într-un borcan şi am pus eticheta : “Nu mânca, arată foarte bine, dar e din cireşe amare !” 

E prima ta melodie… ziceai că o s-o fredonezi mereu. Ce ai făcut? Ai uitat-o? Nici 

măcar un vers? Îţi aduc aminte eu... nu de un vers, ci de locul în care ai pus-o. Nu ţi-a fost 

aşa greu. Te-ai trezit la prima oră a dimineţii, ai deschis şifonierul, ai luat un umeraş şi ai 

prefacut-o într-o bluza transparentă, prea înflorată , prea scurtă, prea colorată, prea greu de 

asortat. Însă umeraşul a rămas şi încă poartă pe umeri refrenul ei : „În tot locul cât-o pre-

vestire/ O plăpândă aşteptare mustiind de amăgire.” 

E prima ta păpuşă- jucăria pe care ai primit-o la patru anişori. Erai aşa fericită când îi 

împleteai părul blond şi lung şi aproape că îţi promiteai că atunci când vei creşte, vei se-

măna cu Rapunzel. Cu ea ce ai facut? Ştiu eu răspunsul. Ai închis-o în paginile neclare şi 

grele ale dicţionarului atunci când ai crescut şi acum fiecare părticică din ea s-a transfor-

mat într-un cuvânt: mâna ei- angoasă, ochiul ei- nevroză, nasul ei- deziluzie, părul ei- frus-

trare, piciorul ei- tristeţe. Ai căutat definiţii întregi ale acestor cuvinte, dar nu le-ai desluşit 

taina. 

Aşa s-a întâmplat cu toate, poate că la început erai reţinută, dar iată că privind în 

spate admiri un râu ce curge din tine la vale, luând toate amintirile. Te concentrezi, strângi 

din ochi, îţi ţii respiraţia doar, doar să iveşti şi prima ta poveste, prima ta fericire sau spe-

ranţă, credintă, putere, nădejde, dragoste. 

Nu poţi să le vezi pentru că încă nu s-au săvârşit, te aşteaptă toate la capăt de drum : 

Ia-le cu tine în veşnicie şi iubeşte-le pentru totdeadeauna. Nu rata momentul, nu lăsa firul 

balonului să îţi scape din mână. Sari dup el dacă e nevoie, învinge vântul, leagă-ţi-l de 

brâu, te rog, păstrează-le vii şi schimbă eticheta de pe cutie: “Pentru totdeauna , hrană pen-

tru suflet. A se administra în fiecare minut.” 

Şi amintirea devine acum, brusc, o cutie nouă şi luminată, cea pe care scrie de data 

asta : “Deschide-mă, trăiesc odată cu tine...” 
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Timpul amintirilor 

Rebengiuc Tudor Ștefan, clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Botoșani 

Profesor îndrumător. Bordianu Cristina 

 

Din străfundurile ascunse și poate uitate ale ființei noastre, precum fărâma de jăratic 

furată de Prometeu tăriilor Olimpului, strălucește stea măruntă și vie: copilăria. Odor preți-

os și fragil al începuturilor de viață, ne însoțește pașii spre vămile cerului și ne ostoiește 

dorul de inocență și vis atunci când drumul e prea aspru și mult. Sufletul, împovărat sub 

greul sorții, se întoarce în amintirile vârstei fericite a copilului ce-a fost odată și își adună 

puterile să meargă întreg mai departe... 

Când lucrurile din jur îți apar doar cu picioare și genunchi și când chipul lor, bun sau 

rău, e prea sus să-l poți vedea, atunci totul e doar bucurie și joc. Grijile sunt bulgări pufoși 

de nori alintați, iar supărările sunt ploi ușoare de vară. Furtuna stă sus, sus de tot, acolo 

unde doar creștetul celor mari poate ajunge ... Așa îmi aduc aminte eu timpurile acelea 

când lucrurile aveau doar picioare și genunchi, fără chip și priviri întunecate, fără trăsnete 

arzătoare și bubuituri furioase. Păstrez în suflet, icoană dragă, o amintire în alb și roșu. 

Abia stăpân pe tainele mersului și în război deschis cu potriveala cuvintelor, îmi fă-

cusem cetate în întunecimea primitoare de sub masă. Cum dușmanii nu se arătau nicăieri, 

iar pacea era netulburată și adâncă, trag spre mine prada șterpelită din dulapul mamei, o 

cutie burtoasă de ciocolată și o deschid pofticios. Dar, surpriză, dinlăuntrul ei se revarsă un 

morman de fire împletite în alb și roșu împresurate de străluciri amenințătoare de ace. 

„Aha, mi-a trecut prin gând, dușmanul mi-a întins o capcană!”. Dezamăgit și furios, mă 

pregătesc să scap de dovada hoției când frumusețea firișoarelor mătăsoase mă oprește și 

pornesc a le înșira cuminți unele lângă altele. 

Liniștea mi-a fost tulburată de sosirea părinților, dat tac chitic și îmi continui jocul. 

Prinși în vârtejul unor vorbe de neînțeles, ei nici nu bagă în seamă prezența mea și cuvinte 

mari, întortocheate năvălesc între zidurile „cetății” mele, precum un stol de corbi negri ce 

întunecă soarele. Prins sub asediul dușmanului, privirea îmi cade pe învăluirea de alb și 

roșu. Îmi umplu palmele cu singura armă pe care o am și ies spre furtuna vorbelor prea 

mari și prea întortocheate, prea grele ... 

Dintr-o dată, liniște. Vâltoarea cuvintelor a amuțit și ochii părinților sunt grei de adu-

ceri aminte și lacrimi. 

- Mai ții minte, și noi făceam mărțisoare și... e primăvară, șoptește mama și privește, 

mai copil decât mine, la învălmășeala de mătase din mâinile mele. 

Atunci, pentru prima oară, am înțeles că și cei mari, cu creștetele în furtună au fost 

cândva copii, iar apoi au devenit copii cu gânduri mari.  
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Anotimp interior 

Motto: „Cărţile sunt felul oamenilor de a avea aripi ca îngerii”, Andrei Pleşu 

Matianu Rebeca, , clasa a VIII-a 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dorohoi, Botoșani 

Profesor îndrumător: Predeanu Simona Petronela 

 

O lumină multicoloră pictează orizontul, 

Trimisă de eterna primăvară. 

Totul în jurul meu prinde viaţă, 

Văzduhul îi învelit în speranţă. 

 

Singurătatea îşi întinde aripile şi pleacă 

Spre alte locuri nefericite. 

În mine,  însă natura parcă 

E vie şi vrea să mă-ncânte. 

Acum totu-i învelit în mireasmă  

Cuprins de vraja vieţii eterne. 

E un calm şi-o linişte firească 

Şi fiecare suflet înfloreşte. 

 

 

Gustul copilăriei 

Hemcinschi-Lungu Andra, clasa a VII-a 

Școala Gimnazială Nr. 7 Botoșani 

Profesor îndrumător: Carcea Loredana 

 

An de an, bătaia ușoară a vântului îmi aduce în dar gustul copilăriei pe care am  

uitat-o în satul ce a rămas azi doar în gândurile mele. Frunze de nuc, fir de iarbă, gustul de 

cireșe-toate sunt pierdute undeva, în calendarul lăsat pe un pervaz de bunica. Timpul s-a 

scurs și se regăsește acum în fire cărunte, în morminte acoperite de iarbă și doar, din cu-

vinte, mai reușim să țesem o lume, ce se numea copilărie. 

Lumea aceasta am cunoscut-o prin jocul mâțelor pe care îl vedeam și mă încânta si-

guranța lor, dându-mi curajul de a face primii pași, poate-poate o voi atinge măcar pe una. 

Și lumea mi s-a părut moale, caldă, cu torsul acela ce te liniștește și îmi părea atunci că 

totul înseamnă căldură, veselie, ocrotire și un somn adânc în brațele mamei. Apoi, lumea 

mi s-a părut gustoasă, de la pâinea coaptă până la cireșul din curte și apoi la alte mere și 

pere luate de prin pomii vecinilor, împreună cu prietenii mei. Treptat, am înțeles că jocul 

mâțelor era doar începutul pentru jocul vieții și satul meu se deschidea ca o poartă spre 
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lumea cea mare.  

Ghemul aruncat în joacă își depăna firul, îmi descoperea alte căi, alte drumuri, dife-

rite poteci și eu le urmam, ca într-un labirint, spre a ajunge la comoara tăinuită. Firul ghe-

mului a rămas legat de piciorul mesei de lângă soba pe care astăzi se joacă alte pisici cu 

alți copii, căutând drumul de ieșire în lume. Acesta se întinde treptat, după urmele pașilor 

mei, trece de pragul casei, îndrăznește a sări dincolo de poartă și se ascunde în zăpada de 

pe derdeluș, făcându-mi semn să urc pe sania dornică de a coborî în vale. Satul mi se des-

chide în față și îi zăresc cireșii adormiți, fantasmele caselor, îi aud lătratul câinilor, iar soa-

rele, strălucitor vara, stă ascuns sub puful norilor și, probabil, visează și el la mâțele jucău-

șe pe care le vedea vara zi de zi.  

Drumul vechi se alătură firului de lână, care poartă cu el lumea toată, și îi oferă 

amintirile copilăriei prinse în murmurul izvorului din bătrâna fântână, crescută, parcă, din 

mâinile unui pietrar străvechi. Firul mângâie alene pernele de mușchi verde, care acoperă 

duritatea, iar găleata de lemn sună arhaic și surd, amintindu-i de trecerea anilor și de pros-

pețimea oferită drumeților. Dacă se ascultă mai atent, se mai poate auzi încă râsul zglobiu 

al copilului și se mai vede chipul în apa fântânii, iar prospețimea stropilor te readuce, ca o 

apă vie, în povestea cu mâțe, cireșe, sanie și prieteni. 

Clipele se pierd, fântâna își continuă cursul, iar firul de lână merge mai departe, co-

lindă prin amintiri și răscolește fel de fel de cuvinte, care îl aruncă supărate în crengile 

unui cireș mândru, care îi oferă cireșele roșii ca macul înflorit pe o câmpie verde, neatin-

să...(da, apar nostalgii și, peste ani, lumea copilăriei îți poate zâmbi chiar din vârful unui 

creion roșu, uitat pe o masă, lângă foile pe care scrii...). Și lumea mi s-a părut...dulce-

acrișoară, am strivit roadele pomului cu o plăcere aparte și am simțit seva trecutului, dar 

bucuria, de mult, nu mai era aceeași...obraznicul fir mă poartă prin lumea dorului de vatra 

satului.  

Razele soarelui se risipesc pe cupola bisericii de pe dealul cel mare și firul, aseme-

nea unei oițe ce își urmează stăpânul, urcă să-și caute pașii pierduți prin iarba din curtea 

cea sfântă. Și acum, lumea poate fi auzită prin glasul de clopot ce ne adună la bucuria sau 

plânset pentru a intra sau a ieși din această lume. Copilul trece peste toate cu ușurința îm-

bucării unei felii de pâine caldă și aleargă încântat printre ceilalți, care își înalță rugător 

ochii spre Dumnezeu. Firul de lână i se prinde în părul lăsat in bătaia vântului și, de acolo, 

îi zărește cutezanța pornirii în lume. Iarba, renăscută și anul acesta, îi recunoaște atingerea 

piciorului și îl mângâie ușor pentru a-l simți aproape și reîntors acasă. Ding-dong! Glasul 

timpului se pierde și doar firul amintirii insistă să mai colindăm încă o lume unică, ce se 

țese doar din povești... 

Drumul înnodat se întinde dincolo de cele gândite la început și copilul, încântat de 

ocrotirea mamei, prinde curajul de a se lăsa dus de vânt și doar flacăra jucăușă a candelei îi 

mai amintește de focul din sobă și de lumea cea moale pe care o descoperea mai întâi.  
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CREAŢII PLASTICE (PICTURĂ / DESEN) - GIMNAZIU 
 

PREMIUL I 

Barbacariu Alexandra, 

Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Botoșani, clasa a VIII-a, 

profesor îndrumător Clisu Adina  
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PREMIUL al II - lea 

Vasile Antonia, 

Liceul de Arte „Nicolae Tonitza” , sector 

1, București, Județul Ilfov, clasa a VII-a, 

profesor îndrumător Crețu Lucica  

Frătean Ioana, 

Liceul Teoretic „Mihai Veliciu”, Chiși-

neu-Criș, județul Arad, clasa a VIII-a, 

profesor îndrumător Badea Cristina  

PREMIUL al III - lea 
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CREAŢII PLASTICE (PICTURĂ / DESEN) - LICEU 
 

PREMIUL I 

Dimosthenous Ioanna, 

Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, sector 1, București, Ilfov, clasa IX-a, 

profesor îndrumător Crețu Lucica  
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PREMIUL al II - lea 

Mȕler Paula Renata, 

Liceul „Regina Maria” Dorohoi,  

Botoșani, clasa a XI-a, 

profesor îndrumător Foca Alina  

Creța Alexandra, 

Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, sector 1, București, clasa a X-a, 

profesor îndrumător Crețu Lucica  

PREMIUL al III - lea 
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prof. GRĂDINARIU Violeta  

ing. NISTOR Marius 
 

CONDUCEREA LICEULUI: 
ing. DOHOTARIU Dumitru Viorel 

prof. GHEORGHIESCU Dorin 
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Laureaţi ai celei de a VII-a ediţii a  
CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ „ALECU IVAN GHILIA”  




