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REZULTATELE CONCURSULUI DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PIC-
TURĂ „ALECU IVAN GHILIA”, EDIŢIA A VIII-A, CUPRINS ÎN CA-

ER 2018, CU PARTICIPARE NAŢIONALĂ 

A opta ediţie a CONCURSULUI DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ 

„ALECU IVAN GHILIA” s-a derulat vineri, 18 mai 2018 la Liceul Tehnologic „ Al. Vla-

huţă” Şendriceni. Au participat la această ediţie elevi din 25 de judeţe ale ţării, acordân-

du-se trofeul, premii şi menţiuni. 

TROFEUL CONCURSULUI: Agafiţei Manuela Loredana, 

clasa a XI-a, Liceul „Regina Maria”, Dorohoi, Botoşani, profesor 

îndrumător Foca Alina. 

Secţiunea CREAŢIE LITERARĂ LICEU: 

Premiul I: Bighiu-Tofan Cristiana, clasa a X-a C, Colegiul Teh-

nic „Dimitrie Ghika”, Comăneşti, Bacău, profesor îndrumător 

Apreutesei Felicia (eseu), 

Premiul al II-lea: Miliganu Andreea, clasa a XI-a, Colegiul 

Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova, Dolj, profesor îndrumător Că-

păţînă Irina; 

Premiul al III-lea: Mihalea Cr istian, clasa a XII-a, Colegiul 

Naţional „Ion Neculce”, Bucureşti, profesor îndrumător Aronescu 

Maria Daniela. 

Secţiunea CREAŢIE LITERARĂ GIMNAZIU: 

Premiul I: Carp Alexandra Petruţa, clasa a VII-a A, Şcoala Gimnazială „Mihail Ko-

gălniceanu” Dorohoi, Botoşani, profesor îndrumător Bordianau Cristina; 
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Premiul al II-lea: Anger Alina, clasa a VIII-a, Centrul Judeţean de Ex-

celenţă Olt, profesor îndrumător Tudor Eugenia Laura; 

Premiul al III-lea: Iakab Georgia Casandra, clasa a VIII-a, Şcoala 

Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, Bihor, profesor îndrumător 

Turcu Amalia; 

Secţiunea PICTURĂ/DESEN LICEU: 

Premiul I: Pisaltu Alexandra, clasa a XI-a, Liceul de Arte Plastice 

„Nicolae Tonitza”, sector 1 Bucureşti,  Ilfov, profesor îndrumător Creţu 

Lucica; 

Premiul al II-lea: Müler  Paula Renata, clasa a XII-a, Liceul 

„Regina Maria”, Dorohoi, Botoşani, profesor îndrumător Foca Alina; 

Premiul al III-lea: Orban Claudiu Ştefan,clasa a X-a, Liceul de Arte 

Plastice „Nicolae Tonitza”, sector 1 Bucureşti,  Ilfov, profesor îndru-

mător Creţu Lucica; 

Secţiunea PICTURĂ/DESEN GIMNAZIU: 

Premiul I: Oloer iu Andra Ioana, clasa a VIII-a D, Şcoala Gimnazia-

lă „Elena Rareş”,Botoşani, profesor îndrumător Prodan Ramona; 

Premiul al II-lea: Biţiş Narcisa Mădălina, clasa a VIII-a, Şcoala 

Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, Bihor, profesor îndrumător 

Turcu Amalia; 

Premiul al III-lea: Gîngă Denisa, clasa a VIII-a C, Şcoala Gimnazia-

lă „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Botoşani, profesor îndrumător 

Clisu Adina. 

 

Coordonator concurs: 

prof. GRĂDINARIU Violeta  
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SĂRUT DE CEARĂ 

Agafiţei Manuela Loredana, clasa a XI-a,  

Liceul „Regina Maria”, Dorohoi, Botoşani 

 

Motto: „Gândește-te ex. mai mult la moarte, – & ar fi, într-

adevăr, ciudat să nu apuci să cunoști din acest motiv noi repre-

zentări, noi contexte ale limbajului.” (Ludwig Wittgenstein)  

 

Eu am murit 

secătuindu-mi firea de tine 

și dezlipind săruturile de ceară 

de fiecare dată 

și de pe mâna dreaptă și de pe 

stânga 

încercând să suflu în ceară să se usuce 

pe plic și de pe fața mea să nu mai 

plâng 

să nu-mi mai fie cald și să-mi ningă sufletul 

în straturi nici mai mici 

nici mai mari decât mările de praf de pe străzi 

azi un fir și altul mâine până când mi-o ajunge la gât răceala iar 

de pe față ceara se va mișca și alunecă direct în 

suflet unde se cuibări pentru o zi două 

cât să curgă de acolo și în subterană  

sărutul tău de ceară pe lângă chinuiți 

la masa mare fără linguri  

apoi la cea sărăcăcioasă 

pe chipul îngerului să se destrame 

CREAŢII LITERARE 
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aștept cum Rumi aștepta să-l afle 

eu vreau ca sărutul să plece 

cât mai departe 

în metafizic  

pe marginea prăpastiei 

în persistența supra-conștienții  

să plece fără să ezite  

altfel are să-i alunece sub picioare  

o flacără 

și-l aduce apei ca pe un copil ce  

nu înoată  

el să trezească suflarea în praful de var 

să zboare până la mama cerului 

teamă de apă și de sărutul  

de ceară  

la Freud și Cărturești 

dar mi-e dor de sărutul ce-mi găurea sufletul 

din păcate a plecat în vidul de sus 

de dor și somn  

 

 

COASTELE LUI EROS 

Agafţiei Manuela Loredana, clasa a XI-a,  

Liceul „Regina Maria”, Dorohoi, Botoşani 

 

Să stăm de veghe undeva  

Și cândva ca să spulberăm 

Dedesubtul așteptării, 
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Coastele lui Eros ar fi cele mai 

Potrivite 

Acolo mai jos de torace mi-am 

Găsit pacea ori moartea 

Că nu mai știu nimic din ceea 

Ce nu înseamnă să te orbească 

Un ciob dus de vânt 

Sau un fir de nisip să te întâmpine 

Cu urletul lui că nu a ajuns perlă 

Iar tu că nu ai mai ascultat vraja 

Din megafoanele vânzătorilor cu 

Amănuntul și pe coaste e mare 

Tăcere  

Coasta numărul unu — ofilea florile 

Coasta numărul doi — savura ciocolată 

Coasta numărul trei — șah-mat durerii 

Coasta numărul patru — la colț de stradă oferea serotonină 

Coasta numărul cinci — i se plângea lui Novalis 

Coasta a șasea — îmi dădea de ales dacă să conduc sau nu barca 

Coasta a șaptea – își scoate nisipul din măduvă 

Restul păreau inundate de deșeuri radioactive 

Cum îmi dau seama când de fapt o iau 

S.O.S și mai departe îndrăgostiții au murit alături 

de pisica lui Schrödinger pe care n-am văzut-o defel 

iar coastele mele-și rup legăturile cu tine, cele deopotrivă de sticlă 

și cuvânt 

A trebuit să îți înapoiez coasta de drac căci pune prea multă sare 

de Himalaya care e scumpă pe 
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rana mea 

Și Eros mi-a reprimit gâtul lângă coardele vocale 

Coastele mor și avem cenușă 

 

 

CRIBA ECLECTICA 

Agafţei Manuela Loredana, clasa a XI-a,  

Liceul „Regina Maria”, Dorohoi, Botoşani 

 

Relativismul meu își stoarce lacrimile 

într-un pahar vârât în opioide 

și flama se prelinge încet 

pe gâtul sticlei la 

sugrumarea trecerii  

din motiv 

în vasul cu pene de condur 

căruia înaltul îi destăinuia 

momentul din arta 

ciudată a mișcării 

sentințelor pe linia trecerii 

din apus la clipa de pe urmă 

mersului pe cenușă funerară din 

priceputa cale că e bine să 

te lași pradă focului când te bate pe 

umăr bătrânul spășit ca să 

înțelegi că nu mai e 

loc în cupa materiei văzute iar 

vreau să mă prefac în aer mut cu 
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frică de vânt ca să nu-mi 

fie suspinul auzit de 

niciunul care o vrea să mă 

deslușească idee măruntă 

printre pietre-titanide  

ce sorbeau umezeala  

lacrimilor ușurării  

care-a orbit în drumul  

către două anonime 

de-împrumut care  

vindeau însele privința 

„nu mai trece” 

că e surdă și 

se va lovi de portiera 

autobuzului de 6:10 

așa că hai că-mi 

plâng duhul ce 

înțepenește odată 

cu ea în calea 

granulei de idee 

indecis dacă să fie 

condur ori pribeagă 

în apa de ploaie 

ori să răpească un 

cuc din ceasornicar 

de vreme ce 

nimeni nu se supără 

să rămână puțin viu 
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căci 

„adio" acela e atât de 

greu de aflat când 

are o consoană 

singură între trei 

semne de geamăt 

mă gândeam acum 

că te-ai cuibărit în 

agenda ce n-am deschis-o 

dar cred acum că te ascunzi în 

fiece idee   

 

 

FILE DE JURNAL 

Bighiu-Tofan Cristiana, clasa a X-a C, Colegiul Tehnic 

„Dimitrie Ghika”, Comăneşti, Bacău 

Motto: ”… ai auzi / Vâslind de departe / Niște păsări ciudate… / 

izbindu-se de zidurile crescute-n noi.”  Alecu Ivan Ghilia 

 

Lumina păleşte şi se stinge treptat. Întunericul năpădeşte printre scândurile ce ţin loc 

de geamuri şi pătrunde înlăuntru. Un vânticel  înfiorat de toamnă  se strecoară şi el pe sub 

uşă. Odaia e goală. Şi e beznă. Lampa s-a stins. Nu mai este petrol. Dar o lumânare stă ală-

turi. O aprind. Pe braţe mi se odihneşte un carnet vechi, arată de parcă a fost păstrat de pe 

timpul războiului. Țin jurnalul acesta încă de când intrasem în clasa a treia. De fapt, atunci 

am și dat de el. Caietul cu coperți tăciunoase, ros la colțurile paginilor și pătat de ulei, pe 

care îl numisem „camarad” ținea loc de jurnal. Împrejurările, nesemnificative pentru orici-

ne altcineva, dar foarte prețioase pentru mine, băiețelul de 8 ani, nu au fost tocmai fericite. 

Locuiam în sat, pe o uliță umbrită de tot soiul de pomi, dar cel cu renume era nucul cel 
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bătrân, copacul vecinei mele, despre care se spunea că văzuse cel puțin câteva zeci de 

toamne. Vecina, femeie bătrână, cu frică de Dumnezeu și cu inimă plină de bunătate, cum 

nu avea copii ne învăluia pe toți, ca pe proprii ei prunci, iar când anotimpul rece se apro-

pia, pe la Sfânta Paraschiva, nucile verzi creșteau mari cât pumnul și crăpau, ne lăsa să ne 

umplem buzunarele din  rodul lor. Ba chiar ne chema ea, câteodată. Alteori ne ruga să-i 

deschidem coaja de nucă, căci mâinile bătrâne n-o mai ascultau. 

Într-o toamnă, nucul fusese mai rodnic ca niciodată. Ne adunam cu grămada în 

curtea ei, ne agitam ca ieșiți din minți, jucam „Baba Oarba“ pe după copac și eu aveam ca 

tovarăși foarte apropiați doi băieți din sat, unul de aceeași vârstă cu mine și celălalt, cu 

vreo 3 ani mai mare. Zburdam și culegeam nuci și într-o zi am observat deasupra ușii, o 

fundă neagră. Nu înțelegeam de ce se află acolo. 

„Oare de ce vin atât de mulți oameni să o viziteze pe tanti Aglaia?” Eram bucuros la 

gândul că nu mai suferă de singurătate și sătenii nu mai fugeau de ea ca înainte. 

Au trecut zile și nu am mai zărit-o la gard, cum o vedeam odată, să ne ofere iubirea 

și tandrețea ei. Acum, mama nu mă mai lăsa ca altădată, să rătăcesc pe coclauri, iar pe 

tanti Aglaia nu am văzut-o. O singură dată am mai pus piciorul în pagul casei ei. În ogradă 

erau răvășite în toate părțile, lucrurile ei. Războiul de țesut, o ladă răsturnată plină de praf, 

tabloul din bucătărie era acum azvârlit în fața ușii și sticla se spărsese. Femeia îmbrăcată în 

haină de nuntă, din ramă, era acum acoperită de noroi. 

,,- Mamă, de ce nu mai e aici? Unde a plecat?”- o întrebam pe mama cu ochii plini 

de tristă și tăinuită nedumerire. Întrebările mele persistente și ,,prostești”, după cum zicea 

mama, o deranjau, și-și întorcea privirea în altă parte, ca și când nici nu m-ar fi auzit. În 

curte, pe poartă a intrat George, amicul cu care ,,o ștergeam” de acasă și care, mai mare 

decât mine, primea respectul cuvenit, căci toți băieții se temeau de el. Îl urmăresc, confuz. 

Îl văd cum ridică de jos o oală de lut gravată cu model floral. 

- Hoțule! urlu eu și mă îndrept spre el, plin de indignare, gata să apăr bunurile dragei  

Aglaia. 

O privire întrebătoare, un hohot de râs și replica ,,- A murit! Ce-i mai trebuie oale?”, 
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urmate de o durere după cap și o bătaie pe umăr mai țin minte. Totul s-a petrecut așa de 

repede...Minutele au trecut apoi ușor, lin, ca păsările în zbor. Nu am mai auzit ce a spus 

George. Genunchii mi s-au înpotmolit, picioarele slăbite au început să tremure. M-am re-

pezit în casă. Nimeni. Pustiu. Bucătăria miroase a mucegai. Pe masă este un coș cu mere 

stricate, moi și chircite. Scaunele nu mai sunt. În odaia de alături, candela nu mai răspân-

dește lumina caldă, liniștitoare. Jos, zace Sfânta Fecioară cu pruncul Iisus în brațe, pictată 

pe lemn. Are haina prăfuită, iar Pruncul fața arsă. Ridic icoana cu smerenie și grijă și o 

pun la loc în peretele găurit. Mă aplec în faţa lui Dumnezeu, doborât, umilit, cu ochii înlă-

crimaţi. Dar totul era în zadar. Prea târziu… Dacă nici Atotputernicul nu poate să o readu-

că la viaţă, înseamnă că nu e Dumnezeu, iar dacă totuşi Îi stă în putinţă, dar Îşi întoarce 

faţa de la un copil al Lui.....Atunci nu sunt copilul Lui şi nici El nu este Tatăl meu din ce-

ruri." Tristeţea rămânea undeva în neant, iar furia, născută din disperare şi neputinţă, înce-

pea să-mi tulbure minţile. 

Printre haine şi ţoale am găsit un caiet gol. L-am luat cu mine, iar primele zile nu 

ştiam ce să  fac cu el. Mergem până în grădină, mă strecuram în pivniţă şi îl scoteam de 

după raftul cu murături. Motivul pentru care îl ţineam ascuns nu avea de-a face cu severi-

tatea mamei. Pur şi simplu era modul meu de a oferi privilegii lucrurilor speciale. Dar nici 

mândria ce mi-o oferea o asemenea situaţie, de a depune un efort considerabil să ajung la 

preţioasa comoară tăinuită, nu poate fi trecută cu vederea...  

Mi-am petrecut aproape toată copilăria în liniştea solemnă a naturii. Ziua ascultam 

glasul izvorului, mă îngânau valurile şi eu le îngânam pe ele. Seara priveam apusul, când 

observam că uitasem că trebuie să ajung acasă. Noaptea stăteam la ferestruică şi rătăceam 

printre stele. Mama nu îmi spunea poveşti, dar câteodată îi povesteam eu mamei. Inventam 

poveşti cu eroi în care Făt-Frumos eram chiar eu, iar Ileana Cosânzeana...o fată în clasă cu 

mine, care venise dintr-un sat vecin, rotunjoară şi îmbujorată ca o pătlăgică. Când îmi po-

vestea mama, ceea ce se întâmpla rareori, rămâneam speriat zile întregi, nu ieşeam din ca-

să şi aveam coşmaruri. Nu-mi plăceau poveştile ei. Erau reale. Nu le înţelegeam. De pe ce 

tărâm era femeia cu faţa însângerată, ucisă de bărbatul ei? Ori familia ajunsă în cea mai 
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mare sărăcie? 

Jurnalul e scris aproape tot. Răsfoiesc printre file şi mă opresc doar asupra unor pa-

gini. ,,Dragă camarade…". O hartă scrisă de mână pe o foaie smulsă din caietul de alge-

bră....Destinaţia finală era însemnată cu litere foarte mici, aproape indescifrabile, dar cu 

mari sforţări poţi zări cuvântul ,,jurnal". Mutasem locaţia lui pentru că atacaseră ,,câinii" 

de nemţi şi îmi era frică să nu fie luat prizonier. Ironic, faptul că locaţia lui se afla printre 

filele sale şi nimeni, oricum nu ar fi putut afla unde se află, iar în momentul în care ar citi 

harta aceasta nu ar mai avea nici o valoare. 

Eu ştiam oricum locul secret, aşadar harta o făcusem degeaba. 

După incidentul din curtea vecinei nu am mai vorbit cu George câteva săptămâni 

până ce am uitat de nuci şi de tanti Aglaia. Unii pot numi acest fapt egoism, dar eu îl socot 

mai degrabă omenesc. Oamenii uită, timpul înăbuşă orice suferinţă sau plăcere. Nu e vina 

omului umil, prins în cercul vicios al existenţei. 

Când am crescut, lungile plimbări au încetat treptat. Jurnalul rămânea ascuns în locul 

în care îl pusesem pentru luni întregi, neatins de nimeni aşa cum îmi dorisem, dar, acum 

nici eu nu îi mai atingeam filele netede. Păstram cu sfinţenie caietele şi nu mai făceam 

hărţi spre comori irelevante. Găseam comori în cunoaştere. În fiecare pagină de carte, cu 

fiecare lecţie nouă. 

Ştiam, dar nu mai simţeam mângâierea vânticelului de primăvară. Nu mai priveam 

cerul şi nu mai cântam odată cu păstorii de pe deal. Nu îi mai spuneam poveşti mamei, de 

fapt nici nu găseam timpul necesar, nici motivaţia să îi mai spun un cuvânt. Ce mai conta 

un amărât de jurnal? 

Natura nu îmi inspira nimic. Vedeam  doar materie, lemn pentru industrie, oxigen şi 

plante medicinale. Ultima filă scrisă anunţă că terminasem clasa a XII-a şi că urma să plec 

la studii superioare la oraş. Erau doar câteva rânduri mâzgălite la repezeală. Nu mai voiam 

să mă înrolez în armată. Iar apoi filele au rămas albe. Crescusem. 

Iar acum, peste ani, mă întorc în aceeaşi casă, apăsat de vinovăţie şi păcate. Oricât de 

ispititoare ar fi o altă lume, omul se întoarce acolo unde sufletul său a prins rădăcini.  

Acasă. 
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EROARE DIVINĂ 

Miliganu Andreea, clasa a XI-a,  

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova, Dolj 

Motto: „Câte lucruri am pierdut din teama de a nu pierde!” 

 

Când Dumnezeu a creat Lumea, 

De-odată cu praful de stele și Lumina, 

A făcut un melanj între 

Atomii mei și ai tăi.  

În Biblie, Geneza nu menționează... 

 

Și-atunci, Dumnezeu a zis  

„Acești atomi, aceste particule neînsemnate,  

Eu dau poruncă acum  

Să nu se mai despartă niciodată  

După ce se vor regăsi.” 

 

Și ne-am întâlnit iar.  

După mii și mii de ani trecuți. 

Și ne-am uitat adânc în ochi,  

Iar atomii noștri s-au contopit 

Din nou.  

 

Acum spune-mi de ce tu,  

Mișel neizbăvit,  

Nesocotești porunca Domnului  

Şi pleci?! 
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Sau poate Dumnezeu a greșit  

Și m-a pedepsit pe mine.  

„Tată, treacă de la mine acest pahar” 

Eu sunt nevrednică... 

 

UNDE A DISPĂRUT CUȚITUL DE BUCĂTĂRIE? 

Miliganu Andreea, clasa a XI-a,  

Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Craiova, Dolj 

 

Iau chiștocul de țigară de pe jos.  

E plin de sângele care a curs pe podea  

Când te-am ucis. 

Auzi bine,  

Te-am omorât din inima mea  

Sau îmi imaginez că am făcut-o? E doar o închipuire?  

Așa o fi...  

Dar într-o zi, promit,  

Am să mă țin de cuvânt! 

-Când ai de gând să împroști cu sânge  

cuțitul de bucătărie demult pregătit?! 

E pus bine, la păstrare.  

Îl ascuți bine în fiecare zi. Ce are să se aleagă de el?!  

-Ei, prea multă indiscreție. Cândva... 

-Ești  sigură, străino? 

-Da! Promit, am s-o fac mâine... 

Spun asta  

În fiecare zi 

Înainte de culcare... 
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Adorm, uit, îmi aduc aminte,  

O iau de la capăt  

La nesfârșit. 

 

Ce e cu chiștocul de țigară? 

Cu el tu,  dulce suferință.  

Mi-ai ars inima. 

 

 

FUGIT IRREPARABILE TEMPUS 

Mihalea Cristian, clasa a XII-a,  

Colegiul Naţional „Ion Neculce”, Bucureşti 

 

Treceau zilele, treceau secundele: 

Iubirea mea  era eternă. 

O visam, o zăream în orice ființe, în orice floare 

Mereu îi auzeam bătăile inimii... 

Eram înconjurat: 

de apă - izvor de viaţă,  

de aer- zbor al gândului,  

de foc - vatră a sufletului 

Nu puteam ieși din globul perfect  

pe care mi-l lăsase odată cu plecarea ei, 

speram să nu o mai văd, dar tot ce făceam 

mă trimitea cu gândul la ea. 

 

Treceau secundele, treceau zilele, 

cerul se înnora, fericirea se ştergea, 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VII, NUMĂRUL 7 



17 

de pe tabla scrisă cu cretă sângerie. 

Îmi picura sufletul din priviri, 

Nimic nu mai era cum îmi arătase ea. 

Fericirea mea - existența ei. 

Întrebări nespuse, răspunsuri aşteptate 

Era imposibil să aflu de ce a plecat! 

 

Treceau zilele, treceau secundele 

Speram o schimbare, doream să o uit. 

Am căpătat un nou chip, 

O nouă gândire... noi ochi cu care să privesc viitorul. 

E mai bine că a plecat ea: 

Adolescenţa! 

 

 

EMOŢIA 

Mihalea Cristian, clasa a XII-a,  

Colegiul Naţional „Ion Neculce”, Bucureşti 

 

N-am crezut că am să te mai pot iubi vreodată 

Mă simțeam atât de singur, 

Se făcuse frig în colțul meu de întuneric, 

Înima îmi devenise  de cleştar, sufletul îmi secase 

Speranțele se năruie la auzirea liniştii tale. 

Prind rădăcini în această mare de singurătate 

Mă zbat, încerc... nu cred că voi mai putea ieşi 

Iubirea-i dură, singurătatea-i rece 

Mă las purtat de brațele negrului 
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ce mi s-a aşternut în faţa gândurilor. 

Mă învălui în durere, 

Îmi fac pătură din lacrimi să mă apăr de fericire. 

Pe la cer  îmi şuieră tăcerea. 

Am viziunea unei noi lumi, 

o lume numai a mea, o lume plină de tristețe 

Unde voi, fluturii, nu aveți loc pe unde  a intra 

Este o lume prea întunecată, a  sufletului meu 

Pentru ca fiinţele cu aripi de ţurţuri să pătrundă. 

Se face un gol în jurul meu, o prăpastie, 

Mă strigă, mă cheamă 

Pun pasul în a sări, dar mă retrag cu teamă 

Nu merită... lumea-i mare ... 

 

 

DESTIN 

Mihalea Cristian, clasa a XII-a,  

Colegiul Naţional „Ion Neculce”, Bucureşti 

Clipa: 

O păpădie, 

Copacul cel bătrân, 

Sunet de pustiu. 

 

Libelula: 

Briza ce bate,  

Aripi de curcubeu, 

Fluturi de apă. 
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NATURA ARE UN SUFLET CARE VIBREAZĂ ASCUNS 

Carp Alexandra Petruţa, clasa a VII-a A,  

Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi 

 

În acea noapte ploua, o ploaie fină, susurândă. Chiar și peste mulți ani, n-aveam de-

cât să închid ochii și să aud cum degetele minuscule băteau în geam. Undeva, în întuneric, 

lătra un câine, iar eu nu puteam să dorm, oricât mă întorceam de pe o parte pe alta. Nepu-

tincioasă să adorm din pricina ploii, m-am ridicat, m-am frecat la ochi și m-am îndreptat 

cu pași mărunți spre fereastră. Cu părul răvășit și figura puțin obosită, m-am lăsat pe ge-

nunchi în fața geamului ud de ploaie și am privit afară. Noaptea pătrundea înăuntru, întu-

necată și umedă, iar susurul ploii se auzea amenințător de tare. Norii apăreau într-o lumină 

de vis, încadrați ca într-o ramă grea. Curgeau ca nesfârșite valuri de purpură, slobozind 

gemete înfundate. Parcă se rupeau zăgazurile cerului... Ploaia își vărsa năduful asupra na-

turii. Stropii cădeau ca niște săgeți aprige. Ploua și ploua amarnic, preț de câteva ceasuri 

bune. Genunile cerului coborau pe pământul însetat.  

Aveam nevoie să-mi limpezesc gândurile... Să mă deconectez de la toată acea încăr-

cătură sufletească care îmi apăsa pe torace. Am încercat să-mi înghit nodul din gât. Sim-

țeam cum inima mi se strângea... Sufletul meu pulsa de durere, destrămându-se ușor. Ochii 

mei verzi ca jadul erau inundați de lacrimile care se prelingeau abundent pe obraji și mă 

abțineam cu greu să nu țip... De frustrare, de durere, de teamă! Iubirea pentru bunicul meu 

era nemărginită. Mai ales că toată copilăria mea s-a concretizat în sătucul pierdut pe coli-

nele blânde... satul bunicului. S-a concretizat în poala bunicului care îmi făurea fluiere de 

salcie frumos meșteșugite și încondeiate, spre a cânta diminețile prin păduri, în nostalgica 

căutare a „împărăției tinereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte.” Mă pierdeam ade-

sea în jocurile copilăriei pe dealurile înverzite, din apropierea casei bunicilor ce radiau 

prospețime și liniște, pe câmpurile de maci stacojii și printre lanurile aurite de spicele de 

grâu ce valsau diafan cu soarele. Ce bucurie era să iau în palme grăunțele coapte de grâu… 

Copil fiind, mă ghemuiam în brațele bunicului pe care îl iubeam nespus și care îmi 
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mângâia sufletul cu povești și învățături cu tâlcuri adânci. Chipul lui blajin și luminos mă 

liniștea și mă asigura că lumea poate fi mai bună... Îmi persistă și acum în minte imaginea 

ochilor verzi ca smaraldul ai bunicului meu și aproape că îmi mai sună în urechi vocea lui 

caldă, bărbătească. Lumina-i izvora ca un șuvoi din ochii de sub sprâncenele groase. Frun-

tea-i înaltă, arcuită, adăpostea o sumedenie de istorisiri, dar și o mare de gânduri, iar argin-

tul tâmplelor îi împrumutase ceva din înfățișarea unui mucenic. Era bine-făcut, iar statura 

lui impunătoare, precum și chipul său inspira respect, deși avea și o anume charismă. 

De la bunicul meu am învățat să îmi deschid porțile inimii, să fiu sinceră cu mine 

însămi, să fiu răbdătoare și înțelegătoare, el mi-a șlefuit sufletul și a pus temelia ființei me-

le. Nutresc pentru el un sentiment de profundă admirație, de vie recunoștință, dar mai ales 

de dragoste nemărginită, căci prin el am găsit drumul spre propria-mi devenire. 

Lacrimile îmi curgeau neîncetat, iar picurii de ploaie se loveau cu o putere ieșită din 

comun de geamul meu. Aveam impresia că natura plângea odată cu mine, că suferea pen-

tru mine. 

Omul şi Natura ar trebui să coexiste într-o armonie perfectă. Natura i-ar oferi fiinţei 

umane forţa de care aceasta are nevoie pentru a supravieţui dramelor pe care le traversea-

ză, iar omul, la rândul său, ar trebui să fie profund recunoscător şi să-i asigure o protecţie 

permanentă. O înţelegere profundă a relaţiei dintre om şi natură formează o atitudine co-

rectă, care poate contribui semnificativ la obţinerea fericirii, a prosperităţii şi a longevităţii 

ființei. Însă, din păcate, în zilele noastre, natura devine din ce în ce mai poluată. Protejarea 

„aurului verde” este de o importanță covârșitoare. Natura este sălașul vieții pe pământ, or, 

respectarea ei trebuie să se întâmple realmente. Codrul, aerul, apa, resursele naturale pe 

care le ascunde pământul trebuie ferite de poluare și de exploatarea irațională, de defrișări 

masive, fără a fi plantați alți copaci. Desigur, omul dorește să trăiască cât mai confortabil 

cu putință, iar industriile de toate tipurile vin în întâmpinarea nevoilor lui. Cui nu i-ar plă-

cea, de pildă, să conducă cea mai performantă mașină sau să-și decoreze interiorul cu mo-

bilă sculptată din lemn masiv?! Din păcate, vanitatea omului atrage dezechilibre în natură, 

dezechilibre care se vor răsfrânge, pe termen lung asupra-i. 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VII, NUMĂRUL 7 



21 

Absorbiți de cotidianul nostru monoton, uităm să mai trăim în mod autentic, uităm să 

mai admirăm o floare care îmbobocește, uităm să mai ascultăm cântecul unei păsări ascun-

se printre ramurile unui copac înmugurit. Uităm să ne bucurăm de lucrurile mărunte și să 

trăim din plin orice moment. Pentru mine, natura este, cu adevărat, un balsam pentru su-

flet. Dacă ai curajul să cunoști natura, vei uita de abisul din trecutul tău și îți vei da seama 

cât de frumos poți să trăiești alături de ea! Aceste gânduri îmi treceau prin minte… Pentru 

câteva clipe, chipul bunicului meu drag se estompase până la risipire din mintea mea, oda-

tă cu negurile văzduhului. Ce schimbător e gândul omului… Ce repede ni se sfârșește tris-

tețea… Cât de iute un gând ia locul altuia…Tristeți grele pe care parcă le-am vrea cuibări-

te definitiv în inimă se spulberă pe loc, făcând loc banalităților, că așa e firea omului… 

Încet-încet, perdeaua ploii începea să se subțieze, norii făcând loc unei rețele de fa-

ruri cosmice. Am hotărât să ies în grădină pentru o plimbare scurtă. Dantelăriile din grădi-

na mamei răspândeau miresme dulci prin aer. Petalele catifelate ale merilor tineri emanau 

un miros înnebunitor. Pământul cafeniu, reavăn răspândea aburi calzi care se înălțau alene 

spre văzduh. Gâzele cu aripi străvezii se luau la întrecere printre ramurile tinere, în timp ce 

câțiva cărăbuși înveșmântați în fracuri ca smoala erau în timpul promenadei nocturne.  

În sufletul meu vibra primăvara. Inima îmi tresălta dintr-odată vesel și mă cuprindea 

un dor nebun de viață. Câtă bucurie îmi inunda simțurile… Mă supuneam legilor firii și 

înalțam imn de slavă pământului, leagănul nostru. Era o minunăție doar să ascult freamătul 

primăverii și să-mi ascult respirația și întreaga ființă cum trăiește în acest spațiu minunat. 

Mintea, inima, sufletul, trupul mi se curăța atunci când stăteam, respiram și mă lăsam 

mângâiată de natură. Și apoi, deodată simțeam cum mă reconectam la ființa adevărată din 

mine – începeam să iubesc și să zâmbesc vieții.  Chipul bunicului revenea tot mai palid în 

mintea mea, iar lacrimile făcuseră loc unei frenezii pe care o pusesem pe seama primăverii 

din aerul de după ploaie. Ajunsesem să fiu recunoscătoare că trăiesc și mă gândeam că bu-

nicul numai că trebuia să se afle acum într-un loc mai bun… Câteodată, cea mai adâncă și 

mai veche parte din tine are nevoie să se hrănească cu natura. Să inspiri natura – să lași 

gândurile deoparte, să le uiți – doar să fii. Iar dragostea de viață va începe să curgă prin 
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tine în valuri energetice, pentru că natura are un suflet care vibrează ascuns (Mihail Sado-

veanu). 

 

 

TRĂIEŞTE FIECARE MOMENT DIN PLIN! 

Carp Alexandra Petruţa, clasa a VII-a A, 

Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi 

 

De-o parte și de alta a malurilor înghețate, posomorâtă, sihla fremăta în întuneric. Nu 

demult, vântul despuiase copacii de veșmântul lor alb de promoroacă, iar acum, în lumina 

asfințitului, părea că stau aplecați unul către celălalt, negri și amenințători. Peste tot ținutul 

domnea o tăcere nemărginită. Ținutul însuși era de fapt dezolant la vedere, mort, încreme-

nit în nemișcare, un pustiu atât de înghețat încât stârnea ceva dincolo de deprimare. Parcă 

simțeai o urmă de râset în acele locuri, un hohot mai înspăimântător decât orice tristețe – 

lipsit de fericire precum surâsul sfinxului, rece precum gheața și îngânând neîndurarea 

providenței. Înțelepciunea extraordinară și de neînțeles a veșniciei își râdea de zădărnicia 

vieții, își bătea joc de strădaniile vieții. Era, într-un cuvânt, Sălbăticie pură, ținutul cu ini-

ma înghețată de la Miazănoapte.      

Însă undeva, sfidând parcă natura, exista totuși viața. De-alungul malurilor, se trudea 

să înainteze un bărbat. Acesta căra în spate un alt bărbat pentru care truda luase sfârșit, un 

bărbat învins de Sălbăticie, doborât și răpus ca să nu se mai poată mișca vreodată. Căci 

nemișcarea domnește în Sălbăticie. Viața o jignește, fiindcă viața înseamnă mișcare, iar 

scopul Sălbăticiei este să distrugă mișcarea. Îngheață apa pentru a-i bloca drumul către 

mare, alungă seva din copaci până ce inimile lor mărețe se înconjoară de gheață, dar cel 

mai violent și mai teribil Sălbăticia îl chinuiește și-l pune sub poruncă pe om – omul, ființa 

cea mai fără de odihnă, mereu revoltat împotriva legii după care mișcarea va trebui să în-

ceteze până la urmă. 

Însă fără frică și încăpățânare, trudea bărbatul care nu murise. Își pusese pe el blă-
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nuri și piei moi, tăbăcite. Cu chipul greu de ghicit de sub pleoapele, obrajii și buzele aco-

perite cu cristale din răsuflarea lui de gheață, avea aparența unei figuri fantomatice, cioclu 

dintr-o lume spectrală asistând la înmormântarea unei stafii. Dar această aparență era de 

fapt un om care străbătea ținutul dezolării, batjocurii și tăcerii, biet temerar într-o aventură 

uriașă, înfruntând măreția unei lumi îndepărtate, străine și încremenit precum genunea ce-

rului. 

Din toate direcțiile, tăcerea îl apăsa ca o prezență palpabilă. Îi afecta cugetul la fel 

cum presiunea incredibilă din adâncul mărilor afectează trupul scafandrilor. Îl strivea cu 

greutatea întinderilor nesfârșite și a legilor imaubile. Îl nimicea, trimițându-l în cele mai 

ascunse unghere ale propriei minți, storcând din ea, precum mustul din struguri, toate pati-

mile, înflăcărările deșarte și moralitatea vanitoasă a sufletului uman, până ce el însuși se 

vedea neînsemnat și muritor, fir de nisip și praf, ce se mișcă fără prea multă îndemânare 

sau înțelepciune în vâltoarea jocului mărețelor elemente și forțe oarbe.  

Trecu o oră, apoi încă una. Palida strălucire a zilei lipsite de soare începea să se es-

tompeze. Trebuia să se grăbească dacă dorea să îl înmormânteze pe tovarășul său. Ajuns în 

locul cu pricina, se apucă de însărcinarea pe care o chibzuise în lungile ceasuri ale zilei. 

Tăind copacii mai tineri, le puse crengile de-a curmezișul și le legă de trunchiul pomilor 

bătrâni pentru a forma un fel de suport. Apoi, utilizând legăturile fostei sale sanii, ridică 

coșciugul pe suport. 

Apoi își continuă drumul spre o regiune mai retrasă unde putea să petreacă noaptea. 

Se întinse pe neaua albă, imaculată și rece. Pleoapele ostenite începură să se lase grele. 

Visa. Se făcea că ajunsese Dragalina. Era cald și se simțea bine. Ce mult îi plăcea diminea-

ța aceea! Ce senin era acel cer, ce insuportabil de frumos... ca o tana ce curge nestânjenit 

din vocea unui maestru dintr-o zare în alta! Ce mult îi plăcea când se uita la cerul acela… 

Zările cuprinse-n zigzagul dealurilor verzi; fumurii în ceaţă, iar în mijoc licărea lacul. Ce-

rul inunda în soare, nu-l mai putea privi. 

Vacile rupeau iarbă în linişte, ce calm! Nu și-a închipuit vreodată că venind la malul 

acestui va găsi ce n-a găsit atâta vreme. Apa argintie stătea culcată şi visa, întregul cer 
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curgea în şir pe pieptu-i, în şuvoaie albastre prin sărutul soarelui. Acolo se aprindea un 

curcubeu minunat în jurul mării sângelui său. Copacii nu-i dezvăluiau nici un secret, doar 

păsările împrăştiau sunet prin aer. Nicio floare nu clipea din ochi, doar o lumină slabă se 

vedea în privinţa unor păsări de pe pom. Chiar dacă avea răbdare să stea lângă un pom, 

sperând că îl va auzi, nu putea auzi nimic, nici un foşnet, nici un vânt. Păsările închideau 

ciocuri, florile nu făceau nici o mişcare. Se bucura din plin de senzație, de ospitalitatea lo-

curilor. Se simțea din nou acasă… Se contopea cu natura, devenind un tot unitar și sorbea 

cu plăcere din frumusețea fiecărui moment… 

Însă, deodată, un frig cumplit îl cuprinse și toate mirajele dispăruseră, lăsând loc cru-

dei realități. Soarta fusese nemiloasă cu acesta. Îi luase tot ce era mai drag… Locurile na-

tale, familia, prietenii, totul era pierdut… Simțea că nu trebuia să se urce în acel avion, o 

simțea prin toți porii, dar nu mai rezista, dorul de casă îl copleșise în respectivul mo-

ment… Și, acum, rămăsese singurul supraviețuitor al accidentului. 

Corpul îi era amorțit și simțea cum toată vlaga se scurge din el. Lumea lui era com-

pusă din umbre albe în întuneric și durerea pe care o simțea în fiecare parte a corpului său, 

durerea roșie. Fiecare respirație o aducea înapoi. Să respire. Nu fusese cândva foarte ușor? 

Acum îi era greu, atât de greu de parcă l-ar fi îngropat deja, parcă ar fi adunat pământ pes-

te pieptul lui,  peste durerea care ardea și ciocănea. Nu se putea mișca. Corpul îi era inutil, 

o temniță care ardea. Voia să deschidă ochii, dar pleoapele îi erau atât de grele de parcă ar 

fi fost de piatră. Totul era pierdut. Doar cuvintele rămăseseră: durere, spaimă, moarte. Cu-

vinte albe. Fără culoare, fără viață. Doar durerea era roșie. 

„Să fie asta moartea?” se gândi acesta. „Acest nimic, plin de umbre palide?” Uneori 

credea că simte degetele umbrelor, cum își vârau mâna în pieptul său dureros, vrând parcă 

să-i strivească inima. Răsuflarea lor îi alunecă pe fața fierbinte și-i șoptiră pe nume. Glasu-

rile lor păreau făcute din dor rece, nimic decât dor. „E foarte simplu”, șopteau, „nu trebuie 

nici măcar să deschizi ochii. Nicio durere, nicio întunecime nu mai e. Ridică-te!”, șopteau 

ele, „a sosit timpul”. Și-și împletiră degetele albe printre ale lui, atât de minunat de răco-

roase pe pielea care-i ardea. 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL VII, NUMĂRUL 7 



25 

Și atunci, toate durerile s-au stins… Adia vântul printre pomi, undele se trezeau în 

râul înghețat. Soarele nu mai varsă focul, setea nu-l mai ardea. Mintea nu se mai agita de 

nereuşitele mărunte ale vieții. Buzele palide s-au unit într-o linie dreaptă, sufletu-i a intrat 

în străfundu-i, şi aşa s-a regăsit pe sine. Luceşte pe cer ca un diamant chipul unei stele sin-

guratice, care să pregătea să alunece în următoarele câteva momente de pe boltă. Cerul îi 

zâmbea trist. Norii îmbătaţi de dimineață erau ca un pod între zi şi întunericul nopţii. Tim-

pul se asmuţise în pieptul său, sperând ca în Paradis să aibă ocazia de a se bucura de toate 

frumusețile naturii…  

 

 

 

TEMPLU. PEISAJ VERDE. CONTEMPLU 

Motto: „Natura nu e curată, e pură. ”  (N. Iorga) 

 

Templu, peisaj verde, răcoarea înălțimii, contemplu 

Floare de colț, relief magic, sănătate sub bolți 

Lumină, aripi frânte, forfota frunzelor 

Vărful cu cărare lină, urcuș. Șoapta gâzelor 

Omul de sticlă, omul de stâncă, 

Între mine și munte e o prăpastie adâncă 

Sunt înalt, sunt puternic, sunt veșnic ca el 

Panta lui, mâna mea 

În tine, munte, îmi simt frăgezimea. 

Cer albastru, cer alb, în măreția ta ma simt ca-ntr-un carusel 

De emoții, de culori, de miresme, de dor…Dor de munte… 
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DOR DE MUNTE... 

Motto: „Libertatea locuieşte în munţi. ”(Thomas Mann) 

 

Râu albastru și creste pudrate de nea, flori albe 

De apă, flori albastre, garofițe, flori de stâncă te înconjor 

La gât ai din brazi și stejari numai salbe. 

Căsuțe cu gânduri îți stau înfipte în trupul de stâncă 

Visul meu se abate la tine ca un voiajor 

Ca un străjer te înalți tot mai sus să ne veghezi siguranța 

Starea ta e starea mea, e imnul singurătății 

Stai mândru mereu, ești trainic și sădești în noi speranța 

Bunei măsuri, a iubirii de oameni și a demnității. 

 

 

BLOCAT 

Motto: „Când ești nefericit, nu conta pe prieteni. ” (Euripide) 

Sfârşitul unei poveşti triste  

Figura ta întunecată, 

Ştiu că ţi-e frică uneori, 

Ăsta-i obiceiul tău, 

Ţi se asortează la culoarea ochilor, 

La pielea impecabilă ca şi gramatica, 

Iedera sufletului meu, 

Îţi port cicatricea 

Pe chipul meu trist, 

De artist 

Şi 

Înţeleg că nimic nu durează, 
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Că nu merge şi nu se leagă, 

Dar nu înţeleg ce te deranjează … 

Destul mister către amiază 

 

 

SOMNUL UNUI GÂND DE NOAPTE 

Iakab Georgia Casandra, clasa a VIII-a,  

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, Bihor 

Motto: Dacă s-ar putea, am scrie toate poeziile rostite și nerostite, iar 

întreaga natură să citească câte puțin din fiecare, căci ochii ei reușesc 

să vadă iubirea din sufletul fiecărui om: în rime, ori, în versuri albe. 

 

Voi adormi pe pieptul tău, 

Ca să-mi învăț inima 

Să bată; 

Să iubească așa cum mama mă lua în brațe după o zi lungă. 

 

Aș molipsi tavanul cu privirea mea încețoșată 

Cu iz de ochi căprui, 

Iar geamurile s-ar sparge de gelozie, 

Cioburile s-ar lua în brațe, 

Așa ca cei mai ciudați poeți de pe pământ... 

 

Voi adormi pe pieptul tău 

Răsunând fiori în mine când te-aș strânge și mai tare, 

Tu m-ai învăța ce e muzica-n surdină, 

Și scânteia cioburilor de sticlă. 
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Cuvintele se adoră, iar orchestra lor e sfântă 

În peșterile gurilor noastre de stânci înrobite, 

De asta uităm că și ele ne sunt trupuri, 

Iar timpul ne scufundă în căldura noastră toată, 

Ca cei mai ciudați poeți ai lumii! 

 

Noi, ce suntem? 

După o lungă zi sau un curs de tăcere? 

Învață o inimă de poet să-și destrame iluziile, 

Să facă sticle noi din ele, 

Iubindu-te așa cum mama îmi iubea răsunetul interior 

Când totul era un zgomot pe care încă nu-l cunoșteam... 

 

 

SUNT EU ... SUNTEM NOI? 

Iakab Georgia Casandra, clasa a VIII-a,  

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, Bihor 

 

Străzi, fără niciun drum, 

Drumuri ce pășesc sub oameni; 

Dacă aș fi un vag suflu, aș fi unul, 

Care calcă pe covoare de nisip. 

 

Uite, știu ce-ți sunt ochii! 

De ți-ar fi păpădii sau boabe gri, 

Dacă ar fi cimentul umbrei noastre, 

Aș fi stană de piatră, gândul Gorgonei... 

Nebănuit. 
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Străzi, străzi și chiar lumină, 

E o zi sau steagul unei nopți ce bâzâie chemare? 

Dacă tu-mi vestești dimineața, 

Sper că îmi vei fi calea de a evada din tot răul de pe pământ. 

 

De ești tu somn, eu am putere să fiu vis fugar? 

De sunt stradă, de ce alergi trepidând, scăpând emoții? 

Culegi regrete din sudoarea ochilor tăcuți 

Nu vezi că rănești pete, le multiplici? 

Nu îți e frig? 

 

Ai revenit... 

 

 

SĂRUTUL SECRET DIN GRĂDINA ROMANŢEI 

Iakab Georgia Casandra, clasa a VIII-a,  

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, Bihor 

 

Ți-ai preschimbat sărutul 

Într-o oază la margine de lume, 

Și-mi provoci acum gândul 

Să-ți caute sărutul. 

 

De ochii ți-ar fi stele peste drumuri obositoare, 

Mi-ai da lumină privirilor să rătăcesc mai departe? 

Ai continua să te regăsești, să rupi mii de petale, 

Să arăți unei grădini că săruturile-ți sunt fapte? 
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De ochii ți-ar fi stele peste ape, 

Mâinile ar începe grav să sape, 

O dragoste la capăt de lume, lângă mine, 

În grădina unei romanțe fără nume... 

 

De buzele-ți sunt ale mele 

De ce eu văd doar stelele, 

Iar ochii tăi, închiși se cutremură 

În sunete, glasul tău ce murmură: 

 

„Acest secret din grădina romanței." 

 

 

VISUL MEU (MENŢIUNE) 

Pop Sebastian Cătălin clasa a VIII-a, 

Şcoala Gimnazială nr. 1 Buciumi, Sălaj 

Motto: ”Visul reprezintă scăparea omului spre fabulos.” 

 

Mă paşte-un vis îndelungat 

Să pot să zbor spre alte anotimpuri 

Să-mi cos privelişti cu-amintiri 

Din alte vremuri şi-alte timpuri. 

 

Şi alte vise îmi aduc 

Lumină şi speranţă vie 

Nu ca şi cele din trecut 

Ci ca şi cele ce-o să vie. 
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Mă las purtat de visul înflorit 

De sus cernut şi preasfinţit 

Mă va purta prin alte lumi 

Ani, anotimpuri poate luni. 

 

Şi pe poteca ce se-arată 

În necuprinsul labirint 

Eu văd în capăt o speranţă 

A unui vis demult dorit. 

 

AŞTEAPTĂ, ORICUM AI TIMP! (MENŢIUNE) 

Răpcianu Ilie, Clasa a X-a 

Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Andrei” Galați 

 

aștept răspunsul tău… 

 

sunt în câmp deschis, mașinile negre stau parcate pe o partea și alta a vieții 

în mijlocul drumului era o dihanie diformă ce semăna cu o lumină, 

care ne-a înconjurat pe noi, cei din sala de așteptare din universul paralel…, 

nu se mișca din acel loc, ci doar, din când în când se mai uita în stânga și 

dreapta, 

așteptând și ea la rândul ei pe cineva, 

care se pare că nu mai vine din lumea aceasta care, 

nouă, 

nu ne-a oferit nimic…decât numai timp pierdut. 

 

„ce faci?” era scris mare și cu litere roși pe o hârtie îngălbenită de timp și de 
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spațiul  

în care ne aflam, 

doar lumina, 

devenită pe parcursul discuției întuneric, 

ne mai mângâia chipurile atât de bătrâne 

care nu ascund nimic, 

nu spun nimic  

nu simt nimic, 

ci doar așteptă în dimensiunea unde nu există timp, 

– vis – 
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CREAŢII PLASTICE (PICTURĂ / DESEN) - GIMNAZIU 
 

PREMIUL I 

OLOERIU Andra Ioana, clasa a VIII-a D,  
Şcoala Gimnazială „Elena Rareş”,Botoşani,  

profesor îndrumător Prodan Ramona 
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PREMIUL al II - lea 

Biţiş Narcisa Mădălina, clasa a VIII-a,  
Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” 

Oradea, Bihor,  
profesor îndrumător Turcu Amalia 

Gîngă Denisa, clasa a VIII-a C, 
Şcoala Gimnazială „Mihail  

Kogălniceanu” Dorohoi, Botoşani, 
profesor îndrumător Clisu Adina 

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

PREMIUL I 

Pisaltu Alexandra, clasa a XI-a, 
Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, sector 1 Bucureşti, Ilfov, 

profesor îndrumător Creţu Lucica 
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PREMIUL al II - lea 

Müler Paula Renata, clasa a XII-a,  
Liceul „Regina Maria”,  

Dorohoi, Botoşani, 
profesor îndrumător Foca Alina 

Orban Claudiu Ştefan,clasa a X-a, 
Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, 

sector 1 Bucureşti, Ilfov, 
profesor îndrumător Creţu Lucica 

PREMIUL al III - lea 
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IMAGINI DE LA FESTIVITATEA  

CONCURSULUI DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ „ALECU IVAN GHILIA”, 

EDIŢIA A VIII-A, CUPRINS ÎN CAER 2018, CU PARTICIPARE NAŢIONALĂ 
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prof. GRĂDINARIU Violeta  

ing. NISTOR Marius 
 

CONDUCEREA LICEULUI: 
ing. DOHOTARIU Dumitru Viorel 

prof. GHEORGHIESCU Dorin 

Membrii echipei de proiect a celei de a VIII-a ediţii a  

CONCURSULUI DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ „ALECU IVAN GHILIA”, 
EDIŢIA A VIII-A, CUPRINS ÎN CAER 2018, CU PARTICIPARE NAŢIONALĂ 




