„Uşor ca privirea, cutreierat de toate
privirile şi cutreierând în desfătare
dintr-un capăt în altul pământul,
Să fiu nefiind tuturor fiindu-le.” - A.I. Ghilia
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FESTIVITATEA DE PREMIERE A
CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ,
„ALECU IVAN GHILIA” – ediţia a IX-a 2019
Vineri, 17 mai 2019, la Liceul Tehnologic „Al. Vlahuţă” Şendriceni, a avut loc
FESTIVITATEA DE PREMIERE A CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE
LITERARĂ ŞI PICTURĂ „ALECU IVAN GHILIA” – ediţia a IX-a 2019, cuprins în
CAEN 2019, la poziţia 68, domeniul cultural-artistic, literatură.
Echipa de proiect a fost formată din:
Coordonatori: pr of. Gr ădinar iu Violeta, dir ector Dohotar iu Dumitr u
Viorel şi inspector şcolar general adjunct al ISJ Botoşani Sandu Otilea;
Membri: dir ector adjunct Gheor ghiescu Dor in, inginer sistem Nistor
Marius, bibliotecar Grigoraş Daniela, contabil Ostafie Tatiana, secretar şef Ragazan Ioan, laborant Aostăcioaei Maricela.
La această ediţie au participat 233 de elevi (190 de fete și 41 de băieți) din 27 de
judeţe ale României (Botoşani, Maramureş, Teleorman, Bacău, Bihor, Bucureşti,
Constanţa, Gorj, Iaşi, Neamţ, Ilfov, Dâmboviţa, Galaţi, Argeş, Braşov, Brăila, Vrancea,
Vâlcea, Călăraşi, Dolj, Vaslui, Mureş, Prahova, Mehedinţi, Suceava, Buzău, Alba), dar şi
elevi din Republica Moldova, din Chișinău. și raionul Edineț. Elevii au reprezentat 79 de
școli din 58 de localități, îndrumați de către 99 de profesori.
S-au acordat premii, premii speciale şi menţiuni, pe secţiuni.
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Trofeul concursului: AGAFIŢEI LOREDANA, clasa a XII-a, Liceul „Regina
Maria” Dorohoi, profesor îndrumător Foca Alina.
SECŢIUNEA DESEN – PICTURĂ-gimnaziu
Premiul I - Iliuţă Cătălina, clasa a VII-a, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”,
Ilfov, profesor îndrumător Creţu Lucia;
Premiul al II-lea - Bechea Flavia, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”,
Vaslui, profesor îndrumător Clisu Adina Georgiana;
Premiul al III-lea - Onciuleanu Luciana, clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Spiru
Haret” Dorohoi, profesor îndrumător Găbinat Elena Luiza;
SECŢIUNEA DESEN – PICTURĂ-liceu
Premiul I - Dimosthenous Ioanna, clasa a XI-a, Liceul de Arte Plastice „Nicolae
Tonitza”, Ilfov, profesor îndrumător Creţu Lucia;
Premiul al II-lea - Burcă Ionuţ Dragoş, clasa a XI-a, Colegiul Economic Mangalia,
Constanţa, profesor îndrumător Cioroiu Daniela Carmen
Premiul al III-lea - Croitoru Teodora, clasa a IX-a, Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”, Odobeşti, Vrancea, profesor îndrumător Cîrjan Mihaela;
SECŢIUNEA creaţie literară-gimnaziu
Premiul I - Chermăneanu Anca Iuliana, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Elena
Rareş” Botoşani, profesor îndrumător Ciobîcă Cezar Florin;
Premiul al II-lea - Lazarovici Andrei, clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială nr. 3 Mangalia, Constanţa, profesor îndrumător Roşu Geanina Petronela;
Premiul al III-lea - Cucoş Elena, clasa a VIII-a, Liceul Tehnologic „Arhimandrit
Chiriac Nicolau”, Vînători-Neamţ, profesor îndrumător Amariei Mihaela;
SECŢIUNEA creaţie literară-liceu
Premiul I - Pînzariu Ecaterina Maria, clasa a IX-a, Colegiul Naţional „August Treboniu Laurian” Botoşani, profesor îndrumător Grădinaru Anca;
Premiul al II-lea - Buzenche Elena, a XII-a, Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu”, Mărăşeşti, Vrancea, profesor îndrumător Dumitraşcu Gabriela Gianina;
Premiul al III-lea - Manole Mădălina Diana, clasa a XI-a, Colegiul Naţional
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„Costache Negri”, Galaţi, profesor îndrumător Ciobanu Cristina.
Printre invitaţi s-au numărat: maestrul Alecu Ivan Ghilia, doamna inspector general
adjunct Paula Gavriluţă, primarul comunei Şendriceni Dohotariu Marin, preotul
Bistriceanu Constantin, directorul Clubului Copiilor Dorohoi Dupu Marcel, directori de
şcoli, profesori îndrumători, juriul concursului, primarii comunelor învecinate şi o
delegaţie de cadre didactice din Edineţ-Hincăuţi, Republica Moldova.
Activitatea a avut şi un moment liric susţinut de trei reprezentanţi ai Uniunii
Scriitorilor din România (Gabriel Alexe, Cezar Ciobîcă şi Vasile Iftodi).
Coordonator concurs:
prof. Grădinariu Violeta
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CREAŢII LITERARE
Motto: „Esența artei este Poezia.” (Martin Heidegger, Originea operei de artă)
sărutul a ars
(Trofeul concursului)
Agafiței Loredana
Liceul „Regina Maria” Dorohoi
clasa a XII-a
profesor îndrumător Foca Alina
ți-am spus
ori am bănuit ceva
de mai multe ori
că nu mai vreau
să te ating și
de a te săruta
nici nu poate fi
vorba
nu vreau să te sărut
pentru că nici nu ești aici
pentru că
respiri vidare emoțională
și mănânci numai
scrum de roze și
pleoape detașate de purtător
ori fețe care nu au
nicio legătură cu fizionomia
ori cu arătările
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pe care le-am sărutat până acum
dar nici vorbă
să aștept sărutul
care îl eliberă pe înlănțuit
acum nimeni nu-l mai vrea
că timpul sărutul nu a mai
eliberat omul ci l-a îndemnat
către regres la infinit
alături de tendințele înrudite
cu alte și alte
secțiuni transversale
asupra unui fir component
al gâtlejului trans-realității
dusă de spate după
ce contestarea i-a afectat
scheletul iar
eu m-aș gândi să o sărut
după ce mă lecuiesc
de mine
într-o limbă a mea
ca să nu afle taina
nici cifru casetei de valori
cu cântece de leagăn
pe care-l îngânam unor
molecule de aer
ca să rămână acolo
ca un slujbaș
în casa de orori
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care nu mai are nimic
de făcut
și nici de văzut
nici aici ori
de unde se presupune
că nimeni nu s-a mai întors
ei bine mi-am atins
vârfurile degetelor
de morfologia sufletului
și ambele au prins
viață chiar
dacă sunt la fel de dornice
de des-ființare
trăiesc și se pârjolesc
la capătul căii dintre
tine și mine
a săriturilor noastre
acum cu ascuțișuri
de adagii pe substitutul
de creștet
dincoace de firele trase
în oțel
ca să fie acolo
dacă treci de firimiturile de pâine
înmuiată în opiu
și injecțiile cu adrenalină
că să rămâi
la distanță sigură
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de alte săruturi pe care
nu ți le pot ceda pe
în niciun fel de clădire
nu pe balcon
nu în aer
nu în apă
nici pe sub centura
de radiații
că e periculos și neamenajat
și nu aș intenționa
să te molipsesc de
mine prin alte și
alte apropieri sugerate
și niciun sărut
ca să nu te pierzi
printre punțile de egalitate
pe care le-am așezat
între forme de suferință
și modalități de a iubi
plus grădina cu impacientați
în miniatură
ca mine și ca tine
care trebuie să își taie
de sub rădăcini
cât mai adânc se poate
orice legătură
toate străfulgerările de moment
orice madlenă care

9

ANUL VIII, NUMĂRUL 8

ALECU IVAN GHILIA
i-ar putea lega
de un sărut sau
două ca act
de sine știință
cât își bat cuie în palmă
ca parte a exercițiului
de subversiune
chiar am auzit că
după cuiul numărul 8
ai să simți infinitul în durere
implantându-se în creștetul
acela zbârlit ca un nou
fir de păr care le ține
legate fedeleș și
vei începe să-l simți
și pe pielea aceea care
se face roșie la orice
semn de frică
așa că toate astea
te vor găsi sub
forma rară și artistică
de om-crustaceu
care poartă mănuși
gândite de luisa schiaparelli
într-un ultim suflu
în care a scăpat de
alte și alte săruturi
care-i furau din ani
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dar haide totuși
să ne întâlnim sub
formă de ace pe o bucată
de pânză care stă să se
dezintegreze iar
bună e numai de găurit
cu instrumente
înfipte în foc
ca să testeze
linia distrugerii obiectului
dar stăruința imaginii
lui și așa e și cu sărutul
nu-l poți scoate dintr-un om
dacă nu vrea

arta se hrănește cu sângele artistului
Agafiței Loredana
Liceul „Regina Maria” Dorohoi
clasa a XII-a
profesor îndrumător Foca Alina
mă numesc
nu știu cum mă cheamă
și am devorat cândva
realitatea pe pâine
iar acum pot să-ți spun
și să te leg fedeleș
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că asta nu își are rostul
nici vestea
nici povestea
ori ce mai știi tu
și alte lucruri
menite să adoarmă copiii
și să instaleze veghea
în alți ochi decât se obișnuiește
în cele din urmă ceasuri
să lase arta fără câine de pază
că să fie mai ușor de văzut
ori de furat din priviri
cu năuceala alăturată
oricărui om care a văzut
ceva nou la chioșcul din colț
însă nu poate cumpăra
din neputință
și alte motive care nu se pot
spune chiar așa oricui
și în orice moment
dar pe care le știe tot
insul care a trecut și apoi
a tăcut
despre tăcerea asta și
duiumul care vine cu ia
o fi o artă
o fi anti-artă sau
alt soi de a nu spune
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lucrurilor
pe categorie
nume sau
întrebuințare
nici vorbă de celelalte obiecte
care nu mai încetează
a spune cât de nemulțumite sunt
în caz de mare risc sau
accidente
și arta asta e ceva nu vezi
pe fiecare stradă
ori casă
știam că nu e pe aici
de azi de ieri și
că s-a mutat în lume cu
mult înaintea mea
dar nu aveam habar
ce mănâncă nici
dacă se îmbată sau cu ce
nicidecum ce medicamente ia
și la ce ore
din zi și
din nopțile imposibil de dormit
în care veghea
ne ațâță sângele din vene
și ne pre-face să
vedem licuricii
în borcanele pline de smoală
și alte chestii opace
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care dacă mă gândesc
ar fi trebuit sparte
cu hotărâre și
nici un gând că
ne-om elibera din șiruri
și liniile astea
fără nimic al lor
doar a ei
a lumii ăsteia
despre care nu poți spune
cum nu e și
mai ales cum e
că se mută
groaznic de repede
de la orice parter
de lângă orice imitație de suflare
până când urmele ei
sunt peste tot
și nu mai aflăm
pe unde și-a făcut veacul
ultima dată din calendar
or acuma eu trebuie
să spun că are
un rost al ei
pe lângă o artă
de care nu dai
niciodată la momentul potrivit
și când o vezi
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nu are ce îți trebuie
apoi gândim că o devenim
de-a lungul și
de-a latul unor
cărări atât
de greu de mers pe ele
că arta e una dintre acelea
care vor totul și
mai ales orice nu ai putea da
nu știu dacă mai vrea să trăiești
însă e limpede că sângele tău
e al ei de îndată ce
vrei să rămâi cu ea
și după aceea
câteodată o să îi dai
să mănânce
nu știu ce ori
o să faceți schimb de lucruri
și de sânge
poți ușor să afli că
uneori arta se
hrănește cu sângele artistului
sunt exemplu viu
acum respir atât de
greu că-mi curge altceva
prin viață
nu sânge ci
o ramură mai udă
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a elementelor
care te țin
pe lângă ea
ca să nu mori
nu din alt motiv

Timpul
(premiul I)
Pînzariu Ecaterina-Maria
Colegiul Național „August Treboniu Laurian” Botoșani
clasa a IX-a D
profesor îndrumător Grădinaru Anca
Motto: „Timpul are prostul obicei de a fi ireversibil.” (Octavian Paler)
Timpul.
Prezent, dar atât de absent.
E pretutindeni, dar nu e
nicăieri.
E un abis incontrolabilo buclă fără capete,
ce crește. Și crește. Și parcă
nu se mai oprește.
Un magician al timpului știe
să se joace. Bagheta lui
deschide porți spre alte lumi.
Dar în oricare lume m-aș afla,
tot la fel ești tu. Și sentimentele mele
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pentru tine, la fel.
Cresc neîncetat. Nu le poți opri;
nu există leac. Parcă cu cât încerci să le ignori,
cu atât ele își pun amprenta asupra ta.
Ora zece; ești tot aici.
Unsprezece; încă neclinitit.
Doisprezece și în continuare îmi plâng
suspinatul „te iubesc”.
Eu da. Eu te iubesc.
La fel precum metastazele,
sentimentele mele pentru tine sunt.
De fiecare dată când una
dispare, o alta îi ia locul.
Și asta continuă
până când realizezi că
nu mai ai scăpare.
Ele înfloresc în tinenu pot fi opritetu înflorești în mine.
Timpul.
Se oprește. Inima împietrește
când ochii noștri se întâlnesc
și vorbesc pentru noi.
Să stau cu tine pe iarba proaspătă,
umezită de stropi firavi de rouă,
sub razele blânde
ale lunii.
Să îți aud inima bătând.
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Să mă săruți.
Să mă iubești...
Imposibil.
De parcă toată confidența mea
a dispărut odată cu apariția ta
în sufletul meu.
Sunt o piesă de șah în mâinile
unui amator, fiind vulnerabilă în fața
unui profesionist. Sortită eșecului,
sortită dispariției...
Timpul.
Prezent, dar atât de absent.
Tu.
Absent, dar prezent
pretutindeni.
Nu ești tu; nu sunt eu.
Tu nu cu mine, eu nu cu tine.
Nici acum, nici niciodată.
Tu și eu,
dar nu
noi.

Vis sau poate un coşmar
Pînzariu Ecaterina-Maria
Colegiul Național „August Treboniu Laurian” Botoșani
clasa a IX-a D
profesor îndrumător Grădinaru Anca
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Motto: „Ce greşeală este să crezi că un copil, pentru că e mic,
poartă în el visuri minuscule!” (George Enescu)

Am un vis
care începe,
continuă
și se termină frumos.
E un vis în care el e protagonist,
e un băiat cu o vioară într-o lume
plină de oameni surzi.
E un vis în care el e prima pată de culoare într-o lume
care nu văzuse altceva în afară
de alb și negru.
Sufletul meu alb atins de amprentele sale negre.
El ca o floare roșu aprins în plină iarnă,
pătrunsă prin stratul gros și nemilos de zăpadă.
Am un vis ce aș fi vrut să nu se termine niciodată,
un simplu rezumat al unei povești
pe care am fi putut să o avem,
dacă pentru el nu exista o altă ea.
Și cu asta se instalează o bizară senzație
de goliciune; paradoxal îmi doresc mai mult să te am,
deși aflu din ce în ce mai aspru
că amprenta ta asupra mea
mă aprinde mai tare.
Am un vis.
Sau am avut un vis.
E posibil oare să fi fost
o simplă evanescență a unei balanțe
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între o lume cu tine
și alta fără tine?
Un vis,
sau o iluzie a unei povești cu început,
cuprins,
și final mai fericit decât în basmele
pe care de mică adoram să le citesc,
datorită idilei cu final frumos
dintre cele două suflete îndrăgostite.
O iluzie a vindecării mele,
de boala pe care fără milă
a instalat-o în corpul meu.
Boala incurabilă,
virusul fiind
el.

M-am predat
Pînzariu Ecaterina-Maria
Colegiul Național „August Treboniu Laurian” Botoșani
Clasa a IX-a D
profesor îndrumător Grădinaru Anca
Moto: „Iubeşti pentru că iubeşti. Nu există raţiune pentru a iubi. Braţele dragostei te cuprind cu tot prezentul tău, cu trecutul şi viitorul tău. (Antoine de Saint-Exupery)
Ai apărut ca un vis în viața mea.
Ai venit ca un strop de ploaie în deșert,
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ca lumina lunii într-o noapte întunecată,
ca adierea vântului într-o toridă zi,
și ai venit.
Ai venit și te-ai așezat pe sufletul meu
și ai pătruns ușor, dar sigur, în el.
Mi-ai făcut inima să danseze,
mi-ai făcut ochii să sclipească,
gura să zâmbească,
m-ai făcut să trăiesc.
Te am în fiecare bătaie a inimii mele,
tu trăiai cu sufletul tău,
eu trăiam cu ale amândurora.
Și știam că voi sfârși așa.
Știam că mi te voi dedica,
că voi ajunge a ta,
dar tu nu al meu
Trăiam cu tine;
orice emoție, orice bucurie, orice supărare,
pe toate le trăiam si eu.
O marionetă cu două suflete,
și niciunul care să îi aparțină.
Îți este rău; mi-e și mai rău.
Îți este bine; mi-e și mai bine.
Ești distrus; sunt complet distrusă.
Toată iubirea compensează suferința;
îmi ești alinare și îmi ești durere.
Te iubesc, dar te urăsc.
Și acum mă predau...
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Și mă predau ție,
suflet frumos.
Îți dau sufletul meu,
acum ia-l.
Mă gândeam să plec.
Mă gândeam să te las în urmă.
Dar nu pot nici asta.
Nu pot, nu atunci când
ființa ta coexistă cu a mea.
Fără să vrei
și fără să vreaus-a întâmplat. Din senin.
Și m-am predat ție, dar nu a contat. Nu pentru tine.
M-ai privit, ai stat puțin și ai plecat.
Dar eu am rămas...
Eu am rămas cu tine;
eu am rămas în tine,
absorbită de ființa ta,
tu fiind părtaș la pieirea-mi.
Mi-aș fi dorit să fie adevarat...
Tot ce îmi imaginam,
toate scenariile, totul să se adeverească.
Ar fi fost frumos, ar fi fost perfect.
Ar fi fost...
Te voiam doar pe tine,
și cu mine ai fi avut luna.
Ai fi cuprins luna.
Dar tu te uitai dupa stele...
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Și era în regulă.
Pe cerul meu oricum
erai numai tu,
și eu te adoram.

Întrebarea la care nu mi-ai răspuns
(premiul al II-lea)
Buzenche Elena
Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Mărăşeşti, Vrancea
clasa a XII-a
profesor îndrumător Dumitraşcu Gabriela
Motto: „Iubind, ne-ncredinţăm că suntem”- Lucian Blaga
Ai veni dacă ţi-aş spune
Că undeva, la bună depărtare
Pe o bucată pustie de mare
Am sta o viaţă
Mângâind nisipul cu tălpile goale?
Dar dacă într-o zi oarecare
Prin cine ştie ce circumstanţe amare
Am fi nevoiţi să călcăm pe cioburi de soare
-tot în tălpile goale
Rămânând cu răni adânci, arzătoare
Ai veni?
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Opoziţie
Buzenche Elena
Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Mărăşeşti, Vrancea
clasa a XII-a

profesor îndrumător Dumitraşcu Gabriela
Nu ştiu să îţi pictez răsăritul
Nu-ţi pot cânta viaţa, trecutul,
Din lemn nu îţi pot ciopli chipul
Cum nici din lut nu-ţi pot modela trupul.
Îţi pot promite însă că sărutul
Ce a unit sfârşitul cu-nceputul
Îmi stă ţesut pe buze din minutul

Când ai rămas în urmă, cu trecutul.
Iar ochii-ţi scânteind în soare,
De fericire, viaţă şi candoare
Ca jadul brun ades scăldat de ape
Cuprind dulceaţa muzicii de clape.
Ţi-aş coborî pe-o pânză luna albă
Să o zdrobesc mărunt, să o fac salbă
Tăind din inima-mi câte-o bucată

Lipite cu-al meu suflet laolaltă.
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În schimb, tu mi-ai lăsat un gol de jale
Umplut temporar cu speranţe amare
Din care ecoul înfundat al durerii
Începe zilnic a se-ntinde tot mai puternic, tot mai răsunător,
tot mai tare.
Ego sum
Buzenche Elena
Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Mărăşeşti, Vrancea
clasa a XII-a
profesor îndrumător Dumitraşcu Gabriela
Sunt un vulcan de vise,
O mare de iubire
Particule de ură
Brodate cu sclipire;
Sunt fulg în zborul mare,
O frunză de gorun,
O pană de păun
Sunt răutate pură,
Sau un geniu nebun.
Nu sunt perfecțiune,
Nu sunt artă, minune,
Nu sunt abstract
Nici formă
Exist fără de noimă.
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Pasiune se scurge
În venele-mi cu sânge
Artere duc povară
Venin, ciudă, ocară,
Puțină ironie
Ocean de nostalgie
Gânduri fără grai, toate,
dureri ne-articulate.
Dorința se prelinge
Pe tâmplele-mi murdare
De unde agonia
Se stinge, țipă, moare.

Călătoria timpului
(premiul al III-lea)
Manole Mădălina Diana
Colegiul Național „Costache Negri” Galați
clasa a X-a
profesor îndrumător Ciobanu Cristina
Poate totul a început când pluteam pe lac înconjurată de nuferi, lăsând apa să-mi
atingă ochiul. Privirea se pierde în zare, printre voalurile de lumină albă ale celor două
corpuri rotunde, iar irisul ochiului meu drept e soarele și cel al ochiului stâng e luna. Gura
este ușor deschisă, iar buzele catifelate tremură lent, în timp ce mătasea albă își pierde forma în apă. Vârfurile degetelor ating firele de păr care devin aurore boreale, iar un nufăr își
mișcă petalele albe într-o puternică strălucire. Natura se cutremură, în lac apar valuri, iar
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din nufăr se desprinde o steluță aurie plină de polen. Mica steluță zboară spre cer și dispare
cu speranța de a ateriza într-un loc mai bun.
Miroase a flori și simt cum o rază a soarelui mă mângâie pe o geană. Este cald și iarba moale îmi sărută palmele. Zâmbesc și încerc să inspir și să expir în timp ce caut să văd
cerul, dar tot ceea ce văd este întunericul. Deși mă simt semivie sau semimoartă, nu ma
pot mișca. În întunericul luminat o atingere blândă îmi arată calea spre lumină, iar, deodată
o explozie solară mă trezește. Inspir și expir, inspir și expir din nou ca și cum m-am ridicat
din ape, iar inima bate atât de tare încât îmi pot scrie propriile versuri pe ritmuri alerte.
Ploapele tremură, iar lumina îmi invadează sufletul. Singurul lucru pe care l-am văzut a
fost ea. O ființă deosebită, un suflet care ținea un alt suflet ca pe o comoară tainică. Îi puteam simți mirosul dulce, îi puteam atinge pielea fină și îi puteam privi ochii. Două ceruri
care făceau parte dintr-un Univers complet necunoscut, dar pe care îl cunoașteam de o viață. Îmi zâmbea cu atâta sinceritate și m-a pus pe pieptul ei. Nu am mai simțit un asemenea
fior niciodată. Sufletul meu a cunoscut cel mai frumos și cel mai unic sentiment, iubirea.
Ea m-a salvat prin dorința de a-i simți esența. Voiam să-i spun ceva, să scot un sunet, să-i
mulțumesc, dar nu am reușit. Această ființă a crezut că plâng și am aflat de existența altor
sentimente, tristețea, durerea, pe care nu le doream în sufletul meu. A început să-mi cânte,
iar trupul ei crea vibrații ușoare, plăcute inimii mele, pe care le puteam asculta o viață. Am
adormit cu gândul la iubire și mă simțeam în siguranță. Sângele pulsa în același ritm cu
toracele ei, deși nu știam cine sunt, nu știam unde sunt și de ce mă las fără niciun strop de
frică în mâinile unui om. Era o legătura pe care nu o puteam descrie, astfel încât nu mă
puteam îndepărta de sufletul ei bun și cald. Voaluri albe țesute de soare se revărsau peste
trupul meu în brațele îngerului cu Universul în loc de aripi. Când am văzut din nou lumina,
mi-a șoptit cu atenție ca să nu mai audă nimeni cele două cuvinte urmate de numele ei:
,,Te iubesc, mama!”. În acel moment am început să înțeleg rolul meu pe acest pământ, să
mă bucur de fiecare moment la pieptul ei și să o fac fericită, însă nu aveam puterea cuvintelor în vene, iar singurul lucru pe care îl puteam face era să zâmbesc. Mama a început sămi zâmbească mai frumos decât mine, iar o lacrimă strălucea pe obrazul ei.
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După o perioadă cerul se transformă într-o adevărată operă de artă neapreciată de
nimeni. Când ultima rază a soarelui a sărutat-o pe cea a lunii am înțeles ce înseamnă timpul, un joc al culorilor și al corpurilor cerești. Precum luna iubește lumina soarelui și soarele lumina lunii, așa era iubirea dintre părinții mei. Oamenii au nevoie de oameni și
exemple din Univers, iar eu aveam nevoie de iubirea părinților și de exemplul lor de a fi o
ființă perfectă într-o lume a imperfecțiunii. Zilele treceau, nopțile veneau, iar eu am reușit
să alerg printre florile copilăriei mele, în timp ce le cântam versurile sufletului meu, iar, de
fiecare dată refrenul se termina cu cele două cuvinte. Dacă am căzut într-o zi, ei mă ridicau
de ambele mâini, dacă am plâns într-o lună, ei îmi ștergeau lacrimile de la ambii ochi, iar
dacă am crescut într-un an, ei îmi povesteau următorul capitol din cartea misterioasă a lumii controlate de timp. Cu ajutorul lor am aflat ce înseamnă să greșești și să o iei de la capăt, să-ți fie frică să fi singur într-o lume cu prrea multe uși și cu atâtea chei, dar am încercat să stau în picioare cu mâinile pe lângă corp și să privesc cerul cu speranța că totul va fi
bine indiferent de ceea ce se întâmplă. Îmi admiram corpul care creștea din ce în ce mai
frumos, ajungând să mă întreb de ce timpul dansează atât de des pe vals vienez fără să țină
cont de pașii repezi pe care îi pierd de fiecare dată cu refrenul trecut. Lăsându-mi corpul
ghidat de mișcările lui am aflat ce înseamnă emoția când mi-am privit palmele, care aveau
liniile vieții. Acestea nu se schimbau, dar îmi arătau pașii pe care trebuia să-i fac, obstacolele pe care trebuia să le depășesc și valurile care mă învațau să înot până la malul celălalt
al vieții, unde aveam să întâlnesc noi sentimente și provocări. Jocul culorilor de pe cer era
controlat de timp, mișcările mele erau controlate de timp, iar frica s-a furișat pe la spatele
meu și am început să plâng pentru că nu mă simțeam unică, perfectă și liberă să-mi aleg
viața. Priveam stelele care îmi luminau lacrimile, iar cele două călăuze care m-au crescut
mi-au arătat calea spre grădină, unde m-am așezat cu fața spre cer. Cuvintele îmi erau șoptite la ureche, ca să nu audă timpul și am combinat două sentimente, fericirea și tristețea.
Zâmbeam cu lacrimi în ochi când tot ceea ce aveam de făcut, simțind că timpul trece prea
repede ca să mă opresc și să privesc Universul. Totul era mult mai ușor, simțeam muzica și
ritmul valurilor bucurându-mă de briză. Când a trecut primul val al timpului din care am

28

ANUL VIII, NUMĂRUL 8

ALECU IVAN GHILIA

învățat ceea ce este bine și rău, cele două călăuze mi-au oferit ultima lecție care avea să mă
definească pentru totdeauna, și anume cum vreau să-mi aduc aminte de mine. Aceste vorbe s-au tipărit în sufletul meu, iar două lacrimi au căzut, însă mi le-am șters singură. Viața
devenise un adevărat haos, asemenea celui din care am venit, unde nu mai e lumină. Sufletul meu era pierdut în trecut, iar trupul printre străini, care aveau propriile lor destine, însă
eu nu mi-l găseam pe al meu. Cuvintele părinților formau ecouri goale care nu îmi umpleau inima. Când soarele a apus, mi-am închis genele cu praf de stele din care se prelingea lumina strălucitoare.
Miroase a flori și simt căldura pământului în timp ce iarba moale îmi sărută pielea.
Încerc să caut cerul, însă tot ceea ce văd este întunericul. Mă simt pierdută în minciună și
nu mai e niciun înger cu Universul în loc de aripi care să-mi arate drumul spre un suflet
cald. Deodată simt o furnicătură timidă pe piele, iar în fața ochilor se formează un joc de
scântei care distruge întunericul. Corpul meu înflorește printre voalurile albe țesute de soare și asemenea unui fluture care sărută partea cea mai dulce a petalelor așa am sărutat buzele ființei care m-a salvat de întunericul din mine. Voiam să-i spun ceva, să-i mulțumesc
pentru că mi-a arătat că singurul mod de a supraviețui într-o lume fără nume este prin iubire. Poate era un nou val, dar era cel mai mare și cel mai artistic în care voiam să mă arunc
la nesfârșit fără a mai privi înapoi. Nuanțe calde se revarsă peste chipurile noastre pierdute
în eternitate, în timp ce ochii noștri își spun povești la nesfârșit. Printre reflexiile orizontului divin mii de flăcări se aprind în ochii lui, iar eu îmi doresc să le prind fără să mă ard.
Sub cerul deschis și cu stelele ca martori, el îmi pune o cununa de flori nemuritoare pe
cap, jurându-ne iubire veșnică în timp ce brațele sale mă țineau deoparte de toate greutățile
lumii. Mi-am rupt inima în două și i-am dat o jumătate, iar cealaltă jumătate a fost completată de a lui. Niciodată nu am știut ce înseamnă să oferi unei ființe umane cea mai bună
parte din tine și să iubești orbește singurul suflet care te salvează de fiecare dată. Timpul
trecea, însă dansam cu un singur trup pe valsurile lui, iar pașii erau mult mai lenți. Singura
mișcare a timpului era în spatele ființei mele iubite și nu înțelegeam de ce nu este în spatele meu. Ochii mei, cele două ceruri, mi s-au umplut de lacrimi, iar timpul îmi arăta prin
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gesticulațiile lui să nu schițez niciun sentiment de tristețe, pentru că îmi putea lua și ultimele minute pe care le mai aveam de iubire. Îngerul meu nu își putea găsi cuvintele care
erau pierdute în trecutul nostru colorat, însă mi-a oferit un ultim dans. Poate erau ultimele
momente în brațele lui, ultima privire, ultima sărutare, dar trecutul s-a împletit cu prezentul în timp ce mâinile noastre s-au atins. El dansează cu mine cu pași lenți și dezordonați,
neascultând ritmul, neascultându-mi respirația. Mă prinde de mijloc cu atâta putere și își
pune capul pe umărul meu privind printre șuvițele de păr la decorul din spatele nostru. E la
fel de frumos ca în prima zi, un om cu linii în palmă și am înțeles că vreau să-mi aduc
aminte de mine în acest mod, dansând cu scopul de a rămâne lângă el. Îmi ating obrazul de
urechea lui și ne unduim corpul în ritmul valurilor moi. Nu păstrăm distanța și nu vorbim,
deoarece cuvintele sunt de prisos când avem o viață în urmă și o altă viață înainte. Mi-a
intrat în suflet și a rămas cu mine, deși a văzut că se poate îneca în golurile lui. M-a rotit
fără frică, iar părul meu își ia forma aurolelor boreale. Îngerul meu își pierde controlul
mișcărilor și încremenește pentru o secundă ca și cum ar fi fost lovit de fiori. Mi-a pus mâna pe obraz și ne-am unit frunțile în timp ce cântecul ajungea la final. Pielea lui a început
să strălucească și am făcut schimb de priviri. I-am strâns umerii, mi-a strâns mijlocul și
fără nici un pic de durere s-a întors în haos.
Am rămas cu inima lui caldă în mână, iar sângele viu se scurgea în picături mici de
pe degetele mele, formând sunete grave la atingerea pământului. Mi-am șters lacrimile de
pe față, lăsându-mi urme roșii pe obraji, iar spiritul timpului mă sărută pe frunte și îmi văd
toate amintirile în ochii lui. Mii de particule strălucitoare se adună în jurul meu, ochii mei
își iau forma lor inițială, soarele și luna. Culeg un buchet de flori parfumat și cad în genunchi lângă trupul lipsit de viață. Îl sărut pe frunte, lăsându-i florile pe piept și îmi țin sufletul împietrit de durere pentru că nu am putut să-mi iau rămas bun. Timpul eram eu...
Oamenii sunt cele mai norocoase ființe, deoarece ei au un suflet, trăiesc fiecare moment, iubesc fără limite și mor în șoaptele îngerilor lor păzitori. Timpul nu apreciază nimic, fiind doar un joc în care poți câștiga o lume întreagă într-o viață și poți să pierzi mai
mult decât ai câștigat într-o secundă. Eu încerc să-mi demonstrez că încă pot simți atinge-
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rea iubirii lui, însă în fața mea apare un lac, iar eu pășesc ținându-mi voalurile de mătase
în apa rece, ajungând în același loc din care am plecat.

Cuvintele mele
(premiul I)
Chermăneanu Anca Iuliana
Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani
clasa a VII-a
profesor îndrumător Ciobîcă Cezar Florin
Motto:Viața este un vis.
mi-aș învăța cuvintele
să simtă cu inima lor de cerneală
iubirea din condeiul ce le-a dat viață
mi-aș învăța cuvintele
să-mi deseneze gândurile
să construiască poduri spre prieteni
și ziduri spre dușmani
mi-aș învăța cuvintele
să zâmbească spre cerul azuriu
să privească cu ochii albaștri de cerneală
lumea ce le înconjoară
și să picteze voie bună
pe pânza minții mele
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Joacă
Chermăneanu Anca Iuliana
Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani
clasa a VII-a
profesor îndrumător Ciobîcă Cezar Florin
Să ne jucăm în orice secundă
Cu tot ce-avem la îndemână!
Să ne bucurăm că respirăm
Aerul divin al copilăriei!
Timpule, stai locului
Și privește jocul nostru!
Lasă-ne să zâmbim și să râdem
Până la apusul apusului!
Lasă-ne s-avem mereu pe fețe
bucuria inocenței!
Timpule, fii și tu copil
Și uită că trebuie să treci
Indiferent și rece!
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Visul
Chermăneanu Anca Iuliana
Şcoala Gimnazială „Elena Rareş” Botoşani
clasa a VII-a
profesor îndrumător Ciobîcă Cezar Florin
Am aruncat într-o noapte
O pietricică netedă
În lacul sclipitor de la Ipotești.
S-a învârtit în cuibarul de ape
Ca un titirez
Și c-o mișcare fantastică
A pătruns în nămolul Căii Lactee,
După care a pornit într-un lung periplu
Către începutul universului,
Răscolind lava imaginației mele.
Dimineața, cu ochii înmuiați
În rouă strălucitoare
Recitam ca o mantră
Unde ești, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?
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Cu rădăcini
(premiul al II-lea)
Lazarovici Andrei
Școala Gimnazială Nr. 3, Mangalia, Constanța
clasa a VII-a
profesor îndrumător Roșu Geanina
Motto: Mă nasc din tine, pământule!
Cânt la pianul tău verde, nesfârșit!
Îmi adun clapele și le torn în mine
Negre - defecte, cutume
Și albe ca visele bune.
Mă nasc din tine, pământule!
Sunt ghiocelul din primăvara alor mei
Și mă înclin în fața ta, sfântule,
Dansez cu sufletul, dacă vrei!
E primăvară în mine
Și-atâta cânt și tril!
Să zburd acum îmi vine,
Da! Sunt al tău copil!

34

ANUL VIII, NUMĂRUL 8

ALECU IVAN GHILIA
Cireaşa
Lazarovici Andrei
Școala Gimnazială Nr. 3, Mangalia, Constanța
clasa a VII-a
profesor îndrumător Roșu Geanina
Motto: Mă coc și cresc.
Pomul vieții-a dat în pârg,
Am devenit cireașă...
Privesc lumea de pe creanga mea
Și chiar mă simt acasă.
Nu vreau să mă despart de frunza
Ce-mi ține-acum răcoare
Și totuși știu că vine clipa
De rumenit la soare!

Înainte!
Lazarovici Andrei
Școala Gimnazială Nr. 3, Mangalia, Constanța
clasa a VII-a
profesor îndrumător Roșu Geanina
Motto: Cu visul, spre stele merg!
Da... e tot despre mine!
Nu-s egoist din fire
Dar vreau să știi tu, lume,
Ce poate să se-adune
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În visul meu de reușită,
Din viața abia începută.
Spre stele merg, spre ape
Din cerurile cele-nalte.
Nu vreau să mă opresc curând,
Îmi place mult al vieții cânt!
Pacea copilăriei mele
(premiul al III-lea)
Cucoş Elena

Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Vînători-Neamţ
clasa a VIII-a
profesor îndrumător Amariei Mihaela
,,Misterele naturii în verde au explodat.”
Plutesc în albia copilăriei.
E-așa o liniște!
Mă așteptam să fie chicoteli și zdrăngăneli și ...
De ce oare în copilăria mea e pace?
Ia să cobor! Poate nu aud din cauza perdelei de fluturi
care mă poartă ca pe nor multicolor.
Centrul de greutate îmi joacă feste?
Mă înalț! Pentru o clipă mă enervez. Nu aceasta-mi era destinația!
Dar ... vai! O ploaie de curcubeie se revarsă din creștetul sufletului,
inundându-mi plăpânda ființă.
Abia acum râsetele copilului din mine răbufnesc zgomotos,
eliberându-se din recipientul închis etanș ca lava dintr-un vulcan nervos.
Eu însămi devin esența râsetelor!
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Adolescenţa
Cucoş Elena
Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Vînători-Neamţ
clasa a VIII-a
profesor îndrumător Amariei Mihaela
Sufletul îmi râde în curcubeie de hohote
Care mai de care mai luminoase;
Cascade de sentimente îmi inundă fluxul sangvin freamăt asemeni unei păduri bătrâne
ce a cunoscut nebănuite experienţe iniţiatice.
Sunt culoare şi taină şi ... mă mistui!
Neliniştea îmi picură încet prin vene,
furişându-se ca un tâlhar temut;
se cuibăreşte în inimă,
explodează într-o sumedenie de fulgere ascuţite
până ce tâşneşte vertical, inundându-mi întreaga fiinţă!
Și sunt ... adolescentă!
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Hoinăreală
Cucoş Elena

Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, Vînători-Neamţ
clasa va VIII-a
profesor îndrumător Amariei Mihaela
Uite! Visurile mele se prind într-o horă a sentimentelor.
Ce mult îmi doresc să le trăiesc aievea!
Îi șoptesc tainic gândului ceva nelămurit;
Se face bineînțeles că nu mă aude,
plecând mai departe în călătoriile lui.
Așa este el. Niciodată statornic, mai tot timpul rebel!
Frecvent nu mă ia în seamă pe moment,
dar când se reîntoarce îmi repetă obsesiv
ceea ce i-am spus înainte de a pleca
și-atunci visurile mele iar se prind în hora sentimentelor
și-atunci ... și-atunci ...
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Și când credeam...
(menţiune)
Grigore Andreea
Colegiul National „Vladimir Streinu” Găeşti, Dâmboviţa
clasa a X-a
profesor îndrumător Ratea Cercel Andreea
Motto: „Când dragostea vorbeşte, vocile tuturor zeilor
par a fi adormite în armonia raiului.” W. Shakespeare
Şi când credeam c-ai să apari
Cu panglici grele să cobori
La răsărit de soare-n geam
Și-n păr cu veșnicele albe flori…
Și tot visam c-ai să vii
Cu aripile-ți ca de ceară,
Și pe pământ vei răspândi
Armonică alură de vals până-n seară.
Căci te știam demult pe lume
Din cărți și de prin basme
Cum purtat de zefir anume,
Te cufundai în fragede cântări de rugăciune
Și tainele-ți îngropai în neștiute mări
Ca totul să rămână intact în adevăr...
Și când ale mele gânduri frenetic pluteau în delir
La ușa stacojie, închisă, tu băteai subtil.
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Retrospectivă
Grigore Andreea
Colegiul National „Vladimir Streinu” Găeşti, Dâmboviţa
clasa a X-a
profesor îndrumător Ratea Cercel Andreea
În verdele viu vuia printre crengi
Tainic abis de memorii fluide,
Și între trestiile cu gâturi lungi
Surâsul tău azi nu mai coincide.
Și-n albastrul mareic al cerului de vară,
Te pierdeai cu ale tale multe vise…
Căci a păsărilor monotonă fanfară,
Te ascundea în marea culisă.
Și nu te opreau nici râuri, nici prăpăstii,
nici culmi
S-ajungi la secretul acelor minuni
Din lumea oamenilor mari și nebuni
Ce-și irosesc în zadar viața de juni.
Și iată, c-ai reușit !
Închizi acum istovit prăfuitul album
Ce cu loialitate-ți păstrează
Toate ruinele vieții de-acum…
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Cutremur în adâncuri
Grigore Andreea
Colegiul National „Vladimir Streinu” Găeşti, Dâmboviţa
clasa a X-a
profesor îndrumător Ratea Cercel Andreea
Ascuns de lumina arzătoare de-afară
În violenta liniște a odăii,
Aștept îngândurat umbrele de seară,
Iar pe pereți, tapetul începe a duhni...
Ah! idei, aspirații și gânduri
Răpuse de posibile eșecuri…
Și este strivit sub grele scânduri
Miros de speranțe-n batjocuri.
Iar fire de fină țesătură
Ale lămpii încă de aseară afumate;
Camera de incert o satură
Și unghiuri se nasc în absurditate
Din urmă, o rază caldă pe geam năvăli
Peste obrazu-mi-n aprinse jocuri
Și sunetul blând al ploii
Mă întrerupe din ale mele negre gânduri…
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Viziuni c-un pansament
(menţiune)
Forfotă Anastasia
Colegiul Naţional„Mihai Eminescu” Bucureşti
clasa a X-a
profesor îndrumător Bogdan Rodica
Stau pe diagonala între un hău absurd și o pajiște iluzorie.
Covorul de paie fraged, umed auriu al pământului,
așteptându-mă să îi calc hotarul, e fie jos, fie sus.
Dar diagonala o prefer mereu, fiindcă sunt o ființă indecisă, cu pofte
multe pândind la fiecare stâncă ce
se surpă:
pofta vieții, pofta morții unei minți tulburate, unei cărni năucite de idee și de vis.
Apari și tu, o, boare minunată, venită din larguri sărate,
furtuni de pe mare cu malul ei apropiat de
clarul sunet
al unei uitate chitări reci;
apari și tu ca un pansament pentru o zgârietură de hârtie,
rămasă sensibilă la orice vânt - mult mă plâng
pentru nimic;
numai de-ai fi apărut în aici, în acum, căci gândul meu
demult e dus spre-un vid ș-o izolare, spre
o imagine
ș-atât.
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Incurie
Forfotă Anastasia
Colegiul Naţional„Mihai Eminescu” Bucureşti
clasa a X-a
profesor îndrumător Bogdan Rodica
O virgină fată calcă pe o frunză
- uscată, moartă și se-mpiedică de-o piatră spartă
- și ea, moartă.
În țărâna murdărită de lumina virginei,
fata plânge, nu-nţelege
de ce-aude urlete.
Poate sunt coioți în jur
- pe hiene le-omorâse deci se scoală, se scutură și se zgârie în talpă.

Limbă-de-argint
Forfotă Anastasia
Colegiul Naţional„Mihai Eminescu” Bucureşti
clasa a X-a
profesor îndrumător Bogdan Rodica
Chipul tău se ivește din înalta ușă,
îmi amintește de o umbră,
de întunericul filelor de cărți, de
vechiul miros de lemn ud,
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ars poate de tine.
Te-am găsit, Arginte!,
căci limba ta numai, străină,
viu vorbește pe-un ton mort.
De te-aș înțelege, hoațe,
te-aș iubi.
Mercur
Forfotă Anastasia
Colegiul Naţional„Mihai Eminescu” Bucureşti
clasa a X-a
profesor îndrumător Bogdan Rodica

Umbra coroanei atârnă peste oaza
în care un vechi munte s-a topit, iar
norii se scutură încet în ea, marcând-o.
O piatră brută, translucidă,-i trezește
sufletul și spuma, șoptind
„Nu există moarte…”
Apoi, cu buzele un crater și mintea un vulcan, cerul zbiară
„Nu există viață!”
Iar eu spun, cu gura plină
de foc, de fum, de cenușă care-neacă,
„Dacă nu am putut trăi
și totuși
nici nu voi muri,
atunci iubirea-i o impresie
și ea.”
Doar eu exist și mă dizolv în mine.
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Pandemonium
Forfotă Anastasia
Colegiul Naţional„Mihai Eminescu” Bucureşti
clasa a X-a
profesor îndrumător Bogdan Rodica

O forță de neoprit m-a întâlnit astăzi sub un nuc.
Eram în grădină și citeam - citeam, citeam;
citeam în gândurile tale si orbeam, parcă, gândindu-mă la ele.
De mult nu ne-am văzut și, sperând, te-am primit - râzi,
tu râzi de suflul meu, ultim când am privit abisul
tău, urât, complet, inconcret.
O nucă a căzut, iar tu ai înghițit-o,
te-ai camuflat
în scorbură și-ai dispărut din nou.
Râzi,
tu râzi, dar eu
îți privesc abisul, și
plâng.
Helix
Forfotă Anastasia
Colegiul Naţional„Mihai Eminescu” Bucureşti
clasa a X-a
profesor îndrumător Bogdan Rodica
Nu-mi călca cochilia,
căci ea-mi crapă-n susur de
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sânge, viață scursă și surâsul mort
și el.
Dacă tu îmi calci cochilia,
cum aș mai putea scăpa din ea?

CREAŢII PLASTICE (PICTURĂ / DESEN) - GIMNAZIU
PREMIUL I

Iliuţă Cătălina, clasa a VII-a,
LICEUL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE TONITZA”, ILFOV,
profesor îndrumător Creţu Lucia
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PREMIUL al II - lea

Bechea Flavia,
clasa a VIII-a,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„ELENA CUZA”
VASLUI,
profesor îndrumător
Clisu Adina-Georgiana

PREMIUL al III - lea

Onciuleanu Luciana,
clasa a VIII-a,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ
„SPIRU HARET”
DOROHOI, BOTOŞANI,
profesor îndrumător
Găbinat Elena-Luiza
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CREAŢII PLASTICE (PICTURĂ / DESEN) - LICEU
PREMIUL I

Dimosthenous Ioanna, clasa a XI-a,
LICEUL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE TONITZA”, ILFOV,
profesor îndrumător Creţu Lucia
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PREMIUL al II - lea

Burcă Ionuţ-Dragoş, clasa a XI-a,
COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA, CONSTANŢA,
profesor îndrumător Cioroiu Daniela-Carmen

PREMIUL al III - lea

Croitoru Teodora, clasa a IX-a,
LICEUL TEORETIC
„DUILIU ZAMFIRESCU”
DOBEŞTI, VRANCEA,
profesor îndrumător
Cîrjan Mihaela
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IMAGINI DE LA FESTIVITATEA
CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ
„ALECU IVAN GHILIA” – ediţia a IX-a 2019,
cuprins în CAEN 2019, la poziţia 68, domeniul cultural-artistic, literatură.
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prof. GRĂDINARIU Violeta
ing. NISTOR Marius

CONDUCEREA LICEULUI:
director, ing. DOHOTARIU Dumitru-Viorel
director adjunct, prof. GHEORGHIESCU Dorin

Membrii echipei de proiect a

CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ
„ALECU IVAN GHILIA” – ediţia a IX-a 2019,
cuprins în CAEN 2019, la poziţia 68, domeniul cultural-artistic, literatură.
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