
„Dacă vrei să-mi atingi sufletul, lasă-ți vederea să 
mă pătrundă, apoi întinde-ți mâinile și astupă locul, 
să nu învie cicatricile și sângele să dea pe-afară…” 

Alecu Ivan Ghilia 
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REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI 

PICTURĂ „ALECU IVAN GHILIA” EDIȚIA a XI-a, CUPRINS ÎN CAEN 2022, 

APROBAT DE ISJ BOTOȘANI CU NR. 47/04.01.2022, POZ. 3 

Vineri, 20 mai 2022 a avut loc la Liceul Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni fes-

tivitatea de premiere a Concursului Național de Creație Literară și Pictură „Alecu Ivan 

Ghilia”, ediția a XI-a. Au participat 290 de elevi din 27 de județe (Argeș, Vaslui, Boto-

șani, București, Galați, Ialomița, Călărași, Suceava, Vrancea, Bihor, Buzău, Iași, Neamț, 

Gorj, Tulcea, Teleorman, Maramureș, Dolj, Dâmbovița, Arad, Constanța, Tulcea, Vâlcea, 

Cluj, Timiș, Sibiu, Brașov), dar și din Republica Moldova (Chișinău, Edineț). 

La festivitatea au fost prezenți reprezentanți ai ISJ Botoșani-doamna inspector ge-

neral profesor doctor Ada Alexandrina Macovei, domnul inspector Bogdan Gheorghe 

Suruciuc, doamne și domni directori ai școlilor din Dorohoi și din comunele vecine, vice-

primarul comunei Șendriceni Dănuț Prozoreanu, profesori îndrumători ai elevilor partici-

panți la concurs, reprezentanți ai Uniunii Scriitorilor din România-Gabriel Alexe, Cezar 

Ciobîcă și Vasile Iftime. 
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Concursul a avut două etape: etapa indirectă în care s-au stabilit premiile și mențiu-

nile și etapa directă unde s-au stabilit câștigătorii trofeelor (creație literară și pictură). 

Rezultatele concursului pe secțiuni. 

SECȚIUNEA  CREAȚIE LITERARĂ GIMNAZIU 

 Trofeu (creație literară) - Antonescu Tudor, Școala Gimnazială  

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

 Premiul I - Pîslaru Iustin, Școala Gimnazială „Oprea Iorgulescu”  

Câmpulung, Argeș, clasa a VII-a 

 Premiul al II-lea - Dominte Diana, Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare”  

Vaslui, clasa a VIII-a 

 Premiul al III-lea - Antonescu Tudor, Școala Gimnazială  

„Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Botoșani clasa a VIII-a. 

SECȚIUNEA CREAȚIE LITERARĂ LICEU 

 Premiul I - Matei Raluca Maria, Colegiul Național „Mihai Eminescu”  

București, clasa a XII-a  

 Premiul al II-lea - Vasilache Teodora Maria, Colegiul Național  

„Costache Negri” Galați, clasa a XI-a 

 Premiul al III-lea - Costache Raisa Alina, Liceul Teoretic „Carol I” Fetești,  

Ialomița, clasa a XI-a 

SECȚIUNEA DESEN/PICTURĂ – GIMNAZIU 

 Premiul I - Balan Lavinia Liceul Tehnologic nr. 1 Corod, Galați, clasa a VIII-a 

 Premiul al II-lea - Zhang Min Nah, Școala Gimnazială „Pia Brătianu”  

București, clasa a V-a 

 Premiul al III-lea - Chirilă Nicola, Școala Gimnazială „Leon Dănăilă”  

Darabani, Botoșani, clasa a VII-a 

SECȚIUNEA DESEN/PICTURĂ – LICEU 

 Trofeu (pictură) - Terteleac Mara Ioana, Liceul de Arte Plastice  

„Nicolae Tonitza” București, clasa a IX-a  

 Premiul I - Ilucă Larisa, Clubul Copiilor Dorohoi, Botoșani, clasa a XI-a 

 Premiul al II-lea - Ene Marina, Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” Călărași, 

 clasa a IX-a 

 Premiul al III-lea - Negrea Ioana Alexandra, Colegiul Național de Informatică 

„Spiru Haret” Suceava, clasa a X-a. 
 

Coordonator: prof. Grădinariu Violeta  
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ÎN TIMPUL NORILOR 

(trofeu) 

Antonescu Tudor, clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Botoșani, 

Prof. îndrumător Antonescu Cătălina 

În timpul norilor fumurii care iscă 

furtuna ce-mi îmbrățișează sufletul golaș 

solemn mă uit pe geamul străveziu, murdar 

de vremea încrețită și mă întreb într-un 

univers poate paralel unui simplu ascet 

dacă mă voi regăsi cândva. 

Rapid, ca trecerea unei ape reci de munte 

peste pietrele cioplite ușor, dau să ies 

în pragul ușii de tei, lăcuite odată demult 

de mâinile tatălui meu, un artist al cunoașterii 

și al frumosului. 

Debusolat total îmi arunc privirea spre a cerurilor 

deschizătură măiastră, voci, sunete neînțelese 

se aud distorsionat și îmi creează o tensiune nevrotică. 

Alerg cu brațele deschise ploii ce avea să vină neîncetat, 

iar printre crengile cireșilor abia înfloriți simt mirosul vieții, 

a viului din noi, oamenii. 

Sunt in balans între lumea visului și a misticului, 

cu ai săi ochi victorioși care mă privesc cu însemnătate, 

de pretutindeni. 

Privirea îmi e plimbată tandru pe căi, cu porți deschise 

spre lumi nedefinite încă, decolorate, complicate sau nemișcate. 

poate este prea mult pentru un simplu pământean care 

cere imposibilul, îl visează și-l crede, dar nu este de bună plăcere. 

M-am trezit în finalul minții obosite din al visului  portal și realizarea 

mi-a fost îndeajuns, iubirea s-a realizat, totul s-a destrămat. 
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Motto: ,,Visurile nu determină locul unde veți ajunge, dar generează forța ne-

cesară pentru a vă scoate din locul unde vă aflați” - (Augusto Cury) 

 

PISICUL 

Antonescu Tudor, clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Botoșani, 

Prof. îndrumător Antonescu Cătălina 

 

Într-o liniște ca de mormânt, 

în mijlocul mormanului de 

frunzulițe aurite, se găsește un mic 

suflețel, înțelept în bătrânețe.  

Ființă - corp infim colorat în  

negru, contrast exemplar  

printre-a frunzelor așezătură- 

în vântoaica ce bate nerușinos  

de aspru!... 

 Și perișorul pufos  

al micuții pisici se opune, dar  

înțelege că viața e un chibrit!  

Însă, și așa, o ultimă privire o  

întinde spre al mării cer albastru și încearcă, reușește  

a se odihni pentru o vecie  în culcușul frunzelor 

de toamnă. 
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RENAȘTEREA GÂNDULUI 

Antonescu Tudor, clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Botoșani, 

Prof. îndrumător Antonescu Cătălina 

 

Casa și pământul mi-s locul renașterii. 

Gândul și oglinda îmi sunt 

curățate de alinarea trecutului ce  

mă regăsește pe meleagurile patriei, casa mea 

și pământul de odinioară, nelucrat 

de mâinile obosite ale părinților demult 

uscățivi și de negăsit. 

Nu pot uita luminăția pădurii stufoase 

din spatele casei bătrânești în care 

îmi vedeam mama, - doar ea! -, 

femeia pașnică care alina răul, 

iar bunătatea o perfecționa ca  

o zeiță aleasă cu o mână 

suflată de aur pur ochios... 
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PLOAIE DE GALBEN 

Antonescu Tudor, clasa a VIII-a 

Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, Botoșani, 

Prof. îndrumător Antonescu Cătălina 

 

Ploaie de galben în jurul grădinii,  

livezi pline de vieți lemnoase, 

copaci distinși, împărați încoronați,  

prefac viața monotonă, ploaia 

continuă, rece, dură pe pielea delicată. 

Tristețea purcede în sufletul golit de 

ura fără urmă, dar, la un capăt de  

lumină, se observă, un semnal, un văz  

stingher, golaș.  

Este galbenul, cel însemnat  

cu viață eternă, lumină autoritară; se apleacă 

duios spre crăpăturile țărânei muncite 

de mâinile uscate ale țăranilor, se prelinge  

printre ele, le mângâie  

și pătrunde în al câmpului suflet  

doritor de mâna ca de mamă 

care să păsuiască relele și să ajute bunele, 

bunele roade ce umplu mesele în timp iernatic. 
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VIS... DE PRIMĂVARĂ 

(Premiul I) 

Pîslaru Iustin, clasa a VII-a, 

Școala Gimnazială „Oprea Iorgulescu” Câmpulung, Argeș 

Prof. îndrumător Banu Gabriela 
 

Să-mbrățișăm natura cu aripi de-ntuneric 

Și să lăsăm alene capul unduind, 

Un soare palid, culcându-se în strigăt de durere, 

Mai trece azi și luna, un galben adormind!... 

Venea, pe vale, cerul - covor de smoală fină 

Ducând în poala-i mută potire de lumini 

Scăldate-n adormire, sub mândru clar de lună - 

Cununi de scânteire, vremelnice minuni. 

Și azi... un vis mă-ncearcă, o spuză de culoare - 

Trup verde și semeț, firave raze pale, lăsate în dezgheț. 

Iar cerul se-nsenină și lumi de curcubeie 

Adulmecă pământul în mii de tinereți. 

Așa să fie viața... o primăvară veșnic! 

Să uite de durere, de frig și de păgâni, 

Să lase-n urmă muguri și stropi de fericire, 

Pe calea ce-o începi în orice dimineți!... 
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Moto „Cine nu se pricepe să facă liniște în sine, nu 

poate auzi glasurile artei.” - (Tudor Vianu) 

 

ASCULTĂ CHEMAREA... 

Pîslaru Iustin, clasa a VII-a, 

Școala Gimnazială „Oprea Iorgulescu” Câmpulung, Argeș 

Prof. îndrumător Banu Gabriela  
 

E-o seară de mai uscată 

Pe când vântul se-ntinde roată, 

Așteaptă să vezi cum te-mbată 

Mireasma... 

Aerul cald năvălește, 

De pe vale cărare-și croiește, 

Lacrima surdă-amuțește 

Privirea... 

Un val răsare-n adâncuri, 

Șirag de sclipiri rânduri-rânduri... 

Ne-ademenește-n răstimpuri 

Trăirea… 
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LUMINA-I FOC 

Pîslaru Iustin, clasa a VII-a, 

Școala Gimnazială „Oprea Iorgulescu” Câmpulung, Argeș 

Prof. îndrumător Banu Gabriela  

 

Aripi ușoare se-aud în surdină, pe-aproape, 

Soare ca para de foc stinge neguri și șoapte, 

Sângele vânăt împrăștie bolta cunună 

Lumina caldă revarsă muguri de lună. 

Iarba crudă se-mbibă în picuri de rouă amară, 

Cu ceas de-ntuneric sau cu lumina de-afară, 

Săgeți topite de aur spintecă cerul 

Ramura -n flăcări trezește la viață stingherul. 

Culoare, lumină.... și sunet,.... și pace...! 

În toate găsesc armonie şi vin să mă-mbrace! 

Pe cer se revarsă un praf - gânduri și vise -, 

Același parfum veghează aștri-n abise. 

Se-ascunde-n suflet lună, și soare, și stele, 

Lumea își spală amarul în lacrimi de miere, 

Susurul cald toarce firu-n văzduh 

Șiroi de lumină e foc venit ca un duh. 
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ÎNVAȚĂ 

(Premiul al II-lea) 

Dominte Diana, clasa a VIII-a,  

Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Vaslui  

Prof. îndrumător Nicolae Lucian 

 

Învață să fii mai încet 

Învață metode de a desface, 

Ca sunete de pian care se topesc 

În cortinele de catifea cu praf. 

 

Învață să te ridici ca acel praf 

Când mergi pe un drum nepavat ce nu gustat din ploaie 

Învață să mergi ca și când tălpile tale ar asculta pașii tuturor 

Celor dinaintea ta și a celor ce îți vor urma. 

 

Învață să te situezi în spațiu și în timp, 

Învață să citești o hartă 

Încât să-ți poți măsura starea prin coordonate 

Ce-ți transportă liric sinele într-un loc unde 

Toate poveștile sunt strâns ținute în centru. 
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RATARE – MINUNE! 

Dominte Diana, clasa a VIII-a,  

Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Vaslui  

Prof. îndrumător Nicolae Lucian 

 

Sofismele mele se întind 

Ca salcia aplatizată, iar norii treji 

Fac de gardă. 

Mă plimb 

Pe linia potecii cu arcul și săgeți. 

Conștiința îmi pune mereu întrebări fără răspuns: 

Ce este neînțelegerea misticului? 

 

Aripile translucide mă duc până la pășune. 

Ținta o ratez, păcat. 

Mireasma unui miel de mai. 

Cum poți dori iarba 

Dacă niciodată nu ai fost în ea? 

Am devenit umbrele mele, 

Alcătuit din inele. 

Din grefa altora, eu am înflorit. 
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POMUL LĂUDAT 

Dominte Diana, clasa a VIII-a,  

Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Vaslui  

Prof. îndrumător Nicolae Lucian 

 

Orb, am cumpărat cuvinte 

Nu de vorbit, deși unii ar face-o –  

Statuia de ceară, de exemplu. 

Nu, le-am cumpărat deoarece 

Erau singure, pensionate din fluxul de zi cu zi, 

Lăsate pe un câmp. 

V-am spus ce înalte sunt? 

Gâtul lor, ca speranța lui Noe pentru un cer nou. 

Și neîmblânzite – își șușotesc într-una cu Cel ce le-a creat. 
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PARTICULE DE VĂZDUH 

(Premiul I) 

Matei Raluca-Maria, clasa a XII-a D 

Colegiul Național “Mihai Eminescu” București 

Prof. îndrumător Mitrea Silvia Cristina 

 

I 

 

miezul inimii 

ca o cărămidă comunistă: 

punctul de reper al unui bloc de sticlă 

protejat în exil. 

mi-au spus 

protejează-ți inima cu orice preț 

protejeaz-o, 

e singurul organ care nu poate fi afectat 

de glaucomul secolului trecut. 

atunci 

mi-am întins gândurile și am privit cum 

nervul optic se tocește sub privirea lunii. 

mi-am întins coastele și am privit cum erodează fiecare cartilaj. 

atunci 

mi-am protejat inima cu toată rugina ei 

și m-am rugat să gust fiecare sâmbure al lacrimilor. 

atunci 

am întins picioarele și mi-am rupt dresul negru preferat, 

toată emoția și dorința cu care îmi împodobeam eleganța, 

întregul trup sfâșiat de propria rugină 

care îmi face vocea să tremure atunci când ascultă 

când te ascultă 

cum asculți 

ritmul inimii blocurilor comuniste 

în care suntem închiși, 
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în care ne petrecem veacul, 

în care uitam cine suntem și de unde venim, 

așa cum eu am uitat 

cât de mult iubeam dresul cel negru 

pe care visam să îl dobori cu un zâmbet, 

visam să îți mușc fiecare cuvânt, 

visam să te țin captiv 

doar pentru mine 

închis în grădina cu frunze uscate în exil. 

mi-au spus 

protejează-ți inima cu orice preț 

protejeaz-o 

și nu o lăsa nicicând să iți zboare din tâmple. 

în timp ce el bea sângele pământului 

cusut invers 

în petale de maci 

eu îmi protejam inima 

ruginind. 

 

II 

 

noaptea, 

obișnuiam să înăbușim lumina palidă 

a lămpii de veghe 

doar pentru a ne înghiți reciproc 

basorelieful tâmplelor putrede 

de gânduri. 

obișnuiam să ne hrănim sufletele 

cu oasele lui Uroborus 

încrucișate în amuleta revoluției cardiace. 

păianjenul din spatele 

mobilierului încă prăfuit de amintiri 

ne privea cu treisprezece dinți, 

ne blestema de treisprezece vieți, 

ne izgonea din purgatoriu ca pe niște 
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cadavre prețioase demne de reciclat 

în porți stelare vărsătoriene. 

noaptea, 

încheieturile tâmplelor mele, 

-odată descântate de mama- 

se dizolvau în spiritul hibridat al unui 

amor străin, 

se topeau pe buzele 

unui catharsis promis printre dinți de oțel, 

se zvârcoleau avangardist 

cu treisprezece cai putere 

și treisprezece picături de rouă 

plânse din fântâna lui Isfet. 

urlai. 

îmi întorceam fața către tine 

fără să mă recunoști, 

fără să mă vezi, 

urlai fără să te auzi, 

urlai și îți înghițeai coada, 

ca atunci când mă numeai 

une fleur du sang 

să râd pe tavanul alb al lumii de aici. 

cafeaua de mâine dimineață 

îți va urla și ea 

că sunt Maat, 

sunt Maat venită prin voi, 

sunt Maat născută din tine, 

și totuși 

nu mă vei recunoaște vreodată 

căci tu iți vei fi înghițit coada 

până când îmi voi zidi 

tâmplele 

dincolo de stelele moarte 

în mâine. 
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III 

 

Îmi ancorez, timidă, pielea de funingine în spasmele jartierelor de oțel: tacâmul dorințelor 

tale. Ritmul respirației devine, atunci, direct proporțional cu gravitația inimii mele. 

Dezertez. 

Îmi las cearcănele să amorțească feliile statice de soare, las genele să danseze, înmuiate în 

ghearele amurgului. 

Zdrobesc, plină de regret, culoarea irisului, cu rama icoanei de menghină. 

Renunț la fasciculele de orhidee înflorite caleidoscopic prin unghiile mele și blestem 

anastomoza. 

Dezertez. 

Îmi las părul lung să mângâie laleaua ruginită sub tălpile tale, 

las 

timpanul caișilor înfloriți să fie inundat de zbor. 

Privesc rădăcinile buzelor zdrobite, fără milă, sub fruntea de mercur a norilor, 

privesc pescărușii cum devin victimele valurilor, 

privesc, fără să mă satur, reflexia ta în hamacul atriilor mele, 

privesc rugina cuvintelor cum îți trădează neputința, 

acea firească neputință 

de a dezerta 

alături de mine, 

ca două spice de grâu care 

își îngemănează tâmplele 

și își abandonează existența 

în fața primei adieri 

a vântului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL XI, NUMĂRUL 10 



20 

 

MONOLOGUL PĂPUȘARULUI 

(Premiul al II-lea) 

 

Vasilache Teodora Maria, clasa a XI-a,  

Colegiul Național „Costache Negri” Galați 

Prof. îndrumător Ciobanu Cristina 

 

Odată cu roua ridic obrazul 

Dintre nori, unde somnu-i mai profund 

Şi pleoapele îmi sunt mai grele, 

Când visele-atârnă de ele. 

 

Azi-noapte, conspirând discret cu Luna, 

Mi-am permis s-o iau la dans și să-i șoptesc: 

,,Dintre cei ce dorm în liniștea nebună 

A netulburatei lor conștiințe, 

 

Niciunul n-a băgat de seamă 

Jocul nostru de priviri, de oarbe gloanțe… 

Din vis lucid de m-am născut, 

Dacă fug, ce-am de pierdut?“ 

 

Ea, cu râsul viu, melodios, 

Cu ochii galeși asupră-mi așternuți 

În fața cărora singur mă descos, 

Grăi sihastrului din mine: 

 

,,O, ce glorie amară te-a cuprins 

Pe scena cea mare, în teatrul gol! 

Rămâi în rol, dincolo-i pustiu întins 

Și jocul nu mai e în mâinile tale...“ 
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SOARELE E UN ACTOR 

Vasilache Teodora Maria, clasa a XI-a,  

Colegiul Național „Costache Negri” Galați 

Prof. îndrumător Ciobanu Cristina 

 

Da, tu, fruct arzând al focului 

Să privești rânjind îți e ușor 

Spre agonia poetului 

Ce așteaptă cuprins de-un fior 

Să coboare nori de stele 

Peste-ntunericul adus de iele; 

Iele care-n fiecare seară  

Jocul și-l aduc pe nesimțite 

În liniștea mea selenară 

Răscolind note-ascuțite.  

 

Când obosești a mai pretinde, 

Prea mândra coamă de leu ce te-ncunună  

O lepezi, crezând că n-am să pot surprinde, 

În somnul meu, întreaga-ți goliciune. 

Admir aura aceasta mai sfioasă, 

Ce slăbiciunile la vedere-ți lasă, 

Căci le găsesc perfect de imperfecte 

Și știu că nu sunt decât cicatrici 

Lăsate-n urma unor săruturi defecte 

Ale vieții printre astre, departe de aici.  

 

Știu că și tu plângi când te-ascunzi; 

Pe-obraji îți simt lacrimile reci, 

Iar când c-o rază vrei să mă cuprinzi, 

În poemul meu te stingi, te îneci. 

Și-ai trimis o perlă albă 

Să-mi șoptească-n nebunie 
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Printre a stelelor salbă 

Ce s-aștern pe-a mea hârtie. 

Adun apoi lumea-n cuvinte 

Ce dezbracă sufletele de veșminte. 

 

 

 

 

 

 

FIORII IUBIRII 

Vasilache Teodora Maria, clasa a XI-a,  

Colegiul Național „Costache Negri” Galați 

Prof. îndrumător Ciobanu Cristina 

 

Poate fi ceva mai fascinant 

Decât jocul adolescentin 

În care amândoi stăm ca pe spini, 

Așteptând un gest al celuilalt? 

 

Fiece vorbă dulce sădește, 

În cuibul meu de sentimente, 

O roză cu petale inocente. 

Ele-ncep tot ce nu se sfârșește. 

 

Deschide-a sufletului colivie 

Și lasă colorata prigorie 

Să ne picteze bolta euforic, 

În nuanțe de iubire, meteoric. 

 

Orgoliul, uitat pe malul nisipos 

Ne privește cum ne-am avântat 

În oceanul nostru tumultuos 

Atunci când inima a cuvântat. 
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Fără s-avem colac de salvare 

Urmărim a inimii dirijare, 

Iar, de ne-or răsturna valurile, 

Ne vom recunoaște glasurile. 

Licurici de iubire luminează, 

Vise parfumate mintea-mi colorează. 

A ta muză lasă-mă să fiu, 

Fă artă din sărutul rozaliu. 

  

Atinge clapele fragile, 

Ascultă toate melodiile, 

Raze din lumina inimii tale 

Să-mi paveze încețoșata cale. 
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RĂZBOI 

Vasilache Teodora Maria, clasa a XI-a,  

Colegiul Național „Costache Negri” Galați 

Prof. îndrumător Ciobanu Cristina 

 

Aș vrea să-i pot scoate ochii  

Străinului ce mă privește  

Ca pe un dușman, 

De cealaltă parte a oglinzii.  

 

Căci nu vede petele de cerneală  

Împrăștiate-n pașii tăcerii 

Și nu-mi aude sângele urlând  

Prin vene ca un tren cu aburi.  

 

Strigătul ieșit din hibernare s-a izbit  

De pereții inimii pline de goliciune,  

Dar ecoul s-a lăsat închis  

În aceeași cameră cu mine.  

 

Rămas în urmă pironit, 

Mă-ntreb de ce n-au ușile mânere. 

Oricum și pleoapele au amorțit 

așteptând a ploii mângâiere.  

 

Aș da abisul pe durere,  

Chiar fără o dată să clipesc, 

Și să-mi închipui îndrăznesc 

Cum aș privi la flori de jos în sus. 
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ATOMI DE ANARHIE  

Vasilache Teodora Maria, clasa a XI-a,  

Colegiul Național „Costache Negri” Galați 

Prof. îndrumător Ciobanu Cristina 

 

Legat de mâini și la ochi 

De o inerție existențială, 

Confuzia îmi este stare naturală, 

Iar corpul acesta nu mai e al meu.  

 

Năluca, într-o albă fugă,  

Împrăștie zvonuri, peste-nalte 

Holuri cu sumbre arcade, 

Ce fac viorile să tresalte.  

 

Lacrimile înfloresc în cuvinte, 

Împrăștiind cerneala de pe hartă: 

Să fie o fărâmă de iubire? 

Sau doar îmi alimentez orgoliul?  

 

Înapoi în crama de amintiri  

De pe o insulă pustie, 

Paharele golite cad unul după altul, 

Refuzând a se sparge.  

 

Și-n malefice hohote cu ecou 

Râd în fața lașului care,  

Amețit și-orbit de vicii,  

Nu înțelege ce-l ține pe mal  

Și-n larg îl aruncă  

În același timp.  
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Un strigăt se tot izbește  

De pereții reci ai inimii 

Pline de goliciune 

Ce nu-l lasă să evadeze.  

 

Pașii ce prin nisip alene se târau  

Mă întorc sub aceeași stea, 

Unica pe care o vreau. 

Și totuși mi-e teamă  

Că n-aș ști ce să fac cu ea. 

 

PASTEL 

Vasilache Teodora Maria, clasa a XI-a,  

Colegiul Național „Costache Negri” Galați 

Prof. îndrumător Ciobanu Cristina 

 

Un râu de lumină ce drum își croiește 

Prin munți de bumbac, de-a pururi șerpuiește, 

Găsind în cale fulgi răzleți și colorați, 

Din penele călătoare scuturați. 

 

Galben de gutui dezmiard-acoperițuri 

Din cărămidă caldă, printre tufișuri. 

Pestriț şi încet mingea de foc se stinge 

Când linia orizontului atinge. 

 

Și se scaldă portocala-nflăcărată 

În a lacului oglindă tremurată, 

Celălalt astru sublim sărutând, 

În liniștea greierilor fuzionând. 

 

A umbrelei negre pânză încrustată 

Cu diamante de-o splendoare-ngheţată 

Veghează peste stol de felinare 
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Ce păstrează taine de amorezare. 

 

DANS TÂRZIU 

Vasilache Teodora Maria, clasa a XI-a,  

Colegiul Național „Costache Negri” Galați 

Prof. îndrumător Ciobanu Cristina 

 

Raze și umbre în pași de tangou 

Pe străzi rătăcesc și sfios pătrund 

Prin obloane ca într-un tablou, 

Dincolo de care idile se ascund. 

 

Și se-mpiedică în pânze de păianjen 

Prinse într-un colț de suflet 

Aproape orb și încremenit de vreme, 

Cu lirica-i frumusețe captivă-ntre dileme. 

 

Briza-și trece mâna enigmatic 

Prin părul meu de foc, sălbatic, 

Știind că n-am putut iubi la timp 

Decât în secret, într-un cald anotimp. 
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CĂUTARE 

Vasilache Teodora Maria, clasa a XI-a,  

Colegiul Național „Costache Negri” Galați 

Prof. îndrumător Ciobanu Cristina 

 

Nu v-a şuierat zefirul 

Un ecou al vocii sale 

Ori din grădină trandafirul 

Nu v-a atins cu fragede petale 

Așa cum m-atingea privirea sa 

Ce-asupră-mi dragostea își revărsa? 

 

În întuneric inima tresare 

Căutând ecouri dulci de șoapte 

Pe funduri de pahare – 

Cioburi pe cerul meu de noapte. 

 

N-ați găsit întâmplător 

O fărâmă gri de dor 

Prin cenușile pierdute 

Ale flăcării născute 

Din durere și dorințe 

Prea târziu înăbușite? 

 

Și tot mai caută a răspunde 

La-ntrebări ce n-au avut cutezare 

Să treacă printre buzele-mi tremurânde, 

Nici cu ultima suflare. 
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VITEZA TIMPULUI 

Vasilache Teodora Maria, clasa a XI-a,  

Colegiul Național „Costache Negri” Galați 

Prof. îndrumător Ciobanu Cristina 

 

Când mi-e mai caldă inima,  

Timpul să-ngheţ de aș putea, 

L-aș ruga să-mi facă loc, 

În frunte ca să-mi scriu noroc, 

Și să las aripile să se-ntindă, 

Mii de fiori să mă cuprindă.  

 

Cu-n gust confuz de lacrimi neplânse 

Și uși ce refuză să se-nchidă 

Mă îndrept spre gară printre 

Freamăt de paşi, aripi, cuvinte 

Sperănd că puţin răgaz voi prinde 

Umbra să îmi odihnesc.  

 

Dar secundele pe căile ferate  

Alunecă, cu frânele stricate 

Şi din direcţia din care am venit  

Se-ntorc numai vagoane goale. 

Din mers să urc, curaj trebuie dobândit, 

Căci timpul staţie n-a făcut și nu va face. 
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Moto: „Dansul este ultimul cuvânt în viață.” - Jean Dubuffet 

 

FRÂNTURI DE VEȘNICII  

Premiul al III-lea – 

 Costache Raisa Alina, clasa a XI-a, 

Liceul Teoretic „Carol I” Fetești, Ialomița 

Prof. îndrumător Nicoară Florentina 

 

Ploaia picură pe copacii care vor conduce lumea,  

Alungă grupurile tăcute de oameni  

Și singuraticii uitați pe marginile străzilor,  

Făcându-ne loc să dansăm.  

 

Dansăm, sub tainicul suflet al nopții,  

Mișcat de subtila lumină a lunii, ce  

Se-așterne pe crengile-ȋnsetate;  

Par mai îndepărtate ca niciodată.  

 

Zidurile-s mângâiate de oranj pal,  

Vântul nu mai suflă - liniștea domnește  

În această seră particulară,  

Unde doar inimile ne înmuguresc  

Sub căldura astrală.  

 

Ancestrale credințe  

În freamătul frunzelor  

Se aud.  

Ascultă tăcerea și simte lacrimile îngerilor,  

Suferințele demonilor ce plâng  

Sub pământul pe care noi, cu pași ușori,  

Dansăm.  
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Sălbatice-s vorbele nopții,  

Se închină mării; șoaptele noastre  

Slăvesc rănile sângerânde ale poeților.  

 

Libertate de neînțeles, prin care o pasăre  

Mai zboară drept - o însuflețește,  

Dându-i sens.  

E noaptea fără nume,  

Suntem singuri și ultimii din lume.  

Mărunt moment - o trecere  

Ce împarte elegii  

Și două zări desparte.  

 

Suntem ce odată am fost,  

Suntem ce nu vom mai fi,  

Trăim în amintiri  

Frânturi de veșnicii. 

 

 

 

Moto: "Alte măști, aceeași piesă, 

Alte guri, aceeași gamă,” 

Mihai Eminescu 

 

VIEȚI STRĂINE  

Costache Raisa Alina, clasa a XI-a, 

Liceul Teoretic „Carol I” Fetești, Ialomița 

Prof. îndrumător Nicoară Florentina 

 

De cugetare obosiți, răsună codrii  

Cu ecou în ceruri 'nalte,  

Neumblat tărâm al vieții –  

Susurul nopții răzbate.  
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Munții-s înveștmântați în frenezia  

Cu care bolta-și plânge dorul, 

Îngerii mă-nvăluie-n petice –  

Mă aduc în locul primului meu vis.  

 

Aud cum blând  

Izvoarele se varsă,  

Zadarnic aș putea spera  

Să le mai simt o dată.  

 

Voalul de fiori și-eterne jurăminte,  

Ușor, ochii îmi închide;  

În șoaptă-mi spune-o frunză moartă  

Să nu-mi aduc aminte.  

 

Învolburarea de lumini 

Și-un clar triumf al morții 

Trădează demiurgul - în nopți,  

În patimi și priviri,  

Eu caut focul torței.  

 

Vei mai cânta, tu, dulce viață,  

Pentru mine, vreodată?  

 

'Am auzit alienarea  

Grăind în al tău suflet. 

Cum valurile perpetuu malul sărută  

Iar brazii sprijină ceruri în forțele lor,  

Și traiu-ți născându-se veșnic  

Sub alte culori.  

 

Doar o zi prea luminată,  

Suferinzi neiertătoare,  

Pot cursul trăirii rotund  

Să-l destrame –  
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Cum pe veci ne înstrăinăm  

De propriul chip, viață de viață,  

O trăire ce nu iartă  

Străini ne face de noi.  

 

Din nestăvilita văpaie  

Timpu-ncearcă a se întoarce.' 

 

 

Moto: „Sunt sau am fost eu oare, dorm dus ori stau de veghe?” 

Paul Ambroise Valéry 

 

CONDAMNAT  

Costache Raisa Alina, clasa a XI-a, 

Liceul Teoretic „Carol I” Fetești, Ialomița 

Prof. îndrumător Nicoară Florentina  

 

Sunt vinovat.  

Îmbătat de a lumii potrivnică-mi maliție,  

Ce-am căutat s-o curm în a ta fantomatică atingere.  

Întreaga-ți ființă era vitraliu de umbre,  

Înmugurite prin vraja unui strop de materie.  

 

Sunt condamnat  

La a fi veșnic naufragiat în mine însumi. 

Golul străbate profunzimi de trăiri  

Refugiate în azilul de amintiri.  

 

Sunt ostatic.  

Privirea-mi în a ta am căutat s-o rătăcesc,  

Însă cu totul m-am risipit  

Și mi-am dat seama prea târziu.  
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Și, pe pieptu-mi de scrum, țipete lungi  

Ale simțirii adânci ce caută aripi sau sfârșit  

Răsună. Și hazardul mi-e unic veștmânt,  

Ce ale viețuirii porți mi-arată.  

 

Speranța fără trecut și viitor  

Mi-a fost nostalgie la granița  

Dintre zi și vis.  

În trăiri fără nume, scurse în ceară  

De suflet temeinic aprins,  

Mi-am scrijelit nemărginita credință.  

Tot ard în flacăra ce-am aprins-o,  

În infernul de gri infinit ce rămâne,  

Lipsit de a să lumină ce,  

Trăind, perpetuu o privesc,  

Și tot mă rătăcesc.  

 

De ce mai ademeniți de teamă suntem  

Decât de incandescența purului "suntem"? 

Noi, naivi şi îndureraţi,  

Lacrimi și milă-n oglindă  

Răsfrângem. 
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HIPERTERMIE 

(mențiune) 

Topală Sarah, clasa a VIII-a 

Școala  Gimnazială Nr. 1 Dorohoi, Botoșani 

Prof. îndrumător Predeanu Simona 

 

Am acest obicei juvenil 

Să te ador din depărtare 

Și în gând să te strig, 

Blocată într-o continuă visare. 

Ia-mi palmele palide in ale tale 

Căci toamna a plâns peste mine și mi-e frig, 

Iar cu o simplă privire reușești să mă dezgheți. 

Tânjesc după atingerea ta ce frige. 

Astfel, lăsând nechibzuința să câștige, 

M-am transformat într-o figurină de porțelan 

Ce zace în mâinile tale neîndemânatice. 
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STARE DE PRIMĂVARĂ 

Topală Sarah, clasa a VIII-a 

Școala  Gimnazială Nr. 1 Dorohoi, Botoșani 

Prof. îndrumător Predeanu Simona 

 

A sosit tânărul anotimp. 

Natura a biruit în sfârșit frigul 

Și înflorind își sărbătorește câștigul. 

Cuprinsă de o ebrietate 

Provocată de miresma sa, 

Privesc cu o juvenilă curiozitate 

Cum pictează grijuliu caișii noua afrodită. 

Și precum natura s-a eliberat de a sa povară 

Căci un lucru am cu ea în comun, 

Închid ochii amețită 

Întinsă pe câmpul pătat de acuarelă 

Așteptând să mă descompun 

Și să înfloresc în primăvară. 
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TRĂIRI ADOLESCENTINE 

Topală Sarah, clasa a VIII-a 

Școala  Gimnazială Nr. 1 Dorohoi, Botoșani 

Prof. îndrumător Predeanu Simona 

 

Îmi simt a inimii cadență 

Pulsându-mi sânge prin vine 

Cu o oarecare violență,  

Luând rădăcini în mine.  

 

A ieșit la iveală  

Din mintea-mi tenebroasă 

Un gând pătat de cerneală,  

Atingerea ta călduroasă.  

 

Nerăbdătoare să fiu una cu pământul,  

Aștept sub nucul nimicit de furtună 

Sa scap din cușca numită corp, 

Aștept să fim iar împreună. 

Motto: Copilăria este un curcubeu 
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ELEGIE 

(mențiune) 

Lucanu Maria, clasa a VII-a, 

Școala Gimnazială „Elena Rareș” – Botoșani 

Prof. îndrumător Cezar-Florin Ciobîcă 

 

Peste tot zâmbete reci, 

Priviri tot mai seci, 

Surâsuri amare, 

Priviri bizare… 

 

O adiere, o șoaptă, 

O amintire necoaptă, 

O văpaie, un jalnic foc,  

Un strigăt fără noroc… 

 

Aroma dulce  

A minunii de ieri 

Scâncind  se duce 

Spre nicăieri… 

 

Din al bucuriei jurnal, 

Filele-n grabă zboară, 

Iar pozele fără egal 

Încep să mă doară… 
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MIRAJ 

Lucanu Maria, clasa a VII-a, 

Școala Gimnazială „Elena Rareș” – Botoșani 

Prof. îndrumător Cezar-Florin Ciobîcă 

 

În livada dintre vise, 

Copacii plâng 

Cu seve tăcute 

În mansarda cerului, 

Stele coc 

vise de tot felul 

În umbra norilor, 

ploaia-și face siesta, 

aruncând un curcubeu 

peste tristețea oamenilor 
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HAIKU 

 

Lucanu Maria, clasa a VII-a, 

Școala Gimnazială „Elena Rareș” – Botoșani 

Prof. îndrumător Cezar-Florin Ciobîcă 

 

plaja pustie – 

se-aude doar frunzișul 

razelor lunii 
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TIC-TAC 

(mențiune) 

Croitoru David, clasa a IX-a 

Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava 

Prof. îndrumător: Atomei Florentina 

 

Timpul, doar o variabilă măsură a schimbării 

 

Timp…ce este timpul? 

Unitate de măsură, metaforă său vis? 

Secunde, zile, ani, decenii - 

timpul ne poartă prin ele. 

 

Un giuvaier prețios, pe care cu toții îl avem, 

dar când dispare, dispărem şi noi cu el. 

Când timpul s-a oprit, acele nu se mai mișca, ceasul nu mai ticăie, 

viața se sfârșește. 

 

Mersul continuu şi nedefinit al existenţei: 

trecut, prezent şi viitor. 

A fost, este şi va fi 

relativ şi volatil. 

Timpul pleacă şi revine, trece şi iar vine, 

ajunge, rămâne, pleacă şi dispare...  

Tic-tac, tic-tac, tic-tac. 
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ARTĂ CEREBRALĂ 

Croitoru David, clasa a IX-a 

Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” Suceava 

Prof. coordonator: Atomei Florentina 

 

Visul – refugiu al ființei 

Prologul convorbirilor de dimineață, 

subiectul de la cafea și preocuparea zilei: 

visul – un joc al minții, murdar și simplu, 

un dialog cu tine însuți, 

o pictură abstractă pe retină, când ochii s-au închis; 

acțiune dragoste și dramă, operă a encefalului. 

Cazi, iubești sau vorbești – toate-n vis se întâmplă 

uneori îți place, alteori îți displace; de aici urarea: 

„Mereu vis să fie”. 
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IUBIREA, UN SENTIMENT NEÎNŢELES 

Croitoru David, clasa a IX-a 

Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” Suceava 

Prof. coordonator: Atomei Florentina 

 

Dezamăgirea ca zaț al iubirii 

Iubirea, un lucru fragil și efemer, 

o plăcere de neexplicat și o durere de pumnal, 

o satisfacție a inimii și o boală incurabilă în același timp, 

iubirea ca o plantă; crește, aproape atinge perfecțiunea 

și încet, încet, moare... 

Sărutări, îmbrățișări, certuri și injurii 

un cumul al iubirii; 

la final, două pumnale înfipte în inimă, unul prin față, altul prin spate, 

învârtite din ambele sensuri cu ură și cu dispreț: 

ori moartea pune capăt, ori o greșeală, ori o neatenție, 

ori doar sentimente de neliniște. 
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CREAŢII PLASTICE (PICTURĂ / DESEN) - LICEU 

TROFEU 

Terteleac Mara Ioana, 
Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” București, clasa a IX-a 

profesor îndrumător Ienulescu Nicu Sorin 
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PREMIUL I 

Ilucă Larisa, 
Clubul Copiilor Dorohoi, Botoșani, clasa a XI-a 

profesor îndrumător Puhăcel Daniel 
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PREMIUL al II - lea 
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Ene Marina, 
Liceul Pedagogic „Ștefan Bănulescu” Călărași, clasa a IX-a 

profesor îndrumător  
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Negrea Ioana Alexandra, 
Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava, clasa a X-a 

profesor îndrumător Bîrjoveanu Irina Alexandra 

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

Balan Lavinia, 
Liceul Tehnologic nr. 1 Corod, Galați, clasa a VIII-a 

profesor îndrumător Capotă Costel 

PREMIUL I 
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Zhang Min Nah, 
Școala Gimnazială „Pia Brătianu” București, clasa a V-a 

profesor îndrumător Crețu Lucia 

PREMIUL al II-lea 
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PREMIUL al III - lea 

Chirilă Nicola, 
Școala Gimnazială „Leon Dănăilă” Darabani, Botoșani, clasa a VII-a 

profesor îndrumător Aionesei Ramona Maria 
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prof. GRĂDINARIU Violeta  

ing. NISTOR Marius 
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