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REZULTATELE  
CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PICTURĂ 

„ALECU IVAN GHILIA”, EDIȚIA A VI-A, 

La Liceul Tehnologic „Al. Vlahuță” Șendriceni s-a desfășurat pe 13 mai 2016 fes-
tivitatea de premiere a Concursului Național de Creație Literară și Pictură  „Alecu Ivan 
Ghilia”, ediția a VI-a, proiect educativ cuprins în CAEN 2016, domeniul cultural-artistic, 
literatură, poziția 24.  

Activitate a fost coordonată de profesoara Grădinariu Violeta și domnii directori 
Rotariu George și Dohotariu Dumitru-Viorel; din echipa de proiect făcând parte domnul 
inginer de sistem Nistor Marius și domnul secretar-șef Ragazan Ioan. La acest concurs au 
participat aproximativ 200 de elevi din 22 de județe ale țării. 

Activitatea a avut ca invitați pe: domnul inspector Vărvăruc Romică, domnul  
viceprimar Hrinciuc Cezar, domnul director Muha Constantin, doamna director Apostol 
Iuliana-Andreea, domnul director Ursea Ionel, domnul director Dumbravă Ciprian, dom-
nul director Apetria Mihai, doamna director Puiu Otilia, domnul director Dupu Maricel, 
doamnele profesoare Foca Alina, Irimia Corina-Elena, domnul profesor Puhăcel Daniel, 
scriitorul Petruț Pârvescu, preotul Bistricianu Constantin, doamna Lupăștean Tatiana, 
domnul Chinduș Ioan-Dorel (trezoreria Dorohoi), personal didactic și didactic-auxiliar 
din școală, părinți și elevi. 

Cuvântarea domnului director al Liceului Tehnologic „Al. Vlahuţă Şendriceni prof. Rotariu Gheorghe 
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Trofeul concursului 

 

Toader Ionuț-Daniel, clasa a X-a, Colegiul Național „Alexandru Odobes-
cu”  Pitești, județul Argeș, profesor îndrumător Griga Iuliana. 

 

 

Secțiunea Creație literară-liceu 

Premiul I: Enache Andra-Elena, clasa a X-a B, Liceul Teoretic 
„Carmen Sylva” Eforie, județul Constanța, profesor îndrumător Hrițcu 
Elena-Luminița; 

Premiul al II-lea: Mȕler  Paula-Renata, clasa a X-a, Liceul „Regina  
Maria” Dorohoi, județul Botoșani, profesor îndrumător Foca Alina; 

Premiul al III-lea: Gr igoroiu Iuliana, clasa a XII-a, Colegiul Național 
de Informatică „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, profesor 
îndrumător Văcăreanu Cristina; 

 

Secțiunea Creație literară-gimnaziu 

Premiul I: Flișcu Delia, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Ștefan Cel 
Mare” Botoșani, profesor îndrumător Cojocariu Gina-Emanuela; 

Premiul al II-lea: Șfaițer  Rober ta-Andreea, clasa a VII-a, Școala  
Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia” Șendriceni, județul Botoșani, profesor 
îndrumător Grădinariu Violeta; 

Premiul al III-lea: Stoica Diana-Mihaela, clasa a VII-a, Școala  
Gimnazială „Nicolae Romanescu” Craiova, județul Dolj, profesor îndru-
mător Stoica Mirela; 
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Secțiunea Desen/Pictură 

Premiul I: Papuc Andreea-Cristiana, clasa a XI-a, Liceul de Arte  
Plastice „Nicolae Tonitza” București, profesor îndrumător Crețu Lucica; 

Premiul al II-lea: Budeanu Elena, clasa a X-a, Liceul de Artă „Gh. 
Tattarescu” Focșani, județul Vrancea, profesor îndrumător Dumitrașcu  
Gabriela; 

Premiul al III-a lea: Dimosthenous Ioanna, clasa a VIII-a, Liceul de 
Arte Plastice „Nicolae Tonitza” București, profesor îndrumător Crețu 
Lucica. 

Pe lângă premii s-au acordat 20 de mențiuni la secțiunea Creație literară-gimnaziu, 
33 de mențiuni la secțiunea Creație literară-liceu și 38 de la secțiunea Desen/Pictură. 

prof. Grădinariu Violeta 
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Vis 
Moto: …o oglindă, în care era o altă oglindă... 

Trofeul concursului: Toader Ionuț-Daniel, clasa a X-a,  
Colegiul Național „Alexandru Odobescu”  Pitești, județul Argeș,  

profesor îndrumător Griga Iuliana 
 

e o poveste de pe vremea 
copilului care râdea 
jucându-se-n nisipul din reflexiile 
lui Venus, lui Marte, lui Saturn, lui Pluto 
și chiar ale Pământului însuși, 
și dincolo de nisip era marea 
zâmbesc și acum, undeva departe de vapoarele din lemn, 
vopsite în albastru, 
doar ale fetelor erau roșii, 
departe de caii, și leii, și câinii, și urșii mei albi, 
și galbeni, și indigo, din pluș 
vai! brațul meu cel scurt, și palid, și grăsuț 
atingea apa din reflexiile soarelui, 
și ale lunii, și ale stelelor albastre, și ale celor roșii, 
mă bălăceam în apă și priveam în adâncurile ei peștii multicolori, 
începusem să-i numesc sau începuseră să mă strige 
îl auzeam pe Calea Lactee, mai adânc, 
pe Andromeda,  
în întuneric, mai profund, pe Siriux, 
și mai adânc, mai adânc... 
atâtea nume, atâtea stele, și ființe, și culori, ca niște vertijuri... 
când știam că vreau să dorm, venea tata și mă ridica pe umeri, 

CREAŢII LITERARE 
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iar eu îmi întindeam brațele , rânjind și chicotind, 
în respirație, până la nori și, mai departe, 
în altă bulă de săpun și, mai departe, în altă pupilă și, mai departe... 
și ajungeam din nou la mine, cel obosit, 
culcat pe o pernă, visând un nor de ploaie, 
mai târziu, unul de nea, apoi norii au dispărut ți visam pești violet,  
și păsări violet, și căprioare violet, 
și am visat apoi ziduri înalte, apoi alte ziduri înalte și decolorate, 
priveam prin găurile din tencuiala crăpată și, din colorate ziduri, 
era o plaja imensă , cu o mare din lumină și cu un cer  
ca o oglindă, în care era o altă oglindă... 

 
 

Te iubesc 
Motto: Ți-aș fi spus că te iubesc… 

 
Visez o noapte incoloră, insipidă, inodoră 
Ca o furtună de amintiri înveninate 
Al căror trup îl transform în vin roșu pe care 
Să-l bem în pahare cu picior. 
Tu însăți te apropii de masă sărind într-un picior, de afară,  
unde se aude o melodie de dragoste 
te așezi, râzând, pe scaun, 
sorbind din vinul pregătit pe post de somnifer: 
poate tu ai fi vrut o noapte de dragoste, 
dar eu vreau să te văd visând o lume mai bună. 
Te prind de mână. 
Ne încrucișăm mâinile sub lumina palidă a becului, 
Scaunele trosnesc sub noi, 
Ațipim. 
Ni se pare că ne vedem unul altuia aura- eu stau în umbra unui tablou de 
Van Gogh. 
Adormi încet, pe scaun,  
Te așez în patul alb. 
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La masă liniștea vibrează-n paharele de sticlă. 
Se sparg, 
Iar vinul îți stinge văpaia din piciorul stâng căzut pe podea. 
Adorm  
Și mi se pare că becul se stinge, iar fața ta rămâne luminată 
De felinarul din stradă. 
Dimineața îți simt lacrima trezindu-mă 
În timp ce mă săruți pe buza de jos 
Pe care mi-a spart-o un ciob de sticlă. 
Te apleci spre vitrină 
Întinzându-ți brațul sidefiu spre papiota roșie. 
Potrivești ața în ac . 
Îmi înțepi buza și-mi coși rana. 
Nu-mi pasă că nu ești medic, 
Am fost eu destul pentru amândoi. 
Mă coși fredonând o piesă de-a lui Adele. 
Îți vine să dansezi 
Și sari printre cioburile de sticlă, într-un picior, 
Pe celălalt ți l-am sărutat, aseară, în talpă, 
Când ne jucam în zăpadă. 
Plecai, te-ndepărtai de mine. 
Ți-aș fi spus că te iubesc, dar știam că nu mai am corzi vocale. 
Erau împrăștiate pe podea, iar tu țopâiai pe ele de parc-ai cânta la pian. 
Te iubesc, copilo! 

 

Desprindere 
Motto: … ca două forțări ale lui A IUBI 

 
Eu sunt în vârful unei stânci, 
tu, vârful unei alte stânci în liniște 
ne arcuim aripile noastre circulare 
și trupurile obtuze și ne azvârlim în aer 
ca două săgeți, ca două respirații calde, aburinde 
ne depășim viteza firii noastre, 
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ne încălzim ca doi asteroizi în alergare, 
cădem unul spre altul... 
ni se ard aripile 
ni se dezlipesc brațele 
ne cad picioarele 
ni se desfășoară pielea de pe mușchi 
și oasele ni se deșurubează din carne, 
ne explodează atomii, și imaginile, și amintirile 
și cădem așa, arși, dezlipiți, desfășurați, deșurubați, explodați 
unul spre altul ca două forțări ale lui A IUBI 
ne avântăm unul în celălalt ca două fumuri roșietice, ca doi aburi 
și ne împletim, și ne contragem, și ne destindem îndrăgostindu-ne 
răsar din noi, ca niște ramuri, ca niște firișoare,  
arterele, și venele, și oasele unui copil. 

 
 

VIS 
 
„Este nevoie de oameni care pot visa lucruri care nu există.” (John Fitzgerald Kennedy ) 

Premiul I: Andra-Elena ENACHE, clasa a X-a B 
Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, Constanța 

Profesor îndrumător Hrițcu Elena-Luminița 
 

Aștept nașterea unei zile. 
Zdrențuind bezna, 
Se ridică o geană fumurie. 
Pe pleoape 
Se așază picuri de rouă. 
Prinsă de flori, 
La capătul cerului 
Se cască o prăpastie albă. 
E liniște. 
Soarele înțeapă deodată 
Ivirea zilei. 
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IUBIRE 
 

Noi doi avem suflet de pom 
Și știm mângâia tulpina de vis, 
Iar sevele gândului nostru 
Fără de somn 
Logodindu-se în timp 
în speranțe s-au scris. 
Ni-i de alean și durere cărarea, 
Simțim cum pe frunte 
Ni se sprijină zarea. 
Pământul e-aici, 
Dar nu-l pot atinge. 
Iubirea-i în noi, 
Ne arde. 
Ne frige. 

 

CONFESIUNI 
 

La cetera vântului 
A legat tata caii pământului. 
Ei, hoinarii, 
Au rupt frâiele 
și-au alergat să prindă 
luminii brâiele. 
Caii pământului cu zăbală  
de cer... 
– Mi-e frică, tată, uite,  
la orizont pier. 
– Nu-ți fie frică, copilă mică, 
La cetera vântului, caii pământului, 
Vin să se adape din apa  
Gândului. 
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Poemele Muzei*** 
 

Motto: Viaţa îţi oferă aripi; tu trebuie doar să zbori! 
Premiul al III-lea: Grigoroiu Iuliana, clasa a XII-a,  

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea,  
profesor îndrumător Văcăreanu Cristina 

 

Întâlnirea* 
 

De zile pline, lungi 
Mă chinui să te întâlnesc. 
Eşti Muză! 
Tu vei trăi pe veci; 
Eu…simt că-mbătrânesc! 
În aste două ceasuri 
De când a ta paloare o privesc pierdut, 
Mă simt tot mai absent, 
Mai greu şi..mai trecut! 
 
Te-am întâlnit în ochi de sticlă mată 
Stăteai întinsă pe-o materie…extrem de fadă. 
Fotoliul vechi sub mâna ta palpită; 
Eşti goală toată! 
…Şi plină de ispită! 
 
Răsuflarea-mi umedă 
Pe-a sticlei murdărie îmi ajunge. 
Palpit, tresar, mă-năbuş 
…de dorinţă! 
Este posibil, oare, ca tu să fii 
O fiinţă?! 
Ai chip de om- 
Eşti o fecioară albă, 
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Dar trupul tău nu-i viu, 
Căci mă omoară! 
Tu nu poţi fi din astă lume! 
Nici ochii mici, nici gura străvezie 
n-au cunoscut amor! 
Pe trupul tău nu a fost scris cuvânt, 
Iar limba ta n-a cunoscut alint; 
Desfăţul, buzele subţiri nicicând 
Nu au ştiut, 
Iar sânii tăi pe nimeni 
n-au crescut! 
 
Nu e femeie! 
Căci nu e vie pentru-al său bărbat… 
Prin sticlă mată văd lângă ea un trup culcat 
…ce  o respinge- 
Fecioara asta albă stă nemişcată, plânge. 
Degeaba sânii copţi îi dă spre desfătare, 
Căci pentru- al său bărbat 
Sunt simple stânci… 
Uitate pe un ţărm…pe-o mare; 
Sunt reci şi tari, 
Îi zgârie privirea- 
Fecioara albă pânge, 
Căci nu a cunoscut iubirea!... 
 
Prin ochi de sticlă mată mă avânt 
Îmi strâng în palmă lacrimi 
Şi cu sudoarea frunţii le amestec 
Descântând. 
Cu suflu cald arunc licoarea 
Peste sticla mată- 
Şi-aştept!...Aştept fecioara 
Să mă vadă. 
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Privirea sa , de jos, uşor răsare ; 
Din ochiul viu, un licăr îi apare… 
 
Şi m-a zărit! 
 
Fecioară albă, de mi te vei dărui, 
Ca pe o muză eu te voi iubi! 
 
Oh, Loreley, fii muza mea! 
Şi eu din  moartea ta 
Te voi elibera! 

 

*Nefericirea Muzei 
 

Nebune, 
mi-ai scris cu limbi de foc 
pe piele 
cuvânt de-amor 
fierbinte şi usturător. 
Mă uit acum la litera de sânge, 
care prin piele, către suflet pleacă, 
mă străpunge! 
Cu vârful degetelor tale 
sub sânu-mi drept o slovă-mi conturezi 
şi spui că e izvor- 
te uiţi la el; nu vrei să bei. 
Oi ştii tu, oare, că îţi va aduce-omor? 
Când setea nu ţi-o vei putea opri, 
La sânul stâng te-oi da- 
Să te `cufund. 
Dar, tu refuzi! 
Tu nu ceri viaţă de la mine, 
tu vrei pasiune 
si te hrăneşti cu sângele din ale mele vine… 
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care pe plaja goală a trupului meu curg. 
Pe marea ta, nebune, 
spui că sunt vântul , 
că valul tău e-mpins doar de-ale mele gânduri… 
Bărbat nebun, 
eu nu-s femeia ta! 
Cuvântul tău e scris pe pielea-mi fină, 
Dar îl ascund. 
Mă tem, 
Mă tem de vină! 
Îţi şterg cuvântu-n fiecare seară- 
pielea mă ustură, ajunge să mă doară; 
nu vreau ca el să-l vadă! 
Ce tragedie-ar fi de l-ar putea citi! 
Dar nu… 
El nu mă va descoperi. 
La sânul drept îl pun, 
dar nu observă nici cuvântul 
şi ce-i mai rău, 
nu îl primeşte cu sărutul!… 

 

*Adio Muzei! 
 

Te îngrop în mine, 
Muză! 
Şi în corpul meu 
Străin 
Ce-a devenit de tine. 
Nu te urăsc, femeie; 
Dar, nu pot să m-opresc 
eu… te compătimesc. 
Prin sticlă mată, 
ca-ntr-o oglindă te-am zărit, 
iubită fostă, 



A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL V NUMĂRUL 5 

15 

iar trupul tău, pe loc, 
în spirit m-a străpuns; 
Apoi, cu slove sângerii, fierbinţi, 
mi-am însemnat amor nebun 
pe pielea ta. 
Dintr-o fecioară dalbă, 
femeie te-am făcut, 
iar prin atingere te-am plămădit 
În trup… 
Şi te-am iubit! 
Şi te iubesc, femeie! 
Şi te-am crescut în mine! 
Şi sâmburi de cuvinte mi-ai sădit! 
Nefericirea ta, sărutul meu a izgonit, 
iar versul meu, cu-a ta splendoare 
ai urnit! 
Zile senine au fost acelea pentru mine, 
Muză 
Cand tu plângeai de fericire 
şi mi te ofereai 
supusă. 
Dar,  ai murit în mine; 
Sau poate c-ai murit şi-n tine, 
Muză! 
Acum te văd simplă femeie- 
Un corp rotund şi palid 
în loc de soare să mă-îmbie, 
o mână rece, străvezie, 
o piele mult prea albă, 
de hârtie. 
Şi unde-i sufletul din tine?! 
Pe-al tău bărbat nu-l laşi, 
dar nici pe mine. 
Ca o amantă vii în versul meu, 



16 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL V NUMĂRUL 5 

dar nu şi-n suflet- 
căci nu-s ateu: 
Credinţa mea stă-n dragostea ce a apus 
în tine. 
Dar tu, femeie albă, 
apari ca o stafie- 
acum mă înspăimânţi. 
Fiindcă ţi-ai dat cu-atât nesaţ 
în mâini străine 
trupul, 
şi ţi-ai închis cu lacăt negru 
suflul, 
iubită Muză dalbă, 
nu vreau să-ţi mai aud 
Cuvântul! 

 

Dreptul la vis 
 

Moto: „ocean de vise ferice, strălucitoare” ( Mihai Eminescu) 
Premiul I: Flișcu Delia, clasa a VII-a, 

 Școala Gimnazială „Ștefan Cel Mare” Botoșani,  
profesor îndrumător Cojocariu Gina-Emanuela 

 
Am dreptul de a nu visa. 
Pot asculta liniştită poveşti 
Dincolo de obloanele trase 
Şi de felinarele stinse. 
 
Am dreptul de a sări peste vise 
Sau de a visa doar privind  
Stele împachetate în hârtie albastră, 
Vârtejuri năucitoare de nori 
Desenate în cercuri, 
Valuri de lumină strânse deasupra capului meu. 
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Am dreptul de a nu visa până la capăt 
De a tăia gâtul firav al visului, 
De a-l închide cumva înainte de vreme, 
De a-l păstra ascuns  
Într-o umbră. 
În întunericul unui acoperiş. 
 
Am dreptul de a visa acelaşi vis, 
De a schiţa aceeaşi poveste, 
De a trăi o întoarcere 
Spre un acelaşi port  
Al unei mări cunoscute. 
Acelaşi vis vechi 
Desperecheat, nedus niciodată până la capăt. 
 
Am dreptul acela de a visa orice 
De a mă ascunde singuratică în podul unei case 
Care nu mai există de mult, 
În castele imaginare. 
De a aştepta tăcută călătoria 
Prin vise, la întâmplare. 
 
Am dreptul de a mă îmbolnăvi de-atâta visat  
Iremediabil şi fără recuperare 
Din cauza ferestrelor 
Cu vedere spre lumea îndepărtată.  
 
Am dreptul de a visa oriunde, 
De a fi liberă printre norii fantastici, 
Pe un raft vechi sau pe imense câmpuri de gheaţă,  
La adăpost, în căutarea luminii. 
 
Am şi acest drept de a mă întâmpla împreună cu visele, 
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De a veni şi de pleca împreună cu ele, 
De a căuta răspuns la întrebări, 
De a trece prin lumi argintii 
Traversând cu atenţie poduri. 
 
Am dreptul de a visa cu voce tare 
Iar glasul meu să alunece peste păduri. 
Copii enervanţi să mă strige  
Cu mirare întrebătoare 
Şi eu să nu-i aud şi să visez. 
 
Am şi dreptul acela de a visa cu ochii deschişi 
Şi de a ţine strâns lumea  
În braţele mele 
Şi de a călători prin lume cu rost  
Şi imediat să uit tot ce-am visat 
Ca şi când nimic n-ar fi fost… 

 

Trece primăvara 
 

Motto: „Tu soare, trimite lumina 
în raze bogate spre noi” ( Magda Isanos) 

 
N-am încă o colecţie obositoare  
de anotimpuri... 
Le port, însă, în mine deschise  
pe cele viitoare.  
Mă aşteaptă, probabil, ceva anotimpuri  
din care sper să ies cu sufletul neasediat. 
 
Anotimpurile sunt cercuri concentrice,  
Acoperite de zăpadă sau de inimi de piatră, 
iar primăvara e cel mai multicolor dintre ele.  
Şi are desigur părul de iarbă.  



A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL V NUMĂRUL 5 

19 

Dimineţile par scrise de noi, 
Cerul e mult mai aproape, 
Iar blocurile din oraş sunt primitoare. 
 
Va fi o primăvară frumoasă.  
E începutul primăverii,  
e galben lalea.  
Ne aşteaptă o lungă călătorie 
Prin lanuri de grâu. 
Rămân o vreme cu soarele  
pe umărul stâng.  
Soarele care a stat o vreme ascuns 
La temelia unei case. 
 
Nu vreau să fie sfârşitul acestui anotimp.  
Primăvara decupată în tăcere,  
Desenată cu creta pe asfalt, 
şi totul parcă devine o întâmplare îndelungă şi rară.  
Cunoşteam drumul 
Şi poveştile ei despre nori. 
 
Primăvara e praf şi porumbei la ferestre,  
Şoapte suave prin aer, 
Nori pufoşi ce trag cerul de coadă,  
Nori în haine albastre cu nasturi de fum, 
Rotocoale în ceruri.  
 
Primăvara e bine aşezată pe dulapul din bucătărie,  
într-o glastră mică.  
Primăvara cu obraz de frunză-mbobocită... 
 
Aş vrea să dau anotimpurilor mâini 
Care să-mi brodeze rochia pentru balul de iarnă, 
Să mă salveze din spuma de mare, 
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Care să mă răsfoiască 
Până în ungherele grizonate 
Din vremurile mele. 
Iau anotimpurile de mâini  
Şi le trăiesc  
Sunt ale mele. 

 

Alături 
 

Moto: „prieteni strânşi ca banul sărac într-o batistă” ( Mircea Dinescu) 
 
tu mi-ai încălzit mâna când nu mi-a fost bine 
m-ai preferat aşa mică, suflet neînsemnat 
şi m-ai urmat în călătorii sinuoase, accidentate 
ne-am bucurat mereu împreună şi fără nicio reţinere 
când ai venit spre mine am desferecat porţile  
şi m-am simţit plină de nesfârşită înţelegere 
am făcut amândouă câteva planuri 
şi mi le-ai lăsat mie pe celelalte restul 
să le încerc pe marginea unor zile mai reci decât visele noastre 
am trecut împreună prin vremuri de frig  
prin noroc am trecut şi prin vârstă 
am luat trenul spre gara prieteniei  
am cumpărat din magazinul de-alături gânduri de un minut  
pentru frigul de-un anotimp 
ai îmbrăcat costumul din linişte pentru mine 
şi din răbdare 
am decupat steluţe din hârtie lucioasă 
să le atârnăm împreună într-un brad al bucuriei  
te-am urât 
că mă puneai să aştept prea mult toamna 
am ascultat păsările cântând de pe eşarfele noastre  
când am închinat imn fericirii de a fi împreună 
am aprins artificii 
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mereu am plecat împreună mereu ne-am întors 
am luat în calcul şi o întoarcere imposibilă 
cred că am uitat începuturile noastre 
dar mereu îmi aduc aminte de tine  
iar aceeaşi doar pentru mine 
te privesc eşti întreagă eşti aici 
altcuiva îndepărtarea 
nu miroşi a vis destrămat 
din lumină te-ai născut şi-aşa vei rămâne 
întreagă şi-aici 
alături 

 

Lupta cu Timpul 
 

Premiul al II-lea: Șfaițer Roberta-Andreea, clasa a VII-a,  
Școala Gimnazială „Alecu Ivan Ghilia” Șendriceni, județul Botoșani,  

profesor îndrumător Grădinariu Violeta 
 

În fiecare zi mă joc cu timpul pentru că și el se joacă cu mine. M-am gândit că ar fi 
bine să îi arăt cine e șeful. 

L-am îmbrăcat. I-am pus o rochie țesută din mătase. Pe ea stau neclintite câteva cea-
suri. pantofi, două clepsidre din care, la fiecare pas, nisipul curge încet. Pălăria are și ea în 
jur ceasuri și clepsidre. 

M-am jucat cu timpul, i-am pus nenumărate accesorii, chiar și un palton foarte greu 
de cărat pe umeri, dar nimic, niciun semn că el s-ar fi dat bătut. 

El își continuă drumul, câteodată încetinind parcă, câteodată alergând. Dar nici eu nu 
m-am dat bătută, dacă tot nu pot opri timpul măcar să visez că l-am oprit. Am închis ochii, 
m-am liniștit și când i-am deschis mă aflam pe malul mării, la casa mea de acolo. Dacă tot 
m-am aflat acolo am zis să ma relaxez. Mi-am facut un suc de portocale și m-am dus pe 
terasa casei pentru a privi soarele care își juca ultimele culori înainte de a merge la somn. I
-am zâmbit timp de câteva secunde, după care am coborât treptele terasei înspre plajă.  

Nisipul începea să se răcească, iar adierea vântului îmi pieptăna buclele scurte.  
Rochița roz atingea nisipul udat de valuri. Am pornit la pas pentru o scurtă plimbare. Eram 
surprinsă de ce vedeam. Deși plaja era aglomerată, nu se auzea nimic, decât valurile care 
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se izbeau de stânci. Toți oamenii păreau blocați, nu se mișcau. Mă simțeam singură și li-
niștită. Mă mira și faptul că știam drumul foarte bine ca și cum aș fi copilărit pe plaja ace-
ea.  

În seara aceea mi se putea întâmpla orice. Mi-am dat seama mai târziu ce era să se 
întâmple. 

M-am trezit a doua zi în camera mea de acasă. Visul meu…timpul… 
 

Natura 
 
Era o zi frumoasă între anotimpuri, o zi dintre acelea în care nu ştii dacă este iarna 

primăvara sau toamna. Am stat puţin şi m-am gândit să îmi imaginez fiecare anotimp.  
Iarna, norii încep să se cearnă în steluţe argintii, fulgii se văd ca nişte albine albe ca-

re roiesc de zori, zăpada se aşterne ca o mantie albă şi strălucitoare. Fulgii sunt mari ca de 
vată aşezându-se în dansul lor pe ramurile goale și reci. Copacii ca nişte fantasme sunt pre-
săraţi cu zahăr. Ei stau ca nişte soldaţi muţi şi reci cu zalele de gheaţă atârnând. Iarna a 
pornit din munţi spre văi. Munții ca nişte uriaşi adormiţi sub omăt aşteaptă anotimpul cald. 
Fulgii se joacă de-a prinselea prin aer  

 Câteva raze aurii își fac apariţia, este primavăra. Zumzetul de albine, mierla fluie-
rând, zboară gândăcei de tot neamul, furnicile harnice muncesc de zor, albinele caută nec-
tar. Soarele creşte în caldură, de sub frunze moarte se iveşte ghiocelul. În poiană vin ele-
gante floricele, căldura soarelui dezmiarda muguraşii şi pământul se trezeşte la viaţă. Ză-
pada s-a dus, zilele se fac mai lungi şi blânde. 

Vara a sosit, vine cu mireasmă în grai, aerul devine arzător, cheamă copii în vacanţă. 
Soarele toarnă jar peste lume. Oriunde mergi găseşti flori scoase ca din paradis, natura este 
plină de culoare. Livezi scăldate-n aur peste tot, văzduhul miroare a fân. 

Marea cea nesfârşită are valuri înspumate, nisipul fin şi argintiu ademeneşte. Săgețile 
de foc ale soarelui trimit o caldură înnăbuşitoare spre pământ. Soarele mângâie pământul 
amorţit, pădurile se îmbracă într-o platoşă de aramă. Toamna în caleaşca ei de frunze 
moarte este îmbrăcată cu o rochie ţesută din fire de aur şi pe cap poarta o cunună bătută cu 
pietre scumpe-fructele. Ea a vopsit frunzele şi fructele în culorii argintii şi aurii, după bu-
nul plac. Pădurea pare un castel din basme. Toamna culcă animalele în vizuini, alungă pă-
sările într-un loc mai cald şi cheamă copii la şcoală. 

Natura… 
 



A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL V NUMĂRUL 5 

23 

 
Feerie 

 
Premiul al III-lea: Stoica Diana-Mihaela, clasa a VII-a,  

Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” Craiova, județul Dolj,  
profesor îndrumător Stoica Mirela                                             

 
Privesc un codru, vreme ce-au trecut 
Aievea celor ce l-au cunoscut 
Cu apele-ascultându-ţi 
Luceferii plecându-ţi. 
 
De dor, o zână iese 
Dintre potecile-ti dese 
Parfum de tei se-mprăştie –ntre ei; 
cei doi iubiţi 
Un el- un Demiurg în amurg, 
O ea- Cătălina ce cu sârg 
Îşi lasă capul pe o plasă de lumină lină. 
 
Doar eu privesc trist si rece, la lumea care se petrece. 
Epigonii şi uitară lumea ta ca pe-o vrajă rară. 
Lacul scânteie-n tăcere 
Doar visu-i o mângâiere. 
 
Totul se vrea vis pierdut, 
Eminescu n-a greșit, 
Ţepeș se vrea invocat, 
de la Mircea împărat 
Ca  tunetu-a apărut 
lumea-o va fi drămuit. 
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Cartea, ochiul timpului 
 

Cartea cărții-i încărcată de-o lume preafermecată, 
Deși mulți se-ncumetară, peste tot, la noi în țară 
S-o deschidă; un mister- 
Efemer. 
Doar copiii-n cor se-aud printre paginile șterse, 
Cum aleargă-n gol și-i surd-o lumină, nu se vede. 
Este ochiul timpului, chinuit acum, se pare 
De-o poveste-a fetei care, 
Din printesă rătăcitoare se transformă într-o floare. 
Gata! Nu vor cuvintele să mai zacă-n sfintele… pagini șterse 
Rup un strigat de-ajutor către  străinul din cor. 
Un ecou…se știe clar că există doar un har peste un potir de floare  
Să reverse-o întâmplare 
Mișcătoare. 
Pentru mici și pentru mari, chiar dacă nu sunt școlari. 
Pentru visele-nturnate între filele rodate, 
Pentru peticul de cer, văzut ca un lung șuier 
Eu, eroul, visătorul, întorc luna cu piciorul 
Ca pe-o minge arămie 
Ce-i cusută ca o ie. 

 

Fluturele 
 
Mărunțica cenușie 
Are o fire zglobie, 
caută printre crenguțe 
viermișori și musculițe. 
Pe-o frunz-a descoperit 
Un ghemotoc învelit 
Într-un țesut mătăsos 
Nici subtire, nici prea gros. 
Dând cu gura, îl despică 
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Și vede cum se ridică 
O gingașă vietate 
Cu mici aripi colorate 

 

Make-up artist 
 

Motto : “Sensibilitatea pentru timp e o formă difuză a spaimei.” 
Mențiune: Moise Bianca, clasa a XI-a,  

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia, județul Constanța,  
profesor îndrumător Plugaru Rodica 

Zilele astea te-am luat exemplu,  
Mi-am machiat sufletul doar cu  
Arpegii de iubire, chei sol şi amintiri  
Din alea cu noi doi şi ai tăi, 
Poze de la munte sau de la botezul verişorilor.  
Am recreat-o pe maică-ta : nu mai are cearcăne  
Dar cataracta îi dă bătăi de cap, 
A îmbătrânit, o dor oasele, are varice.  
Liotonul e prea scump, 
Ar vrea doar să mai trecem  
din când în când pe la ea şi  
să-i spunem ca pe vremuri *sărutmânamama*  
Taică-tu s-a lăsat de fumat de dragul nepoţilor  
Dar noi încă uităm să-i ducem  
Ȋn vacanţă la bunici, 
Benzina s-a scumpit şi drumul  
Până la Bucureşti pare mai lung ca niciodată . 
Timbrele poştale sunt doar o amintire  
Dar soacră-mea nu iese bine  
Ȋn pozele de pe Facebook, 
Iar socru-meu pare mai supărat  
Decât e poate cineva  
Să creeze un make up artist virtual  
Pentru a păcăli distanţa? 
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Copile, visul tău… 
 

Motto: Ce este visul tău ? Un psalm dintr-o carte de rugăciune… 
Mențiune: Sandu Lavinia, clasa a X-a B,  

Liceul „Regina Maria” Dorohoi, județul Botoșani,  
profesor îndrumător Bolohan Gabriela 

 
Copile, visul tău şi-a împreunat inima cu un curcubeu. 
Şi inima nu-i goală. 
În ea stau cu chirie păpuşi împestriţate, peticite 
Şi-un tren schilodit sălăşluieşte. 
Tiveşte o orgă miniaturală 
Un zmeu năucit se roteşte în cercuri, inele, 
Roboţi ca antracitul îşi ascut zbârnâitul. 
Cât mai vibrează avionul siniliu 
Tuflit în colţ obscur de miocard, 
Sărmanul inorog îţi rătăceşte steaua frunţii. 
Neîngenuncheaţi arcaşi, soldaţi de plumb  
Ascultă mut, scrâşnind din măsele; 
Pripăşiţi dezgolesc ovalul arenei, 
Pulsează în tic-tacuri subtile. 
 
De amărăciunea timpului se clatină primul dinte 
Înhăţat de-o zână, râvnitul! 
Frângerea unei clipe, carbonizată. 
Şi visul tău renaşte ca o umbra trufaşă de molid, 
Ca o cusătură pe o ie veche, 
Ca un albatros decolat dintre steiuri. 
 
Copile, visul tău înfloreşte alb pe-un curcubeu! 
Ai trac. Te scuturi în floare de cireş. 
Din cuşca sufletului, şoapte debutează pe scenă 
Cu primăvăratice roluri. 
Reflector e soarele, bulgăre orbitor, 
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Luminile rampei sunt licurici rămaşi aprinşi 
Încătuşaţi de noapte, după spasmul ploii. 
 
O, visul tău îşi poartă frunza, floarea 
Din matcă proaspăt ieşită. 
Abia  a învăţat să umble, să-şi acorde paşii 
Se tine strâns de semicercul peste lumi 
Suspină şi tresare zgomotos, 
O umbra definită 
După preacredincioasa lui oglindă. 
Acelaşi vis  
E îmbibat în sarea din oceane;îşi măsoară eul 
Umblând cu pieptul dezgolit de vânt, 
Şi ţipă lung după catargul frânt 
De-o libelulă, miracol translucid în zi. 
 
Tu,ai învăţat să plângi după o buburuză 
Ucisă de frigul eternităţii precoce. 
Tu, fermentezi ca vinul cerşind cuvinte. 
Tu, ştii să cauţi cu înverşunare chipul, visul. 
Ai vrea să simţi pulsând în vine, porunca lui 
Te sperie, te bucură în noaptea alba ca o zi. 
Se împământeşte duhul risipit în zeci de culori 
Lumini şi umbre 
Pe-un curcubeu palid, te-nvăluie. 
Ţi-e frică,dar nu eşti singur… 
Eşti cu el, visul. 
Toate secundele din mintea lui s-au strâns 
Într-o cutie muzicală-cântec simplu. 
Se repliază ca un pahar de voiaj, 
Care intră în cercuri , se adună  
Într-un sipet rotund , cu aripioare străvezii. 
El te consumă, şi-ţi aude gândul. 

 



28 

A L E C U  I V A N  G H I L I A  ANUL V NUMĂRUL 5 

Copile,de curcubeu se leagă visul tău 
De un binoclu ce răstoarnă geometrii din sticle mărunţite. 
Magnetic, culori deplasându-se spre tine 
Ca nişte entităţi ciudate ,  
Clătinându-şi contururile , subţiindu-se,estompându-le… 
 
Copile, visul tău le absoarbe pe toate 
Pete fosforescente pe fine penaje 
Ale unei păsări răpite de timp-copilăria. 
Atunci, toate visele intră în teci binecunoscute. 
Copile, visul tău şi-a împreunat inima c-un curcubeu! 
Să nu-l deoache vântul şi nordicele stele. 
Tu, îi acoperi ochiul. 
El saltă pleoapa în rogvaiv sculptată. 
E fericit în tihna lui, ce-I domoleşte pasul. 
Se odihneşte ca nu cumva să-ngheţe 
Ocrotitor, şuvoiul de lumină 
Răsfrânt ca o cascadă de sclipiri solare. 
A amuţit în cupe… 
 
Copile, visul tău să nu-l desparţi de tine! 
Să-i bată din copite nerăbdarea… 
E tânăr, iute şi flămând, fireşte. 
Lasă-l să bea potirul tău până la fund 
Sorbind cu grijă, fără a irosi vreo picătură. 
Copile, visul tău e o algă vie  
Şi tremurând verzui, tu-l îmbrăţişezi. 
Pe-un curcubeu  
Şi-l seduci cu somnul infantil…  
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Sclavi ai timpului 
 

Moto:„ Timpul este o boală a eternității.” –Lucian Blaga  
Mențiune: Cornea Cosma Maria-Larisa, clasa a IX-a,  

Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobești, Vrancea, 
 profesor îndrumător Temelie Mădălina 

 
Oamenii... 
Ființe purtate în derivă  
De cel făr` de sfârșit  
Și făr` de început .  
 
 
Oamenii… 
Ființe prinse în 
Neîncetata vâltoare a infinitului, 
În căutarea lor nebună a împlinirii.  
 
Oamenii...  
Ființe care căutând  
Granițele veșniciei, eternității ,  
Uită cât de scurtă le este vremea.  
 
Oamenii... 
 Ființe care in această necontenită fugă ,  
Uită că devin ușor, ușor  
Sclavi ai timpului.  
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Lumină și umbre 
 

Motto: „Numai când dormi îți vezi visul cu ochii.”(Tudor Mușătescu) 
Mențiune: Pînzaru Teodora, clasa a VIII-a,  

Şcoala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui,  
profesor îndrumător Lupu Elena-Zîna 

 
Noaptea se așază tainic peste lume 
Presară peste oameni gânduri fără de nume, 
Împrăștie pe dealuri liniștea purpurie, 
Aduce-n a ta minte tăcută voioșie  
 
Cuprins de vraja nemărginii sale, 
Te lași purtat în vis de dulcea ei chemare. 
Plutești ușor pe-o aripă de noapte 
Dansezi feeric cu ființe ca de șoapte. 
 
E universul păcii, al celor care simt,  
Al celor ce se urcă spre cer, la infinit. 
E cheia libertății, a timpului oprit 
Ce te cuprinde iarăși spunându-ți: „Bun venit!” 
 
Imaginea ce se conturează în zare 
E lumina colorată ce apare și dispare. 
În lumea visului ce te veghează  
O nouă realitate se desenează. 
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Dimineaţa de iarnă 
 

Mențiune: Ciurea Denisa, clasa a VII-a,  
Școala Gimnazială „Nicolae Romanescu” Craiova, județul Dolj,  

profesor îndrumător Stoica Mirela 
Pe bolta rece,încă-întunecată, 
Clipesc ușor din pleoape aurii 
Steluțe ce au stat de veghe  
Și-au admirat podoaba de cleștar a iernii.  
Dispar apoi, în pragul dimineții  
Și în lumina rece și plăpânda  
Apar pe geamul înghetat de frigul nopții  
Alături de înfățișări cu o privire blândă.  
Tot cerul nopții coborât la geamuri  
Stele argintate întregesc tabloul,  
Mângâie flori de gheață de pe imaginare ramuri  
Și cu sclipiri de diamante alungă somnul.  
Încremenită în trista-i hibernare 
Natura toată s-a-mbrăcat în gheață,  
Și turturi, policandre uimitoare,  
Luminează decorul alb, de dimineață. 
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CREAŢII PLASTICE (PICTURĂ / DESEN) 
 

PREMIUL I 

Papuc Andreea-Cristiana, 
clasa a XI-a, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” București, 

profesor îndrumător Crețu Lucica  
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PREMIUL al II - lea 

Budeanu Elena, 
clasa a X-a, Liceul de Artă „Gh. Tattarescu” Focșani, județul Vrancea, 

profesor îndrumător Dumitrașcu Gabriela  



Dimosthenous Ioanna, 
clasa a VIII-a, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” București, 

profesor îndrumător Crețu Lucica  
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PREMIUL al III - lea 



prof. Violeta GRĂDINARIU 
ing. Marius NISTOR 

Director: prof. Gheorghe ROTARIU 
Director-adjunct: ing. Dumitru-Viorel DOHOTARIU 
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Laureaţi ale celei de a VI-a ediţii a  
CONCURSULUI NAŢIONAL DE CREAŢIE LITERARĂ ŞI PICTURĂ „ALECU IVAN GHILIA”  




