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Secþiunea liceu

premiul I: Iulia Comºa, clasa a X-a
Colegiul Naþional „Andrei ªaguna” – Braºov

FLUID

pe o grãmadã de fire de iarbã.
cu urechea plecatã pe o grãmadã de fire de iarbã.
cu urechea zgâriatã de ideea contactului dintre iarbã ºi auz.
în continuitatea sângelui
pulsat timp de sã-uit-câte minute
deasupra firelor de iarbã îngrãmãdite.
ºi Doamne sunt verzi!
unde-oi fi lãsat ultima datã lumina de pe hol închisã?

or fi trecut câteva ore sau
câteva trenuri
câteva gânduri
câteva fire de iarbã?

or mai fi câteva ore sau
câteva note muzicale
câteva visuri
câteva germinaþii
câteva fire de iarbã rupte?

fire de iarbã astea nu sunt
care mã gâdilã-n ureche;
nu stau întinsã pe pãmânt
ºi nici nu ascult cum cântã verdele;
sângele nu-mi mai tremurã
ºi încã nu am ridicat receptorul.
mi s-a pãrut cã ar suna
mâine?
la miezul nopþii?
cine se trezeºte ca sã vadã cã nu e eclipsã?
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Premiul II – ex aequo: Iulia-Dorina Stanciu, clasa a IX-a
Colegiul Naþional „Andrei ªaguna” – Braºov

SPÃRGÃTORUL DE VERSURI

Tu, cititorule …
Eºti doar un amator psihanalist.
În esenþã nu pricepi nimic din rescrierile fanteziste ale gândurilor mele.
Vizualizezi, asculþi, protestezi, te scufunzi într-o purã plãcere esteticã.
Atât …
Eu pot fi tu atunci când îi citesc pe alþii,
Dar tu nu poþi fi niciodatã eu, cãci eu mã ridic undeva deasupra pulsului autohton,
Mã-mpiedic de-o trãire ºi rãmân în domeniul creaþiei triumfale.
La mine, cuvântul e doar forma ciopârþitã pe care o adoptã structura-mi sufleteascã …
E sclavul simþirii.
La tine, slova e însãºi unealta cunoaºterii.
Vezi, asta-i diferenþa între mine ºi tine.
Eu aº vrea sã îþi permit sã mã otrãveºti cu realismul ºi nepãsarea ta,
Dar mi-e imposibil.
Mi-aº dori ca de fiecare datã când îmi citeºti câte-un rând sã evadezi pe tãrâmul meu.
Poate cã ºi tu ai vrea, dar ºtii cã-n realitate n-ai rezista mai mult de o milisecundã acolo …
ªi ºtii de ce?
Pentru cã acolo n-ai sã gãseºti poemul ce s-ar chema pretextul ideal al:
Mini-nostalgiei, mini-solitudinii, mini-laºitãþii, mini-neîncrederii, mini-mini … tale.
Acolo abandonezi aceastã laturã juvenil-visãtoare a lectorului-spãrgãtor de versuri,
Acolo ai sã mã gãseºti pe mine, poetul-om,
Suspendat pe arterele unui simpozion jubiliar al propriei conºtiinþe.
Acolo sunt eu, cel ce nu poartã smochingul accesorizat cu aripi de vers,
Acolo sunt eu în nud, biciuit de propriile emoþii, priviri ori gânduri,
Trecând printr-o fazã din procesul creaþiei …
Acolo, sunt chinuit de mine însumi.
Aici sunteþi voi, cei ce mã torturaþi prin criticile voastre.
ªi totuºi … sunteþi voi unicii destinatari ai produsului final al creaþiei mele,
Sunteþi voi, spãrgãtorii mei de versuri.
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Premiul II – ex aequo: Sânziana Mardale, clasa a X-a
Colegiul Naþional „Andrei ªaguna” – Braºov

LOCUL ARIPILOR

…
Aripile cresc
ºi se nasc
din coasta
ta
stau ºi aºteaptã
sã le ridici
se uitã
în jurul tãu
te vãd

sunt prinse
cu frânghii
de oase
sunt foi de
cearã
ºi nisip
ºi vânt umed de toamnã
soarele apune în ele
sunt izvorul
din care
curge
pãmântul
ºi râul
ce îºi croieºte drum prin
mare

ia viaþa
în mâini
ºi arunc-o
pe o piatrã

alung-o din vis
ascunde-þi aripile
aruncã-te
creaþie a haosului
ºi zboarã cu aripile
nenãscute
…
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Premiul III: Ilinca Munteanu, clasa a IX-a
Colegiul de ªtiinþele Naturii „Emil Racoviþã” – Braºov

EPILOG

Copile-nchide ochii
ºi uitã de-a ta cruce.

O noapte þi-a rãmas
sã spui, sã plângi, sã taci.
Nu-þi arde-n piele jertfa,
o urmã sã te apese.

Un singur cer de smoalã ai,
sã zbori, sã þipi, sã crezi.
Nu mai gândi, nu spune vorbe goale
ºtiind cã pleci cu rãsãritul.

O cupã ai în a ta mânã
în ea sã plângi, lasã-mi doar sarea
s-o pot privi în alte nopþi.
ªi praf de om
s-ating …
nisip de stele-n palmã.

Copile, te trezeºte,
pe umeri porþi o cruce.
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Menþiune: Andreea Zaharie, clasa a IX-a
Colegiul Naþional „Andrei ªaguna” – Braºov

MISTER

Tu, cel ce sub gene înghiþi pãmântul
ªi când respiri stârneºti vântul,
Îndrãzneºti sã fii din nou Cuvântul?

Când îþi reverºi pletele-n lume
Peste munþi ºi în pãdure, oh! Tu, cel fãrã nume!
Nu uita Cartea ce spune!

Moise a ºters-o, dar eu ºtiu
Porunca spusã decât celelalte, mai târziu:
Sã iubeºti mai mult decât eºti, suflete pustiu!

Când tuºeºti tubercolic cu stele
Ai grijã sã nu ne îmbolnãveºti cu ele!
Strânge-le-n ºirag mãrgele!

O sã port durerea ta semeþ!
Fi-va visul cel mai de preþ
Steaua polarã scuipatã cu dispreþ!

Fierea þi-ai vãrsat-o-n chip de lunã
ªi adesea simt cum mã sugrumã
Ochii ei lãptoºi de fecioarã bãtrânã.

Mã împiedic de o piatrã ºi mã înec în apã
Doar ca sã scap de privirea ta necuratã.
Dar în valuri, miile tale gânduri înoatã.

ªi zbor ºi mã pierd în cearcãnele-þi fãrã capãt.
Alunec ºi mã agit ºi freamãt,
Dar nu pot scãpa: ochii tãi sunt lacãt!

Uneori mã întreb ce-aº putea fi eu
Decât o aluniþã pe obrazul tãu de Dumnezeu?
Nenumitule, poþi purta secretul lumii atât de greu?
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Menþiune: Robert Lazãr, clasa a XI-a
Colegiul Naþional „Dr. Ioan Meºotã” – Braºov

POEME ÎNTR-UN VERS

DURERE:
Normandia e-n flãcãri; la fel ºi sufletu-mi.

DEZAMÃGIRE:
Acolo, la lumina lunii, tu nu erai … eu, da.

ABSTRACT:
Eu eram trist, tu erai plecatã – ne completam.

REFLEXIE:
Oglindeºte-mi ochii într-un ocean de rouã albastrã.

SÂNGE:
Te-am strãpuns cu-a mea sãgeatã; ºi n-a curs nimic.

VIN:
Ai gustat din Bacchus, eu din Cupidon.

PLEC:
Am lãsat în urmã o dârã de cenuºã. Tu ce-ai lãsat?

CIMITIR:
Loc de veci în care cadavrele trãiesc fãrã mâncare.

LACRIMI:
Pãsãrile zboarã, florile-nfloresc, eu … plâng.

CUMPÃRÃTURI:
Sacoºa de argint curat ºi-un sac de lacrimi ºterse.
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Secþiunea: gimnaziu

Premiul I: nu s-a acordat

Premiul II – ex aequo: Alexandra Sorescu, clasa a VIII-a
ªcoala Generalã nr. 6 „Iacob Mureºianu” – Braºov

STANÞE PENTRU O TINEREÞE BÃTRÂNÃ

Uitã-te la ceas!
Vezi cât e?
Nu vezi! Pentru cã nu vrei sã vezi …
Uitã-te la mine!
Mã vezi?
Nu mã vezi pentru cã nu exist …
Uitã-te în jur!
Vezi ceva?
Nu vezi pentru cã ai rãmas singur pe lume …

Privesc acelaºi asfinþit de soare,
Privesc adesea ºi mã-ntreb de ce doare,
Simt cã mã pierd în amintiri ce vin mereu –
Tot mai pustiu e-acum în sufletul meu!
Aº vrea sã ºtiu dacã-þi mai pasã,
Aº vrea sã-mi spui
C-am pierdut ºi e doar vina ta,
Aº vrea sã ºtiu …
Gânduri m-apasã,
Tot timpul m-ai fãcut sã cred în tine,
Azi mi-ai lãsat doar amintiri ce dor
Mi-e greu!
Vãd pãmântul îngheþat …
E mai cald decât în inima mea!

E noapte!
Doar lacrimile curg
Nemuritoare-n veci.
E-o neagrã noapte …
Acum luceferii ºi-au stins
Lumina, în sufletul aprins
Pe altã lume acum plâng,
Cu voci închise în mormânt.
Dar dragostea purtatã lor
Nu se va stinge nici când mor!
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Oh! Dacã aþi fi rãmas aici …
Sã mã vedeþi crescând, râzând,
Ori numai tristã sau plângând!

Când a început …
Nu am simþit nimic!
ªi mã pierdeam în nimicul din mine
ªi eram încurcatã …
ªi îþi spun cã sunt singurã …
Dar pot sã vãd cuvintele dezvãluite …
Singurul lucru care mi-a mai rãmas sã-l simt
E singurãtatea!

Vreau sã mã vindec …
Vreau sã mã vindec!
Vreau sã eliberez durerea,
Þinutã captivã prea mult!
Vreau sã mã simt aproape de ceva
Vreau sã mã aºez pe locul meu!
Caut liniºtea ºi pacea de care am
nevoie …

Mã simt murdarã …
Am prea multe de îndurat,
Care m-au îngropat deja în propria-mi piele …
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Premiul II – ex aequo: Luiza Ilie, clasa a VIII-a
ªcoala Generalã „Buicã Ionescu” – comuna Glodeni (Dâmboviþa)

IPOTEZA
lui Eminescu

De mi-ai fi dat chip,
m-ai fi vãzut.

De mi-ai fi dat glas,
m-ai fi auzit.

Dar mi-ai dat doar suflet
ºi m-ai simþit
ºi m-ai visat
vis ferice,
timp îndelungat.

De-ai fi avut puterea
sã mã fi aºteptat
pânã timpul
în loc ar fi stat,
poate-aº fi apãrut
sub forma îngerului
ce sunt.

Dar setea de iubire absolutã
în tine aprinsã
te-a fãcut sã renunþi,
sã pãrãseºti lacul,
codrul,
teiul,
ce pe vecie
martori þi-au fost
poveºtii de iubire
întru veºnicie.
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Premiul III: Andreea-Raluca Anghelescu, clasa a VII-a
ªcoala Generalã „Buicã Ionescu” – comuna Glodeni (Dâmboviþa)

SPERAM …

Speram sã pot duce mai departe durerea,
speram ca ea sã mã ducã mai departe,
din nou mai micã mi-era puterea
ºi visele-mi legate erau de durere.

Speram sã pot atinge iarãºi fericirea,
speram ca ea sã pãtrundã în sufletul meu,
voiam sã plutesc din nou în copilãria
visului ºi a gândului meu.

Speram sã zbor în adierile liniºtei,
speram, speram din nou ºi iar speram,
zburam alãturi de zorii zilei,
zburam, speram ºi iar zburam …

Menþiune: Andrei Cojea, clasa a VIII-a
ªcoala Generalã nr. 28 – Braºov

MÃ-NTREB

Mã-ntreb neîncetat de ce ºi cum …
mã-ntreb ºi mã mãsor mereu pe mine.
Aº vrea sã ºtiu cine sunt eu ºi care-mi este rostul.
Astãzi mã-nalþ ºi-ating
cu o mânã cerul
ºi mã-ncãlzesc cu razele de lunã …
dar mâine …
mâine poate am sã cad
ºi mai grea-mi va fi cãderea cu cât mã-nalþ acum.
Privesc pe cer spre soare
ºi nu îmi pare cã eu aº fi mai mic,
ba chiar mai tare decât el cã strãlucesc îmi pare.
Dar mâine …
mi-e teamã cã mâine mã voi stinge
ºi mã voi prãbuºi în mine
într-o mare de-ntuneric ºi durere.
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Menþiune: Mãdãlina-Mihaela Miloi, clasa a V-a
Colegiul Naþional „Andrei ªaguna” – Braºov

DACÃ Aª FI …

Dacã aº fi o pasãre albastrã
Aº zbura spre necunoscut
Într-o lume misterioasã
Plinã de-un infern tãcut.
Aº zbura peste mãri ºi þãri,
Peste amintiri senine,
Când viaþa era în culori
ªi eu mã gândeam la tine.

Dacã aº fi un curcubeu
Aº desface ceaþa
ªi aº face ca mereu
Sã nu se termine viaþa.
Aº aduna petale de flori
ªi raze de boare
ªi aº face o coroanã
Pentru mândrul soare.

Dacã aº fi o mare fãrã fund
Aº murmura etern
ªi aº aduna câte-un gând
Îndrumându-l spre infern.
Aº trimite valuri reci
Spre þãrmuri îndepãrtate
ªi aº face apele seci
Ca tu sã nu mai poþi sã pleci.
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