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Pictând cuvinte 
 
Am luat abecedarul și pensulele pentru ulei 
și cârpa veche aruncată într-un colț, plină de clei; 
șevaletul aștepta afară sub ploaia luminilor nocturne atingerea de catifea a pensulelor mele 
brune. 
Frunzărind foile de hârtie îngălbenită 
Căutam o acuarea nemaiîntâlnită 
Pribegeam prin cercul culorilor primare 
și mă rătăceam în liniile slovelor literare. 
Vântul începu să-și joace horele prin desele frunzișuri, 
ciripitul stelelor mângâia cu razele-i finele desișuri, 
iar când am ridicat privirea spre mările cerului învolburat 
valurile întunericului m-au îmbrățișat. 
Pe pânza alba am răsfirat sângele cu lacrimi 
și cu mâinile am acoperit șevaletul în patimi. 
Tușele trasau într-o ultimă ondulație 
vibrațiile unui suflet născut din creație. 
Abecedarul meu, o ghirlandă de culori, 
semăna cu o grădină de sălbatece flori. 
Cârpa, o platoșa pierdută de scarabeu , 
Se prefăcu într-o panglică de curcubeu. 
Înaintea mea, pe șevaletul dezmembrat 
Din durere se născu un suflet neîntinat. 
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Fum albastru 
 
Marea, 
se zbate în ochii tăi de sticlă 
reci, frumoși și umezi. 
Spuma alba îmi arde pielea 
când obrazul ți-l ating, 
iar valurile mă aruncă 
printre asprele stânci. 
Marea, 
e nebună și fumegă fum 
duios, fin și sărat. 
Oglinda tulbure se frânge 
în irisul de cauciuc, 
iar ceața se ridică 
și se scufundă în adânc. 
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Poveste din ceruri 
(basm în versuri) 
 
I 
A fost odată, în ţinuturi depărtate 
Unde hărţi şi cărţi demult uitate, 
Conduc peste nouă ţări, unde soarele 
Peste nouă mări îşi întinde carele 
Cu armăsari de ozon suflaţi 
Şi flăcări roşii înconjuraţi, 
Se ridică în zarea sângerie 
Castelul soarelui cu sclipire rubinie. 
Pereţii-i se profilă în aureolă de aur 
Cu basoreliefuri făcute de meşter maur, 
Se înalţă, suspendat în foc, 
Se leagănă prin Univers din loc în loc 
Răspândind în lumea cerească 
Căldura, ziua și lumina dumnezeiască. 
În porțile din mahon roșiatic 
Stă Regele Soare mângâindu-și apatic, 
Barba albă prin care se vede sclipirea 
Stelele cu a lor focuri și razele cu mânie 
Îi înconjoară corpul sfâșiat 
De vederea zării complet îndurerat, 
Cum se înălțau roiuri de albine 
Negre, care în mișcări line 
Se preschimbau ca fumul în forme 
Grozave, hidoase, puternice ș-enorme, 
A căror brațe vaporoase se deschid 
Înghițind totul în teroare, împlinind 
Totul în haos și pătrunzând 
Prin ferestre, înhață în pumn închizând 
Pe Soleea, nucleului strălucire 
Căminului foc, iubirii împlinire, 
Pe care o poartă în depărtare 
Furând comoara Regelui cea mai mare. 
 
II 
Se dă sfoară în lumea înecată 
În noapte, de lumină secată 
De răpirea Soleei, furtunoasă, 
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A Nebuloaselor întunecoasă 
Formă, cum a luat prințesa focului 
Ce dădea lumină ochiului. 
În lânceazeala nopților argintii, 
Un fecior  lustruiește armele arămii, 
O traistă îi atârna de umărul voinic 
Pentru călătoria din care destoinic, 
Se va întoarce el, prințul Lunatic, 
Ce poartă trăsăturile timpului iernatic, 
Cu ochi albaștrii, părul argintiu, 
Hainele îi saltă în ritm cenușiu 
Spre sala tronului, rămas-bun să-și ia 
De la Lună, de la Stea 
De la tatăl, muma sa. 
Și pornește peste plaiuri 
Lăsând ale cerului raiuri, 
Palatul ce se scaldă în ape stelare 
Făcut din praful minunii celulare… 
Ca lumea să salveze de întunecimea 
Celor care Timpului împărăție, 
Au întors cu susul în jos, 
Prin planurile ce le cos și descos 
Din negre blesteme păienjenii, 
Ca să stăpânească lumea, a Haosului copii. 
 
III 
Drumul negru ca tăciunele din vatră 
Șerpuiește mlădios prin tărâmurile ce s-arată 
Flăcăului pedestru, doar cu sabia 
Ce-i atârnă la șold, și inima 
Ce bate în ritmul marșului oștesc 
Spre peripețiile care-l tot pândesc. 
Din pădurile în care promoroacă 
Îmbracă corola copacilor toată, 
În sideful scoicilor fărămițate 
Și-n chip de fulgi presărate, 
Peste trei căi cernute cu făină 
Din sita norilor ce suspină 
La prințul Lunii, ce cărare își face, 
Ca a lumii soartă s-o-mpace 
Timp de șapte zile el tot merge, 
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Și toate dealurile el trece 
Spre cel mai nalt, unde o colibă, 
Își făcea veacul sub nori pitită. 
În tocul ușii stă o bătrânică 
Cocoșată, mică și zbârcită, 
Cu un zâmbet blând îl primește 
Pe eroul nostru din poveste. 
–  Lunatic, prinț nebunatic te avânți 
Spre locuri ce nu poți să le înfrunți 
Singur, doar tu și spada ta, 
Mai e nevoie de încă ceva. 
Abate-te din calea ta și cat-o, 
Pe sora mea ce mama a dat-o 
Să fie stăpână peste fulgere, să spintece 
Prin norii mei cu o simplă atingere 
Pământul. Cu lighionele ei de foc, 
Ai nițel strop de noroc! 
E la cale de trei zile, 
Spune-i că vii de la mine 
Și nu uita, prințul nopții, 
N-o privi în ochiul morții! 
Ce-l are sus în frunte 
Și te ucide în vise crunte. 
Iar de la Nori, uite ia, 
Scut cu ce te-oi apăra 
De fumul gros și-ntunecos, 
Ce capul ți-l vrea dat jos! 
Prințul nostru porni la drum 
Și cale de trei zile prin scrum 
De iarbă, își saltă picioarele spre o poartă 
Din vârful muntelui, iar a sa soartă 
Pare pândită de sfârșit, 
Dacă fulgere în el s-ar fi oprit. 
Căci îi răneau pielea palidă, lunară 
Cu scântei dințoase ce aveau carnală, 
Dorința de a-l sfâșia în bucățele 
Împărțind sângele cerului într-ele. 
Dar dintr-o dată totul amuți 
Și de peste tot un glas grăi: 
–  Prințul Lunii, ce-mi calci pământul? 
Vrei să devii praful ce-l poartă vântul? 



Menţiune:	Brezan	Ștefania	
Clasa	a	VIII-a	
Școala	Gimnazială	„Sf.	Nicolae”,	București	
Coordonator	Prof.	dr.	Issa	Cristina		
	
–  Sora ta m-a trimis să m-ajuți 
Să-mi dai unealta cu care înfrunți 
Nebuloasele ce au furat lumina, 
Oprind după noapte să mai vină ziua. 
–   În grajdurile mele așteaptă 
Mult dorita ta unealtă, 
Însă totul are un preț 
Fă cale-ntoarsă sau o să regreți 
Că ai călcat tărâmul de foc 
Pângărind cu al tău pas acest loc! 
–  Vorbește, ce vrei ca troc? 
Sunt născut sub stea ce dă Noroc! 
Nu ma sperii, nu dau înapoi, 
Îți voi îndeplini orice voi, 
Numai jură că îmi vei da 
Acel ceva împreună cu care voi scăpa 
Lumea de mișeii îngrozitori, 
Ce vor a fi acestei ere cotropitori! 
– Vei umbla cale de nouă nopți, 
Prin locuri unde draci-s copți 
De geamătul vântului ce-ți îndoaie 
Inima… și simți cum ți se-nmoaie 
Toată viața, tot curajul 
Și-n ochi joacă vesele mirajul. 
Acolo stăpânește cea mai veche soră 
Ce  a haosului îi e noră, 
Stăpână peste vântul ce în lumea toată, 
Vuitele i-aduc terorea ce giuvaer îl poartă. 
Face ravagii, împrăștie moarte 
E uraganul ce nu-i pasă de fapte! 
Ea mi-a răpit fericirea, 
Sfărâmându-l pe cel ce-mi purta iubirea… 
I-am jurat aprigă răzbunare, 
Așa că am așteptat foarte răbdătoare 
O ocazie ce-mi va vărsa 
Otrava, ranchiuna ce-mi învenina 
De atâta timp trupul nemuritor. 
Tu, fecior nesăbuit, ce ocrotitor 
Vrei să fii lumii, o vei păcăli 
Pe sora care-și trimite a ei copii 
Să facă tot felul de neghiobii, 
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Să hărțuiască sufletele oamenilor! 
O vei prinde în chingi de cositor 
Ce ți le dau spre îndeplinire 
Chiar dacă nu cred în vreo împlinire. 
În fine, adu-o ici ca să-ți primești 
Lucrul după care mult tânjești! 
A pornit Lunatic tot înainte 
Prin locuri ce nu se descriu în cuvinte, 
Unde vântul urlă cu așa disperare, 
Iar geamătele rezonează îngrozitoare 
În vinele celui ce îndraznește 
Să ia drumul piepiș și nu-l ocolește, 
E îmbrățișat de beznă lugubră 
Unde răul locul și-ocupă. 
Vântul te bicuie, te sufocă, 
Și moartea încet ți-o invocă. 
Lunatic se luptă cu neființa vântului 
Ce nu poate fi atins ca umbrele gândului, 
Și strigă din plămânul ostoit 
„Uragan , eu am venit! 
Vreau să te înfrunt și să te-nvăț minte 
Că fapta își are urmașul, așa se consimte, 
Iar tu vei plăti pentru cele făcute 
Să te gândești mai întâi înainte 
De a fi nesăbuită, o ucigașă! 
Nu te sfii, arată-te! Ești lașă?” 
Un vânt vâjâietor îi răsună în ureche 
Groaza ce-o simte nu are pereche, 
Dar își ridică spada și rage ca un leu 
Și se luptă ca pe vremea lui Perseu, 
Prinde cu o mână coada vaporoasă 
Chinigile le prinde, taie ca o coasă 
Prin aerul obraznic, ce dă din copite 
Și spune blesteme neobosite. 
Iar așa, Lunatic, iese învingător 
Și lasă pradă la poarta din munte, biruitor. 
Aerul s-agită în așchii de scânteie 
Din ele se naște mândră femeie, 
Cu parul ca de aur, ochi pătrunzători, 
Lunatic parc-o vede în sute de culori. 
S-apropie de prințul însângerat 
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Un zâmbet alba-i față a-ntâmpinat. 
Doar o clipă a durat, iar altă pleoapă 
Din frunte se deschide dezvelind o groapă, 
Un abis în care simți cum viul ți se scurge 
Toată vitalitatea în cel hău curge. 
Lunatic simțea cum o alegere trebuie făcută 
Un schimb putea reda trupului ființa pierdută, 
Ochii se făcură pânze de păienjeniș 
Trupul îi se zvârcolea pe pietriș. 
Nemurirea era prețul cel dorit, 
Iar el mulțumit a consimțit, 
Încă mai avea o șansă a găsi prințesa, 
Iar de-aș vedea casa era recompensa. 
– Jur, ești cu adevărat nebun, 
Totuși fapta ta e bun augur, 
Tu-ți vei primi răsplata promisă 
Și-o voi trăi iubirea prezisă. 
Urmează calea orizontului, spre răsărit, 
Și din  pădurea de diamant ce vei fi găsit 
Culege un buchet de brândușele 
La timp potrivit va fi nevoie de ele. 
Să le arunci în ultimul vrăjmaș 
Cu gând sincer și pătimaș! 
Du-te acum, brav fecior 
Pe roibul tău ascultător, 
Este lighioana mea cea mai iubită, 
Nu-mi fă bunătatea risipită. 
 
IV 
Bezna groasă era grea ș-apăsătoare, 
Timpului trebuia astrelor plimbare 
Mai era puțin și totul ar fi fost în  zadar 
Însă murgul nu era un vânticel avar, 
Era fulgerul ce descpică înălțimile 
Ce pârjolește câmpiile, 
Copitele sfârâie, potcoavele cântă 
Țărâna sfârâie dureros desfăcută 
De focul murgului cafeniu 
Ce aerul face gălbeniu, 
Și aleargă, aleargă tot înainte 
Până când ceva străluce cuminte; 
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E pădurea de diamant, cu sclipire blândă 
Cu frunze transparente, un izvor abundă 
Florile de sticlă ce răsar din cioburi prețioase, 
Lunatic ia niște brândușe ce-l taie colțuroase 
Când se desprind din pământul natal 
Și pedepsesc acest sfârșit fatal. 
Lumina diamantie cuprinde în palme fine 
Trăsăturile prințului și cu  sclipiri line, 
Îi varsă în suflet o noua dorință, 
Să găsească în sfârșit o ființă 
Ce s-o aducă aici, în liniștea codrului 
Și iubirea s-o împărtășească norodului 
Frunzelor, florilor și apei susur. 
Încălecă pe cal și cu un curaj fără cusur 
Dădu printeni calului și strigă: 
„ Sunt Lunatic, primul nebun 
Feriți-vă Nebuloaselor, că vin acum!” 
Cât trecu nimeni nu știe, 
O clipă, secundă, o veșnicie? 
Până când sub geana tatălui său 
Se ridică un palat, suspendat în hău, 
Din cărămidă de smolă se scurge și s-adună 
Iar din el s-aude bocetul ce cunună 
Coroană de spini în sufletul prințului 
Iar în ochii săi mari și albăstrui 
Se iscă o furie de neînchipuit 
Pentru acel nelegiuit. 
–  Haide, arătare, vino aici 
Nu te-ascunde sub formă de pitici! 
Ieși din văgăuna ta blestemată 
De  lacrimile Soleei spălată. 
În fața prințului, fum se aduna 
Aburul negru diverse forme își lua. 
Se închegă în carne și contur 
Și se înălță un voinic fără cusur. 
Cu piele albă ca laptele din orizont 
Ochii îi scânteiau, atenți la tot 
Părul negru îi stătea răvășit, 
Iar în mâini avea sabia pregătit. 
Lunatic atacă, voincul se feri 
Lovitura următoare aproape nu greși, 
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Dar murgul cafeniu era tot numai scântei 
Copitele loveau pământul cu clinchet de clopoței, 
– Salvează pe Soleea, cal credincios, 
Eu o să lupt tot așa, sârguincios. 
Calul se făcu nevăzut în întinderea de smoală 
Trebuie să se termine, clepsidra răbdării e aproape goală 
Prințul obosește, dar trebuia să câștige, 
Brațul obosit cu toată puterea și-l împinge 
Spre pieptul voinicului nelegiuit 
Ce atâtea a pricinuit, 
Și prințul îi înfinge cu ultima sforțare 
În piept… și voinicul încearcă o ultimă suflare 
Dar brândușele se sparg de iarba blestemată 
Și-și dezleagă puterea fermecată, 
Nebuloasa se aprinde într-un foc nebun 
Și nimic nu mai rămane, nici fum sau scrum. 
Scurta clipă de bucurie, căci e ruinată, 
Când castelul de smoală în abis se clatină, 
Inima prințului bate disperat, 
Nu se poate așa ceva, a câștigat! 
Simte cum este atras de hău 
Cum răul pe care l-a înfrânt tot îi e călău. 
Dar Speranța începe să sară de colo-colo, 
Când vede scântei  dincolo, 
Murgul cafeniu ce duce în spate 
O fată cu pielea albă ca de lapte 
Părul roșu-auriu îi zboară în vânt 
Dar nu e timp de un astfel de cânt. 
Lunatic se aruncă în șaua murgului 
Și pornesc cu viteza gândului, 
Iar în drumul lor spre casă 
Bezna devine tot mai ștearsă, 
Lumina se revarsă duioasă 
Și Soleea e tot mai frumoasă 
Timpul începe din noua să bată, 
Lumea e cea fost altădată. 
 
V 
Lunatic a văzut în Soleea pe cea căutată, 
Iar prințesa s-a îndragostit de el pe dată, 
Deși a fost greu de acceptat de Lună si Soare 



Menţiune:	Brezan	Ștefania	
Clasa	a	VIII-a	
Școala	Gimnazială	„Sf.	Nicolae”,	București	
Coordonator	Prof.	dr.	Issa	Cristina		
	
Cei doi au primit dulcea biecuvântare. 
S-au căsătorit în pădurea de diamant 
Și o petrecere mare a urmat, 
Trei zile și trei nopți ea a tot fost 
Ca după cei doi să-și facă un rost. 
Acum ei conduc carele de Răsărit și Apus, 
Iar vremea muritoare a lui Lunatic s-a dus, 
Căci acum e rege peste zare, 
Și împreună cu a lui soție iubitoare, 
Călăresc pe murgul cafeniu 
Deșteptând orizontul cenușiu. 
Și-au continuat la nesfârșit 
Până ce lumea a adormit . 
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Lacrima 
 
Privesc pe geam strada cea moartă. 
Copacii se îmbrățișează o ultimă dată. 
O lumină gălbuie mângâie fantoma dimineții 
și siluetele copacilor se pierd în aburul ceții. 
O ultimă frunză cade molatic în vânt, 
Obrazul și-l odihnește pe pământ. 
Țărâna îi murdărește pielea de chihlimbar… 
O lacrimă mi s-a prelins pe buze, 
Avea gust amar. 
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Sărutul 
 
O ceață străvezie cuprindea în brațele-i palide 
trupul întunecat al nopții, degetele-i mici 
și fluide înfingându-se în catifeaua cerului. 
Cosițele-i de fum se împrăștiară pe pieptul 
cald și negru în timp ce lumina stelelor reverbera 
printre coastele văzduhului, ca o inimă. 
Precum două buze fierbinți, o briză sărută 
răcoarea nopții, iar un suspin se ridică 
în fuioare, învăluind corola argintie a 
lunii                                                                                              în foc. 
 


