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Patria de cuvinte 
 
Sunt creator de imagini sensibile, 
Sunt creator de imaginație. 
Desprind bucăți din sufletul meu 
Și le unesc cu brațele minții și ale visului 
În semințe de talent rar. 
Prin cuvinte ziditoare 
Mi-am creat puterea 
De a merge mai departe. 
Am privit Realul și l-am transformat într-o poveste, 
Pentru că ochii sunt oglinda sufletului. 
Cu fiecare metaforă 
Retrăiesc o amintire, 
Cu fiecare gest 
Mă întorc spre copilărie. 
Mă întorc în patria de cuvinte 
Care m-a făcut să-mi descoper drumul. 
Dacă tu vrei să te întorci în anonimat 
Îți reamintesc că visăm în culori reale 
Și mergem cu viteza sunetului 
Către fluturele vieții noastre 
Pentru că nu trebuie să trăiești 
În visul celuilalt. 
Dacă mă crezi, 
Urmează un vis 
Și nu te opri. 
Lumina ta strălucește 
Și acum se aprinde. 
Fii sigur că acum 
Călătorești prin patria de cuvinte 
Sau în dimensiunea ficțiunii tale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premiul	I:	Stan	Gabriela	Elena	
	Clasa	a	VIII-a	A	
Şcoala	Gimnazială	Nr.	119,		Bucureşti	
Profesor	coordonator	Sandu	Adriana	
	
Ecoul amintirilor 
 
Băteau la geam ca un tunet 
Și-mi propulsau prin vene 
Era ceva ce nu o să uit, 
Era ecoul vieții mele. 
Simțeam cum inima dansa 
Cu lumina-n alaiuri de căldură. 
Simțeam cum trece cineva 
Și mă atinge pe o mână. 
Clipeam mai rar 
Privind în gol cu o strașnică alură. 
Zâmbeam mai trist 
Și frământam o fărâmă de fericire 
Rămasă în urmă. 
Ghiceam doar muzica din piept 
Ghiceam doar basul 
Inimii stinghere 
Și priveam în tăcere. 
Nu mă trezeam la realitate 
Priveam cu inima și sufletul 
Câteva imagini ce îmi provocau 
Mângâieri ale vieții. 
Nu știu ce erau 
Dar păreau o sursă de lumină 
Pentru întunericul abstract 
Născut în clipe de agonie 
În sufletul meu. 
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Cicatrici pentru frumusețe 
 
Ea vrea doar să fie frumoasă 
Ea vrea să fie observată. 
Fără prejudecăți nu poate merge înainte 
Se visează a fi o stea, 
Dar nu realizează că deja este una. 
Ea nu vede luminile care strălucesc 
Mai adânc decât orice iris de ochi. 
Poate noi am crezut-o oarbă 
Am făcut-o să vrea să fie sculptată de un artist 
Ea nu vede că este artistul vieții ei! 
Dar există speranță 
Care te așteaptă în întuneric. 
Există o inimă care va încerca 
Să acopere durerea și să alunge 
Marile ei probleme. 
Există cineva pe care va trebui 
Să-l lase să-i fie oglindă 
Să-i arate lumina 
Care strălucește în interior. 
Fără cicatrici pentru frumusețe 
Ea ar trebui să știe că este frumoasă, 
Așa cum este cu adevărat. 
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Orașul toamnei 
 
Priveam timid frunzele palide 
Ce se perindau 
Pe străzile răscolite de sentimente pătrunzătoare. 
Ca un vis amețitor 
În culori universale de toamnă. 
Parfumul tău se alinta ca un sărut 
Pe lângă buclele ce îmi mângâiau umerii 
Îmi aminteau de tine… 
Cum zburai ca un înger 
Prin ploaia frunzelor de adevăr. 
Îmi simțeam vibrațiile sufletului tresăltând 
Când mă strângeai de mână 
Și mă plimbai pe străzile orașului pustiu 
Lăsat în inima toamnei 
Ca un sacrificiu uman. 
Trezindu-mă din vis 
Tu nu erai aici. 
Iar azi când soarele mângâia pământul amorțit 
În acest oraș… 
Mi s-a părut că văd umbra ta, furișându-se 
Prin acest oraș vechi, prea departe de stele. 
Simt ceva înlăuntrul meu 
Mai fierbinte ca un flux de aer arzând 
Mai rece ca picăturile de ploaie… 
Sunt umbrele noastre în poveștile toamnei. 
Aceste umbre ce ne ascund iubirea, 
Printre străzile stinghere. 
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Triplu M 
 
Când mă gândesc 
La tot ce am avut, 
În minte-mi tresar 
Amintiri… 
Și chiar dacă în suflet e vânt 
Și-n minte e haos 
O dorință e ascunsă, 
În inima mea. 
Am învățat să recunoaștem greșelile 
Am învățat să vedem oamenii 
Cu chip blând 
Dar nu am reușit să ne acceptăm 
Așa cum suntem, 
Cu toate erorile și virtuțile noastre. 
Și chiar dacă trecutul 
Este o amintire 
Visurile noastre vor atinge cerul 
Ca un milion de sufelete inseparabile. 
Trecutul provoacă emoții 
Dar nu îmi lipsesc rațiunile. 
Suntem supuși unui blestem 
Fără de leac. 
Până când vom decide cu sufletul 
Nu cu mintea. 
Până când vom alege ce este corect 
Nu ce este ușor 
Atunci ne vom întâlni povestea. 
Și atunci vom ști 
Că vocea noastră este cea adevărată. 
Dar dacă nu ești suficient de curajos 
Să îndeplinești o vastă provocare 
Și simți că sunt doar o amintire 
Și că interiorul tău este pustiu 
Atunci plutește ca visul nesfârșit pe cer. 
Iar dacă ești curajos 
Simte vântul în aripile noastre 
Ca un val 
Ce lovește stâncile ascuțite ale coastei. 
 


