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Cuvânt înainte 
 
 
             Concursul Național „Alecsandriana – creativitate și 
literatură”, ajuns la ediția a XII-a, a reușit deja să reunească în toți 
acești ani sute de participanți din mai toate județele țării, dar și din 
afara acesteia. 
 Obiectivul declarat, încă de la început, al proiectului se pare 
că s-a împlinit într-o mare măsură: realizarea unei legături între 
generații, prin creație și impact la nivel național. Răspândirea 
Frumosului din interior spre lumea înconjurătoare presupune, de 
fapt, atingerea Scopului nostru pentru o Lume mai bună și mai 
dezirabilă. 
 Implicarea tinerilor în procesul creației, prin grija deosebită a 
profesorilor filologi, înseamnă responsabilitate și responsabilizare 
pentru o societate spre care tind învățământul românesc și cel 
european. 
 În anul Centenarului Marii Uniri, cu atât mai mult 
dimensiunea națională a concursului este mai valoroasă, întrucât 
temele vor ține cont, desigur, de aniversarea măreață ce se petrece. 
De-a lungul anilor, zeci de profesori și-au adus contribuția, iar noi le 
mulțumim pentru devotamentul față de tradiție, recunoscut prin 
rezultate la nivelul nu doar al comunității, ci și al întregii țări.         
 De aceea, le mulțumim coordonatorilor, partenerilor, 
colaboratorilor, celor ce au susținut acest proiect de mare anvergură 
și au transformat Concursul Național „Alecsandriana – creativitate și 
literatură” într-o piesă de rezistență pentru edificiul și brandul care a 
devenit Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău.  

Ne punem astfel speranțele în faptul că acest concurs va reuși 
mult timp de acum înainte să capteze atenția la nivel național și 
internațional și să promoveze tineri talentați, pentru care CREAȚIA 
înseamnă afirmarea ÎNTR-O și PENTRU o lume mai bună. 
 
 

Călin Leon Boambă,  
Directorul Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
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ALUPOAEI BEATRICE GEORGIANA 
Clasa a V-a, Colegiul National „Mihai Eminescu”, Botoșani 
Prof. coord. Epurianu Daniela 
 

        Trepte  
                                 (fragment)     

                      
A fost odată ca niciodată, pe când se băteau urșii în coade, pe când 

înotau peștii pe uscat, pe când zburau păsările fără aripi, o împărăție. Dar ce 
mai împărăție, nimeni să nu fi văzut! Peste tot erau numai și numai trepte de 
toate culorile, de toate mărimile și toate caracterele.  

În acea împărăție trăiau împăratul cu cei trei fii ai săi: Tareș, 
Tereriu și Trepte, mezinul familiei. Împaratului îi mergea foarte greu, fiind 
bătrân și neștiind cui să lase împărăția și tot avutul lui moștenire. Stătea el 
mereu și se gândea ce să facă, cum s-o dreagă, pentru a vedea care dintre fiii 
lui merită imperiul. 

Stând el și tot gândindu-se, iată că, nu știu ce s-a întâmplat, toate 
treptele din împărăție au dispărut fără urmă. Toți slujitorii regelui au căutat 
să le găsească, dar peste tot era pustiu. Nimeni și nimic nu se mișca, totul 
era de neclintit. Fără trepte, împărăția nu mai era aceeași, căci doar ea se 
mândrea cu neasemuitele sale trepte de tot felul. 

Văzându-se împăratul în această situație, s-a gândit că acum putea 
vedea care dintre fiii săi merită să aibă împărăția. I-a chemat tatăl pe cei trei 
la el și le-a spus cu glas gânditor: 

– Dragii mei fii, azi a sosit momentul să vedem care dintre voi 
merită să primească moștenire tot avutul meu. Ați văzut, cu siguranță, că 
cineva a furat, ca prin minune, treptele din împărăție. Cum bine știți, această 
împărăție nu poate exista fără treptele ei, că doar prin asta se deosebește de 
celelalte regate. Pentru a-mi dovedi că sunteți vrednici pentru a-mi fi 
moștenitori, va trebui să readuceți treptele în împărăție.  

– Desigur, tată! Îți promit că-ți voi aduce treptele de oriunde, chiar 
și de la capătul pământului pentru a salva regatul și a te face pe tine fericit! 
a zis mândru fiul cel mare, Tareș. 

– Așa să fie, dragii tatei! Vă urez de acum noroc și cale bună, să 
readuceți treptele înapoi! 

– Mulțumim, tată! 
După scurta discuție cu părintele lor, Tareș și Tereriu au mers în 

grajdul regal să își aleagă cai. Amândoi și-au ales cei mai arătoși armăsari și 
parcă și cei mai puternici. După ce au ieșit frații săi, Trepte a intrat și el să 
își caute un armăsar pentru dânsul. Uitându-se, de colo-colo, de la stânga la 
dreapta, de la intrare până în spatele încăperii, în fiecare colțișor, privirea i 
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se oprește la un cal bătrân și slăbănog. Îndreptându-se spre el, îl ia de 
căpăstru și îl ridică, dar calul a nechezat și a grăit: 

– Nu mă lua, stăpâne, pe mine, că nu mai sunt bun de nimic! Am 
îmbătrânit și eu și nimeni nu m-a mai îngrijit după peripețiile petrecute 
împreună cu tatăl tău.  

– Te voi îngriji eu, doar spune-mi ce trebuie să fac! 
– Dacă îți dorești atât de mult să mă duci și pe mine în lunga 

călătorie pe care-o ai de făcut, atunci fii atent la mine și ascultă ce îți spun 
cu mare băgare de seamă! Adu-mi niște jăratic, cu care să mă hrănesc, niște 
apă proaspătă, nici prea caldă, nici prea rece, cu care să îmi potolesc setea și 
o perie cu care să îmi refaci coama. De-mi vei aduce toate astea și vei face 
precum te-am povățuit, atunci ai să reușești cu siguranță să readuci treptele 
în regat! 

Ascultând cele spuse de cal, Trepte a mers și a pus niște jăratic 
într-o farfurie uriașă, apă proaspătă din fântâna regală, nici prea caldă, nici 
prea rece, într-o găleată și a luat cu sine o perie împodobită cu inscripții 
regale. S-a întors în grajd, lângă calul său și i-a pus în față mâncarea și apa, 
iar în timp ce acesta mânca, crăișorul i-a pieptănat și aranjat coama cea 
neîngrijită de o perioadă lungă de timp. În cele din urmă, calul cel slăbănog 
și slut s-a transformat într-un armăsar puternic, voinic și frumos, de îți era 
mai mare dragul să-l călărești. Acesta a spus cu o voce mândră de noua sa 
înfățișare: 

– Ești gata, stăpâne, să ne începem călătoria? 
– Fără ȋndoială!  
Se duse Trepte și își luă niște merinde și un ulcior cu apă, încălecă 

pe Galben-de-răsărit, căci acesta era numele armăsarului, și îl așteptă, 
împreună cu frații săi, pe împărat. La venirea lui, cei trei fii au descălecat și 
i-au sărutat cu dragoste mâna. Tatăl le-a sărutat frunțile și le-a zis: 

– Mult noroc, fiii tatii! Să aveți parte numai și numai de noroc, 
gândiți de două ori înainte să acționați și vă spun să băgați bine la cap, 
feriți-vă de Pinteneu, căci el este cel mai răutăcios din lume și, când vrea să 
facă rău sau să păcălească pe cineva, este de neîntrecut. 

– Am înțeles, tată! Vom avea grijă și vom fi cu băgare de seamă! 
– Să vă fie calea luminată și să vă întoarceți toți trei victorioși la 

casa mea!  
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ANTIP MIHAELA ALEXANDRA 
Clasa a XI-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Stroe Călina 

 
Treptele iubirii 

 
Ard pe drumul către cer, 
Căci sunt făcut din ceară. 
Pornind din tălpi şi pân' la frunte, 
Treptele m-omoară. 
Picioarele de-un galben grav, 
Acum au dispărut. 
Mi-au mai rămas doar ochii verzi, 
Mi-e frică să mă uit. 
Căci aş privi în jos 
Şi aş vedea doar trepte. 
Parc-aş fi blestemat să pier 
Dar nu de foame sau de sete. 
Ci-arzând în focul mântuirii 
Cum ard cam toţi martirii. 
Cu sufletul meu cel curat, 
Eu ard pe treptele iubirii. 

 
Trepte mişcătoare 

 
Eşti atât de departe, 
Precum e Raiul de Iad, 
Precum statuile închise în muzeu, 
Ce stau pe piedestale de marmură albă, 
Iar singurul mod de a le atinge este 
Să urci infernalele trepte către ele. 
De aceea m-am oprit acum  
Pe treapta a şasea, 
Ca să îţi spun că vin. 
Aşteaptă-mă tu, statuie stranie, 
Şi nu mai da treptelor ordin să se mute, 
Căci oricât le-ai schimba poziţia, 
Eu tot la tine o să ajung 
Şi o să fii aproape, 
Atât de aproape...! 
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Scrisoarea unei trepte îndrăgostite 
 

M-am îndrăgostit de cum  
Modelele îţi erau unduite 
Ca formele voluptoase  
Ale primei femei pe care am iubit-o. 
De cum culoarea ta  
De un sânge neoxigenat şi vânăt 
Se topea când o atingeam 
Cu pensula. 
M-am îndrăgostit şi când 
Alţii te călcau în picioare 
Şi aşteptam să te curăţ 
Să fii din nou elixir al vieţii pur. 
Ah...iubita mea, treapta mea 
Tu, ce stai deasupra mea, 
Eşti atât de roşie şi curată şi...a mea. 
Eu când te voi călca, va fi bine şi cald, 
Nu prăfuit şi rece cum o fac ei. 
Cu dragoste, 
Vecinul tău, treapta. 

 
 
AVRAM ANA-MARIA  
Clasa a X-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Onești 
Prof. coord. Miloiu Raluca Ioana 
 

Trepte... 
 

– Ridică-te! Acesta este doar începutul! Acest lucru nu este un 
motiv care să te împiedice vreodată să reușești.  

Mă ridic de pe asfaltul rece și încerc să îmi șterg ușor lacrimile cu 
mâneca cămășii, care într-un colț era pătată de sânge. Mama mă ajută să mă 
așez pe bancă fără să mă dezechilibrez și să cad. Tata se întoarce de la 
farmacie cu pansamente și dezinfectant, ulterior mama pansându-mi rana. 
Lacrimile îmi curgeau pe obraji fără să realizez. Era prima oară când mă 
lovisem atât de grav la genunchi. Acel moment îl consider primul meu 
contact adevărat cu lumea reală, primul pas spre treptele înconjurate de 
adevărata esență a vieții. 

 Cuvintele mamei mi-au rămas întipărite adânc în memorie. Eram 
mică, nu conștientizam că acesta va fi un principiu care mă va ghida în 
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viață. Fiecare etapă din viața unui om reprezintă o treaptă. Pășind fiecare 
treaptă trebuie să ne bucurăm de tot ceea ce ea ne aduce. Nu există acel loc 
minunat în care toate momentele sunt fericite și se poate spune că ești cu 
adevărat mulțumit. Toate experiențele și tot ceea ce noi numim desăvârșit, 
le dobândim de-a lungul vieții cu mult efort, poate uneori uitând să ne mai 
și bucurăm. Rămânem împotmoliți în întuneric și uităm să ne mai ridicăm 
atunci când ceva ne doboară. Uităm că alături de noi sunt familia și prietenii 
care ne susțin necondiționat, ne doresc binele și ne iubesc cu adevărat. 

Primul an de școală a trecut mai repede decât m-aș fi așteptat, dar, 
odată cu începerea celui de-al doilea an, viața mea s-a schimbat. Aveam o 
nouă colegă de bancă. Realizasem faptul că, deși am fost colege, nu am 
vorbit niciodată. La început refuzam să cred acest lucru. Cum era posibil ca 
într-un an să nu fi vorbit deloc. Eram atât de concentrată pe universul ce se 
forma în fața clasei încât nu mai acordam niciodată atenție persoanelor ce 
stăteau în băncile din spatele clasei, așa că mi-am cerut scuze. 

 Din acel moment am devenit cele mai bune prietene și am aflat că 
locuim foarte aproape una de cealaltă. Multe din zilele săptămânii le 
petreceam împreună. De fiecare dată când vorbeam la telefon vocea îmi 
tremura și eram foarte emoționată: 

– Bună ziua! Aș vrea să vorbesc cu Ioana! 
Acestea erau primele cuvinte pe care le rosteam întotdeauna când 

sunam la ea acasă. Ieșeam afară și ne petreceam timpul în cel mai frumos 
mod posibil. Deși au fost momente în care ne-am certat sau am fost puse să 
alegem, prietenia noastră nu s-a deteriorat niciodată. Ea a fost acolo pentru 
mine și eu am fost acolo pentru ea.  

Acum, adolescentă fiind, pot spune că mă aflu pe a doua treaptă 
din viața mea. Această etapă o consider una dintre cele mai grele. Este etapa 
în care vrei să alegi ceea ce faci, vrei să îți alegi prietenii, să fii liber, să 
experimentezi, să descoperi, să greșești, să iubești și să fii iubit. De 
asemenea, aceasta este perioada în care hotărăști ceea ce vrei să realizezi. 

Stau în fața calculatorului și mă întreb: „De ce?”. De ce am atâtea 
întrebări care nu își găsesc răspunsul. Încerc să mă îndepărtez cât mai mult 
de ceea ce reprezintă viitorul și să mă apropii cât mai mult de prezent. Să 
trăiesc cât mai multe experiențe frumoase și să mi le întipăresc în suflet 
pentru a nu le uita niciodată. Mă opresc din a tasta când aud telefonul 
sunând. 

– Ce faci? mă întreabă Ioana.  
– Acum am deschis calculatorul ca să îmi rezolv tema, dar m-am 

cufundat din nou printre cele mai întunecate gânduri. 
– Nu te mai gândi la nimic acum și hai să ieșim! îmi spune ea pe 

un ton vesel. 
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Nu pot refuza niciodată oportunitatea de a ieși și îi spun că în 20 de 
minute mă pregătesc și ne vedem. De fiecare dată când avem ocazia, ieșim 
în natură să ne plimbăm. De această dată hotărâm să mergem în parc, mai 
ales că afară razele soarelui mângâie călduros pământul după câteva zile în 
care s-a îndepărtat de noi. 

– De ce ești așa de îngândurată astăzi? mă întreabă Ioana. 
Pentru o secundă mă opresc încercând să găsesc cel mai bun 

răspuns, deși nu aș avea de ce să o mint și să nu îi spun adevărul. 
– Mă gândeam din nou la bacalaureat, la facultate, la admitere. Pe 

scurt, la viitorul meu și la faptul că eu încă nu știu ce vreau să fac. 
Imediat afișează un zâmbet mare și îmi spune: 
– Îți mai amintești că așa eram eu acum ceva vreme? Iar tu îmi 

spuneai că încă mai avem timp să ne gândim și să nu mă stresez? 
– Da... Am ajuns la concluzia că acel timp s-a scurs, iar acum 

trebuie să mă hotă... 
Fără să reușesc să îmi termin fraza, mă opresc brusc și refuz să 

înaintez. 
– Ce s-a întâmplat? mă întreabă ea confuză. 
Se uită apoi în jur și realizează care este motivul pentru care refuz 

cu înverșunare să mă mișc. Este acolo, este aproape, totuși atât de departe. 
Mă frământ mereu și vreau să aflu dacă el știe măcar că exist, nefiind o fată 
care se face prea des observată într-o mulțime de oameni. Deși, când vine 
vorba de altceva decât de el, am curaj, acum nu pot să spun nici măcar un 
cuvânt. Mă întreb uneori dacă doar eu și Ioana trecem prin momente ca 
acestea sau sunt tipice oricărui adolescent de vârsta noastră. Iubirea e un 
fenomen prea complex pentru a-l înțelege la această vârstă și de aceea cred 
că toate acestea sunt doar emoții de moment, care o să dispară la fel cum 
dispar norii de pe bolta cerească. 

După ce revin la realitate, iar el trece pe lângă noi, începem să 
râdem și să discutăm despre asta, acest eveniment constituind subiectul 
discuției noastre din acea zi. 

Problemele unui tânăr pot fi diferite, dar constituie o parte din viața 
noastră de adolescent. Aceste lucruri pe care acum noi le considerăm 
probleme vor fi unele dintre cele mai frumoase momente de care vom râde 
când ne vom aminti. 

Până să pășesc pe următoarea treaptă din viața mea, mai am multe 
de învățat, de descoperit și de experimentat. Dar până acum am învățat că 
nu trebuie să mă grăbesc să descopăr următoarea treaptă și să mă maturizez, 
pentru că fiecare etapă are ceva special, ceva ce trebuie trăit din plin. 
Trebuie să mai copilăresc cât mai am ocazia, deoarece timpul nu este 
iertător, iar din păcate, noi nu avem puterea de a-l da înapoi indiferent cât de 
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mult ne-am dori. Maturizarea aduce cu ea adevăratele responsabilități și 
adevăratele trepte care vor fi din ce în ce mai abrupte și mai greu de 
escaladat. 

 
 

BANU IOANA-MARCELA  
Clasa a X-a, Colegiul Naţional ,,Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
Prof. coord. Dinu Narcisa 
 

Trepte… 
 

           Treptele… calea spre ascensiune sau spre decădere, experiența sau 
necunoscutul, trecutul sau viitorul, binele sau răul, speranța sau 
deznădejdea, ambiția sau dezinteresul… fericirea sau tristețea.  
 Treptele pot avea multe reprezentări, și cea mai importantă, treptele 
stau la temelia vieții. Anii, amintirile, faptele, toate se clădesc sub forma 
unor trepte, care într-un final vor constitui calea spre lumină sau spre 
întuneric, spre pace sau neliniște, calm sau agonie… Cu fiecare treaptă 
urcată, suntem mai aproape de ceva sau cineva, de o întâlnire, iar cu fiecare 
treaptă coborâtă suntem mai departe de început și mai aproape de final, căci 
în fiecare întâlnire există o durere a despărțirii și în fiecare despărțire există 
o bucurie a întâlnirii, fiecare experiență avută ne învață ceva, ne aduce sau 
ne ia pe cineva… 
           Când mă gândesc la trepte, mă gândesc la toate începuturile, la toate 
poveștile care au început cu niște trepte, dar în același timp mă gândesc la 
toate momentele în care, într-o fracțiune de secundă, din cauza unor trepte, 
se putea nărui totul… De asemenea, mă gândesc că poate acele trepte îmi 
erau inaccesibile cu un scop, poate îmi erau interzise pentru a mă ține 
prizonieră spre beneficiul meu, pentru a mă transforma într-un spectator la 
suferința altora ca astfel să învăț să nu fac ceva ce voi regreta mai târziu, un 
avertisment pe care unii nu au avut norocul de a-l primi.  
 Până acum ceva timp nu aș fi cunoscut puterea treptelor, dacă nu 
mi-aș fi dorit ceva mai mult de la viață, de la mine, dacă ambiția de a deveni 
ceea ce mereu mi-am dorit și a fost ascuns în mine fără să fiu conștientă de 
asta nu m-ar fi acaparat, dacă nu aș fi văzut cât de mult accent se pune pe 
ierarhie, care până la urmă e doar o scară, iar scara e doar trepte.  
 Pe mine treptele m-au schimbat, m-au făcut să văd lumea într-un 
mod diferit, să mă gândesc că nu există oameni buni, că există oameni răi și 
mai puțin răi, oameni mânați de orgoliu, de ambiție, de motivație și oameni 
cameleonici, oameni care au fost nevoiți să se adapteze, căci altfel ar fi fost 
distruși de aroganța, narcisismul unora, oameni care și-au distrus templul 
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sufletelor lor bune și în trei zile l-au reconstruit după standardele lumii 
înconjurătoare, căci au realizat că pentru a înainta pe treptele societății, 
bunătatea este inutilă într-o lume plină de oameni răi și meschini. Și totuși 
se pare că există un lucru care depășește granițele și obstacolele care vin 
odată cu urcarea sau coborârea unor trepte, iubirea, cel mai pur sentiment, 
cel mai intens și unul dintre sentimentele primordiale, primitive. Este în 
regulă să iubești pe cineva care nu te iubește la rândul său, atât timp cât sunt 
demni de iubirea ta, pentru că de cele mai multe ori iubirea poate însemna 
putere, iar puterea ne ajută să ne continuăm drumul, să ne continuăm 
ascensiunea.  
 Așadar, treptele sunt complexe, pentru fiecare reprezentând 
altceva, pentru unii reprezintă trecutul și viitorul, unii le văd ca pe o 
provocare, ca pe o conditie ca să își păstreze reputația și aparențele. Alteori, 
treptele sunt văzute ca eșecuri sau reușite, ca avansări sau decăderi, dar eu 
le văd ca lecții învățate, ca experiențe plăcute sau mai puțin plăcute, ca ceva 
ce m-a schimbat (sper eu, în bine), ca ceva ce m-a ajutat să realizez cum e 
lumea din jurul meu, ca lucrul care îmi oferă motivația necesară să ajung 
unde vreau, să devin ceea ce vreau și să transform în realitate visurile mele 
cele mai mari.  
 E uimitor câte semnificații are simplul cuvânt „trepte”, câte 
conotații poate căpăta în funcție de experiențele și trăirile noastre, ce putere 
are asupra noastră, dacă lăsăm părerea celorlalți să ne afecteze și… cum ne 
pot schimba pentru totdeauna…  
 
 
BERESCU SILVIA-MARIA  
Clasa a VII-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Onești 
Prof. coord. Mitroiu Adina-Elena 
 

Drumul spre vindecare 
 

Prefer să cred că ne-am născut fără voia noastră, însă existăm prin 
intermediul voinței noastre. De la această afirmație a început tot ce urmează 
să vă spun, așa că vă rog să vă așezați confortabil și să ascultați niște 
melodii de tip jazz, sunt preferatele mele și consider că se îmbină perfect cu 
ce urmează să citiți în această scrisoare. Consider că viața noastră este 
amplasată pe o scară, o scară a ființei noastre, care este alcătuită după cum 
va urma… Primul pas făcut de noi pe scara existenței a fost când ne-am 
deschis ochii și am zărit lumina caldă și blândă  a chipurilor părinților noștri 
care ne priveau cu înduioșare  și cu o fărâmă de milă în privire. Încă de 
atunci simțeam lucruri și descopeream lumea aceasta ce se prezenta a fi atât 
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de străină și copleșitoare cu interes și naivitate, prin intermediul plăpândelor 
noastre membre, clipind des din pricina luminii ce părea a fi prea puternică 
pentru ochișorii noștri bulbucați.  

Când dobândești abilitatea de a te deplasa pe propriile două 
picioare știi că o schimbare va avea loc în decursul traiului tău liniștit. 
Urmează să faci cunoștință cu grădinița. În acești patru ani te familiarizezi 
cu literele și cifrele, ce încep să dea o semnificație cuvintelor uzuale,  
progresezi și te dezvolți ca persoană, croindu-ți propriul caracter, lucrând la 
împlinirea ființei tale, înveți să asculți, să te joci, să fii respectuos și să 
trăiești armonios alături de ceilalți învățăcei. Trecând de acești primi ani 
introductivi în societate, pășim pragul unei noi instituții ce ne așteaptă să ne 
modeleze și să ne ajute să ne descoperim. În această perioadă de școală ne 
obișnuim cu fiorii unor examene, cu nopțile petrecute studiind pentru 
calificativele mari ce ne aduc un zâmbet periodic pe chip și care ne 
provoacă o satisfacere bizară, însă tot acum ne alegem tovarășii cu care 
împărțim sentimente și în care ajungem să ne stabilizăm încrederea, uitând 
de dragii noștri părinți.  

Vârsta adolescenței poate fi una dintre cele mai răvășitoare și 
încâlcită perioadă din cursul vieții unui om. În acest interval de timp 
anumite persoane au parte de primul fior al iubirii, ce le consumă timpul, 
bântuie mintea și le ocupă gândurile, într-o manieră plăcută, ce le scrijelește 
pe fețe zâmbete, surâsuri, iar pe chip le pictează lacrimi sărate și 
netăgăduite. Zilele trec tot mai repede negăsind răgaz să ne putem manifesta 
dorințele și plăcerile, ocupându-ne puținul timp cu obiecte nesemnificative 
sufletului nostru. Suntem pierduți într-o lume rece singuratică, încercând să 
ne facem remarcați și plăcuți de alți indivizii. Pare o nebunie, însă așa este, 
avem impresia că suntem într-un film dramatic, în care nu poți desluși ce 
episoade vor urma după fiecare colțișor.  

Trecând și de această perioadă, urcăm o altă treaptă ce ne conduce 
spre viața de adult. Aici este momentul să devenim mult mai responsabili, 
maturi, serioși și muncitori pentru a ne întreține pe noi și poate chiar pe 
restul unei familii. Te căsătorești vesel și nerăbdător precum un copil, 
înconjurat de rude și prietenii ce pretind că știu multe despre viața unei 
căsnicii și sunt gata să îți ofere sprijinul de care ai nevoie. Când te muți în 
propria casă alături de partenera sau partenerul tău, încep disputele și 
neînțelegerile. Începem să înțelegem că dragostea nu reprezintă doar răsfăț, 
înseamnă responsabilitate, angajament, compromis și empatie față de 
persoana cu care urmează să-ți petreci o bună parte a vieții. Când devenim 
îndeajuns de maturi începem să considerăm ideea de a aduce pe lume un 
suflet nou în familia noastră simplă și micuță.  
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Astfel devenim părinți cu o responsabilitate imensă: aceea de a 
crește un copil. Această răspundere, însă, nu este un chin. A avea un copil 
este cel mai prețios lucru care ți s-ar putea întâmpla. Doar când mă gândesc 
la felul în care ar trebui îmbrăcat, hrănit, oferită afecțiunea de care are 
nevoie, supravegherea și la lucrurile pe care trebuie să i le ofer pentru a-l 
ajuta să se dezvolte armonios, pielea mi se furnică trimițându-mi un 
sentiment de fericire și nerăbdare, însă și de teamă, de a nu eșua. Dar nu 
este adevărat, să ai un copil și să vezi cum crește acel suflet nepătat de 
păcate, cum se dezvoltă, creându-și un caracter propriu, care se diferențiază 
de restul sufletelor, prin gesturi sau prin felul său de a interacționa cu lumea 
din jur este un lucru fascinant, ce pune stăpânire pe inima ta. 

Trecând timpul ajungem la vârsta bătrâneții, când ochelarii cu 
lentile divergente și bastonul ne vin în ajutor și privim cum dragii noștri 
copii pleacă din cuib pentru a-și clădi propria familie.  

La fel ca în fiecare episod al existenței noastre există frumusețe și 
la această vârstă când ne pensionăm, unii mutându-ne la țară pentru a trăi 
înconjurați de liniște, natură, mirosul ierbii timpurii și de treburile 
gospodărești care ne ocupă timpul nestatornic ce pare să treacă tot mai 
grăbit, iar restul stabilizându-ne la oraș înconjurați de agitația tinerilor și de 
mirosul adolescenței.  

 
 
BIGHIU-TOFAN STELIANA 
Clasa a XI-a, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika”, Comănești  
Prof. coord. Munteanu Silvia 
 

Treptele unei existențe 
 

 „Urcă numai după ce privești în jos!” 
 Trei ani. Au trecut trei ani de când nu am mai văzut pragul casei, 
nici fereastra cu geamurile sparte. Trecuseră doar trei ani, însă în sufletul 
meu părea că se depănaseră toți anii unui secol, care și aceia se scurseseră 
încet, atât de încet, încât puteai să le auzi cursul, dacă ascultai atent, 
întocmai cum ascultam vara, aici, cântecul unui pârâiaș de munte. Mereu 
mă atrăseseră munții cu vârfurile lor înalte și reci; erau imaginea libertății, o 
libertate la care visam cu ochii deschiși, atunci când tata ne încuia în șopron 
și ne lăsa acolo, flămânzi, câteva zile în șir. 
 Priveam casa dărăpănată, cu pereții înclinați de vreme și decolorați, 
amintindu-mi cât de mult mă fascina culoarea ei albastră în copilărie; era un 
albastru pe care îl găseai doar pe cerul unei zile dogoritoare de vară. Dar 
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acea culoare era, poate, singura amintire frumoasă legată de casa 
părintească, căci restul existenței mele a stat sub semnul violenței și al fricii.  
 Noi, eu și fratele meu, nu aflaserăm povestea lui decât după ce 
fugiserăm de acasă, într-o noapte. Un vecin, ne-a văzut sărind gardul și ne-a 
oprit, gândindu-se la siguranța noastră. Nu ne-a întors, căci îl cunoștea 
foarte bine pe tata și mereu îl sfătuia să nu ne mai lovească, însă ne-a ascuns 
câteva zile în pivnița lui și, din vorbă în vorbă, ne-a istorisit cum a fost. 
Tata, zicea el, fusese om harnic și vesel, bun gospodar și prieten de nădejde, 
era un om bun, câteodată prea bun, căci îi râdeau oamenii în față, când se 
lasă păcălit în bunătatea lui. Toate acestea până a întâlnit-o pe mama, o 
femeie nu tocmai frumoasă, gospodină și săracă și din bunătate tata s-a 
însurat cu ea, așa pe nepregătite, numai ca să îi ofere o casă și o pernă pe 
care să-și plece capul. Vecinul ne-a mai povestit cum s-au îdrăgostit după 
aceea și cum femeia și-a luat singură viața, într-o noapte, atârnând o sfoară 
de grindă. Eram destul de mari să auzim acestea, așa că vecinul nu s-a sfiit 
și ne-a povestit mai departe. De atunci, tata nu mai fost el; bunătatea lui s-a 
transformat în răutate, zâmbetul i-a pălit și nu s-a mai întors o lună acasă. 
Noi eram mici, după cum spunea vecinul, și am avut noroc că o femeie ne-a 
găsit încuiați în casă și ne-a scos, căci altfel am fi murit acolo și nimeni nu 
ne-ar fi găsit vreodată, mai ales că în sat nu se știa de existența noastră.  
 Odată, l-am prins pe tata plângând îngenuncheat în mijlocul odăii, 
cu fața uscată acoperită de mâinile slabe și tremurânde. Am fost surprinsă 
să-l văd altfel față de cum era de obicei; acum era treaz, era una din acele 
rare zile în care nu pusese în gură niciun strop de alcool. Fratele meu 
adormise deja în pod, însă eu coborâsem să caut niște apă. Așa cum stătea 
tata, cu fața la perete nu mă putea zări intrănd și am profitat de acest lucru 
să mă apropii de figura întunecată a omului ce-mi inspira cea mai groaznică 
frică. El mi-a auzit respirația sacadată și s-a întors fără să spună nimic. M-a 
privit câteva clipe și apoi a făcut câțiva pași în direcția mea, destul ca să mă 
sperie din cale-afară. Dar nu m-a lovit, nici nu mi-a aruncat una din acele 
vorbe care mă dureau mai tare decât pumnul lui, ci m-a cuprins cu ambele 
brațe și m-a strâns la piept, ca un părinte duios. Credeam că mă va sugruma, 
că a găsit prilejul să scape de mine, iar gândul că fratele meu va rămâne 
singur pe mâinile unui astfel de om, mă înfricoșa. Dar m-a acoperit suav cu 
brațele, fără intenția de a-mi face rău.   
 – Mara! M-a strigat tata pe nume. 
 Nu-mi auzisem niciodată numele rostit de părintele meu, dar acum 
suna atât de dureros, că îmi dăduseră lacrimile. Părea că-și cere iertare, ca 
înaintea lui Dumnezeu, ca un om slăbit și bolnav în fața morții apropiate. 
 Am fugit, smulgându-mă din brațele lui, căci revenea la starea de 
mai nainte și mi-era frică că mă va lovi pe neașteptate. 
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 Dimineața, l-am găsit întins pe podea, țeapăn și fără suflare, cu 
mâinile încleștate, ținându-se strâns de covorul pe care îl țesuse mama, când 
se măritase. Pe fața lui albă nu i se citea seninătatea, așa cum auzeam eu că 
se întâmplă cu cei ce mor liniștiți în casă, ci puteai vedea tristețea care îi 
înăsprise pielea și îi înmulțise cutele din jurul ochilor. Era o priveliște ce-mi 
rupea inima. 
 De atunci mi-a fost frică mereu să pun piciorul pe o scară sau să 
urc în vreun pod, căci mă treceau fiorii acelei amintiri.  
 – Încă mai vii? Un glas mă trezi din vârtejul amețitor al amintirilor. 
Eu l-am uitat pe tata. Ar trebui să-l uiți și tu! Luându-l pe Nicolae de braț, în 
timp ce ne îndepărtam de casa părintească, l-am îndemnat în șoaptă, 
întocmai cum îi poruncise îngerul soției lui Lot, în ținutul Sodomei de 
altădată: 
 – Nu te mai uita înapoi! Lasă-l pe tata să se odihnească în pace...  

 
 
BOTEZATU FLORINA 
Clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Onești 
Prof. coord. Mitroiu Adina Elena 

 
Trepte 

 
Ştii, uneori mi se întâmplă să păşesc într-o lume a nesiguranţei, a 

îndoielii, a revoltei, a semnelor de întrebare. Pentru că da, sunt adolescentă 
şi da, am unele momente în care simt că mă pierd pe mine, cea adevărată, şi 
că trebuie să mă caut cumva, iar când mă găsesc, să mă leg cu o funie 
groasă, pentru a nu mai pleca. Dar asta nu se întâmplă, căci a doua zi sau 
poate peste două ore fug iar şi aşa reîncepe căutarea prin mulţimea de alţi 
EU. Ei bine, în aceste rătăciri frecvente, începe să mă prindă un soi de 
tsunami de întrebări, cum ar fi cine sunt eu, de ce mă aflu aici, e totul aşa 
cum spune lumea, de ce eu sunt om şi nu fluture… Omidă… Crocodil… 
Cactus, de ce animalele nu vorbesc, ar fi atât de multe lucruri de discutat cu 
ele, există vieţi anterioare, cărţile sunt chiar atât de importante pe cât se 
aude? 
 Ei bine, de aici începe tot zbuciumul de căutări, de răspunsuri, de 
informaţii, de convingeri, de argumente pro şi contra. Pentru că, într-un 
moment de tumult sufletesc, am dat naştere acestei întrebări: Cărţile sunt 
importante? Pentru ce? Răspunsul l-am aflat, ce-i drept, mai târziu, însă nu 
ca urmare a căutării în exterior, la alţi oameni, ci chiar la mine însămi, în 
propriile adâncuri, unde ce crezi? Cartea se afla printre elementele 
fundamentale ale temeliei pe care mă construiesc ca persoană. Nu perfectă, 
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nu în totalitate, nu completă, nu ideală, nu cea mai înţeleaptă, nu cea mai 
corectă, frumoasă, cinstită, blândă... şi lista poate continua, însă cea mai 
reală versiune a mea. 

Un obiect dreptunghiular, cu o grosime care variază, având de o 
parte şi de alta doua bucăţi provenite de la copaci, însă mai rigide faţă de 
cele din interior, numite coperte şi pagini, care sunt zgâriate de nişte linii 
caraghioase, de culoare diferită faţă de bucata provenită din lemn. Pe 
deasupra, se zvoneşte că trebuie citite (ce-o mai fi însemnând şi asta?!), iar 
persoanele care le au şi deschid cât mai multe, se numesc inteligente, 
întrucât scot pe gură combinaţii de litere nemaiauzite. Mai nou, aceste 
ciudăţenii sunt folosite în şcoli şi din cauza lor, copiii au dureri de cap şi 
probleme cu ochii, doar pentru că aşa devin educaţi şi deştepţi. Într-adevăr, 
aceasta ar fi o definiţie denotativă, dintr-o perspectivă, a ceea ce înseamnă 
CARTE. Însă, din fericire, această creaţie a omului e mult mai mult de-
atât... Întrucât cărţile înseamnă iubirea, iertarea, toleranţa, bunătatea, 
călătoria, apa, aerul, hrana, drumul, începutul, sfârşitul, destinaţia, cerul, 
pământul, durerea, viaţa, Dumnezeu! Cărţile sunt TREPTE spre infinit… 
Cum şi de ce? Poţi afla doar având curiozitatea de a atinge una şi 
bunăvoinţa de a o deschide. Din acest punct, toate vor veni de la sine, exact 
ca într-un vis.  

Citind, totul devine altfel, lumea apare fără praf şi ceaţă, oamenii 
devin mai luminoşi, mai clari, deoarece cărţile ne fac indulgenţi şi 
înţelegători faţă de tot ce ne înconjoară, mai maleabili cu noi înşine, 
şlefuind un caracter care nu cere imposibilul, ci primeşte totul ca atare, fără 
a judeca sau a critica. Cu alte cuvinte, de ajută să ne descoperim şi să ne 
acceptăm aşa cum am fost plămădiţi. Prin cărţi, ajungem să trăim mai multe 
vieţi într-una singură, pentru că odată ce atingem cu ochii minţii slovele 
sufletului celui ce le-a înfăptuit, acestea ne aparţin, devin parte din noi, ni se 
scrijelesc în ADN şi formează povestea în care devenim protagonişti. Nu 
putem citi o carte fără să trăim odată cu ea, căci momentul în care o 
deschidem e momentul în care se naşte, iar cel în care o închidem reprezintă 
moartea sa. Cu alte cuvinte, cărţile prind viaţă pentru a da viaţă. Cărţile 
reprezintă, totodată, şi refugiul dintr-o lume agitată, încărcată de stări 
ciudate şi energie negativă către o atmosferă liniştită, paşnică, în care 
nimeni nu ne cere socoteală, nu ne judecă şi nu ne întreabă de ce, cum, din 
ce cauză, ci doar se află acolo pentru a asculta, pentru a sprijini, fără a 
încerca să convingă, să manipuleze. Tocmai de aceea, uneori cartea devine 
mai plăcută decât omul… Mai prietenoasă, mai caldă, mai deschisă. Ştiu, 
pare sau e trist, dar e atât de real, dureros de real poate. Căci cartea e 
profesor pentru îndrumare, doctor pentru vindecare, sfetnic pentru alinare, 
punte pentru evadare, duhovnic pentru iertare… 
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Cum reuşesc ele să pătrundă atât de adânc în abisul fiecărui suflet? 
Păi ele însele sunt, de fapt, suflete, care se deschid şi se contopesc împreună 
cu altele, formând un totunitar, un întreg. Aşa prind viaţă fiinţele, 
adevăratele personalităţi umane. Deoarece cartea conectează şi uneşte 
trecutul cu prezentul, prin ceea ce înseamnă litere, cuvinte, scris, creaţie, 
artă. Vocile cândva stinse, iau contur odată cu încleştarea dintre pupilă şi 
slove, autorii deceniilor trecute prinzându-se în dialog cu mintea lectorului. 
Şi aşa, noi putem fi faţă în faţă cu cineva mort chiar de mii de ani, doar prin 
intermediul acestei creaţii fantastice numite carte.  

 
 
CABURGAN RUSLANA  
Clasa a IX-a, Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău 
Prof. coord. Temelie Vasilica 

 
Ochii copilăriei 

 
Copil sunt, copil aș vrea să fiu, 
Mereu copil, o viață întreagă. 
Despre jocuri, flori aș vrea să scriu 
Și despre viața mea ușoară și dulceagă. 
 
Aș vrea să scriu doar despre soare, 
Să nu scriu despre vânturi și furtuni, 
Să povestesc cum vreau să fiu o scriitoare, 
Sau despre călătorii în alte dimensiuni. 

 
Copilăria are ochi albaștri, 
Ca cerul sau poate ca marea, 
Hipnotizanți, adânci, ochi ca doi aștri 
Ce pătrund în ființă și-ți pricep chemarea. 
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CALAPOD MIRIAM-CARLA 
Clasa a XI-a, Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău 
Prof. coord. Lupu Oana Elena 

 
Prima treaptă: nemurirea 
 

Personaje: 
Marie: o babă tristă, cu multe pisici, „uitată” de copii; 
Claude: soțul, un tip care e mai mult cu câinii; 
Boris, Ștefan: copiii lor 

  
 (Un cadru de peisaj montan. Apoi focalizare pe o casă mare din mijlocul 
acestei vederi. Vegetație în trepte și culorile casei la fel, semn al trecerii 
timpului. Spre interior vedem ferestre mici, în număr de șase, fără 
balcoane. Casa e împânzită de nuanțe de bej și maro, ce se adâncesc 
gradient. Interiorul conține canapele vintage, o plasmă, un covor persan 
veritabil și alte asemenea lucruri vechi și moderne care se împletesc, decor 
încărcat ce nu te lasă să respiri. Câteva fire de păr de pisică pe ici-pe colo, 
dar cadru aproape sanitar. O femeie de vreo 60 de ani stă și contemplează, 
cu o pisică gestantă în brațe.)  
 
Marie: Doamne, câtă durere-n jur... 
Claude: Ce-ai, măi, ce te doare? Vrei o pastilă? 
Marie: Sufletul, Clau, sufletul! 
Claude: Chem doctoru’ acu’! (Dă să fugă după telefon) 
Marie: Claude, nu chemi niciun doctor. Până și ăla a uitat unde trăim... 
Claude: Ce vrei tu, de fapt? Ți-a curs în cap găleata cu melancolie? 
Marie: Ha? 
Claude: Adică ești tristă? (Dând ochii peste cap) 
Marie (Suspină): Vreau să nu fim uitați! Tu nu vezi că soneria noastră nu 
mai sună, telefonul, nici atât...  
Claude: Eu, unul, îmi aduc aminte că dimineață a sunat cineva de la 
primărie, că vrea impozitul... deci nu ne-au uitat chiar toți. Și-n plus, tu, cu 
pisicile tale, ce-ți mai pasă? 
Marie: Da, Claude, dar tu de când n-ai mai vorbit cu Ștefănel și Borisuc? 
Parcă e o eternitate... 
Claude: Măi, femeie, fiii tăi au o casă a lor, sunt ocupați cu serviciile, nu pot 
sta după tine! 
Marie: Suntem părinții lor! 
Claude: (Tace.) 
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Marie: Nu suntem nemuritori! Să vezi că până murim nu ne mai vizitează! 
(Frustrată peste măsură, oftează.) 
Claude: Aici greșești. 
Marie: Adică?! Mă crezi proastă? Zi-mi pe cine cunoști tu, care trăiește la 
infinit.  
Claude: Păi, Eminescu. Nu e el simbolul treptei întâi? Nu e el simbolul 
nemuririi la nivel național?  
Marie: Păi de ce ai zis că treapta întâi e nemurirea? Care e a doua? În plus, 
Eminescu e în mormânt din 1889. 
Claude: Tu și logica ta! (tic nervos cu piciorul) Nu mă refeream la forma 
fizică! Sufletește, voiesc să zic. Treapta a doua este amintirea. 
Marie: (Tace.) 
Claude: Eminescu a rămas exemplul elocvent al poeziei românești. Și ni-l 
aducem aminte cu drag. Totuși, nu prea vezi oameni să meargă la 
mormântul lui. Tu cum îți dai seama că fiii tăi te-au uitat? 
Marie: Păi nu ne sună, nu vin la noi... Nu mi-am văzut nepoții de mult timp. 
Claude: Nu ai de unde ști că nu suntem în sufletul lor. Calmează-te, și totul 
va veni de la sine. Nu există fii care să-și uite părinții, oricât de ciudat ar 
părea. 
Marie: Mai explică-mi cum vine treaba cu nemurirea, ca să înțeleg și eu 
ceva. 
Claude: Păi. Când faci ceva extrem de bun, draga mea, lumea te ține minte 
pentru acela. Tu și eu am rămas în inima lui Ștefan și Boris pentru că i-am 
crescut cu dragoste și i-am pregătit pentru lumea exterioară. Și, de fapt, poți 
fi nemuritor pur și simplu prin bunătate, nu neapărat statuile pe care cineva 
le construiește. 
Marie: Ooo, am înțeles, cred. Îmi place să te aud vorbind așa de filozofic. 
Dar mai am o dilemă (mângâie pisica cu grandoare). 
Claude: Da, draga mea...? 
Marie: De ce prima treaptă este nemurirea? Ce-i cu ea? 
Claude: Eu cred că atunci când mori, nu se sfârșește tot ce-i bun, ci mai 
degrabă ceva care nu e abstract. Când spun nemurire, mă refer la „profit”, 
adică ceea ce completează memoria oamenilor despre noi. Care e egal cu 
netrecerea dincolo. 
Marie: Am înțeles ceva mai mult acum. Dar mâine e aniversarea noastră de 
40. Nu cred că vor veni și din nou vom fi singuri... 
Claude: Iar începi? Poate vor veni, iar dacă nu, ne vor trimite mesaje, ca de 
obicei. 
Marie: Să vezi tu că am dreptate... 
 
(Ziua următoare, ora unu, după-amiază frumoasă și călduroasă) 
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Marie: Vezi? N-a venit nimeni... chiar sunt supărată. Tu pari așa de calm... 
Claude: Eu ți-am spus să fii optimistă. (Oftează și merge să o ia în brațe) 
Sper că nu te apuci acum de plâns! 
Marie: (îi curge o lacrimă și în cinci secunde vin șiroaie) Păi tu nu vezi? 
Claude, nimeni nu mai e lângă noi când avem nevoie sau în zile frumoase! 
E tri... 
Boris, Ștefan, Familiile lor: SURPRIZĂĂĂĂ!!! 
(Fericirea inundă încăperea și lucruri de felul „credeai că voi pierde așa 
ceva?” se tot aud ca un zumzet. Cortina cade în timp ce Claude și Marie 
plâng de entuziasm.) 
 
 
CARP BRISTENA GEORGIANA 
Clasa a IX-a, Colegiul Naţional ,,Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
Prof. coord. Dinu Narcisa 
 
                             Independență dobândită  
 
Într-o fulgerantă nehotărâre  
stau și mă gândesc: 
„Pe ce trepte vreau să urc?” 
Întreb câteva persoane care au trecut de prima treaptă; 
dar nici ele nu vor să mă ajute. 
Mă gândesc în continuare ce să fac, 
dar fac un pas, 
urmat de altul 
și văd că deja urcam treptele; 
doar trebuia să urc în continuare... 
 
 
CĂLINESCU ANA-MARIA 
Clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Stroe Călina  
 
                                                   Pastel  
 

Soarele, luna, stelele, numai pe acestea le pot vedea de la fereastra 
camerei mele. Simt cum întunericul deja mă sufocă, mă arde pe dinăuntru. 
Până și el mă urăște. E în regulă, sunt deja obișnuit cu ura. Disprețul, 
teroarea, singurătatea, în cele din urmă, mă mănâncă de viu. Și… cum pot 
trăi așa? Totuși, cum mai respir, merg, cum de, încă, îmi mai bate inima 
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după toate cele pe care le-am făcut? De ce mă caută lumea? De ce au grijă 
de mine? De ce sunt atâția doctori și asistenți medicali care se ocupă de 
mine? Și așa nu am niciun rost. Tot efortul lor e în zadar pentru o cauză 
pierdută… ca mine. Și, în momentul în care își vor da seama că totul a fost 
în van, vor fi dezamăgiți. Dezamăgiți că și-au irosit timpul pe un nimeni.  
 Se aude zgomot din afara salonului. Ce se mai întâmplă acum? 
Pași, pași, pași, și văd cum se deschide ușa. Îmi închid ochii repede, mă 
întorc cu spatele, ca să pară că am adormit. Oricum e… dimineață, de fapt 
prânzul, dar cine mai ține cont de timp, când oricum sfârșitul e aproape. Nu 
știu cine e, și nici nu mă interesează. Aud, deodată, vocea persoanei ce 
intrase, nepoftită, în salonul meu, spunându-mi: 
 – Mă scuzați, domnule, însă a venit comanda. Din nefericire, nu am 
primit acordul direcțiunii de a o instala în salonul dumneavoastră. Am lăsat-
o într-o altă cameră, izolată fonic, la etajul trei. Mă iertați de deranj! și a 
ieșit. 
 Deci a ajuns, huh? Minunat, acum îmi voi putea îneca amarul în 
plăcutele sunete ale clapelor. Mă întreb ce nuanță de negru o fi? Dar e ce nu 
a putut rămâne în camera mea? Ei chiar au impresia că pot merge singur 
până la etajul trei? Am două etaje de urcat, singur, repet, singur. Și nu cu 
liftul, nu. Liftul e doar pentru persoanele grav rănite, bolnave, pentru cele în 
cărucioare etc. Deci... pe scări. Orice… numai nu… pe scări… 
 Era o zi însorită de vară când s-au petrecut toate. Ieșisem din casă 
vesel, neștiind ce avea să se întâmple. La un moment dat, cum mergeam 
nestingherit în josul străzii, văd cum începe să se întunece. Norii, de un 
cenușiu foarte închis, aproape spre negru, inundaseră cerul. Vântul bătea 
foarte puternic, lua pe sus tot ce era mai firav și-l arunca la câțiva metri 
depărtare. 
 Îmi venea să cad din picioare la vederea apartamentului meu în 
flăcări. Mi-am scăpat plasele din mâini. Deodată, o persoană mi-a pus mâna 
pe umăr și m-a întrebat dacă se află cineva înăuntru. Nu puteam vorbi. Nu 
puteam gândi. Stăteam, ca o stafie, în fața focului. Omul acela, despre care 
aflasem că-mi era vecin, cu toate că nu-l văzusem în viața mea, fugise să 
sune la pompieri. Însă, după aceea, mă lovise, ca un topor cu lama foarte 
ascuțită, realitatea. Prietenul meu era acolo, cât și „copiii” mei. O clipă am 
ezitat. Oare merita să fac acest gest? În următoarea secundă, sărisem în foc. 
 Pereții, patul, podeaua, mobila, totul era în flăcări. Și, în colțul 
camerei, lângă geam, se află el. Pianul. Însă focul, care parcă formase un 
cerc în jurul lui, nu-mi dădea voie să-l ating. Probabil îi era teamă că, odată 
ce-l voi atinge, se va transforma în gheață, deoarece mâinile mele, în ciuda 
căldurii, erau reci, înghețate. Disperat de această imagine a terorii, 
începusem să caut din priviri și partiturile. Partituri pe care le-am scris în 
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momentele mele senine, când aveam prietenii alături de mine. Înainte de 
moartea mamei. Și acum, până și ultimele cele mai prețioase lucruri din 
viața mea aveau să fie mistuite de foc. Dintre toate forțele naturii, focul îl 
disprețuiesc cel mai mult. Distruge. Atât. Nu mai rămăsesem cu nimic. 
 Locul de refugiere, ultima mea speranță de a trăi, totul fusese 
distrus de foc. Mare a fost greșeala de a păstra acea canistră cu benzină. Și, 
probabil după ce am plecat, vântul, ce intrase pe geamul lăsat de MINE 
deschis, a zburat scrumul de țigară și… a luat totul foc.  
 Prins în gânduri, nici nu-mi dădusem seama că ajunseseră 
pompierii, iar, în scurt timp, m-au scos din încăpere. Apoi au început să 
stingă flăcările. Eu rămăsesem sprijinit de peretele coridorului, puțin mai 
încolo de apartament. După ce au stins focul, unul dintre pompieri a venit la 
mine și mi-a dat o clapă și o partitură. Singurele lucruri ce rămăseseră 
întregi, în ciuda faptului că partiturii îi lipsea un colț din partea de sus și că 
era puțin arsă pe o laterală. Le-am luat din mâna lui, m-am ridicat și am 
plecat.  
 Nu-mi aduc aminte cum am ajuns aici. Personalul e foarte drăguț 
cu mine. Ba chiar aș putea spune că mă tratează diferit față de ceilalți 
pacienți. Însă, ce am eu mai special? Sunt doar un tânăr fără vise, fără un 
paradis al lui, fără o lume în care să trăiască. Acum stau în fața treptelor 
către coșmarul meu. Poate pare haios puțin, dar nu eu am comandat pianul, 
nici într-un caz. Mi s-a spus acum… hmm… două-trei zile în urmă că voi 
primi un pian în salon. Nu i-am crezut. Să fim serioși, pe cine a-i crede dacă 
ți-ar spune că: „Hei, uite, în câteva zile vei primi un pian, numai al tău. O zi 
frumoasă!”? Pe nimeni. Nu mă întreb cine a făcut asta pentru mine, de la un 
timp am încetat a-mi mai pune întrebări. Scări infernale! Cum se presupune 
că ar trebui să urc, dacă am cârjele astea? Aș putea merge mai ușor, poate, 
dacă aș accepta ajutorul asistentelor, dar nu. Singur. Așa cum am fost și 
până acum. Am ajuns la etajul doi al spitalului. Aud țipete și strigăte ca ale 
unor animale turbate. Nu-mi întorc privirea de la treptele din fața mea. 
 Fiecare pentru el. Cârjele trebuie să fie cu o treaptă în față, ca mai 
apoi să-mi pot duce câte un picior, cu grijă, mai departe. Așa urc. Și urc, 
urc, și tot urc. Și, într-un final, ajung la al treilea etaj. Aici nu sunt ținuți 
deloc pacienți. În încăperile astea se țin diverse obiecte, documente și altele. 
Însă nici personalul nu prea vine aici, doar atunci când mai curăță.  
 E o cu totul altă dimensiune aici. Un etaj ce întrece legile fizicii, ce 
călătorește în trecut și viitor, ce îți arată toată viața ta, așa, ca pe o carte 
deschisă fix la capitolul tău. Oh, la mine lipsesc niște pagini… nu mă mir. 
Oh, sunetele de pian. Le aud… însă e o melodie pe care nu am mai auzit-o 
până acum.  
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CĂLINESCU VICTORIA-GABRIELA 
Clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Ion Creangă”, Bacău 
Prof. coord. Stan Claudia 

 
Predestinare 

 
Trepte… Trepte…  Trepte peste tot! Minunat! Nici că se putea mai 

bine! Toți oamenii trebuie să știe cum să urce și să coboare niște scări, nu? 
Pe cine păcălesc… Îmi repet același lucru în fiecare zi, încercând 

să ascund adevărul... Cred că sunt singurul de pe lumea asta care are o 
asemenea fobie. O fobie penibilă care s-a adâncit în mine ca o piatră într-un 
ocean. Fobia de scări. De a le urca și de a le coborî. Cum a început totul? În 
anul 1977. Un an în care un cutremur a luat multe vieți și, totodată, multe 
speranțe. Aveam 6 ani. Apartamentul în care locuiam cu părinții mei a 
început să se miște violent. Neștiind ce să fac, am fugit pe casa scării. Acum 
știu că a fost stupidă acțiunea mea, însă tot ceea ce voiam să fac era să îmi 
salvez viața. În scară se auzeau țipetele disperate ale sufletelor blocate în 
apartamente lor. Eram firav, incapabil să salvez atât de multă lume. Am 
fugit pe scări. Fugeam și fugeam, pe rândul infinit de trepte care nu se mai 
termina. Era ca un labirint vertical spiralat. Săream peste trepte, mă 
împiedicam, dar nu mă lăsam. Ceva nu era în ordine. O umbră enormă mă 
urmărea. Ce putea să fie? Când m-am uitat în spate, o bucată dintr-un perete 
a căzut pe piciorul meu. Probabil din cauza amalgamului de sentimente nici 
măcar n-am mai avut puterea de a țipa.  
 După acel incident, am avut piciorul, o vreme, în ghips. Nu era 
mare lucru. M-am simțit vinovat pentru problemele pe care le-am cauzat, 
după aceea, părinților mei, dar tot ce trebuia să fac, era să fug. Simplu. Deși 
treptele se frângeau sub picioarele mele, poate aș mai fi avut o șansă de a 
scăpa nevătămat. Oare fobia asta a venit din senin? Nici nu știu. De când am 
reînceput școala, pur și simplu mă blocam la vederea acestora. Nu puteam 
nici să le urc, nici să le cobor. Părinții mei erau îngrijorați, au fost nevoiți să 
mă ducă la un psiholog. Odată cu acel eveniment, s-a produs o fisură în 
mine. Ceva prețios lipsea. Încrederea.  

De atunci, am fost mereu ajutat de părinții mei să urc și să cobor 
treptele școlii, ale liceului, chiar și ale universității, până am cunoscut-o pe 
Lara. Ea a fost singura persoană (în afară de familia mea) care înțelegea prin 
ce trec. După câțiva ani, ne-am căsătorit. Și acum, avem un copil de 10 ani. 
În timp, am învățat să mă adaptez și să găsesc soluții. De aceea am 
cumpărat un apartament la parter. Soția mea lucrează, iar eu... nu mă mișc 
din casă! Deși am o pasiune pentru cercetare și dezvoltare a tehnologiei, 
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niciodată nu m-am gândit că aș putea să folosesc așa ceva într-un scop 
revoluționar.           
 Eram terifiat de această imagine. Și parcă-mi puteam vedea chipul 
plin de lacrimi de acum mulți ani. Era momentul în care puteam să umplu 
acel gol. Momentul în care sufletul meu fisurat de decenii s-ar putea acoperi 
de dragostea unui suflet salvat. Era momentul în care trebuia să fiu un tată 
adevărat, să îmi înving teama și să-mi înving demonul interior. Mi-am 
înghițit lacrimile și am fugit spre el. Simțeam de parcă tot ce era în jurul 
meu, dispăruse. Eram doar eu, treptele și, în capătul lor, copilul meu. Am 
alergat și mi-am luat copilul în brațe. Am reușit să scap de handicapul 
emoțional, care s-a produs odată cu evenimentul din 1977. Mi-am găsit 
calea de a rezolva această problemă. Cu frică și sfială, am urcat treptele 
spirituale, salvându-mi copilul și sufletul din ghearele întunericului în care 
mă scufundasem. Scara fără trepte, invizibilă, mă ducea către nicăieri. După 
ce am realizat că frica mea fusese învinsă, mi-am îmbrățișat băiatul cu 
putere. Am văzut-o pe Lara alergând disperată spre noi. Ne-am îmbrățișat și 
i-am povestit, în drum spre spital, despre ceea ce i se întâmplase fiului 
nostru. Fobia ce mă ținea departe de o viață fericită a dispărut. Am 
demonstrat familiei, lumii întregi, dar în primul rând mie însumi că acești 
„demoni” ai fricilor, ce ne împiedică să avem o viață liniștită, sunt doar în 
mintea noastră. Până la urmă, nimeni nu-ți poate face mai mult rău decât îți 
poți face tu însuți.       

 
 

CÂRLAN IOANA ANDRADA 
Clasa a XI-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Mocanu Ramona 
                                         
   Treptele minții ei 
 

– „Singura certitudine a omului în viață este că va muri.” Așa a zis 
Jean Paul Sartre. Eu îl cred.  

Așa își petrecea ea toate nopțile de vară. Căuta citate cu sens… sau 
fără. Nu conta. Era în stare să creeze unul.  

– Iar aici? Ca de fiecare dată. 
– Iar tu? Mereu tu.  
Dar nu știa cine e și nici ce este. Nu-i suporta prezența, n-o lăsa în 

pace. De un singur lucru era sigură totuși, că acea Voce era reală. Nu era 
inspirația ei de artist, nici creația grotească a unui creier înfierbântat ori vreo 
minte tulburată. Pentru scurt timp, mintea ei refuza să separe irealul de real, 
până când a acceptat prezența Vocii.  



 28 

Vocea avea acel ceva. O liniștea și îi oferea încredere. Niciodată nu 
s-a simțit mai în largul ei. Viața-i căpătase alt sens încă de la prima lor 
întâlnire magică. Îi plăcea că singurul lucru sigur pe care îl primea de la 
Voce era misterul. Parcă vorbea altă limbă, o limbă pe care doar ea o putea 
înțelege. Era un ajutor reciproc. Ea trăia datorită Vocii, Vocea trăia prin ea.  

Asta a fost prima întâlnire cu viața. Prima mea treaptă. O întâlnire 
falsă, în final respingătoare. Aici se blochează unii. Pe treapta primitivă a 
gândurilor, a vieții. Oamenii care nu au încredere în ei. Oamenii care ies în 
evidență doar cu aspectul fizic, care își blochează ideile, își creează un zid 
pe care nu îl pot distruge și pe care ceilalți nu-l pot urca. Aveam nevoie de o 
schimbare în viața mea. M-am documentat și am realizat că nu-i dau de 
capăt. În acel moment am pus piciorul pe a doua treaptă. A fost cea mai 
chinuitoare. Multă vreme am rămas blocată acolo. Obstacolele vieții erau 
mult mai dificile. Persoanele dragi mie nu mai erau numite așa. Trăiam într-
o lume cu imagini inutile. Mi se aprofunda confuzia. Nu îmi găseam un rost. 
Îmi dispăreau sentimetele. Stăpânea haosul. Îmbătrâneam fără amintiri, fără 
emoții și fără iubire, fără să realizez lucruri minunate. Îmi eram propriul 
străin. Trăiam o viață inutilă, într-o lume plină de culori și sunete. 

Adormeam tânără și mă trezeam mai bătrână. Cronometrul. Mi-au 
paralizat picioarele. În ele nu mai curgea sângele dorinței de a cunoaște. A 
doua treaptă mi-a prezentat adevărata față a acestei lumi, pe care nu eram 
capabilă să o văd înainte. O lume plină de oameni care purtau diferite măști. 
Câteodată, uitau și ei asta. Alții le dădeau jos în momentele nepotrivite. Unii 
aveau noroc, le lipeau prea bine cu invidie. Nimic nu mai putea dezlipi acel 
lipici toxic. Moartea... fiecare gând sfârșea acolo. Chiar și cel mai mic și 
inocent. Mă îndreptam către o moarte rece și sigură. 

– Așa deci.  
– Am intrat într-un joc periculos. Unii nu-l terminau așa cum 

trebuie. Pariau cu propria viață, iar moartea era invincibilă. Nu voiam să 
ajung la finalul jocului... sau cel puțin nu așa! Nu mai știam ce să fac. Am 
decis să aștept. Și așteptam. Am așteptat așa cum așteaptă un bolnav 
tratamentul care putea să-i ofere câteva clipe în plus, să-l mai țină în această 
scurtă existență. Eram captivă într-un colț, luminată de o lumină rece și 
murdară. Îi dădeam morții diferite nume: „Necunoscutul”, „un nou 
început”... degeaba. În acea perioadă, încercam să-mi țin mintea ocupată. 
Citeam aproape câte o carte pe zi. Speram că poate așa voi aduce o lumină 
mai caldă. Speranța moare ultima, dar moare și ea... măcar am rămas cu 
lumina albastră a înțelepciunii. Mi-am făcut un „cel mai bun prieten”. I-am 
oferit toată încrederea. Mare greșeală. Împreună, am dat naștere unor 
planuri mărețe. Am încercat să schimbăm lumea. Acea dorință avută de 
fiecare dintre noi la un moment dat. Să fac lumea un loc mai bun, de ne 
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spune „cărticica”. M-a intrigat, o perioadă, gândirea oamenilor. Am încercat 
să înțeleg motivele pentru care unii acționează nu în cele mai fericite 
moduri, nu în cele mai potrivite situații. Modul în care ei percep anumite 
lucruri, idei... dar am renunțat. 

Ea aștepta un răspuns. Unde e Vocea? Unde este concluzia ei? 
– Ai rămas impresionată, Voce? 
Dar Vocea nu mai era. A dispărut în neant. Exact de unde a venit.  
– Cum ai putut? De ce acum?  

 S-a oprit la marginea unei prăpăstii și a privit cerul. Cândva, numea 
stelele cu Vocea. Acum, vede doar lumina care a călătorit pe cer milioane 
de ani. Și a mai descoperit ceva: vocea nu a plecat. Și-a deschis sufletul și a 
demascat hoțul gândurilor ei. Vocea era a treia treaptă. Vocea a salvat-o de 
la moarte când viața ei atârna pe luciul cuțitului. Vocea a fost acolo tot 
timpul. I-a coordonat gândurile în toate momentele dificile. A ajutat-o și i-a 
dat speranță. Datorită ei, nu a pierdut jocul.   

– Te-am găsit!  
Eu sunt Vocea. Nu sunt departe. Îți călăuzesc pașii și am grijă de 

tine, dar tu mă numești noroc. Îți ofer idei, dar tu mă numești muză. Mă 
gândesc la tine mai mult decât o faci tu. Eu te iert mereu, chiar dacă nu 
înveți din greșeli. Cu toate acestea, nu sunt departe. Să fii inteligent! 
Creează! Nu-i asculta pe ceilalți și profită de fiecare treaptă a vieții! Și, cel 
mai important: învață din ele! Trăiește-ți viața, și atunci când ești trist, 
caută-ți liniștea. Cel mai probabil, mă vei auzi pe mine. Nu fiți străini 
printre imagini goale! 

„Singura certitudine a omului în viață este că va muri.” Așa a zis 
Jean Paul Sartre. Tu îl crezi? 

 
 
CHITIC MAGDALENA 
Clasa a XI-a, Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău 
Prof. coord. Lupu Oana-Elena 
 
   Treptele sufletului meu  
 
Cel mai absurd teatru – care nu are nimic de a face cu teatrul absurd. 
 Sufletele zboară în depărtări, este o mare de suflete, sunt atât de 
multe, încât au nevoie de trepte ca să urce la cer. Printre acelea este și 
sufletul meu – cel mai urât, cel mai batjocorit, cel mai chinuit dintre toate. 
Abia se urcă la cer. Urcă o treaptă, dar coboară două. Mai urcă două trepte, 
însă coboară patru. Și de aceea este un punct neînsemnat în univers. Dar ce 
este universul? Universul este un tot, unde se află tot. Până și într-o piatră 
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încape tot universul, fiindcă aceasta este parte din el. Noi avem în noi 
universul. Timpul și spațiul sunt unități neexistente care sunt create doar 
pentru a-i distrage atenția de la tot ce contează și de la adevăratele valori. 
 Timpul este o unitate de măsură folosită cu scopul de a arăta 
îmbătrânirea viului și spațiul este doar reprezentarea a ceea ce avem lângă 
noi datorită simțului. Împreună, timpul și spațiul formează membrana ce nu 
lasă omul să înțepe cu un ac bula viitorului pentru a-l schimba. I-a fost 
impus mereu să îl schimbe (nu cu ceea ce s-a întâmplat în istorie și 
mitologie). Acum poate cititorul gândește ce legătură are această filozofie 
cu ce vrea să transmită vocea naratorului mai departe, nu eul liric, fiindcă 
nu este o poezie. Luând lumea ca voință și reprezentare, voi spune că opinia 
mea este atât pozitivă, cât și negativă: noi suntem doar o pată neînsemnată 
în univers. Din altă perspectivă, nu există nici mic, nici mare, ci doar egal. 
Astfel, dacă cititorul consideră că nu are rost să mai continue, îl rog 
numaidecât să părăsească lecturarea acestei inutile scrieri. Și teatrul începe! 
 
* Plan fantastic: 
Personaje: Un pescar, un pește și Eul său  
* Plan real: 
Persoane: Un adolescent, Mintea sa, Inima sa, Satana, Oameni fără replică 
 
La marginea unui râu de lângă Constanța, decorul este așa cum vrea 
scenaristul, cu excepția bărcii care trebuie neapărat să nu aibă vâsle. 
Pescarul: Vai de mine, cum trec pe cealaltă parte, ca să ajung în rai? 
Peștele: Ai face bine să nu te gândești la rai, dincolo este doar uscat și o 
casă. 
Pescarul: Eu, dincolo, pe lângă rai, văd și o oază. 
Peștele: O oază cu ce anume? Ca în Sahara? 
Pescarul: Nu, o oază cu mâncare, apa nu mă interesează! 
Eul său: Hai, gata cu vorbăria, eu încerc să dorm aici, nu-mi perturbați 
liniștea. 
Pescarul și peștele: Noi, acum, discutăm teorii filosofice. 
Eul său: Da, despre mâncare discutați, am observat. Și despre oaze 
inexistente în mintea unui tâmpit în care am fost pus ca să-l călăuzesc pe 
drumul cel bun. 
Pescarul: Insultându-mă pe mine, te insulți pe tine. 
Eul său: Sigur ești de acord cu ceea ce spui? Urcă în barcă! 
Pescarul: Barca nu are vâsle. 
Peștele: Și pe mine mă lăsați singur? 
Pescarul: Dacă nu îți place, te arunc pe uscat și ai să te zvârcolești până ai să 
mori. 
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Peștele: Atunci, mai bine îmi văd de treabă și vă spun ,,La revedere!”. 
Pescarul: Te-am lăsat! Acum, dorința mea este să mă duci în ceruri!  
Eul său: Te voi duce cu cel mai mare drag. Însă trebuie să știi: vei trece prin 
Iad, apoi prin Rai. Ține minte că în Iad vei avea cel mai mult de suferit. 
Pescarul: ??? (Făcând semne ciudate și având o privire mirată). 
Eul său (Peste o secundă): Pregătește-te să intri, aceasta este poarta mare de 
foc căreia Iisus i-a spart lacătele pentru a-i scoate pe Adam și Eva din Iad. 
Pescarul: De unde știi tu?  
Eul său: Sunt un înger trimis de Dumnezeu pentru a-ți arăta adevărul.  
Pescarul: Atunci, de ce m-ai făcut tâmpit? 
Îngerul: Ți-am spus așa pentru a te trezi la adevăr. Uite-aici sunt șapte 
coline: una a desfrânaților (din toate punctele de vedere), una a hoților, 
cealaltă a ucigașilor, alta a viciilor mai mici (mincinoși, bârfitori, ipocriți), a 
dezmățaților, a cârtitorilor și cea mai grea – a vrăjitoriei, a farmecelor, a 
ursitoarelor, a descântătoarelor și tot neamul lor cel păcătos. Îi vezi cum 
sunt așezați? Până la primele patru trepte toți au lanțuri legate de mână și un 
pietroi suflat de un vânt care coboară din nou la vale și ei trebuie să îl 
împingă așa, la nesfârșit. De la a cincea treaptă în sus, toți sunt puși în țeapă 
de către Moarte, care aici își are sălașul și chinuie sufletele cu ajutorul lui 
Lucifer. 
Pescarul: Și cu acel copil ce este?  
Îngerul: Acel copil este un adolescent care s-a sinucis și nu mai are nicio 
șansă de a ajunge în Rai. A te sinucide este cel mai mare păcat. Ascultă-l 
puțin cum se vaită! El pe pământ și-a luat viața din cauza unei fete pe care a 
iubit-o și a vrut să o ceară în căsătorie la vârsta de numai optsprezece ani, 
însă aceasta l-a înșelat și el a înnebunit de gelozie. 
Adolescentul: Doamnee, iartă-mă! Iartă-mi păcatul! Eu pe tine te recunosc, 
tu ești Dumnezeul adevărat, Lumină din Lumină, nu mai pot! Simt cum mă 
arde flacăra și simt greutatea imensă pe care o am de dus. 
Satana: Este prea târziu, sufletul tău este al meu, nu se va mai întoarce 
niciodată la adevăr. Ești pierdut în flăcări! 
Inima adolescentului: Din cauza ,,suferinței” tale, ne-ai ars. 
Mintea adolescentului: Niciodată să nu mai asculți de mine, te-am dus la 
pieire! 
Pescarul: Așa de tare plâng aceste suflete? 
Îngerul: Da, aceste suflete plâng pentru că pe pământ s-au bucurat de tot ce 
a fost mai bun și pe semenii lor i-au chinuit, nedreptățit, umilit. 
Pescarul: În Rai vom ajunge? 
Îngerul: Cu cel mai mare drag, acum s-a terminat această călătorie prin Iad. 
Îngerul: Acestea sunt porțile sfinte, pe care le trecem și în care toți cei fără 
de păcat și credincioși lui Dumnezeu stau liniștiți. Aici, nu prea am ce să îi 
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descriu, decât fericirea, iubirea și liniștea eternă... și sufletele care zboară pe 
deasupra, într-un văl alb și se roagă pentru cei rămași în lumea durerii. Să 
faci mereu bine seamănului tău, aici este minunat. Un loc în împărăția lui 
Dumnezeu, Tatăl creator. Acum, călătoria ta se sfârșește. Te vei întoarce pe 
pământ, coborând treptele pe care ai urcat. Rămas bun! 
Pescarul: Rămas bun! 
Deodată, pescarul se trezește pe malul râului alături de pește, mort din 
cauză că a stat pe uscat. 
Pescarul: La ce îmi trebuie lume, timp, spațiu, griji și suspine? Mă pot 
mântui foarte ușor, dar necuratul mereu se găsește să își bage coada acolo 
unde nu are treabă. Noi nu gândim că până și cea mai mică nelegiuire 
săvrșită duce la pieire, dar să nu uit că mărturisită în fața Domnului, este 
iertată dacă nu mai este repetată. Am urcat aceste trepte și le-am coborât 
totodată pentru a-mi demonstra că omul ajunge de unde pleacă. Vine din cer 
și se duce tot acolo-depinde unde-în lumea celor buni sau a răilor. Un drum 
cu două despicături-eu alerg să merg de acum pe calea adevărului. Sufletul 
meu nu este al diavolului, ci al lui Dumnezeu! Cum vor urca oamenii pe cea 
mai înaltă treaptă a existenței? Oi fi eu nebun și vorbesc singur, dar sufletul 
meu poate ajunge în rai.  
 Domnul nostru Iisus Hristos nu ne lasă. Sunt absurd singur, trăiesc 
din pescuit, însă niciodată nu voi fi ca aceia din orașele mari ce nu se 
îngrijesc de suflet. Asta spune și una dintre fericiri: Fericiți cei ce plâng, că 
aceia se vor milui! Nu căutați averi, gândiți-vă la suflet! 

Cortina cade! 
 
 
CRUDU MĂLINA 
Clasa a XI-a, Colegiul Naţional ,,Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
Prof. coord. Egarmin Ana-Maria 
 
   Treptele sufletului meu  
 
 În arhitectura vieții mele îmi lipsea o scară; aveam deja un acoperiș 
aproape mai departe decât cerul, era punctul final, cât de sus puteam ajunge 
fără să mă frâng în două, toate aspirațiile și dorințele adunate ca stele prinse 
de un tavan invizibil, infinit; aveam și o ușă pe care oricine putea intra în 
casa mea, dar de multe ori o țineam ferecată, ca metodă de precauție, aveam 
și vitralii prin care tot ce era în lumea largă părea mai luminos și mai 
frumos, trecând prin sticla străvezie, pictată de mâini dibace, ce nu au vrut 
să văd urâtul de afară. Pereți și bolți, cămin pentru foc în care să ard 
nefericirile, balcoane, lucarne de unde puteam să observ orice, dar fără ca 
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lumea să mă poată vedea pe mine și nișe numai bune pentru ascuns. Dar 
nici măcar o scară. Nu voiam să depind de un obiect atât de banal ca să pot 
urca unde voiam, îmi construisem chiar și un leagăn ca să mă avânt mai sus 
decât cățăratul sau săritul îmi permiteau. Asta urma să se schimbe, căci tu 
mi-ai dovedit, din prima clipă, că aveam nevoie disperată de o scară care să 
mă înalțe treaptă cu treaptă mai sus, dar fără să mă coboare niciodată pentru 
că dacă voiam să fiu mai jos puteam la fel de bine să mă arunc în gol. 
 După prima oară când te-am văzut, întorcându-mă acasă, am găsit 
trandafirii înfloriți. M-am gândit că trebuie să fie o coincidență, chiar dacă 
în sinea mea știam că este imposibil, îi îngrijeam regulat și nu înfloreau 
niciodată, și acum era ca și cum prezența ta i-a trezit la viață. M-am decis să 
te aduc să vezi edificiul vieții mele, căci așa îmi plăcea mie să numesc 
construcția asta arhitectonică care nu era mai mult decât câteva caturi și 
grădina aferentă, în mijlocul unui oraș plin de astfel de construcții 
sentimentale, fiecare frumoasă în felul ei. Ți-a plăcut din prima faptul că 
aveam o bibliotecă imensă, umplută cu zeci de cărți citite, jurnale, amintiri, 
suveniruri aduse din vacanțele copilăriei, polaroide din adolescență și 
manuale umplute cu lecții de viață. Cumva, aveam deja o legătură specială, 
pentru că de fiecare dată când mă întrebai ceva nu îmi era frică să scot 
volumul de pe raft și să îți arăt răspunsul. Mă încredeam deja total în tine, 
fără rețineri, fără frică, doar ce urma să aflu că este iubirea. Te-a mirat și pe 
tine faptul că nu aveam scară:     
 – Toate casele în care am mai fost aveau câte una, unele chiar mai 
multe, care duc la diferite etaje! Nu ai vrea și tu să ai niște trepte de cristal, 
cu balustrade de porțelan?   

Cum puteam eu oare să te refuz, când mă rugai atât de frumos? Am 
fost încântată că voiai să participi la perpetua construcție a locuinței mele, 
pentru că de multe ori vizitatorii nu rămâneau mai mult de câteva zile, și 
apoi se făceau nevăzuți, lăsând o cameră goală și numeroase amintiri, 
adunate puzderie în bibliotecă. Așa că ne-am apucat să construim o scară: 
întâi ai adunat cele mai frumoase cristale de la magazinul cu amintiri 
pierdute și speranțe încălcate, le-am topit, turnat în forme, am făcut treptele, 
iar după, te-ai dus și ai cumpărat niște porțelan din piața cu încredere 
gratuită.  
 Am sculptat cele mai frumoase balustrade, dar eu nu știam cum se 
asamblează totul. Tu m-ai ajutat, ținându-mă de mână la fiecare pas pentru 
că treptele erau alunecoase și îți era frică să nu cad. Cu tine, în stânga mea, 
am urcat prima oară scara, nu era foarte înaltă, dar mi-ai promis că timpul 
va veni pentru noi și noi trepte. Ca de fiecare dată, te-am crezut orbește. 

Veneai atât de des în vizită, încât m-am decis să te fac locatar 
permanent. Ți-am oferit o cameră în casa mea, era la câteva încăperi distață 
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de intrare, pentru că nu aș fi vrut să știu dacă voiai să fugi pentru că te 
întorceai la tine acasă. Ți-ai adus o parte din lucruri și așa am avut 
posibilitatea să îți cunosc viața de dinainte de mine. Ai adus fotografii, 
câteva romane și un pick-up cu discuri ce îmi aminteau de copilărie. Totul 
se schimbase în viața mea: scara îmi permitea să ajung oriunde voiam, 
muzica pe care o lăsai să cânte cu orele în casă, dădea alt ritm destinului 
meu, iar faptul că ne citeam reciproc seara, înainte de culcare mă făcea să 
cred că vom rămâne mereu așa. 

Într-o zi, am venit la tine și ți-am zis că nu mai puteam rezista și că 
voiam să văd deasupra liniei caselor și blocurilor din cartier. Mi-ai răspuns 
că trebuie multă credință ca să poți construi o scară care să depășească linia 
orizontului, însă eu, inconștientă, am decis să ți-o ofer pe toată. Ți-am 
împărtășit fiecare secret, ți-am arătat fiecare cotlon din casa sufletului meu 
și tu ai acceptat să mă ajuți să îmi aduc visul la realitate. Dar eu am realizat 
că ceva se schimbase, că nu mai eram aceiași de la început. Tu devenisei 
impulsiv și nefericit pentru că voiam să ajung din ce în ce mai sus, pentru că 
voiam să ating cerul. Faptul că niciodată nu voiai să vorbim despre trecutul 
tău, despre problemele tale, mă făcea să mă închid adesea în camera mea. 
Eram doi cunoscuți, blocați în același domiciuliu sentimental, în afara 
căruia nu ne simțeam noi, pe când înăuntru eram doi oameni separați, 
fiecare cu viața lui: tu și eu, eu și tu, dar niciodată noi.  
 De aici a pornit toată destrămarea. Scara la care lucram ajunsese 
deja pe acoperiș, doar că eu nu voiam să mă mulțumesc cu puțin, nu puteai 
să-mi dai un năvod de prins vise și să-mi spui să nu pescuiesc. La un 
moment dat, ai scăpat o treaptă proaspăt făcută și s-a prefăcut în sute de 
particule scânteietoare. De atunci, ai refuzat să mă mai ajuți:  
 – Te-am ajutat atâta timp să construiești! De acum poți și singură 
să te descurci, oricum acesta nu mai este visul meu, este doar ambiția și 
orgoliul tău de a te lovi cu capul de bolta cerească!   
 Reproșul tău a durut și nu credeam că am să mai vreau să mă mai 
apuc de ridicat scara și mai sus de atât. Dar nu puteam rezista tentației, 
voiam să știu ce este mai departe de aici, mai sus, cum este în casele altora, 
de ce unii au catedrale, și alții doar colibe. Așa că m-am decis ca scara să 
devină micul meu proiect personal, să o fac noaptea, pe ascuns, ca apoi să 
îți arăt și ție ce am reușit. Am muncit zeci de ore fără oprire, pentru că știam 
că scara asta va fi salvarea mea, a ta, a noastră. Dar poate eram doar în 
negare, și ea a devenit o armă nimicitoare.    
 Cât erai plecat de acasă, m-am decis să lucrez un pic la scară, doar 
câteva minute, nu mult, așa că am urcat pe acoperiș și am început să 
șlefuiesc o nouă treaptă ce urma să fie atașată, dar te-ai întors mai repede. 
Când ai văzut scara și cât de sus ajunsesem de una singură, te-ai simțit 
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trădat, mic și neînsemnat în comparație cu ce reușisem, cu capacitatea mea 
și cu cât facusem, cu cât mai puteam să fac. Nu ai rezistat să vezi imaginea 
scării în fața ta, nu ai putut suporta dezamăgirea. Pentru tine, era prea mult. 
 Așa că ai luat ciocanul și l-ai azvârlit în scară, în toată munca, 
încrederea și, mai presus de toate, iubirea depusă. Scara s-a sfărâmat toată, 
ca un glob mare de sticlă, cu sunetul infernal a mii de seturi de farfurii 
preschimbate în cioburi. Tu ai ales să fugi cu nerușinare de tot dezastrul 
provocat, iar eu am rămas singură pe acoperiș. Chiar dacă noi, împreună, 
cândva, în niște timpuri ce par de mult pierdute, puteam fugi pe scara de 
cristal neîncetat, acum jocul s-a oprit, scara s-a spart sub greutatea propriilor 
greșeli, acum nici măcar o treaptă nu mai pot păși de una singură, căci  mi-
am dat seama că adevărata scară de care mă țineam ca să urc nu era cea pe 
care o construisem împreună, ci erai chiar tu. 

 
 

DONEA RALUCA 
Clasa a V-a, Colegiul Național „Costache Negri”, Târgu-Ocna, Bacău 
Prof. coord. Cîrcel Marian  
 
   O treaptă de parcurs 
  
 Întotdeauna m-a frământat visul mamei mele – o scară către cer, la 
Dumnezeu – dar nu știam ce reprezintă, cu toate că ea încerca să-mi spună 
prin simboluri. Prima treaptă este grea. Eram prea mică să mă cațăr pe ea. 
Dar crescând, mi-am dat seama că-mi trebuie o forță interioară ca să pot 
urca. O voce spunea să am încredere în mine. Eram sigură că voi reuși să 
urc mult mai multe trepte.  
 Mama îmi spunea că, atunci când era de vârsta mea, a avut un vis 
în care a încercat să se urce pe scară, dar la jumătatea sa, se trezea. Se 
supăra, ca orice alt copil, nu știa ce însemna. Dar peste câțiva ani, și-a dat 
seama că trebuie să descopere singură, treaptă cu treaptă. La fel am 
descoperit și eu. 

Prima treaptă a fost când m-am văzut în lumea asta reală, alături de 
părinţi și fratele meu. Era o etapă minunată în care mi se părea că am toată 
libertatea din lume, că totul e în siguranţă şi că nu se poate mai bine de atât. 
A fost o perioadă în care m-am jucat  ca să mă descopăr pe mine, am scris 
ca să îmi văd posibilităţile creative, am gustat din libertatea copilului care 
nu este încă elev. 

A doua treaptă a fost căminul, grădinița, școala, colegii, profesorii, 
învățătoarea, biserica... şi în sfârșit am ajuns la Dumnezeu. El m-a ajutat 
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foarte mult când mă rugam la El, în multe cazuri, și când plângeam și când 
râdeam, îmi dădea forță să merg mai departe. 

Duminica mi se părea o zi magică în care dialogul meu cu 
divinitatea continua cu dialogul cu părinţii. Am învăţat să vorbesc cu cei din 
jur şi să ascult un om, o pisică, o pasăre, un câine şi să-mi dau seama că sunt 
foarte norocoasă că fac parte dintr-un Univers în care viaţa urcă, urcă, urcă. 

Acestea sunt treptele noastre în viață.  Tot ce trebuie să învăţăm 
este să avem curaj să pășim pe ele... Am învăţat că am curaj în timp. Am 
stat alături de ai mei destul de mult ca să învăţ să iubesc, să-mi pese şi să 
vreau mai mult. Nu contează cum este treapta: că este din lemn, că este din 
piatră, că este din aur. Voinţa mea este cea care transformă lemnul în piatră 
şi piatra în aur. Ştiu că pot mai mult. Rezultatele mele de până acum au fost 
imaginea efortului meu şi a dorinţei mele de autodepăşire. Nu mai sunt o 
fetiţă temătoare, foarte visătoare şi şovăielnică. Mă simt în stare de mult 
progres şi strădanie. De altfel, cred că tuturor acest lucru le este înscris pe 
panoul vieţii. Toți ne croim în viață câte o treaptă nouă. Important este să fie 
dreaptă și curată, pentru că dacă în viață nu ești drept și corect, nu poți urca 
mai sus. 

Până acum, la vârsta de 11 ani, le-am datorat foarte mult părinţilor 
mei. Trebuie să-mi descopăr singură  următoarele mele trepte, bazându-mă 
pe învăţăturile primite de la ei. Și până acum, încă nu mi s-au părut chiar 
atât de grele, dar cu siguranță vor deveni, iar asta înseamnă că trebuie să 
lupt din răsputeri și cu iubire și credință, voi izbândi.  
 
 
DUȚOIU BIANCA-ANDREEA 
Clasa a X-a, Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Buzău 
Prof. coord. Șerbu Gabriela 
 
    Pășind... 
 

Încă îi mai simt respirația... E acolo mereu. Prezentă în mine și în jurul 
meu, așteptând să o observ... 

Erau zile când îmi impuneam să nu le mai privesc... Iar atunci când mă 
împiedicam de câte una, în căderea mea, le observam ca pe niște Galaxii 
pierzându-se în propria lor umbră. Se prelingeau peste lacrimi uitate și peste 
ziduri de Nimic și, izbindu-se de pământul greu, răsunau de parcă un întreg 
ocean s-a prăbușit peste Suflet. Acelea erau momentele când îmi ascultam 
viața, îndrăznind să mă pierd printre inflexiunile ei, urmând ca, în final, 
liniștea să mă asurzească. 

Acum... Îmi plâng rănile. Privind în urma mea, observ dâre de sânge, 
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iar trupul mi se zbate spasmatic ca și cum Cerul și Pământul s-ar fi unit într-
o încercare crudă de a mă transforma într-un rob al morții sale. Inima-mi se 
metamorfozează după contururile unui pumn de întuneric, revenind la starea 
ei primară. Așa că, mă întreb: ,,Ce se află dincolo de Întuneric?”. Mă 
blochez. Trăiesc alunecând printre adevăruri și, cu toate acestea, nu le pot 
vedea. Devin, cu proprie știință, ,,un orb” al ispitei, alcătuindu-mi, zi de zi, 
un testament, iar, în fiecare noapte, sfâșiindu-l într-o furie secătuită de a nu 
îl pierde. 

DINCOLO DE ÎNTUNERIC SE AFLĂ LUMINA. Dar Lumina este o 
simplă trăsătură distinctivă, simplă și, în același timp, definitorie, fiindcă 
este însăși Viața. Observ, brusc, o stea căzătoare. Fereastra camerei 
amortizează prăbușirea noastră. Prin moartea unei stele, ne mai sfârșim câte 
puțin, însă, atunci când îi privim traiectoria descendentă, moartea ei ne 
afectează, în mod direct, pe noi. Paradoxul e că noi avem o infinitate de 
vieți și, totuși, afirmăm cu îndârjire că ,,Va veni și Ziua noastră.” Nu 
realizăm câtor morți le facem față, pentru că ele nu lasă urmă evidentă în 
trupul nostru, dar spiritul trăiește o permanentă hemoragie.  

Viața este compusă din cinci trepte pentru cei mai mulți dintre noi. Ne 
acceptăm destinul și ne resemnăm prin ipoteza efemerității. Dar de ce 
trebuie să ne lăsăm anii a decide pentru noi? De ce nu putem transforma 
vârsta de șapte zeci de ani în două zeci? De ce ne lăsăm uniformizați de 
aceste ,,trepte” și nu le dovedim că și noi le putem controla pe ele? Să le 
multiplicăm, să le decorăm cu Fericire și Împlinire, să ni le creăm după 
propriul model, după forma pe care noi o dorim! Să ne trăim Infinitul! Ce 
așteptăm?! 

Aceste trepte m-au limitat ani de zile, iar, câteodată, încă le mai 
observ. Și ce fac atunci? Mi-amintesc că pe ele nu le-am colorat și mi se 
face milă... Doar așa reușesc să nu le distrug. Mă gândesc că nu merită să-
mi transform în Vid munca de-o viață! 

Ieri mi-am descoprit pete de Întuneric pe suflet. Erau lacrimi adunate 
la un loc și formând un soi de bilă neagră. Inima a început să tremure, dar 
am îndemnat-o să tacă... Să tacă îndelung și să asculte... Am lăsat-o acolo, 
ascunsă în propriile zbateri, și m-am lăsat a mă izbi de pământ. Nu mai 
puteam suporta! Simțeam cum viața mi se scurge printre degete, iar 
încheietura mâinii izbucnea prin prelungi dureri reumatice. Am așteptat 
izbânda, conștientă fiind de faptul că nu o voi putea atinge niciodată. Am 
scos un strigăt de înfrângere: ,,STOOOOOOP!” Atunci, mi-am văzut 
jumătate de trup alergând plin de noroi prin ploaia densă, iar cealaltă 
jumătate rămânând cu mine, intactă. Care jumătate era, oare, mai fericită? 
Cea care lupta sau cea care aștepta să se înece în propria suferință? Și mi-
am dat seama. EU eram singura problemă! Sufletul era capabil să se lupte 
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de o mie de ori cu aceste ,,pete”, iar singura care nu reușea eu eram. Așa că, 
m-am ridicat. Mi-am spus că, dacă el poate să urce aceste trepte, asta 
înseamnă că și eu pot! Care a fost deznodământul? 

Undeva, la un capăt de Univers, ne vom (re)găsi, plini de răni, cu 
cicatrici vechi, dar vii. Undeva, încă mai există o ,,Fabrică de Trepte”, iar de 
aici putem să ne mai ,,cumpărăm” zece – douăzeci de ani de viață (asta, în 
condițiile în care nu suntem suficient de îndemânatici pentru a ni le crea 
singuri). Eu am fost acolo... Mi-am retrăit copilăria și mi-am dat seama 
unde am greșit, unde mi-a fost rușine cu mine... M-am învinovățit pentru 
suferințele care mi-au generat obsesii, au născut strigăte și s-au sfârșit prin 
lacrimi. Apoi, am realizat că trecutul nu mai poate fi recuperat... Tot ceea ce 
mai mai reușim să facem este să trăim un viitor perfect. 

Niciodată nu vom cunoaște pe ce treaptă ne aflăm, trăind asemenea unor 
orbi care se luptă pentru a-și păstra echilibrul pe o balanță ce se înclină mult 
asupra celor văzători. Totuși, nu se vor lăsa învinși, iar atunci când vor simți 
că ceva din ei se cutremură, se vor așeza și vor aștepta a se face liniște. 
Apoi, vor porni din nou, încercând a nu se prăbuși. La fel facem și noi. 
Înaintăm fără a ști când va urma o nouă treaptă ori dacă am sărit vreuna. 
Dacă, ajungând pe ultima treaptă, nu ne vom simți osteniți, vom începe să 
construim. Zâmbind și ignorând obstacolele, vom crea Frumosul! 

Distanța dintre aceste ,,trepte” variază în funcție de capacitatea de luptă 
cu care fiecare a fost înzestrat. Aceasta este alcătuită din visuri și speranțe, 
neținând cont de starea trupească, fiindcă un spirit mare se află concentrat și 
într-un trup mic! 

Viața m-a învățat să pășesc cu atenție pe fiecare ,,treaptă”, iar, de m-am 
mai împiedicat, atunci m-am ridicat și am continuat să trăiesc! Am avut 
curajul să le transform în ceva unic și perfect! Am izbutit să-mi ating 
versiunea mea supremă! Mi-am luat zborul printre norii plumburii și am 
reușit să le observ, să-mi dau seama unde mă aflu, însă nu am văzut 
sfârșitul. 
 Acum, scriu de pe ,,Treapta Infinitului”, pictând-o în violet și 
galben. Și aștept... 
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GAVRILĂ MARIA DENISA 
Clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
Prof. coord. Dinu Narcisa 
 

Iluzii pierdute 
 
În reci umbre de tăcere 
Îmi las sufletul să zboare 
Să se-nalţe cu durere 
Spre un cer fără culoare. 
 
Sufletul mi-e poezie 
Învelit în flori de roze, 
Pe când mintea mea rescrie 
Un poem făcut din poze. 

În conturul minții mele 
Las condeie să pătrundă, 
Iar pe gânduri pun perdele 
Lacrimile să-mi ascundă. 
 
Mii de trepte mi se-arată 
Și m-atrag spre nicăieri, 
Într-o lume inundată 
De idei și de păreri. 

 
 
GĂINARU GEORGE-SEBASTIAN 
Clasa a IX-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați  
Prof. coord. Popa Diana-Cătălina 
 

Portativ 
 

 Sub clopotul etern, la început mântuitor, mai târziu – risipitor, viaţa 
se consumă fără vreo stea căzătoare, fără dorinţe care să împiedice firescul. 
Aerul pendulează dintr-o parte în alta şi nu lasă loc inimilor nesigure: le ia 
şi le duce departe, acolo unde chiar şi el e nicăieri de singur. Diurnul se 
ascunde în geamantane, sub pălării, deasupra umbrelelor şi, în sfârşit, în 
spatele privirii – ajunge în neant şi nu se mai întoarce vreodată. Cioburi de 
existenţă se amestecă, translucide, cu praf şi ziare, mângâind aproape 
halucinant trotuarele prinse sub tălpi, iar zidurile se înalţă (anormal!) glorios 
sub afişe rupte şi gânduri ce nu au reuşit să ajungă până la cer.  
 Oameni respiră, oameni merg, oameni privesc tot înainte şi 
niciodată spre stânga. Ȋn cele din urmă, oameni plâng şi – foarte rar – 
oameni zâmbesc. Doar suferinţa îi apropie; să fie fericiţi pare un lucru atât 
de egoist, atât de singular şi oarecum un act de trădare. Aleea cea lungă pe 
care trebuie să o străbată în fiecare dimineaţă nu promite schimbări. Se 
întinde mereu, la fel de aglomerată şi zgomotoasă, cu tarabe de reviste 
uitate, cu vitrine aranjate superficial şi, câteodată, cu brutării la care nimeni 
nu are timp să se oprească. Este, pentru cei mai mulţi, un spaţiu grotesc, 
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aşadar. Şi, poate nu întâmplător, chiar ea are să păstreze ritmul atenuant al 
vieţii. Nu se mai poartă hainele cu sentimente la vedere, ochelarii care 
privesc dincolo de aparenţe şi nici măcar (considerând că nu era destul) 
buzunarele în care se aruncă, timid, speranţe. Realitatea le-a furat şi pe 
acestea… şi pe ele… şi pe noi. 
 Nu departe de strada mare şi, în fond, nu departe de vreo zodie pe 
care cerul ar putea să o aşeze, într-o noapte, între muritori, un şir de blocuri 
vechi se izolează de gânduri şi visează – întrerupt adesea – la geana de timp 
când basoreliefurile sale stârneau emoţie. Mângâierea vântului este tot mai 
usturătoare şi nu aduce niciodată amintiri. A treia fereastră din stânga este 
singura în spatele căreia viaţa se mai lasă înghesuită între uriaşii acoperiţi pe 
fugă cu vopsea şi unde fericirea apare înfricoşată, nedorind să fie simţită.  

Lumina dimineţii trece aproape brutal prin sticlă şi naşte 
microuniversuri conturate strident, găuri negre şi strălucirea unor pleoape  
închise. Nici zgomotele străzii şi nici măcar vocile norilor nu sunt cele care 
o fac pe Lena să se desprindă de uriaşa insulă albă unde şi-a ascuns 
subconştientul de umbrele nocturne. Se ridică învăluită de un aer leneş, 
copleşitor şi, adunându-şi părul pe unul dintre umeri, se îndreaptă confuză 
către geamul înalt, păzit de jaluzele subţiri ce par să ascundă nu doar 
interiorul, ci şi toate sentimentele lui. Clădirea alăturată are o uşă din dos, ca 
orice instanţă a contingentului. Uşa din dos are în faţa sa trepte. Iar o treaptă 
are pe ea o pisică. Tânăra o priveşte şi nu se poate adapta ritmului lent pe 
care îl ascunde în unduirile pierdute sub blana cafenie, cu pete aşezate 
asimetric, în ciuda unui firesc în care fiinţa se simte împăcată. Imaginea îi 
rămâne în minte, ancorată în tuşele cozii care, sfidătoare, împleteşte mai 
multe scări deodată. Răbdare, niciodată nu avem răbdare ca sufletul nostru 
să coboare în timpul său.  

Lena îşi conduce paşii greoi spre baia îngustă şi înaltă, de unde 
iese în scurt timp, cu genele ude şi gâtul mirosindu-i a parfum proaspăt, ce 
lasă în urma lui iluzia unei siluete mult mai preocupate de aparenţă decât 
este de fapt. Ȋnlocuieşte tricoul brăzdat de luncile somnului cu o cămaşă 
albă, aruncată – încă de seara precedentă pe un umeraş, în mânerul 
şifonierului ce umple dormitorul. Ȋşi potriveşte fusta albastră, până la 
genunchi, şi se priveşte, oprindu-se asupra gleznelor pe care nu le-a putut 
niciodată suferi: conturul zvelt se împotmoleşte în dreptul lor ca în nişte 
noduri meschine. Trece peste aspectul discordant pe care oricum nu îl poate 
atenua în niciun chip, îşi pune pantofii (întotdeauna) cu talpă plată, ia geanta 
roasă în unele colţuri, al cărei mâner se alungeşte suferind sub greutatea 
partiturilor şi, ca o amintire uitată în timp, străbate holul, ieşind. Uşa se 
închide cu un zgomot puternic, parcă menit să introducă orice gând în 
vârtejul ameţitor al unui diurn statornic. Una, două, cinci, opt, treptele curg 
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una după cealaltă, răspunzând cu o voce stinsă paşilor Lenei, în goliciunea 
surdă a marelui labirint. Ȋn sus, spirala este înghiţită încet de un infinit 
confuz, odată cu orice trăire ce se vrea ascunsă de lume. Cincisprezece, 
şaisprezece… 
 Ajunsă în mansarda unei clădiri ce şi-a pierdut vizibil din lumină 
odată cu fiecare rază de soare apusă, Lena pătrunde într-o sală înaltă, 
împânzită de ferestre. Nu se arată vreodată impresionată de spaţiul ce 
gravitează în jurul pianului din lemn negru, nici măcar de unicul tablou care 
ornează unul dintre ziduri: „Cine l-a adus aici?” Ziua decurge în mod 
obişnuit: elevii vin şi pleacă, unii îi oferă flori, alţii – o felicitare. Toţi cântă 
mimetic şi prea puţini dintre ei simt vibraţia subtilă a instrumentului. Sunt 
unicele momente în care tânăra are răbdare. Ultima este întotdeauna Anna. 
Firavă, cu degete lungi şi păr roşcat, pistrui care îi zburdă pe obraji şi privire 
plină de tact, uneori prea pătrunzătoare. Se aşază fără întrebări în faţa 
uriaşului ce îi reflectă chipul şi începe să cânte. Lena ţine ritmul prin bătăi 
repetate ale piciorului, ce se ridică spre tavan timide, ca un refren murmurat 
de asfinţit. Buzele sale par să schiţeze notele muzicale, iar la fiece 
întrerupere se apropie, nelăsând loc glasului să părăsească lăuntricul. 
Spatele i se sprijină aproape graţios de geam, soarele ruginiu preschimbă 
albastrul fustei în violet, apoi străbate podeaua şi, în cele din urmă, cuprinde 
încheieturile fetiţei, unduindu-se odată cu ele în jocul pianului. Ochii Annei 
se umplu cu veşnicie, coborând portativele ca pe nişte trepte lăsate în urmă 
de un contingent cu prea puţin vis. Ora se termină, cele două se despart, iar 
Lena închide pianul, păstrându-şi, parcă, în el, emoţiile pentru următoarea 
zi. Următoarea  Lena. 
 Lena se află în faţa spiralei ce duce spre propria fiinţă. Ȋşi 
desprinde părul şi strânge mânerul genţii. Una, două, trei… genunchii se 
lasă grei sub orele ce le-au furat strălucirea. Liniştea se concretizează mai 
repede în suferinţe decât în absenţa sunetelor. Realitatea te reflectă la fel ca 
lemnul pianului şi uită să îţi mai cânte vreodată. Lena trece dincolo de uşa 
apartamentului, închizând-o, acum, fără zgomot. Treapta pisicii, pustie, 
adoarme străbătută de o rază albastră de soare. 
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HARAPU ALEXANDRA IOANA 
Clasa a IX-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Enea Daniela 
 
   *** 
mă uit într-un punct fix în orizont 
şi simt greutatea iubirilor neîmplinite 
presiunea idealurilor mele zdrobite 
durerea a 20 de ani într-unul singur 
sunt undeva sub treapta de jos 
îngropată până la gât în aşteptări. 
unde să arunc vina? 
cine m-a făcut aşa? 
pe o scară de la 1 la 10 
am 0 pretenţii la fericire 
0 viziuni nerealiste 
şi mai am un braţ de flori veşnice 
care mă-nvelesc în culori 
îl şi aud pe Dumnezeu cum zice 
„Nu e vremea ta să mori.” 
   
 *** 
am propria mea grădină 
un Eden privat 
cu frunze roz şi piersici moi 
mă desparte doar un gard de restul lumii, 
de universul meu preferat 
cu zile fără nopţi şi nopţi fără lumini 
de copaci înalţi şi fluturi pe tulpini. 
şi-i aşa frumos la mine în grădină 
chiar şi când plouă, plouă culori 
şi când tună, fulgeră doar flori 
şi uneori aş vrea să mă depărtez, 
căci prea multă frumuseţe doare 
şi-abia atunci deschid ochii: 
nu văd niciun soare 
nicio culoare 
gardul e de sârmă şi-are ghimpi 
florile sunt moarte, au rămas doar spini 
nu mai sunt nici zile, nu mai e nici timp 
acum pereţii sunt grădini 
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care încep să moară – 
bine măcar că e încă vară. 
 
 
IACOB IULIA DARIA 
Clasa a XII-a, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca 
Prof. coord. Sabău Viorelia 
 

geneza vol. 2 
 

vorba alcoolului – „azi” nu e pe calendar. 
scuză-mă, eşti frate cu nordul? că pari să 

te pricepi cu globul, blogul, nodul. 
gât – ştreang – cât de strâns poţi, c-am 
un cablu vocal lung cât șaisprezece ani, 
deasupra unui oraş cam mic, canicular, 

cu cireşi albi și trandafiri de lavă, 
oameni din lavabilă și  

un dumnezeu nevalabil. 
pe cândva, aveam o poză cu geneza; 

pe când v-a strigat „sus din pământul ăsta”... 
era şi el doar un copil pe-atunci. 

desena cuvântul cu vântul negru de hidrogen şi sânge. 
dumnezeu, ne-zeul ăsta, era doar un copil pe-atunci. 

voia şi el companie – a zis să se facă o terră cu prieteni imaginari, 
fosta casă foster pe acoperişul planetar. 

planuri tare mari, chiar şi pentru un dumnezeu solitar. 
ce să fac – creionul nu m-ascultă. 

l-am făcut pe adam şi-a damnat edenul prin eva aia sumbră. 
muşcă-ţi limba, nici nu vreau s-aud, că fac un atac de cord sau un 

atac record: geneza, volumul doi. 
dacă-mi explodează capul, nu vă mai găsiţi adamul. 

nu-l mai găsiţi pe noe, nu e un secret: 
eram adolescent, bineînţeles, eram dependent 

de prafuri de stele şi de erorile mele, 
de morţile lor, de ziua de joi, de atâtea sărbători. 

eram tânăr, distopic până în nervul optic, 
n-am plănuit nimic – a rămas nimic. după potop, nici 

eu nu mai ştiam dacă am supravieţuit. 
am crescut, v-am salvat. 

v-am vorbit, vindecat, hrănit, spălat 
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în sânge, în iordan – ai dracu’ spirituali. 
 eram adult răbdător, voiam doar să mă căsător- 

este mireasa mea cea de pe cruce? 
ce e val, ca voalul se duce. 

am rămas vândut şi văduv, vă duc în adâncuri. 
vă umplu de oglinzi, gratii şi de vuiet de gânduri. 
timp n-am să refac geneza, dar public apocalipsa, 

mă bucur de lacrimi şi de mona lisa. 
mă extind universal spre nord, dar n-or să 

mă mai găsească nici în mormânt, căci 
ce mă doboară – invers –, mă ridică pe cruce. 

am îmbătrânit, bat comete în zid, desenez în granit 
perioada de tranzit; transpir 

de frică, sper să nu mor înainte de apocalipsă, 
sper să nu mor înaintea apei, ştii că 

n-am învăţat să înot, n-am învăţat să zbor... 
andromeda trece – dumnezeii mor. 

sunt la vârsta a treia, la mileniul trei. 
am o uşoară ciroză şi crize de identitate; ei 

petrec postmodernismul pe terra şi pe marte. 
mi-am pierdut auzul, n-o am cu compusul. 
de unde stau, nu văd niciun clar de lună. 

la intrarea în iad mai văd doar un contur, că 
sunt miop şi prins cu o pioneză de primul rând din apoca- 

lipsea o pagină, cred că e pe aici. 
şi dacă nu e, scrieţi alta, eu m-am lăsat de scris. 

ce dumnezeu mai vreţi de la mine? cu voi am copilărit. 
nu vreau să dezgrop sodoma şi nici pe fratele lui cain. 

onomastica mea a trecut de-atâta timp... 
daţi-mi pensia şi un univers acoperit. 

am avut și intenţia de a-mi da demisia, dar atunci 
n-aș mai fi avut cum să zic „amin”.  
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ușile  
 

ce sunt, ce sunt? ce strâmb om. 
ce sânge crunt din strânse ploi. 

plouă cu pământ și tablă și 
crește cretă pe cortexul meu. 

oricum, contextul e altfel, scriam cu alb pe eter sau cu  
arsuri de-un negru surd, surpam câte-un suflet bătrân. 

eu folosesc ceea ce nu-s, găsesc umbra când tai obiectul și frâng 
degetele din mâna destinului. 

îți restitui sufletul în stare perfect defectă – 
suflet cu zăbrele, întredeschid stări între ele  

sau 
zări și mistere la două lire sau două litere bucata. 

și-mi ziceai cum oamenii sunt făcuți din bucăți de soare – 
atunci și soarele-i făcut din bucăți de oameni, dar  

lasă, că n-am bani de drum între două idei. 
tu doar pune-mi un glob pământesc și unul de vanilie sau  

un glob disco în loc de glob ocular, că  
viața-i o petrecere de fantome care-mi ziceau să tac, cică 

viața e un lapsus al morții, hai  
fii lapidar și  

ciocnește-un pahar...  
 
 

canopus 
 

poemul cu un singur vers se numește univers. 
acolo stau eu ca într-o scară de bloc, fiind chiar 

scara lui iacob din 
șine căzânde 

numite azi ploi. 
și se-acoperă soarele cu ibricul lunii din 

cuprul ce curge pe pieptul lui venus înspre un 
gol de planetă al lacrimii ce mi-o refuz. 

și-mi fierb însetarea, munții și-apăsarea lui 
”u” dintr-un vers ars între poet și ”pot eu” și 

portretul impropriului meu poem mut. 
sub prelata cerului se doarme-n fisuri de 

aer dintre mine și tot ce nu sunt. 
cu plasturi pe bolta de piatră a pleoapei, 
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încerc să clintesc marginea unui minut – 
dacă nu clipeam în timp ce-mi rostea moartea, chiar și-n 

strâmtoarea fericirii mele aș fi încăput. 
 
 

sub cenușă 
 

la sfârșitul zilei rămânea atât: 
sunet de tacâm lovit de tâmpla unui corp de lut, 
trăgaci trasând ocolul gol al unui glonț în gâtul 

unui pistolar ce-avea coșmaruri de ceară când adormea 
în țeava armei sale sau era 

pivnița în care se ascundea un 
stoc întreg de insomniaci și 

așa alergic cum eram, compuneam des despre lumea 
în care nu putea niciunul să pășească – nici nu cred că-și mai doreau. 

și le cântam, dar leacul se descompunea prin ușa grea de mucegai,  
iureș de povești se strecura prin raza care răzbătea prin prag.  

 
dragi mi-erau și dor mi-ardea pe 

obrajii arși și, parșivi cum erau, nu-mi 
răspundeau nici când le aduceam  

buchete de scrisori de-ale mireselor lor  
și înecate în lacrimi de clor  

florile de hârtie creșteau prin gaura cheii, dar 
ce era pistil pentru noi devenea  

pistol pe partea lor, că 
dincolo de ușă încolțea întunericul din  

sâmbure de umbră și  
pe tavan se mlădiau melodii de planete de plastic. 
le priveau nopți întregi crezând că-s niște jucării 

deasupra unui leagăn de copil, dar  
erau doar pete reci de igrasie și 

greieri de bumbac cântau surd sub un văzduh cu patru colțuri. 
îl îndoiau apatici așa cum înfășori în pat cearșaful, apoi 

îmi ascultau iar cântecul ca pe un contur de cretă – 
eu încercam să le ademenesc somnul în melisme și să 

îi vindec pe sărmanii mei insomniaci, că 
dragi mi-erau și nopți se-ntindeau 

între ei și ce cântam. 
le puneam lavandă, lapte, aer cald sub saltea dar 
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nimic nu-i mângâia și 
chiar de se puneau în pat, stăteau tot în veghe grea; 

triști artiști cu artrită la pensulă stilou și daltă.  
cum să învețe să viseze dacă deja 

creau tot ce visau? și 
se goleau 

și-alergau nopți uscate împrejurul lor. 
literele nu mai erau litere, ci chipuri de naiade 

nada nopții lor.  
odaia lor era închisă între două aripi  

sau erau doar două foi 
dezbrăcate de vopsea - oricum  
se-amesteca smoala în ea, căci  

noaptea doar se îngroșa și 
știam că aveau stirpe rea, dar 

nu știam că-i și a mea. iar 
înainte să mă lămuresc, trecusem peste prag. 

era un întuneric mai adânc decât mi-era inima și 
așteptam să treacă privegherea și măcar pe podea  

să adormim sau sub un pod 
de palme peste cursul sângelui bolnav, dar 

n-a venit nimeni și nici noi nu ne-am știut salva. 
cântam în plâns țesut pe cerul pe care îl aveam - 

așa sărac și-așa săram  
noaptea cu apa din noi. 

în ochi de năvod negru agățam visele altora 
și 

ne aminteam când și când de soții, copii și ce mai aveam, dar 
niciun grai nu ne smulgea din scoarța sorții noastre.  

stăteam de veghe, așadar, în vecernii fără vers,  
ajungeam fără glas și fără chip - așa am ajuns să cioplim 

imagini din margini de întuneric la finalul nopții 
și 

ne prindeam degetele în încuietoarea dimineții. 
se lumina doar ce era împrejurul nostru, 

noi eram măcinați până la scrum și  
drumul până la noi era asemeni, fiindcă  

începuse iarna iar neaua n-a lăsat neîngropat pe nimeni. 
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cu ce rimează viața asta 
 

ziceam că toate viețile rimează, știi că se termină la fel. 
și care-i diferența dintre prima și a doua moarte? 

prima din plăcere, a doua din necesitate. 
ocoleam miezul nopții, că acolo mint poeții cu 

melancolia unei soții care poartă un șirag de perle  
și rana la vedere.  

astea nu-s chestii de fete, sunt chestii defecte, ca 
ceasul meu și ce-a spus el, că limba era moartă, dar 

tu fii sinceră cu mine ca la ecograf. 
nu te uita la mine cu ochii mari sau opiate, oricum 

te voi uita în taxi – și  
mai trebuia să uit ceva, dar nu-mi amintesc exact ce. 
oricum, nu suna ca ideea mea, deci e furt clarificat. 

fur tunete furtunii, eram la capătul funiei care se termina în 
semn de întrebare. 

 apă și sâmbete, chimia unei sorți – 
sapă și bolți, chiria unei morți.  

 
 
IBĂNESCU ALEXIA CRISTINA 
Clasa a VI-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Enea Daniela 
 

Poveste de mușuroi 
 
Bună, eu sunt Sisi, furnicuța. Sunt la vârsta când cele mai multe 

furnici adulte spun că perioada copilăriei mele s-a terminat de mult și că 
este timpul să înceapă o etapă nouă în viața mea. Eu, în schimb, mă văd pe 
o „scară”, cu multe trepte în urmă și nenumărate în față. 
 Este o zi însorită de mai, pe când tot poporul de furnici se bucură 
de perioada în care nu au nici o grijă, nu trebuie să adune mâncare și nu stau 
cu grija zilei de mâine, eu răsfoiesc, în interiorul mușuroiului, albumul de 
fotografii. Deși pierd câteva minute pe fiecare pagină, simt o chemare 
lăuntrică de a relua albumul de fiecare dată de la capăt. Fiecare pagină, 
ticsită de fotografii, reprezintă o treaptă din călătoria mea prin viață. Aceste 
trepte de curcubeu îmi trezesc amintiri pe care le credeam de mult pierdute. 
Primul zâmbet, primii pași, prima pereche de botoșei pentru furnici sau 
prima ieșire din mușuroi stau imortalizate, ca dovadă a formării mele ca și 
creatură, a parcurgerii treptelor de evoluție. Mi-aduc aminte de bunica mea, 
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care oriunde se ducea își lua cu ea sfânta carte de bucate, adevărul este că 
făcea o mâncare tare bună cu cele șase piciorușe-mânuțe ale ei, de prima 
mea aniversare în mușuroi și totodată una de neuitat. 
 Deodată, în mușuroi intră cinci furnici furioase, care se ceartă cu 
privire la cât de pricepută este fiecare dintre ele la cărat grăunțe. Împinsă de 
dorința de a face dreptate, ca un justițiar, intervin în discuție. 

– Fiecare dintre noi, indiferent cine am fi, trecem prin diferite 
trepte de evoluție, atât pe plan personal, cât și în ceea ce facem zi de zi în 
comunitate. Nu trebuie să avem paradigme, să ne judecăm unii pe alții cu 
privire la treptele pe care ne situăm, câtă experiență avem, deoarece, cu 
timpul, și cei care acum sunt în urma noastră, cu muncă și perseverență, vor 
ajunge acolo unde suntem noi acum! 

– Așa este... spuseră cele cinci furnicuțe, acum parcă apăsate de 
vălul greu al greșelii comise. 

– Pe viitor, încercați să vă gândiți întâi dacă furnica cealaltă v-a 
greșit cu ceva, dacă are o problemă pe care nu o cunoașteți și acest lucru o 
împiedică să țină ritmul cu voi sau dacă v-ați simți bine în locul ei, să fiți 
judecate fără să aveți posibilitatea de a vă apăra. 

Mă întorc liniștită la albumul meu drag de fotografii, dar după ce îl 
răsfoiesc câteva zeci de secunde, un alt eveniment străpunge liniștea neagră 
care se așternuse: în timp ce o furnică căra două firimituri de pâine, treptele 
din mușuroi au cedat sub greutatea multiplicată a furnicuței harnice. Furni-
medicii veniră în grabă pentru a-i acorda primul ajutor victimei. Din 
fericire, aceasta nu a fost rănită. După acest incident, fiecare furnică se 
întoarse la treaba ei, iar furnicuța rănită fu dusă către casa ei chiar de către 
primar cu furni-mobilul său.  

Acum să vă spun povestea lui și cum a devenit el primar. Am fost 
direct implicată în această poveste și acum mă copleșec amintirile. 

Când am aflat de el, mai exact, numele său este Jimminy Ant, era 
furni-milionar în mușuroiul nostru. El nu a muncit niciodată. Dacă aș fi fost 
o albină, el ar fi fost un trântor gras și urât! Așa cum spuneam, el nu a pus 
mâna pe o grăunță în viața lui, asta, pentru că tatăl lui, Mathias Ant, își 
rupea spatele zi de zi pentru a câștiga câțiva bănuți. Bine, Mathias era un 
avar fără cusur, de aceea acum, după moartea tatălui său, Jimminy are o 
avere inegalabilă. De obicei, Jimminy judeca pe oricine și stabilea ierarhii 
pe care doar el le înțelegea, iar apoi le făcea publice în Ziarul Cotidian. Cred 
că din acest motiv a ajuns de câteva ori pe mâna furni-polițiștilor. Așa suna 
unul dintre articolele sale din ziar:  

,,Bună ziua, drag oraș Furniceni! Sunt foarte bucuros că și astăzi vă 
pot prezenta o nouă ierarhie, trepte sociale după care ar trebui să ne ghidăm 
cu toții (am visat asta astă-noapte): 
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Ca în fiecare organizare socială, există nobilii, prima și cea mai 
importantă treaptă socială, cei mai bogați și mai șmecheri din neamul 
furnicesc (printre care mă aflu și eu, desigur). Cine are o avere strânsă până 
la data de azi, care depășește cinci sute de galioni furnicoși, este așteptat la 
oficiul lui Jimminy Ant pentru a-și ridica legitimația de nobil. Următoarea 
categorie, a doua treaptă socială, după părerea mea, este formată din 
furnicile obișnuite, cu un loc de muncă stabil, cu o casă și un furni-mobil nu 
prea scump. Și acestea sunt așteptate să își ridice legitimațiile de la oficiul 
meu. Ultima categorie este reprezentată de minori, care nu au drepturi, 
pentru că așa am stabilit EU, Jimminy Ant.  

Vă mulțumesc pentru cooperare și vă aștept la oficiile mele!” 
Acest articol a stârnit nenumărate controverse, deoarece nicio 

furnică nu se încadra în categoria de nobili, această treaptă socială inventată 
de Jimminy, cu exceptia lui, bineînțeles.  

Acum ceva timp, întorcându-mă de la magazinul de porumb din 
mușuroi, m-am ciocnit de „prețiosul” Jimminy, care din cauza ciocnirii, 
parcă înnebunise. 

– Costumul meu! Dragul meu costum! Chiar dacă nu îmi place 
aproape deloc, totuși va trebui să mă duc la curățătorie, consumând furni-
motorină, pentru a-mi curăța costumul, plătind douăzeci și șapte de stirlici 
argintați! De ce doar EU trebuie să achit aceste costuri? Dacă nu aș exista 
EU, spălătoriile și rafinăriile de furni-motorină din mușuroi s-ar închide cu 
siguranță! (...) 

Între timp, în jurul nostru se adunaseră zeci de furnicuțe, printre 
care și primarul orașului, domnul Antenă-Lungă. Înainte de a continua, 
trebuie să vă spun că acesta a fost un primar excelent, poate cel mai bun 
primar-furnică care a existat vreodată. Avea un suflet bun, era o furnică 
diplomată, rezolva orice dispută, nu avea paradigme, făcea întotdeauna o 
analiză aprofundată a problemelor și nu ținea neapărat să se afișeze 
intenționat pentru a fi fotografiat de furni-paparazzi. 

– Nu vreau să aflu ce se întâmplă, deoarece îmi este aproape clar, 
interveni Antenă-Lungă în discuția noastră. Jimminy, să știi că acele grăunțe 
și acei galioni pe care mi le-ai dat fără să-ți cer au fost utile, am ajutat foarte 
multe familii, dar nu pot trece cu vederea comportamentul tău absolut 
jignitor! 

Mulțimea murmură agitată la auzul acestei replici. 
– Domnule primar, a început Jimminy lingușitor... 
– Nu vreau să aud niciun cuvânt de la tine, cetățean fără scrupule! 

Oficial, ești exilat din mușuroi direct în Mușuroiul Haiducilor! (...) 
Deodată, cu albumul în brațe, m-am revăzut pe scara cu trepte în 

spatele meu și nenumărate în față. O determinare enormă mă cuprinde și 



 51 

parcă vreau să urc la modul propriu următoarele trepte pentru a vedea ce-mi 
rezervă viitorul. Faptul că nu pot urca mă trezește la realitate și 
conștientizez că trebuie să urc cel puțin zilnic câte o treaptă și, dacă se 
poate, chiar să-mi las amprenta pe fiecare, bineînțeles este vorba despre 
faptele bune în slujba comunității pe care trebuie să le fac. Am realizat că 
responsabilitatea pentru viața și deciziile mele este doar a mea, că nu trebuie 
să îi las pe alții să decidă în locul meu, că voi fi mereu proactivă, astfel încât 
să realizez lucruri mărețe în mușuroiul nostru. 
 
 
IVANCEA MIHNEA CĂTĂLIN 
Clasa a V-a, Școala Gimnazială „Spiru Haret”, Bacău 
Prof. coord. Sachelaru Simona 
 
   Creația, un sacrificiu 
 
 Acum înţeleg. Înţeleg de ce natura se chinuie să-şi aştearnă 
sensibilitatea sufletească asupra tărâmului omenesc. Adevărata frică a 
omenirii nu este între oameni, este războiul între frumusețea artistică a 
naturii și standardele frumuseții contemporane.   

Orașul lui Bacovia se scufundă în propriile păcate și în intestinele 
înţesate de mașinile înecate în nemulțumirea și aglomerarea eternă a 
traficului zilnic.  

Oamenii au creat mașini să-și sacrifice buna dispoziție, prin 
telefoane își sacrifică productivitatea, iar toată tehnologia modernă sacrifică 
frumusețea naturii de odinioară, chiar și a sufletului.  

Printr-un gemuleț se zărește dezinteresul elevilor. Într-o zi, chiar și 
al meu.  

Mâinile mele obosite îmi susțin greutatea capului și a gândurilor.  
Cu privirea melancolică, străpung numerele imprimate pe tablă.  
Nu scriu, nu fac nimic. Doar străpung cu privirea tabla. Simt că o 

pot crăpa în două, până la lemnul ce o încălzește. Dar ceva bate în geam... 
Privesc moartea lentă și chinuită a fulgilor ce se leagănă în suflarea aspră a 
naturii ce scutură neaua aliniată peste crengile și frunzele nemuritoare ale 
brazilor. 

– Mă scuzați! 
Mă ridic trăgându-mi geaca peste umeri și fularul până la gene. 
– Da? își ridică profesoara ochelarii cu buricul degetelor 

tremurânde.   
Dar închid deja ușa după mine. Alerg pe holurile şcolii. Mi-am 

înfundat ghetele în zăpada din curtea încolțită de brazi.  
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Am în față pădurea albă a creației. Copaci ninși de ani și de 
gânduri. Decizii și sacrificii. Toate, pentru creație. Alerg cuprins de emoție, 
dar mă izbesc de zidul invizibil al realității. Întins la pământ, îmi împung 
ușor nasul al cărui sânge se răspândea peste zăpadă. 

– Ce faci? strigă pădurea. Nu ești pregătit, nu este rândul tău! Unde 
îţi sunt timpul și sacrificiile?  

– Trezește-te! țipa profesoara, împădurită, de fapt, de supărare, în 
mijlocul clasei.  
 
 
LĂCĂTUȘU GEORGIANA 
Clasa a X-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Onești  
Prof. coord. Mitroiu Elena-Adina 
 

Trepte 
 

Călător în viață 
Străin de ce-am iubit, 
Caut o scăpare  
Din labirintul încâlcit. 

Căutător de timp, 
Străin de ce-am trăit, 
Dependent de fericire 
Într-un puzzle nesfârșit. 

 
Nu știu cum am ajuns  
Sau când am început, 
Acest drum spiralat 
Și greu de străbătut. 

 
 
LICĂ SILVIA-EDERA 
Clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Mihai David”, Negreşti, Vaslui 
Prof. coord. Frățiman Lăcrămioara 
 

Cărările vieţii 
      
 Dintr-o dorinţă arzătoare, m-am revărsat în vârtejul vieţii într-o 
noapte a speranţei, iar de atunci, tot urc scara devenirii mele. 
 Am coborât de pe aripile lui Pegas într-o lume nouă, unde singura 
fiinţă care părea a mă cunoaşte era mama. Cu ochii jucăuşi, am început să 
descopăr lumea, să scot primul gângurit, să fac primul pas şi să urc prima 
treaptă Copilăria. 
 Aici am urcat pe nori pufoşi de basm, am pierdut şirul timpului 
alergând după minge, l-am transformat pe Rex în cel mai aprig zmeu, am 
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fost prinţesă, dar şi paj. Am cunoscut prima bucurie, prima îmbărbătare, cea 
dintâi dojană şi apreciere. 
 Am ridicat ochii şi am descoperit la capătul coridorului anevoios 
fericirea, acel sentiment transmisibil care m-a cucerit iremediabil, care nu 
pune întrebări, nu-ţi spune niciodată cât stă şi nici nu anunţă când pleacă. 
 Dar timpul nemilos trece, urcând pe calul său înaripat spre alte zări 
de farmec, obligându-mă să păşesc cu sfială spre Adolescenţă.  
 Copilăria şi-a luat zborul din Fântâna vieţii, îndrumându-mă să fiu 
responsabilă pentru ceea ce va urma. Totul este  cuprins de mister, iar mâna 
ocrotitoare începe să-mi dea drumul şi să-mi spună: Nu renunţa!, Nu te 
compromite!,  Viaţa este o luptă, iar la final trebuie să învingi! 

Nimic nu este gata făcut, aici totul cere sacrificiu, tenacitate şi 
perseverenţă. Dacă mă lovesc de aripile zgrunţuroase ale eşecului, trebuie 
să-mi şterg lacrimile singură, să lupt pentru a atinge catifeaua fină a 
satisfacţiei şi să nu uit noul cuvânt învăţat CARACTER. Se ştie că acest 
cuvânt ia naştere din fapte, din responsabilităţi, din voinţă. Încet, încet, aflu 
că egalitatea există doar în matematică, că poveştile sunt închise într-o 
cutiuţă a uitării şi prima dezămăgire arde sufletul precum soarele torid al 
verii. 

Freamătul ademenitor al visării mă priveşte sarcastic, dorind să-mi 
spună că nu mai pot călători în lumea fantastică a cărţilor magice, că ultimul 
basm de zăpadă s-a topit de mult timp, iar nopţile sunt udate de roua dulce a 
iubirii, a dorului şi câteodată a dezamăgirii. Pentru a urca pe cele mai înalte 
culmi nu trebuie să-mi pierd speranţa, ci trebuie să pun prima piatră la 
temelia clădirii unei cariere de succes în medicină. 

Tresărirea primului fior al minciunii şi trădării îşi face loc printre 
vise năruite, iar râul nesecat al lacrimilor mă face să gust din ura primului 
fior al dragostei şi al primei despărţiri. Mă închid în universul camerei mici 
cu ferestre luminoase şi mă întorc cu îndrăzneală în lumea cărţilor prăfuite 
şi îngălbenite, a vechilor mei prieteni care din cauza uitării au ochii stinşi. 
Aceştia găsesc totuşi puterea să-mi zâmbească şi să-mi spună cuvintele de 
aur, ajutându-mă să mă ridic. 

Între durere şi visurile spulberate, ajung să păşesc cu încredere 
scara responsabilităţilor, a maturităţii, tărâmul unde voi învăţa să mă ridic 
singură, să fiu cinstită şi altruistă. Sinceritatea va căpăta graniţe noi, voi 
zâmbi lângă familia mea şi voi păşi apăsat pentru a urca în vârful piramidei. 
Voi merge drept, voi urma poveţele bunicii, voi încerca să presar zâmbete 
pe chipul celorlaţi şi voi scrie adânc în suflet viaţa mea poate fi frumoasă 
dacă eu îi dau voie să fie frumoasă. 

Aici îmi voi clădi propriul castel unde voi fi şi regină şi slujnică, 
dar nu-mi voi pierde niciodată bucuria de a visa, fiind conştientă că  pot 
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schimba lumea, că pot fi în slujba aproapelui meu, păstrându-mi mereu 
puritatea copilăriei în tot ceea ce voi face. 

Haosul viselor rebele va lua sfârşit uşor, uşor şi îşi vor face apariţie 
prudenţa şi iertarea. Ele vor păşi alături de mine şi mă vor invita spre 
anotimpul toamnei cărunte. În această lume voi atinge întelepciunea, 
supremaţia răbdării şi a iertării. Cu ochii jucăuşi, plini de speranţa născută 
din cunoaştere, privesc încrezătoare spre capătul treptei. 

Deschid din nou cutia basmelor, a jocului şi a bucuriilor uitate 
alături de nepoţii mei. Cu vocea tremurândă, le voi divulga poveţele bunicii, 
învăţăturile cărţii, strecurându-le şi dezamăgirile şi bucuriile pe care mi le-a 
oferit viaţa.  

Voi descoperi din nou fericirea, voi putea fi din nou iresponsabilă, 
voi zbura pe aripile Copilăriei şi îmi voi spune zâmbind: Regrete nu am şi, 
de aceea, pot să alerg pe câmpurile cu flori şi să mă reîntorc în universul 
mirific al vârstei fericite. 

Indiscutabil, viaţa îşi deapănă firul, împletind şi suferinţa, şi 
fericirea. Te lasă să alergi liber, iar când speri mai puţin, îţi îngrădeşte 
zborul şi te obligă să pui pe primul loc amintirea clipelor de altădată.  

 
 

LUCHIAN ELIZA-RALUCA 
Clasa a VII-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Onești 
Prof. coord. Mitroiu Elena-Adina 
 
   Destin înainte de naștere 
 
  Freamătul din jurul meu îmi zbuciuma liniștea, pacea... mă obliga 
să-mi trezesc sufletul, să mă conectez în sfârșit la viață, să exist... Atunci 
când plutești într-un gol, într-o prăpastie dintre, nimicul mărunt și infinitul 
existenței, te pierzi când ți se cere să te regâsești, să te trezești și să alegi 
singurul lucru dintre aceste două dimensiuni, Viața... Am deschis un ochi de 
frică, iar pe cel de bucurie l-am ținut închis pentru mine, ca un ultim semn 
de rebeliune, de mândrie a unei ființe, care nici nu s-a pomenit să existe 
încă... M-am trezit într-un tren, până la urmă îmi plac trenurile...  
           Trenul meu era singuratic spre nefericirea mea. Vin din altă lume, 
unde i-am putut privi pe oameni de mai aproape, tot ca spirit, o lume foarte 
apropiată de realitate, dar care nu mi-a adus împlinirea. Trenul a fost cel 
mai frumos loc de contemplare, oameni veneau, oameni plecau, aveam 
impresia că așa ar trebui să fie și viața... un loc care îi intrunește ca destine, 
unde poposesc mai întâi cu un bagaj goluț, cobrând din stație în stație; deși 
par mulți, tot se întorc la un moment dat cu o valiză și mai mare și se așază 
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cuminți așteptând umătoarea stație... deși sunt aceiași, par alții... Eu nu am 
coborât niciodată dintr-un tren... așa ca mi s-a părut ciudat să constat că 
acesta urcă mereu, pe un deal, pare-mi-se fără sfârșit... mereu urcăm... 
ciudat este că sunt doar șapte stații... după ce se termină... oamenii coboară, 
iar eu nu îi mai văd niciodată... iar trenul... ei bine, dispare...  
         Trenul acesta era însă, pustiu... eram singura care îl popula, fără 
bilet, fără destinație... aș fi putut contempla liniștea ruptă din alt univers, 
dacă sufletul meu nu ar fi cerut un moment de reculegere, iar mai apoi o 
dorință de împlinire, de zbucium, de mișcare, dorința de a realiza ceva... 
Ochiul fricii mă durea, aripile speranței atingeau încet pereții vestibulului și 
se cutremurau a nou, pană cu pană desfăcându-se... Trenul meu tot nu a 
contenit să se miște. Am căutat să cobor într-o stație, dar ușile erau blocate. 
          Atunci, probabil, mi-a surâs prima urmă de disperare... prima pe 
care o cunoașteam, așa amară mi se prelingea pe gâtlej și inunda încet 
sufletul cu chin... Am căzut într-o nebunie a firii, universul meu interior a 
încpeut duios să se năruiască, dar orgoliul unui suflet nou-născut prima prin 
atitudinea ce se impunea parcă la tot ce se cerea necesar. Înlăuntrul meu 
știam că este nevoie de un singur semn pentru a arăta că accept nașterea 
mea, un simbol de trecere, dar... sufletul meu era injectat cu otrava panicii, 
cu neacceptare, cu Frică...  
           Când m-am uitat în urmă, pe fereastră, am râs de neputința mea 
caraghioasă, am râs și am plâns, nu am putut decât să mă batjocuresc pentru 
zbuciumul obositor, nefolositor, pe care îl nășteam doar eu din presupuse 
momente de criză... Am aruncat astfel floarea-amintire, insensibilă la 
frumusețea ei, pe luciul unei ape tot mai neclare, vagi, în timp ce umbra 
mea nu mai găsea în ea reflexia potrivită ci în luciul viitorului nedeslușit...  
            Când trenul a oprit, nu știam ce ar trebuit să fac, cu atât mai puțin 
din ce punct sau perspectivă ar trebui să gândesc... cuvintele le irosisem pe 
drum, le încercasem pe toate, iar de astă dată gândirea rațională oscila între 
o dorință de scăpare și una de admitere a faptului că destinul nu ținea de 
alegerea mea de construcție... depindea mult de ce mi se pregătea în viitorul 
scurt, dintre clopoțelul scurt al trenului și oprirea nenorocită...  
            De această dată, ușile s-au deschis, dar am ales să mă uit îndelung la 
ele, decât să ispășesc nerozia de a aprinde o dorință nesăbuită de cercetare 
fără un strop de încredere cultivată... Atunci când unei păsări i se va oferi 
posibilitatea de a evada dintr-o colivie falsă, încercările trecute vor 
implementa o prudență, iar ghearele se vor agăța zdravăn de gratii. Speranța 
ar fi vrut să se arunce înainte, dar odată cu aripile tăiate de experiență, s-a 
prăbușit ca un vultur în țărână, cu un ochi stins căutând o ultimă lumină.  
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M-am ridicat în cele din urmă... Trenul nu a mai opus rezistență... 
mi-a deschis larg calea, ușile, blocajul au devenit doar o idee pentru trecut... 
Stația nu a arăta aievea cum îi dăduse contur mintea mea...  
             Atunci când m-am apropiat de ei, mi-au spus că pot să-i strig Mamă 
și Tată... mi-a plăcut... mi-au spus că există un loc doar pentru mine... 
Acasă... imediat i-am asimilat cu niște minuni, cu niște zeități palpabile, 
miracole care mi-au dat prima idee despre integrarea armonioasă în 
societate, așa că puteam vedea urmele esenței vieții, o umblare ușoară 
printre ceea ce înseamnă viață și moarte... chipul lor a dezvăluit lumină... 
buzele s-au rotunjit în sus... m-au învățat astfel să-i zic pe nume: zâmbet! 
Încet, fără să conștientizez, mi-au creat un nou sentiment... Iubire... Am stat 
mult timp la ei... atunci când am plecat cu trenul mi se păruse că durase o 
eternitate, nu aveam de unde ști, în trenul meu nu exista niciun ceas...  
    

 
LUNGU MIHAI-ADELIN 
Clasa a VIII-a,  Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
Prof. coord. Merticaru Claudia 
 
prima treaptă 
pe prima treaptă erau două aripi  
și un strigăt.  
din frânturi de soare se năștea 
un suflet nou și pur. 
un strigăt se înălța din 
roua dimineții, 
din ochi curgea nectarul 
de durere. 
era strigătul unui nou 
înger. 
a doua treaptă 
pe a doua treaptă era 
un zâmbet. 
inimi râdeau, 
țineau jucării în mâini 
și zburau printre filele 
copilăriei. 
dacă nu gustau acum 
din inocența unei vieți de înger, 
avea să fie prea  
târziu. 
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a treia treaptă 
pe a treia treaptă era iubirea 
sub forma unor cărți. 
îngerul trăia printre file, 
își hrănea mintea cu ambrozia 
culturii. 
înota prin propria identitate, 
luptând să-și oprească 
furtuna de sentimente. 
creștea,  
și odată cu îngerul, 
creștea și emoția. 
a patra treaptă 
pe a patra treaptă erau o ceașcă de cafea 
și un răsărit de soare.  
îngerul își găsea răspunsul 
la tumultul vieții 
în iubire.  
valul cotidianului îl despărțea 
de esență, 
îi împovăra sufletul, 
îi măcina gândul. 
cafeaua neagră dădea 
energia unei inimi albe. 
ultima treaptă 
pe ultima treaptă erau un suflet 
și un chip palid.  
negura timpului așternea  
cenușă și flori albe peste  
o viață, 
câțiva nepoți își purtau 
aripile și strigătul 
câțiva tineri înotau 
în propria lor identitate  
câteva inimi se scăldau 
în miez de răsărit  
îngropând înțelepciunea unei vieți 
ce își plângea apusul.  
pe ultima treaptă era un suflet 
de înger.  
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LUNGU SANDA CONSTANTINA 
Clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Onești 
Prof. coord. Mitroiu Elena-Adina 
 

Scara 
 

Lumea este ca o scară, 
Cu o treaptă mică, 
Și una superioară. 
Ca să ajungi acolo, sus,  
Trebuie să știi să urci! 
Cum să sui, nu să cobori 
Că de cazi, nu te ridici! 
Dintr-o lume ca o gloată, 
Mai mereu prea avântată, 
E o lume fără haz  

Și e plină de necaz 
Și te vei uita în sus 
Și vei spune: 
– Doamne, fă-mă ca un puf 
Și mă plimbă prin văzduh, 
Ca să văd în astă țară 
Cum se urcă pe o scară 
Într-o lume neunită, 
În mii de trepte împărțită! 

 
 
MARCHIȘ ELENA 
Clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Bacău   
Prof. coord. Manolachi Ionela 
 

Gondola copilăriei  
 

Liniștea mi-e tulburată 
De semne de întrebare.  
Anii au capturat gondola gândului  
Și au plecat spre o nouă destinație.  
La poarta sufletului meu au ancorat   
Atât cât să urce la bord  
Copilăria. 
   
Dacă în călătoriile voastre   
Întâlniți această gondolă,  
Lăsați la bordul ei  
O păpușă blondă.  
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MARDARE EMILIA 
Clasa a IX-a, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 
Prof. coord. Roșu Roxana 
 
   Primus 
 
Pojar la cinci ani – constelaţii pe abdomen, 
Răscoala dintre părinţi – lumina ardea la atingere. 
Istoria la bacalaureat – i-a visat chipul ȋn tren, 
Magia unui bărbat – culorile au devenit sonore. 
Altarul fiecărei dimineţi ȋi păstra toate feţele. 
 
Turnirul egalităţii se poartă ȋn stradă, precum umbra unui război. 
Ridurile măştii erau ȋnfundate – doar lumina lunii le putea pătrunde. 
Eclectic ȋşi ȋntinde pielea obosită – doar pămȃntul ascunde urma primei 
ploi. 
Apa se scurge prin artere, picură prin coaste, 
Petrol. 
Trucurile ȋi păreau familiare – rutină. 
Alunele prinse cu trompa obosită erau ȋmprăştiate ȋn baie. 
 
 
MAZÂLU MIHAI LIVIU 
Clasa a V-a, Colegiul Naţional „Gheorghe Munteanu Murgoci”, Brăila 
Prof. coord. Coman Ana 
 

Frunzele 
 

„M-a apucat un dor de frunze, în suflet şi peste tot, că nu mai pot. 
Hai să căutam una, că e vânt şi că e ceaţă. Care o găseşte primul să aibă 
noroc în viaţă. Ştiam că frunzele astea sunt nişte obraznice şi jumătate...” 

Am căutat peste tot şi în copaci şi pe jos, am cutreierat tot globul 
pământesc şi nu am găsit nimic. În Africa, China, Rusia, Indonezia, nimic, 
absolut nimic. Ajungând în India, ultima ţară în care mai aveam de căutat, 
un tigru m-a întâmpinat. În acel moment m-am tulburat. M-am speriat. 
Acest tigru m-a îndrumat, iar eu până în centrul pădurii l-am urmat. Acolo 
eu am găsit un templu de oameni uitat. M-am mirat, dar m-am şi speriat. 
Intrând în el, am realizat că tigrul a plecat. Am căutat în fiecare cotlon 
întunecat, dar nimic nu am observat. Pe un perete ca de diamant era scris cu 
albastru aprins o ghicitoare de neuitat:  

„Primăvara înverzeşte,  
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Toată-i verde şi foşneşte. 
Toamna se îngălbeneşte,  
Cade jos, se vestejeşte.  
Instrument e de cântat,  
De o mişti atent cu buza,  
De dor şi de veselie,  
Cât trăieşte cântă…”  
Ştiind că e o ghicitoare, eu am stat şi m-am gândit. „Ce să fie, ce să 

fie!?” În acel moment m-am luminat şi am răspuns răspicat: „Frunza”. 
Deodată, tot templul s-a cutremurat şi peretele s-a despicat. Un paradis de 
viaţă, de culoare, de armonie şi, cel mai important, de frunze era aglomerat. 
Am intrat, parcă înfiorat şi, deodată, am observat că tigrul care m-a 
întâmpinat e lângă mine şi e gigantic. Am mai umblat prin acel colosal 
„ierbar” şi am văzut ceva neaşteptat. O frunză într-un bol de sticlă. Era 
strălucitoare, seducătoare. Am luat-o în mână şi deodată mi-a vorbit pe un 
glas răguşit:   

– Ce cauţi aici, omule?  
– Greu de înţeles, dar te caut chiar pe tine, frunză aurie!  
– Pe mine, de ce?  
– În lumea noastră, toate frunzele parcă au dispărut de pe faţa 

pământului!  
– Te înșeli amarnic, fiinţă cotidiană! „Frunzele” există în inima 

fiecărui om. Dacă fiecare le-ar descoperi, pământul ar fi plin de frunze.  
– Îți mulţumesc mult, frunză dragă! Acum că ştiu, sunt un om cu 

adevărat „viu”!  
Am pus frunza la loc şi am plecat. Tigrul m-a îndrumat, şi eu m-

am bucurat. Când am ieşit, el a refuzat, iar atunci m-am întristat. Mi-am luat 
rămas bun cu capul în pământ. Atunci mi-am adus aminte de spusele 
frunzei. Am căutat în adâncul sufletului să îmi găsesc „Frunza” mea. M-am 
gândit la tot felul de frumuseţi, dar Ea era de negăsit. Atunci eram foarte 
trist că nu am putut face nimic pentru a-mi salva planeta. Am adormit. Când 
m-am trezit, eram în camera mea. M-am uitat pe geam şi am văzut copacii 
plini de frunze, iar atunci mi-am dat seama că era doar un vis. 

 De atunci, am fost un om mai viu, un om care vedea mereu partea 
plină a paharului, căci în orice fiinţă, în fiecare obiect există o frumuseţe, o 
„Frunză”, iar dacă descoperi acea frunză, eşti deja un „om” în adevăratul 
sens al cuvântului. Gasiţi-vă şi voi „Frunza”! 
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MILEA ANDREEA-DELIA 
Clasa a X-a, Colegiul Naţional ,,Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
Prof. coord. Dinu Narcisa  
 

Blestematele  trepte… 
 

 Mă uit în jur și tot ce văd sunt trepte... Nu le înțeleg rostul, nici 
măcar nu știu dacă ar trebui să le urc sau dacă ar trebui să le cobor. Știu 
doar că m-am pierdut, și scările ar putea duce undeva.  
 Prinzând curaj, mai întâi le cobor și îmi dau seama că e drumul cel 
mai scurt, mereu mi se pare mai scurt drumul dacă-l cobor... Intru în sfera 
trecutului, locul cu multe suferințe, persoane uitate, regrete și reproșuri. 
Deși e trecutul meu, nu mă regăsesc în el. O parte din mine s-a pierdut odată 
cu trecerea timpului. Încep să răscolesc paginile vieții mele ca și cum mi-aș 
aminti tot ce am spus și ce am auzit înainte de a coborî acele trepte 
blestemate. Încă le cobor fără încetare și nu-mi dau seama când se vor opri.  
 Întuneric, siluete vagi și pagini scrise de lacrimile-mi amintite 
deseori de dor sau suferință... asta e tot ce-mi amintesc sau ce vreau să-mi 
amintesc. Au fost si momente „frumoase”, dar nu m-au surprins plăcut 
niciodată. Mereu am fost atrasă de durere și întuneric. Și, totuși, mă simt 
pierdută în această parte întunecată a mea... Poate e doar un joc meschin al 
minții mele, un labirint al marii treceri de la cine am fost, la cine o să fiu.                           
Întotdeauna am atras durerea către mine, îmi plăcea să o confrunt, să o scriu 
și să o rescriu, să mă joc cu o persoană care nu exista, ci doar era în mintea 
mea, denumită și singurătate... 

     Acum, îmi amintesc de ce am tot evitat trecutul. Începusem să nu mă 
mai joc, să nu mai simt că singura persoană care m-ar înveseli e 
singurătatea, să intru în viața reală... nu mai vreau s-o evit, trăiește încă în 
mine, face parte din mine, din persoana care sunt. Pe ușa sufletului meu încă 
scrie „Nu intra!” cu litere mici și stâlcite, de parcă nu aș fi vrut să scrie asta 
acolo. Dar acum e pictată în roșu, de aceea e plictisitoare. Nu mă reprezintă 
roșul, mai degrabă un albastru plumburiu, care să mă întâmpine plăcut 
atunci când cobor aceste trepte.  

        Oh, aceste scări nu sunt puse din întâmplare. Atunci când sufăr și 
vreau să meditez, cobor în acest trecut continuu și încep iar să mă joc, 
evitând lumea zgomotoasă de dincolo de ușă. Îmi place aici, sunt acasă. 
Aici, la mine, acasă, ne jucam mult. Cel puțin, mă ascund mult de 
sentimente. Casa mea poate fi descrisă ca un loc sumbru pe care nu îți 
dorești să-l vizitezi. Stilul gotic îi dă o notă macabră, aș putea spune. Arată 
așa pentru că nu am avut grijă de ea, doar am folosit-o... frica de a fi doar 
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folosită e sentimentul de care fug cel mai des. Tot ce simt se reflectă pe linia 
sufletului.  

     Casa mea nu este una frumoasă, dar e primitoare, dacă vrei să intri. 
Aici te așteaptă multe regrete neîmpărtășite și persoane dragi uitate din 
cauza durerii pe care mi-au provocat-o. Ele încă stau în casa mea, deoarece 
singurătății nu-i prea plăcea s-o las de izbeliște atunci când ieșeam pe ușă. 
Avea nevoie de cineva, exact cum aveam eu nevoie, dar niciodată nu am dat 
importanță acestei trăiri... De aceea, casa mea arată așa. Nu i-am luminat 
camerele cu speranță, pentru că nici măcar nu cunoșteam această lumină. 

        Aprindeam de fiecare dată lumânarea trecerii mele în neștiință, 
dincolo de ce mă înconjura. De fiecare data mă așezam la biroul meu mic și 
gri. Îmi plăcea griul... Îmi scriam note, păreri, regrete, toate sentimentele le 
împărtășeam foilor ce mă înconjurau. Surprinzător este faptul că niciodată 
nu am tăiat sau rescris niciun cuvânt. Discursul meu curgea atât de lin, 
precum lacrimile de pe fața mea. Mereu plângeam, era modul meu de a 
recita discursul în fața propriei persoane. În acea casă trăiesc, suspin, 
iubesc... Îmi iubesc casa, dar nu am dovedit acest lucru. Am ales s-o 
dovedesc, încercând să nu mai cobor pe scări, ci să le urc.  

    Mi-am amintit că mereu mi-am urât ochii, doar pentru că nu aveau 
culoarea pe care o doream. Gândindu-mă la tot ce s-a întâmplat, am realizat 
că fereastra sufletului meu umbrit de atât de multă ură o reprezentau ochii. 
Atunci mi-am dat seama că ochii sunt frumoși nu datorită culorii lor, ci a 
modului de a privi lucrurile. Mergând alert în neștire, îmi apar scările în 
față. Oh, acele scări…! 
         M-am săturat să le tot urc, să le cobor și să mă rănesc. Prefer să rămân 
în acest prezent și să mă accept exact așa cum sunt, fără alte ezitări. Trăiesc 
fără să fiu influențată de ceea ce am făcut sau voi face. Sunt aici, în locul 
unde mi-am petrecut tot timpul, casa mea. Am avut surpriza plăcută de a 
descoperi că ușa mea avea culoarea mea favorită, albastru plumburiu, iar pe 
ea scria „Lux in tenebris”. Îmi găsisem lumina din întunericul meu și viața 
mea se schimbase cu totul. 
 Am început să fiu eu, să-mi împărtășesc trăirile și sentimentele și 
să nu regret nici măcar un minut acele suișuri și coborâșuri. Treptele au fost 
cele care m-au motivat să fiu eu. 
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MITROIU ELENA-CELESTINA 
Clasa a V-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Onești  
Prof. coord. Mitroiu Elena-Adina 
 
   Câte o treaptă... 
 

Noapte. Singurele luminițe aprinse erau licuricii. Greierii își cântau 
melodiile line. Ascultam cum vorbea liniștea dureroasă. Purpuriu, negru, 
albastru și roz se împrăștiau pe cer. Apăru Luceafărul.     
  －Luceafăr drag,... am auzit că împlinești vise... 
  －Așa este! zise el. Împlinesc dorințe, dar doar pe acelea adevărate, 
nu copilării. La trei ani, presupun că ți-ai fi dorit să devii o prințesă. Sigur 
nu ți-ar plăcea, protocol și reguli stricte de respectat, intrigi și prefăcătorie, 
rochii pompoase și corsete, baluri superficiale, fișe de completat, stres... e 
mult de îndurat. Plus că, dacă nu știi ce îți dorești cu adevărat, poți să te 
pricopsești cu un vis pe care pur și simplu mintea ta credea că-l vrea. Acum 
spune-mi, ce dorință ai?    
  －Îmi doresc să devin cineva, cântând. 
  －Și de ce ai nevoie de mine pentru a îndeplini asta? 

Acea întrebare m-a pus pe gânduri. Poate că, dacă el împlinește 
dorințe, nu va trebui să sufăr, crezând că nu voi reuși.  
  －Mă gândesc că, dacă îndeplinești tu asta, nu va trebui să sufăr, 
am spus eu.  

 －Trebuie să mărturisesc ceva... Eu nu îndeplinesc dorințe. Sunt 
doar acea micuță parte a unei reușite. Eu doar îți spun că vei reuși, iar tu, 
crezând că eu voi face asta, vei zămisli puterea și, mai important, încrederea 
de a face tot ce ți-ai pus în gând. Te aud în fiecare seară cum cânți, continuă 
acesta, sunt fericit că nu sunt singur noaptea. Sunt prima stea de pe cer și e 
cam plictisitor, fiind cel mai sus așezat pe bolta cerească.   
  －Nu-ți place să fii cel mai sus și cel mai strălucitor?! 

 －De ce mi-ar plăcea? Prea multe laude, prea multe felicitări aduc 
orgoliul. Îmi e frică să nu devin cumva o stea neplăcută. Eu nu vreau să fiu 
ca celelalte, dar nici cea mai strălucitoare...  

 －Aici ai dreptate, nu există învinși, ci doar câștigători.  
 －Desigur, aprobă steaua. 
 －Vorbim aceeași limbă, se pare. 
 －Știi, o stea e ca un cântareț. Prea sus, prea lăudaros. Prea 

strălucitor, prea orgolios. De aceea e bine ca într-o competiție să nu-ți 
dorești să câștigi, ci să te simți bine, împlinit, să-ți descoperi rostul în lume.  
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 －Draga mea, eu am încredere în tine. Te aud în fiecare seară cum 
cânți cu sufletul. Știu că vei reuși. Ar fi păcat să renunți! Ai pierde vocea ta 
și, mai ales, visul tău, la care ții așa de mult...  
  －După câte mi-ai spus, Luceafărule, promit că nu voi renunța! 
Promit solemn că zi de zi voi munci pentru visul meu... sau pentru fericirea 
mea. Pe noaptea viitoare, Luceafăr blând! 

 －Noapte bună, mică visătoare! 
Noaptea se lăsă, ca o imensă pătură neagră de catifea, iar puzderiile 

de făclii strălucitoare acoperiră cerul și inima fetei cuibărite acum ca un 
îngeraș în puful unei pernuțe roz, sub formă de stea. 
 
 
MÎNDRU NICOLETA 
Clasa a IX-a, Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău 
Prof. coord. Temelie Vasilica 

 
   Crime Scene 
 
 Uşa de la intrare scârţâi ascuţit în liniştea ce domina. O fâşie de 
lumină pătrundea prin acea crăpătură, lăsând la iveală nişte pete de un roşu 
închis pe podeaua din acelaşi material cu uşa. Toată cabana era învăluită de 
un iz înţepător, metalic, amestecat cu cel de lemn putrezit. Buricele unor 
degete lungi şi subţiri trec peste una dintre pete. Era sânge, întărit de ceva 
vreme. Sunetul scurt produs de apăsarea întrerupătorului este urmat cu 
rapiditate de pâlpâitul repetat al becului prăfuit ce stătea atârnat de tavan. 
 În intervalele scurte când încăperea era complet luminată, peisajul 
luă contur, amprentele a două palme pline de sânge se aflau pe uşă, pete tot 
mai mari pe podea, unele legate între ele de dâre ce aveau aceeaşi culoare, 
toate ducând în acelaşi punct. Un bărbat cu pielea vânătă, întins pe suprafaţa 
aşchioasă, cu un obiect înfipt la baza gâtului, sub mărul lui Adam. Ochii îi 
erau deschişi iar buzele acoperite de sânge, la fel ca restul părţilor din 
apropiere. 
 Încăperea rămase cufundată în linişte. Niciun sunet nu se rupse de 
pe buzele femeii ce-şi avea privirea fixată asupra lui. Chipul îi rămase ferm, 
iar mişcările i-au fost exacte. S-a lăsat pe vine lângă cadavru, verificând 
pulsul atât la gât, cât şi la încheietură. Era, cu siguranţă, mort. 
      * 
  Palmele femeii se izbiră cu un zgomot puternic de suprafaţa albă a 

mesei, în timp ce ea îşi plecă chipul, fixându-şi ochii glaciali în cei ai 
bărbatului din faţa sa. 
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 – Cât a fost printre noi, v-aţi băgat în toată viaţa sa. Acum, când e 
mort, a venit vremea să mă lăsaţi să mă ocup eu de el, rosti pe un ton jos 
cuvintele acide. 
 – Nu ai pregătirea necesară. Nu vei reuşi să găseşti făptaşul, 
încercă şeful de secţie să o tempereze. În schimb, aceasta îi aruncă un dosar 
cartonat pe masă, urmărindu-l atentă cu privirea. Ochii lui căprui priviră 
câteva momente obiectul, apoi se fixară în ai ei, urmând să-l deschidă. Un 
nod în gât i se formă când văzu pozele clare cu dovezile, împreună cu punga 
în care se afla briceagul scăldat în sângele subalternului său. 
 – Eşti nebună? reuşi într-un final să şoptească, uluit, chiar 
înspăimântat de profesionalismul cu care acţionase cea din faţa lui. 
 Îndreptându-şi coloana şi ridicând bărbia, la fel de impunătoare 
precum fusese cel ucis, deşi cu mult mai scundă, îi răspunse tranşant: 

 – Crezi că m-aş mai fi căsătorit cu el, dacă eram normală? 
     * 

 Sunetul clar și apăsat al telefonului se sparge furios de pereți, 
reverberând în întreaga încăpere. Bassul puternic și chitara furioasă nu 
făceau decât să-i accentueze bătăile inimii ce pompa furioasă ca după o 
doză de adrenalină injectată brutal. Părul ondulat, având un amestec ciudat 
și neuniform între niște nuanțe spălăcite de albastru și verde, era scurt până 
la umeri, în scări, încadrând perfect chipul ei aspru, întunecat de 
încruntătura dintre sprâncenele șaten-roșcate. 
 Ochii au început să sclipească inuman la vederea șirului de cifre. 
Cu o mișcare lipsită de grație, cuprinde aparatul între degetele lipsite de 
frumusețea caracteristică unui femei, din vina pielii roase în jurul unghiilor 
tăiate aproape până la carne. 
 – Doamnă Moore? se aude o voce feminină de la celălalt capăt. 

 – Eu sunt. Ați reușit să vă amintiți ceva? 
 Era în mod clar una dintre vecinele din zona cabanei unde își 
găsise soțul ucis. Își simțea plămânii arzând, îngreunați de o apăsare 
dureroasă a pieptului, întețindu-i respirația, ceea ce provocă un nou val 
animalic de adrenalină. 

– Am văzut o siluetă cu două zile înainte să veniți dumneavoastră, 
aproape de ora 7. 
 Văduva privi panoul plin de indicii și inscripții înșirate pe peretele 
camerei. Plimba cu atenție un creion pe coala albă, făcând linii întrerupte și 
notând diferite lucruri. În ochii ei ce sclipeau inuman, contrastând puternic 
cu chipul sumbru, parcă se puteau vedea imagini derulându-se. Avea 
presentimentul că urma să descopere ceva crucial pentru dezlegarea cazului. 
Brusc, degetele ei se opriră, cu mina tocindu-se pe carton din cauza 
presiunii aplicate. 
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 – La 7? repetă pe un ton schimbat, crezând că a înțeles greșit. 
 Asta era cu aproape 3 ore înainte de lăsarea întunericului. 

 – Da, confirmă vecina. A bătut la ușă. Nu am putut distinge foarte 
bine ceea ce se întâmpla, dar soțul dumneavoastră a deschis ușa. Cei doi 
păreau prieteni. 

 – Ați mai remarcat ceva? 
 Un moment de tăcere. 
 – Silueta era mai scundă decât soțul dumneavoastră. 

Inspirând adânc, femeia închise ochii în încercarea de a se agăța de 
aceste detalii. 

– Akuma, rosti brusc vecina respectivă, înlăturând tot aerul formal 
în care era învăluită conversația, întrerupând brusc amalgamul ei de 
gânduri. S-ar putea să știu pe cineva care te poate ajuta. Însă e periculos. 

– Doar spune-mi, rosti ferm. Nimic nu avea să o oprească din a-l 
găsi pe criminalul soțului ei. 
    * 
  Nu era cartierul ei. Orașul ei, strada ei. Nu era nici măcar anul ei, 
dovadă că prezența ei acolo nu avea ca explicație dorința de a se juca cu 
ceilalți copii, ci găsirea unui criminal ce i-a ucis soțul. Oricât de mult ar fi 
arătat acel cartier precum cel în care a crescut, în ciuda faptului că nu era 
același, nici ca loc, nici ca perioadă de timp, nu era cartierul ei. Nimeni nu 
mai avea să fugă speriat la ea, țipând „Akuma, Akuma!” și trăgând de 
pantalonii ei rupți, speriat de ceilalți copii și cerând mut protecția ei, 
dreptatea ei. Nu mai avea să dea nimeni înapoi pentru că ea e Akuma. Nu 
știa pe nimeni și nimeni nu o știa pe ea. 
                                     * 

– Nu ai nicio dovadă, rosti calm tânăra agentă. 
Ochii ei negri erau la fel de ilizibili ca întotdeauna. Mereu acel abis 

întunecat se manifesta precum un scut, un zid de nepătruns în spatele căruia 
stă sufletul ei, departe de toate pericolele ce l-ar putea ameninţa. Pielea albă, 
slab colorată, era fină precum o pânză a unui pictor. Chipul ei nu făcea 
excepţia, trăsăturile părând pictate cu cea mai subţire şi fină pensulă, de 
teama stricării capodoperei de un echilibru ce-ţi tăia răsuflarea. Părul lung 
se asemăna cu o mare învolburată sau, mai degrabă, cu un cer furios, având 
o combinaţie neclară între un albastru deschis, aproape spălăcit, şi un gri în 
nuanţa cenuşii. 
 Cu toate acestea, Akuma nu dădu înapoi, ci din contra. Îşi plimbă 
degetele aspre pe obrazul celei mai tinere, coborând pe maxilar şi ridicându-
i chipul, odată ajunse sub bărbie. Ochii albaştri sclipiră de focul răzbunării, 
fixaţi pe cei reci şi lipsiţi de orice fel de remuşcare. 
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 – Feng, eşti cam impertinentă, nu crezi? ieşiră vorbele joase, 
îmbibate într-un amuzament acru, iritant. Ştiu exact cum a decurs crima.  

Akuma se dădu câţiva paşi înapoi, luând dosarul de pe masă.  
 – Motivul pentru care încă nu a fost găsit criminalul este că tu 
investighezi acest caz. Tu l-ai ucis, prin urmare, de ce ai vrea să se afle cine 
l-a omorât? De aceea nici măcar nu ai dus briceagul la o analiză a 
amprentelor. Un râset plin de batjocură îi părăsi buzele tinerei cu păr 
cenuşiu. 

– De ce aş folosi un amărât de briceag, când am un pistol? Nu are 
logică! 
 – Tocmai de aceea, îi tăie vorbele cu răceală, înăbuşindu-i 
amuzamentul. De ce ar folosi agenta Kira Feng un briceag? Ca să nu o 
bănuiască nimeni. Te-ai dus la cabană tocmai pentru a-l ucide. Ştiai că va fi 
acolo în acea zi, fiindcă îşi luase liber, spunând că va merge să se relaxeze 
pentru câteva zile.  

– E ridicol! De ce l-aş fi ucis? Îmi era coleg, împărţeam cazurile, 
ţineam la el! 

– Tocmai de aceea. Ai fost îndrăgostită de el dinainte să se 
căsătorească cu mine. De asemenea, voiai o mărire de salariu, însă soţul 
meu îţi stătea în cale, deoarece era mai bun decât tine. Voiai răzbunare, aşa 
că l-ai ucis. 
 Akuma deschide dosarul şi aşază nişte foi înăuntru, după care îl 
înmânează şefului.  

 – Uite-ţi şi ultima piesă din puzzle! 
Testele ce afirmau că amprentele erau ale Kirei. Inspirând adânc, 

bărbatul îşi fixă privirea pe cea a agentei. 
– Kira Feng, eşti acuzată de crimă cu premeditare. Arestaţi-o! 
 

 
MÎȚĂ MARCELA 
Clasa a XI-a, Colegiul Național „Al. I. Cuza”, Galați 
Prof. coord. Chrihană Elena Luminița 
 
   În dâra amurgului 
  
 Explozia fusese infernală. Pentru un moment, aș fi vrut ca totul în 
jurul meu și în viața mea să se dezintegreze în particule minuscule, să 
explodeze și să dispară. În preajmă, oamenii purtau negru și aveau fețele 
întunecate. Când ajungi la o anumită vârstă, începi să te obișnuiești cu 
înmormântările, iar oricât de sumbru ar suna, începi să fii și imun la ele. 
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Mergi ca la oricare ceremonie, și gata! Ce-i drept, nu ar trebui să fiu eu cea 
care vorbește, asistam la propria-mi înmormântare, până la urmă. 
 Mă așteptam să fiu mai empatică, mai sensibilă cu cei dragi, dar 
nu. Nu știam cum ar trebui să mă simt. Evident, nu îmi plăcea să mă uit la 
oamenii care plâng, însă nu îmi părea rău. Era un sentiment de eliberare, de 
parcă asta tot așteptam de când mă născusem. Era straniu. M-am apropiat de 
sicriu și am început să mă privesc. Eram palidă și aveam părul alb. 
Zâmbetele pe care le-am oferit de-a lungul anilor se vedeau pe fața mea. 
Buzele pe care obișnuiam să le colorez în  roșu aprins erau reci și albe, iar 
mâinile care au fost ținute ani întregi încrucișate erau tipic împreunate.  
 Ieșisem din capelă. Aerul era cald și greoi. Cele 3 ore petrecute 
printre plânsete și încurajări fuseseră oribile. Trecusem pe lângă curtea 
bisericii, ducându-mă pe un drum fără întoarcere. Parfumul trandafirilor mă 
purta încet-încet înapoi în timp, până la o evocare tranzitorie a vremurilor 
de mult apuse. Casa în care obișnuiam să stau avea două etaje. Ferestrele de 
lemn erau deschise, dezvăluind draperiile albe dinăuntru; fluturau de fiecare 
dată când briza nopții de vară ce se apropia se făcea simțită. O grădină mică 
și veselă, cu margarete, fusese mereu amenajată în fața casei și, deși, 
evident, odată fusese planificată cu grijă și iubire, acum era plină de 
buruieni. 
 Oamenii spun că „acasă” nu este un loc, ci un sentiment. Inima 
mea mereu a ales acest drum, totuși. Interiorul casei era vesel și modern. 
Poze cu familia și prietenii mei stăteau atârnate cuminți de pereții holului. 
În fața mea se vedeau scările ce duceau spre al doilea etaj, iar lângă scări era 
o cameră mai mică ce făcea tranziția dintre hol și bucătărie.  
 Am început să urc scările, amintindu-mi de fereastra care privea 
surâsul apusului. Cu urcarea scărilor, am început să-mi amintesc de primii 
ani din viață. Ce înainte îmi era imposibil de vizualizat, acum puteam vedea 
mai clar ca niciodată. 
 Mama mea niciodată nu și-a dorit copii, însă mereu mi-a spus că eu 
am fost surpriza ei preferată. Într-un spital al cărui nume este irelevant, într-
o după-amiază de toamnă ploioasă, apăream eu. De când eram copil, rudele 
mă complimentau în legătură cu ochii mei de cristal și mă invidiuau pentru 
genele lungi. Am fost un copil frumos, iar frumosul este mereu răsplătit, fie 
că este corect sau nu.  
 Era o zi minunată de primăvară, genul de zi în care copiii erau mai 
mult decât încântați să alerge fără jachete. Mă dusesem la casa vecinilor, 
căci leagănul doamnei Elisabeta era nou, făcut din lemn de brad și decorat 
cu fel de fel de ornamente din metal. Cu ale mele picioare de aproape 5 ani 
încercam să mă înalț din ce în ce mai sus, așa încât să ating cerul, să fiu 
deasupra tuturor. Părul îmi sălta înapoi, iar razele soarelui îmi atingeau 
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chipul. Nu îmi pot aminti cum am căzut, însă durerea din genunchiul meu 
era insuportabilă. Lacrimile începuseră să-mi curgă pe obraji, iar doamna 
Elisabeta se grăbise să ajungă la mine, să-mi șteargă lacrimile și să mă ducă 
în casă. Acolo, am fost spălată și mi s-a zis să aștept. Patul prea mare al 
proprietarei era confortabil, decorat cu perne pufoase și colorate. Pe măsuța 
de lângă pat era așezată poza unui bărbat vesel. Femeia apăruse cu o rochiță 
albă din dantelă și mă pusese să o îmbrac. Uitasem de căzătură și admiram 
țesătura moale, lacrimile deja uscându-se pe fața mea. Am păstrat rochia 
aceea mult timp după ce nu îmi mai venea, lăsând-o pe un umeraș alături de 
hainele de școală. 
 Fiecare treaptă îmi provoca o nouă amintire, făcându-mă să devin 
nostalgică. Șotron, cu cretă colorată furată și soarele bătându-ne în ochi, așa 
ne petreceam fiecare vară împreună. Fără calculatoare sau televizoare; 
desenam pătrate pe strada prăfuită și le numerotam. Era ușor să găsești 
pietre și bețe, iar noi eram nevoiți să devenim creativi cu ele. Glumele 
noastre au devenit din ce în ce mai elaborate și din ce în ce mai răutăcioase 
cu trecerea timpului. Trupurile noastre au crescut, iar mințile noastre s-au 
ascuțit, strada s-a murdărit mai mult; dar creta mereu a rămas furată, iar 
pietrele întotdeauna au fost gratis. 
 Începutul școlii a fost o schimbare radicală pentru mine. Prietenii 
cu care obișnuiam să stau au dispărut, fiecare fiind închis în casă pentru a 
face obișnuitele teme. Nu am fost niciodată bună la școală, iar pe parcursul 
anilor, asta a devenit o povară tot prea grea pentru mine. Colegii mei puteau 
calcula mult mai repede decât mine, iar timpul nu părea niciodată de ajuns 
în testări, așa că am ajuns să fiu bătaia de joc a lumii, cel puțin a colegilor 
mei. 
 Unul din primele lucruri pe care mi le amintesc în legătură cu 
Andrei este faptul că stătea în ultima bancă, mereu bătând în bancă cu 
pixurile și creioanele. Obișnuia să împingă scaunul fetei din fața lui, iar de 
fiecare dată când aceasta se întorcea să îl mustre, el îi zâmbea larg, ca un 
clovn. Mereu am admirat abilitatea lui de a fermeca oamenii. În clasa a 
șaptea acesta m-a invitat în oraș. Eram entuziasmată și fericită că un băiat 
își arată interesul față de mine, în sfârșit. Am fost decepționată când acesta 
venise cu mai mulți oameni pentru a râde de faptul că eu chiar credeam că 
cineva s-ar uita la mine. Nu eram numai proastă, ci și fraieră. 
 Obișnuiam să cred că adolescența este minunată, fără griji și doar 
plină de amintiri. Erau numeroase nopți în care auzeam gălăgia făcută de 
părinții mei, încercând din răsputeri să ignor cuvintele de ură pe care și le 
rosteau. Mama țipa, el țipa și nimeni nu se înțelegea. Mama începea să 
plângă, iar el pleca. Eu îmi afundam capul în pernă, promițându-mi că eu nu 
voi fi așa, că voi iubi și că voi înțelege. 
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 Prima gură de alcool fusese ciudată, gustul ei arzându-mă pe gât, 
dar făcându-mă să vreau mai mult. Se spune că doar prima dată e mai greu, 
iar după aceea devine ușor. Așa a și fost. Adoram petrecerile unde era 
alcool și puteam dansa. Veneam târziu, încercând din răsputeri să mă 
ascund de părinții mei. Simțeam că eram în vârf, că nimeni nu mă putea opri 
și că eram nemuritoare. Îmi simțeam viața perfectă. 
 Mi-a luat 4 ani să am încredere din nou, dar mă îndrăgostisem. Mă 
îndrăgostisem de niște ochii verzi și un păr cârlionțat, de o voce superbă și o 
personalitate rară. Mereu se arată partea bună a iubirii, partea care te face un 
om mai bun și mai empatic, însă dragostea poate fi insuportabilă câteodată. 
Cu trecerea timpului, am devenit geloasă și paranoică; am ajuns să creez 
certuri inutile, învinuind persoane inocente. Dragostea a fost dură și 
meschină, însă el avea grijă de ea pentru amândoi, în unele momente. 
 Și mi-am părăsit familia. Într-un moment de nebunie totală am 
plecat și m-am răzbunat pe mine când am promis familiei că nu o să mă mai 
vadă vreodată. Am plecat în lume. Am străbătut orașe și țări cu iubirea de 
mână. Am cunoscut oameni și mi-am deschis orizonturile. M-am îndrăgostit 
a treia oară. M-am îndrăgostit de cer și de apusurile în culori vii. Am 
devenit mamă și mi-am format o familie. 
 Am pierdut și am fost tristă... Am realizat prea târziu că nu trebuia 
să plec de lângă unele persoane, că cei puternici stau, nu uită. Am învățat să 
apreciez mai mult oamenii din jurul meu și să fiu mai atentă.  
 Urcând ultimele trepte am realizat ce repede trecuseră anii. Poate 
cel mai repede trecuseră cei pe care nu mi-i dedicasem mie, ci familiei 
mele. Am învățat pe tot parcursul vieții și am iubit cu toată inima. 
 Chiar și după ce îmi văzusem viața; greșelile, uitările, despărțirile, 
certurile; eu eram fericită. Împăcată cu gândul că ultima mea amintire de pe 
Pământ va fi cea a unui apus de vară. Stăteam și admiram. Voiam să nu uit 
granița unde cerul atingea Pământul. Scânteile ce aprindeau cerul curgeau, 
în timp ce gloria paradisului cobora mai departe de cusătura lumii. Mă 
uitasem la umbra din spatele meu, priveam cum încet aceasta se apropia de 
picioarele mele. Doar câteva dungi luminoase rămăseseră pentru a semnala 
trecerea timpului. Soarele a apus. Timpul meu s-a scurs în dâra amurgului. 
Dar al tău? Ce faci cu el? 
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MORARU JACQUELINE AIMEE 
Clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Onești 
Prof. coord. Mitroiu Elena-Adina 
 

Am învățat să urc 
 

Sunt singură și tristă pe strada pustie și mă întreb mereu: de ce? De 
ce? E o simplă întrebare retorică, pentru că eu știu răspunsul, e acolo, în 
adâncul sufletului meu. Și eul din mine strigă cu putere ca mintea să audă și 
să înțeleagă. 
 －Pentru că ai fost mândră, răutăcioasă cu cei din jur, chiar 
vanitoasă, pentru că în ultimele luni era doar lauda că ești cea mai și cea 
mai, ceea ce nu erai, de fapt. Credeai că ești centrul universului doar pentru 
că ai mușcat din mărul succesului și ai reusit să obții cel mai bun clasament 
la olimpiade, deși nu ai mai mult de 11 ani și ai absolvit clasa a IV-a. Ai 
uitat că în spatele succesului tău au stat ani de muncă alături de părinții care 
au fost mereu alături de tine, dar de care ai uitat în ultimele luni să mai 
asculți, pentru că „erai cineva”. Tu știai totul, tu tratai totul cu 
superficialitate, tu nu mai ascultai de nimeni și de nimic, pentru că erai 
„olimpica”. Dar a venit și ziua în care ai dat examen pentru intrarea la 
colegiu și „surpriza” a fost dezamăgirea când ai văzut că ești prima 
respinsă...  

– Știu, i-am dezamagit pe ai mei, pe cei dragi mie, pe dna 
învățătoare și pe profesorii care mă doreau la colegiul lor pentru că aflaseră 
de rezultatele mele. Aud și acum replica mamei: „Ai urcat cu greu, atâta 
amar de vreme, treaptă cu treaptă, și acum ai coborât două deodată. Așa se 
întâmplă în viață”. 

Merg haotic spre nicăieri și lacrimile curg șiroaie pe obraz. Vreau 
să uit de tot, să cred că a fost un vis urât din care va trebui să mă trezesc. 
Odată cu mine parcă a început și cerul să plângă. Alerg fără să știu spre ce 
mă îndrept. În fața mea o clădire veche, impozantă, o bijuterie arhitectonică 
barocă, Biblioteca Județeană. Pentru câteva clipe rămân înmărmurită ca 
statuia lui Ovidiu din centrul Constanței. Îmi spun în minte: 

－Vreau să scap de mine, de lume asta reală și mâna inertă apasă 
aproape inconștient clanța ușii mari din lemn masiv. Scârțâitul ușii și ecoul 
pașilor mei pe mozaic mă trezesc la realitate. Calc ușor de parcă aș vrea să 
nu mă audă nimeni și gura mi se deschide de uimire privind podelele de 
marmură, frescele care decorează boltele cu imagini din diferite domenii ale 
cunoșterii. Locul emană un aer maiestuos și rafinat. În fața-mi, o ușă masivă 
din lemn cioplit pe care scrie simplu: „Sală de lectură”. Nu am mai fost 
niciodată într-o bibliotecă și deci nici într-o sală de lectură. Am deschis 
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timidă ușa și am descoperit o lume nouă, de fapt aș putea spune un loc în 
care trecutul se îmbină perfect cu prezentul. Pereții înalți și reci de piatră 
erau decorați cu rafturi de lemn cioplit pe care stăteau aranjate manuscrise, 
cărți vechi și noi. Și, de parcă doreau să fie protejate de cititorii însetați de 
cunoștere, în fața lor erau  balconașe din lemn de trandafir. Eram fascinată 
de frumusețea locului când, deodată, liniștea a fost tulburată de sunetul 
pașilor doamnei bibliotecare, care s-a apropiat ușor de mine și m-a întrebat: 

－Unde vrei să mergi azi, draga mea? În lumea basmelor sau a 
poveștilor?  

O priveam nedumerită, de parcă nu înțelegeam ce vrea să spună. 
Mi-a zâmbit și a șoptit: 

－E pentru prima oară când vii la noi, la bibliotecă?  
Aveam niște emoții că nu mai puteam scoate niciun sunet, așa că 

am încuviințat doar dând din cap. Ea a zâmbit și m-a poftit la o călătorie în 
lumea cărților. Ridicând degetul de la mâna dreaptă și lipidu-l de buze în 
semn ca totul să se desfășoare în liniște, cu mâna stângă m-a luat de umeri și 
am început să stăbatem sala aceea mare, rece dar însuflețită de autori, 
personaje și lecturanți. Pereții erau plini de cărți aranjate pe specii literare, 
pe autori, pe domenii, pe anii apariției, criterii, criterii și iar criterii. 

－Astea sunt rafturile cu cărți pentru copii, spuse doamna 
bibliotecară, arătând spre un perete.  

－Doamne, ce multe sunt! Nu pot să număr rafturile până sus, sus. 
Așa de multe doar pentru copii? Priveam mirată și totodată încântată când 
deodată privirea mi-a rămas ațintită la o scara. O scară?! De ce? Și 
răspunsul nu a întârziat să apară. 

－Uite, vezi cărțile de pe raftul de jos, de la bază? Sunt cărți de 
povești cu desene destinate copiilor de 6-7 anișori. Pe măsură ce ei cresc și 
îndrăgesc lectura, iar setea de cunoaștere sporește, încep să caute cărțile de 
pe raftul următor, cu basme, povești cu prinți și prințese, poezii ce au ca 
temă necuvântătoarele care le-au fost primii tovarăși de joacă. Dar pentru a 
ajunge fizic la ele, trebuie să urce o treaptă pe scară, iar pentru a le înțelege, 
trebuie să urce treapta înțelegerii și a cunoașterii. 

－Astăzi, ce carte vrei să citești? mă întreabă doamna bibliotecară. 
－Basme populare românești. 
－Bine, du-te și ia-o singură, iar eu te înscriu ca cititor, în baza de 

date. 
－Aveți și calculator aici? am întrebat mirată. 
－Da, e locul unde trecutul, prezentul și viitorul se întrepătrund. 
－Cum? Nu înțeleg! 
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－Simplu. Urcând câte o treaptă, cunoști ce au scris înaintașii tăi, 
modul lor de a gândi, de a visa, de a concepe, de a scrie ce au descoperit, le 
îmbini cu ceea ce tu ai dobandit, evoluând și, dacă poți, trasezi urmașilor tăi 
o nouă traiectorie. 

O ascultam și realizam că biblioteca nu este doar un depozit de 
carte, ci un templu de spiritualitate în care, dacă vrei să părunzi, urci treaptă 
cu treaptă spre o evoluție spirituală și culturală. 

Toată vara am venit la bibliotecă și, de când am început școala, 
timpul liber mi-l petrec tot în bibliotecă. Am trecut de la basme și povești la 
cărțile de aventură ale lui Jules Verne, Mark Twain, Oscar Wilde, Charles 
Dickens, Daniel Defoe. Acum citesc piesele de teatru ale lui Caragiale și 
William Shakespeare. De când am venit la bibliotecă, știu că am urcat două 
trepte pentru a ajunge la carte și patru trepte în evoluția mea ca om.  

Știu, de asemenea, că nu mă caracterizează mai deloc modestia... 
A! Era să închei fără a vă spune că nu mai sunt acel copil trist și 

dezamăgit de la începutul povestirii. De ce? Fiindcă doamna director de la 
colegiu m-a anunțat că mă va primi, după retragerea a doi copii ce au părăsit 
orașul cu părinții lor. Și, pentru că mi-a fost întinsă o mână pentru a mai 
urca o treaptă și am simțit și gustul amar când am coborât o treaptă, mi-am 
propus să privesc mereu înainte cu încredere și speranță și să încerc să urc, 
oricât mi-ar fi de greu, dar să urc treapta! 

 
 
MURĂRAȘU ILINCA SIMINA 
Clasa a VII-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Onești 
Prof. coord. Mitroiu Elena-Adina 
 

Experiențe-treaptă 
 

Mereu am putut afirma că sunt un copil bun. Nu perfect, ci bun. 
Însă, dacă cineva mă lăuda, roșeam și negam faptul că am rezultate foarte 
bune la școală. Nu de mult timp, am absolvit ciclul primar... clasa a patra. 
Aveam de ales ori îmi continuam drumul până în clasa a opta la aceeași 
școală, ori încercam a intra la un liceu foarte apreciat din oraș.  

－Hai! Dai doar un test, dacă intri, intri, dacă nu, asta este, îmi 
spuneau părinții.   

Pe de o parte, îmi doream să demonstrez că merit un loc acolo, că 
părinții mei nu au investit timp și răbdare în mine degeaba, pentru a-i 
dezamăgi. Pe de altă parte, însă, lăsam în spate o întreagă comunitate. 
Comunitate care nu de multe ori m-a susținut sau încurajat, dar la care am 
ținut enorm.        
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 Am ajuns și în sala de examen, cu foile în fața ochilor, în cele din 
urmă. O clipă mi-am sustras ochii din foiala literelor și m-am gândit... 
Voiam să mă sabotez, să scriu niște bazaconii doar pentru a rămâne cu mica 
familie pe care am întemeiat-o. Dar, de ce aș face asta? Ei cu siguranță nici 
nu ar încerca așa ceva pentru mine, mica tocilară, introvertita. „Dacă aș 
trece testul, îmi spun, voi putea demonstra că nu sunt ceea ce cred alții. Voi 
putea să-mi construiesc o lume nouă, unde ceilalți să mă placă pentru ce fac 
și pentru cum sunt.” Da, eram considerată o ciudată, abia atunci am realizat, 
prea târziu să îmi mai pot cere iertare. Să-mi cer iertare? Așa sunt eu, uneori 
prea mărinimoasă, alteori prea plină de ură... Ce personalitate bipolară am! 

Ies din clasa unde am susținut testul, împreună cu alți poate 
cincizeci de copii. Am făcut tot ce am putut, de acum... nu mai depinde de 
mine. Nu pot explica emoțiile prin care am trecut, teama că nu voi intra și 
că voi rămâne același copil retras, când eu eram mult mai mult de atât. Nu 
stau foarte departe de acest liceu, ci la doar cinci minute de mers pe jos. 
Vizitam geamurile colegiului din douăzeci în douăzeci de minute, până 
când, naveta mea a fost întreruptă de un domn înalt, robust, ce a lipit o foaie 
brodată în negru cu cifre pe ușa principală. Ah... fiecărui elev îi corespundea 
un cod, o enumerație ciudată. L-am sunat pe tata și i-am spus să vină foarte 
repede la școală. El memorase „numele” meu. Într-un final ajunge și începe 
să urmărească cu degetul arătător toată lista, de sus până jos. Se oprește la 
ultimul, se întoarce să-mi vadă fața și iar începe aceeași mișcare rectilinie. 
Nu eram în primii treizeci, primii ce aveau să intre. Am început să plâng pe 
scările liceului. Tata scoate foița pe care doamna secretar i-a notat codul și 
începe iar să se uite.       
 －Laura, a fost doar o eroare! Ești în primii zece, îmi spune, cu 
glasul aproape tremurând.  Îmi șterg lacrimile de tristețe, dar încep să plâng 
de fericire. Nu a durat mult până când foștii mei colegi, așa-zisele mele 
prietene au aflat și au început să arunce cu vorbe, probabil neînțelegându-mi 
realizarea.  Ce evoluție dubioasă... parcă ieri îi ajutam la teme și le explicam 
anumite lucruri, astăzi uitând de tot ce am făcut pentru ele, ei.   

 
Septembrie 2016       
Am ajuns în clasa a șasea... îmi place aici, oamenii sunt extrem de 

prietenoși, între toți colegii existând o confruntare continuă. Mereu am fost 
de părere că în viața asta trebuie să ne remarcăm prin ceea ce ne face unici. 
Am cunoscut-o pe Maria, noua mea colegă de bancă, un viitor pianist 
veritabil, care avea o întreagă lume înaintea-i. Datorită ei, am început să mă 
întreb... eu ce știu să fac? Nu pot îmblânzi niciun instrument, chiar dacă am 
încercat în repetate rânduri. Cât despre voce... un subiect închis de mult cu 
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lacătul... Ce știu eu să fac? Îmi place la școală, e de ajuns, cred. Și... din 
momentul acela avea să se construiască treptat, treptat o poveste...  

 
Mai 2018      

 Aud, ca în fiecare noapte, ceasul care țipă din hol de douăsprezece 
ori. Nu dorm, pentru că mai am de făcut niște exerciții pentru olimpiada de 
fizică, o compunere și un proiect. Știu să îmi ordonez timpul, dar în ultima 
vreme nu mai pot. Toți mă întreabă dacă am vreo problemă, dacă m-am 
certat cu cineva, dar eu rămân în universul meu paralel, posomorâtă, 
obosită, cu tot cu cearcănele mele.     
 Am dat olimpiada. Am știut absolut tot. Sper să iau un punctaj bun. 
Până la afișarea rezultatelor, nu îmi amintesc absolut nimic  din ce am făcut, 
probabil am dormit sau m-am uitat la televizor. Cert este că am luat cel mai 
mare punctaj și m-am clasat pe prima poziție. Munca nu a fost în zadar, iar 
odihnirea, nici pe departe degeaba. Familia și ceasul au fost primii care m-
au felicitat, după doamna profesor care a început să plângă de fericire. 
 Următoarea zi, doi colegi m-au felicitat pentru reușită, restul, nici 
măcar un sunet. Mă simțeam penibil, să știu că prietenii nu mă observă și nu 
mi admiră succesul. Un simplu „Bravo” nu ar fi stricat. Am venit de la 
școală, am mâncat și am aprins televizorul pe postul local. Doamna profesor 
mi-a atras atenția că e posibil ca reușita mea să se observe la nivelul 
orașului, fiind primul copil care a luat locul 1 la Olimpiada Națională de 
fizică din ultimii 19 ani. Am urmărit cu atenție fiecare știre în parte, chiar și 
publicitățile. Nimic, nema, zero. Numai observații pe baza furtului, a 
modificării din parlament și noile fabrici de lenjerie intimă care se vor 
deschide în oraș. Mă simțeam stupid să văd că nimeni, în afară de 7 oameni 
nu îmi apreciază munca. Mă simțeam rușinată de faptul că lenjeria intimă 
este mai importantă decât reușitele unor elevi, a unor tineri care își 
construiesc viața.       
 Și-așa am început treptat să scriu, evoluând pe zi ce trece, de data 
asta nemaiinspirându-mă de la ceas, ci din propria viață, scriind despre 
oameni, tipuri de oameni și lucruri revoltătoare în privința oamenilor. Măcar 
lucrările mele au fost apreciate. Câteodată, când subconștientul meu nu vrea 
să doarmă, mă întreb „Chiar trebuie să existe oameni care să ne facă unici, 
să ne ridice capetele de la pământ? Noi suntem incapabili?” 
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POPA DIANA-ELENA  
Clasa a IX-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Mocanu Ramona 
 

Treptele cerului 

 
Nu știu cum am ajuns aici, 
Dar în calea-mi se arată 
Un drum puțin șerpuit 
Din trepte. 
Totu-i alb și frumos, 
Iar printre crengile îndrăznețe 
Ale copacilor stufoși, 
O rază de soare mă mângâie. 
 
Încep să urc. 
Văd cum norii 
Se plimbă nestingheriți  
Deasupra mea 
Și simt o adiere fină 

A vântului care 
Distruge tăcerea 
Locului atât de timid. 
 
Într-un punct, 
Scara s-a întrerupt, 
Câteva trepte lipsind din drumul 
Ce mă ghida către nesfârșit. 
Atunci am rupt o bucată din 
inimă 
Și am transformat-o într-o 
treaptă, 
Astfel continuându-mi drumul 
Către viață. 

 
 
PRISECARU ILINCA 
Clasa a X-a, Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
Prof. coord. Dinu Narcisa 
 

Tu, Enigmă… 
 

Tu iar îmi spui că am greșit, 
A nu știu câta oară.. 
Explică-mi! Tăcerea ta îmi pică 
Perpendiculară. 
 

Mi-ar trebui o mie una nopți 
De înmulțit cu două rădăcini egale 
Și-o ecuație de gradul doi  
Între intervale  
Să te îndoi… Să te pricep. 
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De-ar fi să fii tu iar 2π 
Aș ști... ești fericit 
Dar ești acum un singur π 
Căci iar te-ai împărțit  
 

Și te privești fiind cifră  
Singură… impară 
Te lepezi azi de algoritmi 
Cânți mâine la chitară. 

 
Eu în zadar te-am calculat 
Privesc înspre clepsidră, 
De-ai fi măcar infinitatea, 
Dar ești mulțimea vidă… 

 
 
PUIU TEODORA GEORGIA 
Clasa a X-a, Colegiul Naţional ,,Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Casian Ionela Alina 
 

Ultima treaptă 
 

 O pasăre gureșă îmi ciripește la urechea dreaptă. Deschid cu greu 
ochii și îmi dau seama că lenevesc pe pământul umed. Mă ridic în picioare 
să analizez o clipă tot ce se află în jurul meu. Pare să fie un parc, dar nu îmi 
amintesc să fi trecut vreodată prin acest loc. Flori parfumate, soare arzător. 
Caut cu privirea o bancă pe care să stau. Grăbesc pasul și dau să mă așez. 
 – Hei, tu de acolo, stai pe loc! O voce de bărbat cam de aceeași 
vârstă cu a mea se aude furtunos. 
 – Bună, am spus emoționat. 
 Bărbatul s-a apropiat gâfâind de mine, cu cravata deranjată și 
cămașa ușor boțită. În mână își ține sacoul, iar pantofii asortați perfect sunt 
plini de noroi. Chiar și așa, e îmbrăcat cu mult mai bine față de mine care 
port același tricou vechi și aceiași pantaloni rupți. 
 – Unde mă aflu? De ce și cum am ajuns aici? reluă bărbatul. 
 Nu știam ce să-i răspund. Dacă mă gândesc mai bine nici eu nu știu 
ce caut aici. Ultima dată stăteam zgribulit sub un pod. O, nu... unde sunt? 
Cum am ajuns aici? 
 – Nu... nu știu. Nu seamănă deloc cu parcurile în care îmi duc 
traiul. 
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 – De ce sunt într-un parc? izbucni dintr-o dată acesta. Acum două 
ore eram în mașină în drum spre birou, cum am aterizat aici? 
 - Nu știu... Dar îmi pare bine să te cunosc. Eu sunt Marco, mă 
prezint și îi întind prietenos mâna. Bărbatul mustăcește, vizibil deranjat. Mă 
analizează din cap până-n picioare, apoi zice, lăsându-mi mâna întinsă în 
aer: 
 – Austin! 
 Evident. Cum era să uit? Niciodată un om de clasa lui nu va da 
mâna cu unul ca mine. În tot acest timp, un alt bărbat îmbrăcat în alb s-a 
apropiat de noi. Ne-a zâmbit jucăuș, apoi s-a prezentat: 
 – Mi s-a spus că trebuie să ajungeți. Marco, Austin, eu sunt Petru. 
 – De unde știi cum mă cheamă? Și cine ți-a spus că trebuie să 
venim? Nici măcar nu știm unde suntem! exclamă Austin. 
 – Ei bine, eu știu. Și sunt aici să vă ajut să vă găsiți calea, dar mai 
întâi trebuie să îmi răspundeți sincer la câteva întrebări. 
 „Ce omuleț ciudat e Petru!” îmi spuneam, iar el m-a privit amuzat, 
ca și cum ar fi știut exact ce gândeam. S-a apropiat apoi de Austin. 
 – Austin, ce ești în viața de zi cu zi? 
 – Sunt om de afaceri. Am o mare influență oriunde mă duc, spuse 
mândru acesta. 
 – Îți ajuți prietenii aflați în nevoie? 
 – De fiecare dată. Eu am fost și voi fi mereu persoana pe care se 
pot baza. 
 – Ai furat vreodată? 
 – Niciodată. Sunt un om cinstit și respectabil. Mi-ar fi rușine să fac 
asemenea lucru. 
 – Ai inima inundată de iubire sau de ură? 
 – Sunt foarte sigur că iubirea este cuvântul care mă caracterizează 
cel mai bine. 
 Petru termină și se întoarce calm spre mine: 
 – Marco, ce ești în viața de zi cu zi? 
 – Eu... sunt omul străzii, spun eu rușinat. 
 – Îți ajuți prietenii aflați în nevoie? 
 – Nu prea am prieteni, dar am îngrijit un cățel bolnav care mi-a 
devenit amicul cel mai apropiat. Faptul că amândoi suntem singuri pe lume 
ne-a făcut să rămânem împreună și la bine, și la greu. 
 – Ai furat vreodată? 
 – Da. Ultima dată am furat o pâine întreagă și am împărțit-o cu 
tovarășul meu de soartă, ascunși de ploaia rece sub un pod. 
 – Ai inima inundată de iubire sau de ură? 
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 – Când mă uit la câinele meu, inima îmi e plină de iubire. Dar se 
umple foarte ușor cu ură când mă gândesc că eu niciodată nu am să fiu iubit 
(bine, în afară de cățelul meu). 
 După ce am sfârșit ce aveam de spus, împreună, atât pământul, cât 
și cerul s-au cutremurat. Niște trepte infinite ce duc, cel mai probabil, spre 
un abis negru îl forțează pe Austin să coboare și să tot coboare. Treptele 
sunt putrezite, unele sunt fierbinți de la flăcări, iar altele abia se mai țin să 
nu se dezmembreze cu totul. Austin a dispărut și, odată cu el, pământul și a 
revenit la normal. Însă o altă pereche nesfârșită de trepte mă îmbiau pe mine 
să urc și să tot urc spre înaltul cerului. Treptele erau albe și pufoase ca și 
cum aș fi călcat pe nori. În fața mea mi se părea că văd un copac ce 
strălucește puternic, însă pe măsură ce mă apropiam, mi-am dat seama că, 
de fapt, în fața mea se aflau două porți imense din argint. 
 – Cu toții ne bucurăm că o să te avem printre noi în Împărăția 
Cerurilor, Marco! mă întâmpină Petru vesel. 
 Împărăția Cerurilor? Am auzit bine? Dar când am murit? 
 – Cum am murit? Când s-a întâmplat așa ceva? Dar stai... înseamnă 
că sunt... sunt în Rai? 
 – Imediat ce îți voi deschide porțile, a surâs acesta. 
 – Dar cu Austin cum rămâne? El merita mult mai mult să fie aici. E 
un om respectabil și de cea mai înaltă clasă socială. Cum e posibil ca eu, un 
om al nimănui, să fiu aici, și un om ca Austin să fie călăuzit de niște trepte 
fierbinți de la focul răului? 
 – Austin nu a fost sincer când a răspuns la toate întrebările mele. 
Marco, vezi tu, poate că pe Pământ toți te-au considerat un om de nimic, 
care și-a ratat viața, însă nici banii și nici faima nu te definesc pe tine ca 
individ. Când crezi că nu mai există nimic care te poate salva de la 
nedreptate, sufletul este cel ce îți dă aripi și te înalță pe cea mai înaltă 
treaptă posibilă: cea spre Porțile Raiului. Ți-ai dorit mereu să ajungi în vârf 
și acum e momentul tău. Bunătatea sufletului tău te-a făcut ușor ca o pană si 
de aceea ai putut să urci până la ultima treaptă pe care ești acum. Pe Austin, 
inima lui cea acră l-a împovărat, l-a făcut greu ca un bolovan ce se va 
rostogoli de acum înainte pe treptele de foc. 

Am tăcut. Nu îmi venea să cred. Îmi părea rău pentru Austin, dar, 
în același timp, nu credeam că e posibil așa ceva. Nu credeam că după atâția 
ani de foame, suferință și singurătate, am găsit și eu o dâră de speranță. 
 – Haide, intră! Ce mai aștepți acum, că ai ajuns pe cea mai înaltă 
treaptă a fericirii? 
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ROTARIU ALICE 
Clasa a XI-a, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, Iași  
Prof. coord. Crețu Cristina 
 

Captivitate 
 

Mâna leșinată zace pe cearșaful șifonat de vreme... 
Pașii hotărâți ai soldaților răsună amenințător de departe. Ea 

strânge din ochi și camuflează capturile auzului cu îndârjirea gândurilor de 
negare. Cerul tresare de imnul tobelor și strigătele vitejilor despică zarea. 

Se ridică buimacă. Pete de neliniște se desprind din creștetul 
capului. În clipele acestea de contemplare, popoarele se nasc și mor de o 
sută de ori, fără ca ea să știe. Zvârcolirea timpului nu o mai afectează.  

– Ai mai trecut o treaptă, se aude o voce puternică. 
  – Ahh... trezește-te odată! Trezește-te! strigă ea. 

Se prăbușește în pernă, cuprinsă de deznădejde. Camera îi arde 
ochii, iar razele senine de afară se fac nevăzute prin cotloanele sufletului ei 
întunecat. Ușa deschisă brusc îi îngăduie mamei să inspecteze cu privirea. 

 – Te-ai trezit? Hai să-ți spun acum ce ai de făcut azi, că mă 
grăbesc. 

 
*** 

Înaintează pe poteca ce duce spre școală. E extenuată din cauza 
aerului greu și a pantofilor incomozi. Adierea ușoară a vântului îi lasă la 
picioare un bilet negru cu scris alb. În încercarea de a-l prinde, mâna îi este 
înghițită de asfaltul cald. Își retrage rapid degetele tremurânde și grăbește 
mersul până ajunge să fugă de-a binelea. În urma ei se formează bulbuci de 
ciment proaspăt. 

Privind disperată în jur, o zărește pe Maria, colega ei de clasă, care 
coboară treptele din fața școlii. În mână ține un balon mare și alb, care, în 
pașii ei zburdalnici, parcă o ridică de la sol. 

La vederea Ei, Maria revine din zborul zglobiu pentru a o scruta. 
– Ești foarte palidă. Ce ți s-a întâmplat? 
– Eu... mă doare stomacul. 
Observă cum pe balonul Mariei cade un strop mare și negru. Își 

amintește atunci de biletul negru. ,,Ce s-o fi întâmplat cu el, căci nu l-am 
mai găsit... cred că l-a înghițit Pământul, așa cum era să se întâmple și cu 
mâna mea.” Apoi cade un strop albastru și unul azuriu. Ridicând capul, Ea 
nu reușește să găsească sursa acestor scurgeri bizare. 

– Maria, îți curge ceva pe balon. Ți l-a murdărit de tot, spuse Ea, 
mirată că fata încă nu observase petele mari. 
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– Cum să-l murdărească? Ce-i cu tine? 
– Păi, uită-te și tu! 
Balonul era în continuare asaltat de o mulțime de picături colorate, 

care parcă se împiedicau de el în drumul spre Pământ. Ridicând din nou 
capul spre văzduh, reușește să vadă sursa lor. Văzduhul era cel care-și 
plângea substanța pe acel material nefericit. Continuau să cadă stropi din 
toate nuanțele cerului și ale Soarelui. În balonul Mariei se întrezărea acum 
un întreg univers. 

– Ai mai trecut o treaptă, se aude o voce puternică. 
,,Ahh... iar asta, gândi ea, mereu uit că totul se întâmplă doar în 

capul meu.” 
Văzând toate reacțiile ei ciudate, Maria insistă: 
– Cum să-l murdărească? Nu ești bine! Mă duc să chem profesorul. 
– Stai, strigă ea în ecoul treptelor străbătute de pașii fetei, nu mă 

lăsa singură! 
 

*** 
Cântecul cucului se aude ascuțit din spatele casei. Stridența 

glasului învăluie tot locul. Părinții Ei se întrezăresc pe terasă cu ceștile de 
ceai în mână, chiar când ultimele strigăte ale păsării se izbesc cu brutalitate 
de măsuța de la terasă, doborând-o. 

 – Nu știu ce să mă fac cu Ea! Avansează pe zi ce trece, afirmă 
deznădăjduită mama către tatăl care așază măsuța ca la început. 

 – Las-o să se descurce. Trebuie să ajungă și în vârf odată, nu? 
 – Da, dar nu așa. Tu o auzi cum strigă noaptea? Toată chestiunea 

asta cu soldații și tobele e prea mult pentru ea. Deunăzi, a venit colega ei de 
clasă la mine să-mi povestească spaima pe care a întâmpinat-o când cerul și-
a scăpat franjurii peste balonul pe care îl ținea în mână. 

– Înțelege, trebuie să treacă și prin asta, zise tatăl hotărât, în timp 
ce frământa mâna mamei în palmele sale. 

– Nu, tu înțelege! Tu vrei să i se întâmple asemenea ultimei, care a 
fost silită să treacă prin asta? Știi că s-a oprit după trei sferturi de trepte 
parcurse și nu a fost în stare să treacă mai departe. A stat acolo blocată în 
propria disperare și neputință, în frig și în bătaia timpului, iar până la urmă 
s-a dus. A pierit nevictorioasă. 

– Atunci ce insinuezi? Ce vrei? Să se oprească și Ea aici? 
– Nu. Urăsc zilele și nopțile astea scurte, în care totul se desfășoară 

mult prea greu. Aș vrea să grăbim procesul. 
... 
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Ea stă întinsă pe iarba țepoasă ce-i frânge carnea și măsoară zarea 
cu ochii. Pe chip i se pot citi cicatricile veacurilor. Norii pictați cu har divin 
lasă să se contureze în ei adevărate constelații și în Ea sincere uimiri. 

,,Viața asta e frumoasă, dar, în același timp, ascunde și niște 
măruntaie de om în putrefacție, a căror fetiditate zdruncină tabloul 
desăvârșit de la suprafață.” 

– Ai mai trecut o treaptă, se aude o voce puternică. 
– Ahh... treptele. Toată viața am urcat trepte. De fiecare dată când 

se încheia o zi mai istovitoare, răsuna vocea asta care nu a răgușit deloc de-
a lungul vremii, de parcă asta e ceea ce-mi doream să aud. Nu știu încotro 
duc treptele astea nesuferite din calea mea. Nu înțeleg nici măcar de ce apar 
și de ce trebuie ca eu să le cutreier. 

Desface pumnul stâng din care iese la iveală biletul negru cu scris 
alb. 

– Dar nu mă mai cert cu nimeni deoarece... și citește pe silabe 
conținutul biletului:  CAP-TI-VĂ... am obosit să nu am răspunsuri. 

Își închide pleoapele grele și ridică ușor colțurile gurii într-un 
zâmbet. 

– Și ce dacă nu ajung în vârful piramidei de trepte? Trăiesc măcar 
cu victoria celor pe care le-am trecut până acum. 

Se prăbușește în cer cuprinsă de liniște. 
 
 
SĂLBATECU VLAD 
Clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Onești 
Prof. coord. Miloiu Raluca 
 

Geneză 
 
Pârâind ca un pepene copt s-a crăpat burta pământului 
şi am eclozat, 
şapte miliarde şapte sute şaptezeci şi şapte, 
roşii şi goi şi urlând ca din gură de  
Şarpe. 
 
Şi noi am fost Oamenii, 
veseli, frumoşi şi goi 
şi-am împărţit totul ca fraţii, 
şi am învăţat să ne jucăm, să cântăm şi să râdem, 
am învăţat să sculptăm oameni noi, 
şi prin vene ne curgea 
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Lapte. 
 
Până când copaci au început să ne crească,  
pe faţă şi pe mâini şi pe picioare, 
până ce în vene a început să curgă seu, 
şi ne-am uitat la soare cum moare în zare 
şi i-am spus 
Dumnezeu. 
 
Atunci am smuls copacii cu dinţii 
şi am făcut icoane, 
si cei mai păroşi i-au vândut la spâni pe comisioane 
şi am rămas golaşi şi ne-a fost  
Frig. 
Atunci am învăţat să ne sărutăm şi să ne iubim, 
dar tot ne era frig, 
aşa că am dat foc la icoane 
şi am învăţat să minţim,  
iar pielea ni s-a acoperit cu cărbune şi oţel, 
am devenit urâţi şi strâmbi 
am văzut că nu suntem la fel 
şi am început să ne 
Urâm. 
 
Şi ne-am ridicat ochii la stele 
care străluceau aşa frumos 
că le-am vrut doar pe ele  
şi am uitat să cântăm şi am uitat de icoane 
şi am uitat de mama pământ care a început să plângă 
când prin vene a-nceput să ne curgă  
Foc. 
 
Şi ne-am sfâşiat şi am plâns 
şi am învăţat să ucidem şi am învăţat să murim, 
şi toţi s-au întors plângând în sânul mamei pământ 
şi a rămas doar unul  
Omul, 
care avea toate stelele, dar zăcea,  
trist, urât şi gol, 
prin vene curgându-i  
Petrol. 
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SECARĂ MARIA 
Clasa a VII-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Onești  
Prof. coord. Mitroiu Elena Adina 
 

TREPTE... 
 

   Treptele se întindeau în fața lui, în spate, în stânga, în dreapta. Se 
uita și înțelegea că vedea viața lui. Alegeri, greșeli sau lucruri bune. Trepte 
urcate, trepte coborâte, trepte necălcate, trepte tocite… Aici era liniște. De 
unde plecase se auzeau sirene, forfotă de oameni în halate albe, sunete 
ciudate scoase de aparate și mai ciudate. Îl cuplaseră la toate, îl înțepaseră, îl 
adormiseră… „Operație”, parcă așa îi spuneau. Niște oameni deștepți, cu 
fețe serioase, mâini fine, ca de domnișoară. Copiii lui îi ascultau pe oamenii 
aceia, cu lacrimi în ochi. Ei vorbeau despre tumori, creier, șanse, procente, 
imposibil și posibil. Copiii lui erau tineri, 24 și 20 de ani, două fete 
frumoase și bune. Fetele lui tata… Soția asculta și ea. Nici nu mai putea 
plânge, avea o față încremenită, și într-o mână rotea cu disperare un 
metanier tocit, pe care i-l adusese chiar el de la Muntele Athos, acum zece 
ani. 

El nici nu mai asculta ce spun oamenii în alb. Cu săptămâni în 
urmă părea important, acum însă vorbele se scurgeau pe lângă el, inutile, 
amenințătoare și generatoare de rău. Ura deja toate aceste vorbe. Vorbele nu 
ajutau, nu vindecau. Explicau doar ce se va întâmpla. Iar el știa foarte bine 
ce urma să se întâmple. Ura vorbele pentru că îi făceau fetele să plângă. Îi 
făceau soția să uite a râde. O făceau să tocească și mai mult metanierul… El 
urma să plece de lângă ele, vorbele povesteau, de fapt, despre asta. Într-o 
formă, însă, pe care lumea să nu o priceapă prea repede. Însă vorbele 
vorbeau despre despărțire, despre iubiri întrerupte, despre moarte. Oricât de 
alese, oricât de statistic corecte ar fi fost. El stătea întins, căci doar așa mai 
putea sta de câteva zile. Doar soția sa îl putea privi in ochi, doar pe ea o 
putea privi și el în ochi. Se agăța, ca de obicei, de ochii ei albaștri ce izvorau 
mereu iubire, speranță, liniște, mângâiere. De atâtea ori în viață căutase 
izvoarele vii ale albaștrilor. Acum erau acolo, reazem fără dubiu, nelipsit, 
total, jertfelnic. Știa că ea ar fi făcut schimb cu el într-o clipă. Însă așa era 
cel mai bine. Fetele trebuiau să rămână cu ea. Ea era vie, puternică. Ea 
putea modela, putea ajuta, putea construi, putea sfătui, putea șterge lacrimi, 
putea iubi ca nimeni altcineva. Fetele rămâneau cu Binele, și asta era bine... 
Închise ochii, nu voia să rămână decât cu imaginea albaștrilor. Îi simți 
mâna, atât de catifelată… Era pe fața lui, pe ochii lui, apoi se mută pe inima 
lui. Mâna îl sărută de rămas bun, îi vorbea de viața trecută, îi vorbea de 
curaj, îi vorbea de pace, îi vorbea de revedere, îi vorbea de siguranță. Mâna 
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îl izbăvi de toate, cuvintele albe nu se mai auziră, fetele au plecat, mâna 
plecase și ea, însă inima lui o simțea acolo mereu. O înțepătură ușoară, apoi 
ajunse aici, la trepte. 

Aici era liniște. O simți din nou. Treptele îl apăsau. Treptele cereau 
acțiune, cereau răspunsuri, cereau socoteală. Viața i se dezvelea în fața lui, 
treaptă după treaptă, trepte abrupte uneori, trepte în spirală, trepte ce doar 
coborau, trepte ce doar urcau. Greșelile, victoriile, realizările, suspinele, 
nopțile nedormite. Trepte după trepte. Trepte vechi, uzate, urcate și coborâte 
de atâtea ori… Trepte noi, urcate victorios. Cele două fete, trepte 
strălucitoare, ce urcau frumos spre lumină. Greșeli, supărări, necazuri, trepte 
ce de multe ori duceau doar în jos. Bolile însă duceau mereu în sus. Curios. 
Școala, o scară frumoasă, plină de sudoare, mirosind a muncă, împânzită, 
însă, de premii, diplome și bucurie. Căsnicia, două scări ce la un moment 
dat au devenit una. Trepte duble, frumoase, liniștite. Avusese o soție 
perfectă. Ar fi vrut să știe că și el a fost un soț perfect… Avea să o afle în 
curând. Când se gândi la asta, mai mult i se făcu frică. Se întoarse la trepte. 
Deși apăsătoare, măcar le cunoștea, nu îi produceau teamă. Doar zâmbete 
sau păreri de rău. Serviciu, concursuri, prieteni. Sute de scări, atât de divers 
colorate… Unele urcate cu succes. Altele urcate pe jumătate. Altele 
neurcate deloc. Regreta acum tot ce nu apucase să urce până la capat. Tot ce 
nu putuse să ducă triumfător până la sfârșit. Regreta acum, deși știa că era 
prea târziu. Undeva, într-un loc o scară cu miros de tămâie, scara credinței. 
Trepte multe, ce se întindeau atât de mult încât nu li se vedea capătul. Se 
străduise, însă cine putea să știe dacă destul?  
            Ceva se întâmpla jos, își aruncă ochii, aducându-și brusc aminte de 
unde plecase. Oamenii în halate albe se mișcau cu repeziciune, aparatele 
țiuiau, asistentele păreau albine ce se mișcau uluitor de repede… Fețe 
crispate, încruntate, nimic bun… 
    În același timp, în lumea treptelor începu să se schimbe totul. Scara 
credinței prinse viață deodată și începu să se miște ușor, în centrul camerei, 
exact în fața lui. Acoperișul camerei dispăru ca prin farmec și văzu că scara 
se întindea spre un cer de un albastru perfect. Celelalte scări prinseră și ele a 
se mișca, rând pe rând, alăturându-se scării din mijloc. Erau scări ce se 
adăugau la scara ce tindea acum să devină unică. Trepte urcate cu sârguință, 
cu muncă, cu iubire, cu sacrificiu, cu jertfă, cu smerenie se adăugau acum 
scării ce mai conta. Scările neurcate dispăreau ca prin farmec. Scările rele, 
scările greșite, scările ce doar duseseră în jos își scădeau treptele din scara 
vieții. Treptele dispăreau hain, fiecare prieten refuzat la ananghie, fiecare 
gest, cuvânt sau gând mânios, rău, mândru scădeau trepte. Scara vieții se 
îmbogățea sau sărăcea pe măsură ce toate celelalte scări își aduceau prinosul 
de bine sau rău. Încet. încet scările dispăreau după ce se contopeau cu cea 
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unică, în scurt timp camera avea o singură scară, singura care conta. Se uită 
la ea, capătul nu se vedea, destinația era necunoscută. Albastrul perfect însă 
îi dete curaj. Știa că va trebui să o urce, nu avea încotro, era atât de clar. 
Albastrul era identic cu cel al ochilor, cu amintirea cărora plecase aici. Așa 
că nu se temea foarte tare. Inima îi bătea în continuare, amprentată de mâna 
ei. Totul era unde trebuia să fie. Mai mult nu avea ce să aștepte… 
 Puse piciorul pe prima treaptă, apoi pe a doua și tot așa. Treaptă 
după treaptă urca spre cer, spre albastru. Abia acum înțelese unde țintea. 
Când trecu de plafonul dispărut al camerei văzu că în jurul lui erau mii și 
mii de scări. Pe fiecare urca câte un om, toate duceau spre același punct. 
Scările vieților, scările credințelor se transfornau toate acum în scări către 
Rai. Fiecare urca pe scara pe care și-o construise într-o viață de om. Fiecare 
stătea cu sufletul la gură, neștiind dacă scara lui avea să fie destul de lungă 
ca să ajungă până la destinația atât de dorită. Picioarele prindeau plumb pe 
măsură ce urca. Scara părea la început lungă, însă, urcând, nu mai era chiar 
atât de sigur de asta. Parcă deja se întrezărea capătul și încă destinația 
supremă era departe. Își aduse aminte de toate treptele scăzute de răutate și 
egoism, de orgoliu și nepăsare. Dacă nu ar fi fost cele scăzute, scării părea 
să îi fi fost suficient.  
 Ajunse sus, pe ultima treaptă. Se uita cu lacrimi în ochi spre 
intrarea în Rai. Nu era departe, însă nu era deocamdată de atins. Iar el nu 
mai avea trepte. Știa că trebuia să mai facă un pas. Chiar dacă era pasul în 
gol. Așa era regula. Se uită în jos și, deși nu văzu ce era dedesubt, știa că 
binele nu era acolo.  

Ridică piciorul și dădu să pășească. Exact atunci, însă, totul 
dispăru. Simți din nou mâna pe frunte, fetele plângeau din nou, vocile albe 
aruncau din nou cuvinte complicate. Mâna mângâia ochi, fetele parcă 
plângeau altfel. O voce albă râse la un moment dat. Deschise ochii încet și 
auzi țipete de bucurie… Nu înțelegea de ce. Fetele se îmbrățișau, ochii 
albaștri abia acum își perniteau să ude obrajii cu lacrimi. Înțelese că era 
bine. Avea timp. Timp să iubească, timp să adauge trepte. Practic, unul și 
același lucru… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

SOCACI  IASMINA-DANIELA 
Clasa a X-a, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, Onești  
Prof. coord. Miloiu Raluca Ioana 
 

Trepte 
 
Totul în viață se întâmplă cu un scop, fiecare scop urmând a avea un 

final. Întotdeauna gândirea pozitivă îl ajută pe om să se ridice de fiecare 
dată când ceva îl doboară. Pentru mine, orice acțiune trebuie finalizată cu 
succes. De aceea, motivația mea se detectează cu ușurință, starea mea de 
bine încercând a rămâne constantă, la fel și încrederea de sine. Cu toate că 
teama față de părerile celorlalți mă afectează, încerc să rămân pe poziție și 
să ignor persoanele răutăcioase, fiecare zi reprezentând o treaptă în plus a 
destinului meu. 

Îmi face mare plăcere să vorbesc despre ceea ce simt, însă acum sunt 
la banchetul de final de clasa a douăsprezecea. Ne pregătim să intrăm în 
restaurant, dar nu înainte să facem poze. Mie nu îmi place să mi se facă 
poze, mai ales că niciodată nu știu ce poziție să aleg într-o astfel de situație. 
Prefer să rămân în bancă, continuând a scrie ce simt în acest moment, când 
deodată... 

– Ai de gând să îți lași telefonul acela deoparte, măcar în seara asta? 
Aud aceste cuvinte rostite de cel mai bun prieten, Adi, care, de 

fiecare dată, reușește să mă convingă să fac cum vrea el. Acum, sincer, voi 
încerca să mă opun. 

– Cred că măcar în seara asta ar trebui să îi acorzi mai mult atenție 
iubitei tale, Jessica, și să mă lași pe mine să îmi văd de treabă. 

– Ți-am povestit acum două zile că ne-am despărțit. Tu nici măcar 
nu m-ai ascultat se pare. Trebuia să îmi dau seama de asta ținând cont că în 
timp ce vorbeam cu tine la telefon mi-ai spus că recitești cartea ta 
preferată... 

– Îmi pare rău, Adi. Știi cât de mult îmi place cartea. Oricum, știi cât 
de mult urăsc să stau la poze, deci faptul că nu stric imaginea nimănui este o 
variantă mai bună.  

– Tu mereu arăți perfect, înțelege! Acum, fie că vrei, fie că nu vrei, 
vei veni cu mine, vom face poze cu ceilalți și pentru restul serii vom fi 
parteneri. De acord? 

– Mm..., este tot ce pot spune înainte să fiu trasă de pe bancă de el. 
După ședința foto și încă trei ore de dans și petrecere alături de 

ceilalți, decid că e cazul să plec acasă. Niciodată nu mi-a plăcut să ajung 
târziu, drumul fiind unul destul de lung și primejdios. În seara asta sunt 
singură acasă, părinții fiind la serviciu. Eu și Adi hotărâm să luăm un taxi 
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împreună, amândoi locuind în același bloc. Ne oprim la un magazin, eu 
merg să cumpăr ceva de mâncare, iar Adi rămâne în taxi. La ieșirea din 
magazin observ că șoferul a mutat mașina cu aproximativ zece metri mai 
sus și pe partea cealaltă a drumului. Traversez strada în fugă, fără să mă 
asigur. În acel moment simt cum corpul îmi este lovit cu putere de ceva 
metalic și sunt aruncată mult prea departe de locul faptei, din cauza vitezei 
mașinii. Tot ce mai aud sunt țipete urmate de o liniște profundă. Acum sunt 
într-un loc necunoscut, un popas din drumul vieții mele. Prefer să uit de 
toate, măcar pentru o clipă și să fac ordine printre gânduri. 

Deschid ochii și o lumină orbitoare mă face să râd de propria mea 
reacție. Încep să mă obișnuiesc cu această priveliște, când deodată tresar. 
Adi se află în stânga mea, iar părinții, în dreapta mea, așteptând un miracol. 
Se pare că tocmai a avut loc o minune, căci primesc cele mai afectuoase 
îmbrățișări din viața mea, stropi de apă udându-mi fața din cauza lacrimilor 
celor trei. Încep să îmi amintesc ce s-a întâmplat de am ajuns în situația asta, 
Adi completându-mă: 

– Ai încurcat taxiul. În timp ce alergai spre mașina greșită, un tânăr 
beat la volanul unei mașini te-a lovit. 

– Dacă taxiul acela nu era al nostru, atunci unde era? întreb eu 
curioasă. 

– Era în același loc: fix în fața magazinului. Nu înțeleg ce a fost cu 
tine.  

– Și cu băiatul de la volan ce s-a întâmplat? 
– Deocamdată mai este nevoie de declarația ta, draga mea, apoi 

tânărul va primi pedeapsa pe care o merită. 
– Dar, mami, e vina mea că nu m-am asigurat când am traversat și e 

tot vina mea că nu sunt atentă niciodată.  
– Tot ce contează este să fii bine. 
– În legătură cu externarea, începe tata, nici să nu te gândești să faci 

iar ca acum doi ani, când ai promis că vei pleca singură, dacă nu te lasă 
doctorul. 

Pentru început, doctorul mi-a explicat ce fel de exerciții voi face 
pentru vindecarea piciorului, astăzi alegând ceva ușor. La fizioterapie 
observ existența multor persoane cu diferite probleme, care sunt ajutate de 
asistente și încurajate că totul va fi bine. Realizez că eu chiar am șanse să 
mă vindec rapid, o doamnă mai în vârstă povestindu-mi că dumneaei face 
voluntariat aici după ce a fost exact în situația mea și după ce s-a vindecat. 
Aleg să primesc ajutorul oferit de dânsa, preferând-o în locul unei asistente 
deloc prietenoase, cu un zâmbet rece, în timp ce această doamnă pare plină 
de energie pozitivă. 
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La început reușesc cu greu să fac exercițiile, teama fiind prea mare, 
însă doamna drăguță m-a încurajat și am reușit. Parcă deja mă simt mai 
bine. Al doilea pas spre vindecare: bifat. Începerea procesului de vindecare 
a fost trecut cu brio, acum urmând pasul cu numărul al treilea: progresul. 
Din acest moment, depășirea obstacolelor și noua mea aventură încep odată 
cu drumul spre noul meu scop. Pentru atingerea obiectivului este nevoie de 
speranță și voință. Eu consider că fiecare treaptă urcată mă duce mai 
aproape de ceea ce îmi doresc cu adevărat. Chiar dacă uneori îmi pierd 
curajul și îmi doresc să renunț, știu că întotdeauna merită să lupt.  
 
 
SOLOMON MARIA-MIRUNA 
Clasa a VIII-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Enea Daniela 
 
   Transhumanța 
 

Mișcare necoordonată. Față de cristal cu riduri din apă de ploaie, 
sincere salutări de la tot satul din spatele gardului. Se apropie – bunică 
improprie, ani șterși din spatele și din fața feței ei, pâine împletită și păr 
ondulat, mă binecuvântează. 

În spatele casei cade brusc același soare ca acela din spatele mării 
de blocuri din tărâmul de după praful de pe șosea, o curea pocnește în aer și 
din pernă iese liliac, mai întâi floare, apoi vietate, metamorfoză 
interspecifică specifică doar zonei rurale. Lași în urmă secta bătrânelor cu 
batic albastru pentru secta vânzătorilor cu tricou albastru și oarecum cercul 
se închide. 

E o călătorie duală și dureroasă prin ierburi și sori care nu par să 
existe în altă parte, o Moldovă închisă vizitatorilor ca un habitat protejat. 
Așterni pătură pe câmp îngust, între râuri și oi și fabrici și visezi liniștit că 
toți Feții-Frumoși o să moară împreună. Am răgaz destul și mă pun pe 
așteptat. În exact 5 minute se deschide drumul și se trezește patronul de la 
firma de construcții de lângă vulcanizarea care nu a dat încă faliment. Încă 
puțin și nu mai trebuie să facem naveta, treptele spre ascensiunea morală și 
pseudo-religioasă abia se formează. 

În zori autostop și înspre nord toți frații și verii pierduți la câte o 
bornă kilometrică învie din asfaltul stropit cu aur negru. Respir. Ciobanii te 
găsesc și-ți spun că ai sufletul pustiu, tu mesteci pașnic din brânză și aștepți 
să cadă o singură frunză din părul lui Dumnezeu. Frunza cade și ciobanii 
pleacă mulțumiți la casele lor cu semnele și frunzele lor sfinte.  
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Acum asfaltul strălucește și înghite pe rând toată muzica produsă 
într-un studio amărât de prin sectorul 1, iar pe nări strănută kilometri și unul 
sau mai multe miraje urbane. Mă închipui alergând printre standuri de mici 
și mărțișoare ieftinite și pietre dintr-un centru vechi ales în mod arbitrar de 
către strămoșii noștri; un cal la un car vopsit roșu aprins trece pe lângă noi 
și pe ochii lui scrie în engleză cu cât l-a cumpărat circul. Amiaza e o 
singularitate plăcută, un semn pe marginea șoselei cu râuri aurii și fețe 
zâmbitoare. Suntem mai aproape de ascensiune, se vede în blocuri, în 
supermarketuri, în dale, ne cuprinde ca o boală încă de la capătul firelor de 
păr, până  prin mandibulă și printre dinți, leac pentru neștiință nefirească. 
Regresăm în maimuțe și organizăm un ultim dans al paparudelor, rochii 
fluturând, păr dansând în vânt pe ultimele bucăți necultivate de pământ 
personal. Semi-politeist, semi-filozof, cu pași apăsați, mai mult ca să nu 
trezești iarba care încă n-a crescut sub cernoziom, deschizi calea. Pășim în 
sus cu toată încrederea în sânge, mândri pui de dac, cu cavități bucale pline 
de ce a fost semănat tot de mâinile noastre, ciclu perpetuu pe sfârșite. Se 
adună berzele. Migrarea se apropie de sfârșit. 

Găsim hanul unde singura graniță între țărani și muncitorii onești 
ai unui municipiu se șterge sub tălpile lor de cauciuc oranj. Ei beau praf și 
fac cunoștință unul cu altul arătându-și cheile de la tir în semn de respect și 
milă; un semn mă roagă să fumez afară, că înăuntru e deja prea sufocant și 
se și afumă peștii de pe grătar. Crescătorie de doze de bere și un cuib cu 
berze divorțate, peisaj nefamiliar din care tot ce recunoaștem e căldura. 
 Acum, totul e clar. Putem, în sfârșit, să zâmbim ușurați, să oftăm, 
să ne permitem să cumpărăm roșii eco, să ne învârtim în rochii roz de vară, 
să luăm mai multe lumânări mari, să ne bucurăm cu adevărat de stele și fum 
de lemne. Mașina sare și nu mai aterizează în sistemul nostru solar, iar de 
printre sfinți și urși, vedem tot. 

Ca Marea Roșie sau marea ciumă se revarsă continentele într-unul, 
spuma mării, spuma laptelui, un clinchet al tuturor clopoțeilor lumii 
simultan și sintetic, ca atunci când deschizi ușa unei case hippy. Bunica 
improprie se ascunde, față de cristal cu riduri din apă de ploaie, acum tot ce 
se aude e numărătoarea inversă a norilor care se sparg de cadă pe ritmul 
furtunului de apă de la spălătoria auto. Inspirăm o singură dată și nu mai e 
praf pe lume, doar covoare persane și tablete de ciocolată cu metal; flori de 
mai, și cerul e pustiu și doar albastru.  

Bine ați venit în București. 
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TANŢOŞ IOANA 
Clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Ferdinand I”, Bacău 
Prof. coord. Stanciu Florentina 
 

Etape 
 

O luminiță... Un impuls nervos transmis prin creierul meu 
adormit; îmi vine o idee și cel mai bine ar fi să o valorific. Încep cu o frază 
simplă. Am completat cu o piesă mică, ce-i drept, puzzle-ul creației, dar mă 
opresc, mă gândesc, și în final socot că nu e demnă de o scriere literară. O 
las baltă și ajung la faptul că piesa nu e la locul ei. Încep să plâng că n-am 
talent și inspirație, să mă leg de soartă și destin, când deodată, printre 
lacrimi, zăresc o scară foarte mare, care parcă leagă cerul de pământ. Pe 
laturile acesteia scria, cu litere aurite, o propoziție și niște cuvinte care m-au 
făcut să înțeleg ce e cu acea scară: „Fă ceea ce vrei” și „Creația”. Am văzut 
și o poezioară pe jos care spunea așa: 

„Orice gândești se poate realiza, 
Doar să ai curaj să urci Scara.” 
Cum eu năzuiam să scriu o nuvelă sau ceva ce se poate publica, 

am decis să încep să urc.  
Prima treaptă... Exact ideea care mi-a venit când m-am apucat de 

scris. Mi-am zis că e o nebunie, că e ceva anormal, dar m-am liniștit și am 
continuat urcușul. Apoi fraza aceea, care nu mi-a plăcut la început, mi-a 
apărut în minte, de parcă cineva o scrisese în capul meu. Am hotărât să nu o 
mai schimb, căci voiam ca opera să-și continue cursul normal. 

Și tot așa, cuvânt după cuvânt, treaptă după treaptă, am urcat pe 
Scară, nuvela scriindu-se singură în creierul meu. 

La un moment dat, am ajuns la capătul ei, povestirea mea având 
un final frumos. Acolo scria: 

„Vezi că totul este bine 
Când în gânduri e ordine? 
Când calmul domnește în ființa ta 
Și-ți dă inspirația.” 
Atunci m-am trezit buimăcită la masa mea și înconjurată de tot 

felul de foi și foițe. Dar știam ce era de făcut. Trebuia să încep cu pași 
mărunți, astfel încât lucrarea mea să evolueze.  

Am strâns foile, le-am pus într-un clipboard și m-am dus în 
liniște spre parcul plin de parfumuri și flori de primăvară. Acolo domnea 
calmul total. Era devreme, liniște și zorii zilei învăluiau zona verde într-o 
haină din culori calde. Locul perfect pentru scris... M-am așezat pe o 
băncuță cu fața spre soare și am început. 



 92 

 Cuvinte și expresii curgeau ca un izvor prin marea țară a 
inspirației, alimentându-se din ce era mai frumos. Nu mai tăiam, nu mai 
ștergeam: știam că orice voi crea se va împleti frumos cu orice idee. Îmi 
așterneam sufletul, dorințele și visurile pe hârtie, ascunse în niște personaje 
atent construite... 

10 ani mai târziu... 

– Premiul Uniunii Scriitorilor se acordă... domnișoarei Ioana 
Tanțoș, în vârstă de numai douăzeci și doi de ani, și bestseller-ului său: 
„Viață și joc”! 

Din ochi mi-au izbucnit lacrimi de bucurie. Cu emoție în suflet 
am pășit pe scena mare, în fața a mii de oameni. Trebuia să iau cuvântul, dar 
am uitat discursul într-un colț de geantă. Însă de ce am luat acest premiu? 
Datorită visului cu Scara și inspirația, așa că le-am povestit tuturor despre 
acesta. Au rămas impresionați, m-au aclamat frenetic, și eu? Mă bucuram de 
premiu și eram recunoscătoare lui Dumnezeu că mi-a dat acest vis. 
 
 
TOMOZEI LAURA 
Clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Bacău  
Prof. coord. Manolachi Ionela 
 

Căutare 
 
În raza soarelui 
am găsit speranța unui vis. 
În trandafirul roșu 
am găsit cântecul unor zâne. 
În lacrimile iernii 
Am găsit zâmbetul alb al nopții. 
În iarba verde  
am găsit boabe de rouă din traista gândurilor. 
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TURCU ELENA 
Clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Bacău 
Prof. coord.  Manolachi Ionela 

 
Metamorfoză 

 
Astăzi, sunt pasăre de pradă, 
Mă avânt și-n aripi sfărâm cerul. 
De aici de sus, totul mi se pare posibil, 
Chiar și infinitul mi se pare aproape. 
 
Ieri, am fost fluture, 
Mângâiam timpul cu aripile, 
Iar acesta, aproape se oprea  
Pentru mine. 
 
Mă întreb, ce aripi voi avea mâine? 
Voi învăța să zbor mai înalt, 
Sau îmi voi uita zborul? 
  
 
ȚACU MATEEA ILINCA 
Clasa a XI-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Mocanu Ramona 
 

   Exist prin... 
 
Am urcat, am urcat, am urcat, urc, urc, urc, voi urca, voi urca, voi 

urca, acestea au fost lucrurile pe care le-am știut mereu, încă de când eram 
mic și am simțit pentru prima oară acel aer umed, acel miros de clor, pe care 
acum nările mele nici nu îl mai pot distinge. 

Tălpile mele încă pot simți cum urcau acele scări pentru fiecare 
săritură din fiecare antrenament, din fiecare concurs, pot simți acel metal 
rece, uneori cald, care îmi devenise mai apropiat decât orice altceva. Iar, 
mintea mea și nodul în gât care apare de fiecare dată când mă gândesc la 
acele timpuri îmi amintesc cum urcam în zecile de clasamente, cum urcam 
în ochii antrenorilor, ai arbitrilor. 

Ironic sau nu, nu a durat mult până să îmi dau seama că niciodată 
nu poți doar să urci, acest lucru e doar o utopie, urcarea nu există fără 
coborâre. Cu fiecare premiu obținut, fiecare loc câștigat, eram și mai urât de 
ceilalți concurenți, mă îndepărtam din ce în ce mai mult de familie, de 
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prietenii mei, pentru că nu mai aveam timpul, nu mai aveam puterea 
necesară să îi consider o prioritate. 

Tot ce știam era că trebuie să urc, că trebuie să câștig și alungam 
de fiecare dată gândul care îmi spunea că în același timp și cobor, dar și 
pierd. Mă mințeam singur pentru că era ultimul lucru care îmi rămăsese: să 
mă mint pe mine și să îmi creez acea iluzie a fericirii. Fără să realizez 
atunci, mă pierdeam și pe mine, nu mai știam cine sunt fără să țin în mână 
un trofeu, să am la gât o medalie sau fără să îmi citesc numele pe o diplomă. 
Doar asta îmi doream, doar asta vedeam și, bineînțeles, doar asta credeam 
că mă va face fericit. 

Deveneam un robot și nimeni nu era capabil să mă oprească, 
nimeni nu a putut să îmi amintească că înainte de toate sunt om, nu 
campion, nu o colecție de aur, argint și bronz. Părinților și antrenorilor mei 
le plăcea ce reprezentam, fericire, împlinire, victorie, dar acum vă pot spune 
sincer că nu eram nimic din toate acestea, în adevăratul sens al cuvântului, 
eram captiv în lumea orgoliului meu, o lume din care știu și astăzi că voi 
ieși doar în ziua în care voi fi mort. 

Recunosc că la început contau adrenalina pe care o simțeam când 
săream, sentimentul pe care îl trăiam când mă învârteam în aer și după 
câteva secunde eram în apă, riscul pe care mi-l asumam când săream de la 
10 metri, toate contau atât de mult. Iar apoi, parcă nu a mai contat nimic, 
parcă nu am mai simțit nimic din toate acestea. Cu fiecare câștig, cu fiecare 
premiu, conta din ce în ce mai mult doar orgoliul meu, iar nimic nu mai 
părea să mă mulțumească. 

Am realizat greu că mereu mă gândeam doar la ce va urma și cum 
va trebui să reușesc din nou, cum va trebui să urc iar, nu mă bucuram de 
momentul pentru care muncisem, mi se părea că el nu valorează nimic, dacă 
nu este urmat și de altul. Astfel, cuvintele trecut și prezent nu mai existau 
pentru mine, doar viitor. 

Simțeam că trăiesc doar pentru a atinge ultimele două trepte ale 
piramidei lui Maslow, de restul nu îmi păsa, pe unele le îndeplineam 
robotic, iar de altele uitam cu desăvârșire. 

Ajunsesem să am un orgoliu atât de mare, încât în unele zile 
simțeam că mă sufoc, că nu mai pot să respir, că el e singurul lucru care mă 
definește și pentru care trăiesc. 

Deci, vă puteți imagina ce s-a întâmplat când cineva și-a permis să 
atenteze la orgoliul meu într-un mod, pe care nu l-aș fi anticipat niciodată. 
La prima vedere ar părea o poveste clișeică, dar după ce au trecut atâția ani 
realizez că, de fapt, nici măcar nu a existat una. Eram atât de obișnuit să 
obțin tot ceea ce îmi doresc, încât nu concepeam această înfrângere. Într-
adevăr, am avut parte și de eșecuri de-a lungul carierei mele de sportiv de 
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performanță, dar pe acelea le consideram lucruri importante. În schimb, pe 
ea o vedeam un biet om, o ființă măruntă și neînsemnată, care nu s-ar fi 
comparat niciodată cu măreția victoriilor mele. 
 
 
VASILATII VALENTINA 
Clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Radu cel Mare”, Târgoviște, 
Dâmbovița 
Prof. coord. Petcu Ion Mădălin 
 
   Când se blochează liftul... 
     
 Ce?! Tot mai sunt? Fraţilor, voi chiar nu aveţi nimic mai bun de 
făcut? Da, în regulă, mă bucur să vă găsesc interesaţi, dar eu m-am angajat 
aici nu pentru a vă plimba pe voi, ci pentru cafea! Şi tocmai pentru că nu 
mai au Nescafe, astăzi, turul de orientare va fi mai scurt cu... să zicem... trei 
ore. Da, sigur vă ajunge! Din trei ore şi un sfert... 
Ia stai, stai numai puţin, Ionescule! Iones... A, salutare, domnule şef! Ce 
mai fac soţia, copiii? Da? Mă bucur... IONESCULE, pssst! Vino puţin! Tu 
eşti în pauză, nu? Fii atent afacere: eu trag o fugă până acasă, că mă doare 
cravata de nu mai pot, atâtea tururi prin fabrică pentru elevii de la 
„profesională”, mă înţelegi? Sigur că mă-nţelegi! Îi conduci tu pe cei de 
acolo?... Ei, hai, nu-i mare chestie! Faci ca mine! „Acesta este un geam. 
Aici puteţi găsi clanţa. Faceţi cunoştinţă cu podeaua.” Hai, te rog eu! Şi 
după program ieşim la o halbă... ce fel de halbă? De plastic, de sticlă, de 
care găsim... 
 Doamne, ce slujbă! 
Mmm... n-ar fi rău să mai duc Dacia la o spălătorie. Nu i-ar strica nici un 
strat de vopsea, pe capotă n-a mai rămas nimic, din cauza ruginii... nici 
măcar capota! Iau vopselurile lui Andrei, pe cele de şcoală, ce nevoie are el 
de tempera în clasa a patra? Scaunele se mai pot păstra... au! Spatele! 
Ahhh... bloc, dulce bloc... parcare-plină-până-la-refuz, dulce parcare... 
canalizare-încă-defectă, gah! Amară canalizare-încă-defectă! 
 Oah, am uitat că s-a stricat şi interfonul! O luăm prin spate, atunci. 
Dar este aşaaa depaaaarte! Măi să fie, s-a oprit curentul. Deci nu mai avem 
lift. Şi nici lumină. Avem ca variante: rămânem aici saaaau o luăm pe scări. 
Rămas, scări, rămas, scări, ufff, ce greu e! Voi alege, stând şi vorbind 
singur, în întuneric, scările. Şaisprezece trepte, la fiecare etaj. Dar dacă sar 
câte una, vor rămâne doar opt, nu? Eşti genial, Ilie dragă, genial! 
  Mulţumesc pentru complimente, Eu interior, dar cred că am un 
început de sfârşit, dacă vorbesc singur... 
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 Parc-aş fi pe Treptele Evoluţiei Omului... 
 Treapta Unu: un univers minuscul, Universul nr.1, explodează, 
fiind supraîncărcat. În urma lui rămân pietre, gaze, praf... (Ar trebui 
măturate treptele acestea, sunt pline de praf şi pietre... şi cuiva îi scapă gaze. 
Dacă nu ştie ce să cumpere! Şi e beznă.) 
 Treapta Doi: toate materiile se unesc, se alipesc, datorită 
gravitaţiei, şi formează stele, comete, planete, meteoriţi, formând Universul 
nr.2. Mai bun, mai mare. (Ce obosit sunt! Mi s-a părut că, pentru o clipă, 
sunt înconjurat de toate cele povestite. În fine, oboseala...) 
 Treapta Trei: din sistemul nostru solar, Terra şi, din câte spun unii 
(pe care mă încăpăţânez să nu-i cred), Marte, sunt populate cu bacterii care 
evoluează în animale subacvatice. (Cineva pregăteşte peşte prăjit. Mmmm!) 
Aceste creaturi ies la suprafaţă şi se adaptează la condiţiile lumii mai uscate, 
adică dinozaurii. 
 Treapta Patru: dinozaurii dispar, săracii, după ce sunt loviţi de un 
meteorit, însă planeta îşi revine. Apar mamiferele în locul lor, fie specii noi, 
fie nepoţii speciilor dispărute, alături de reptile, peşti, insecte, păsări. Printre 
acestea se numără şi maimuţele. (Cine şi-o fi luat maimuţe? Pot să jur că am 
auzit una...) 
 Treapta Cinci: maimuţele evoluează şi ele în maimuţe mai mari, 
mai inteligente (nu cu mult), care continuă să îşi schimbe radical fizicul, 
capacitatea de a gândi, dominând (dar nu uitând) tendinţa de instinct. Încep 
să construiască adăposturi, adevărate gospodării, unelte, familii. 
 Treapta Şase: trec la construcţii mai impunătoare, la triburi, regate, 
imperii, ţări, aceasta fiind treapta în care găsim ceva mai des noţiunea de 
cultură. Tot aici îl întâlnim pe Iisus (faceţi-i cu mâna!). (Iar am vedenii. L-
am văzut în întuneric pe domnul şef, cu o togă şi o legătură de pătrunjel pe 
cap, ca o coroniţă, dar la ceafă... sau o fi fost dafin? Parcă aşa i se zice...) 
 Treapta Şapte: oamenii, majoritatea, lasă mai deoparte războaie, 
dinastii, cucerirea ţărilor, şi se apucă serios de descoperiri. Află o mulţime 
de chestiuni, pe care le organizează, le folosesc, transformându-le în reţeta 
unei trepte cu numărul opt. 
 Treapta Opt: nu am atins-o încă, dar nici mult nu mai avem. 
Omenirea va purta un costum cibernetic, capabil să se schimbe singur, să 
furnizeze purtătorului informaţii cruciale (spre exemplu vremea), se va 
spăla cu energie solară, va dormi, conectată de cabluri lungi în prize, va 
mânca circuite şi, cu siguranţă, nu se va angaja pentru cafea. Asta, desigur, 
pentru că nu va mai exista cafea! (Poate pentru o ceaşcă de baterii 
externe...) 
 Uraaaaa! Am ajuns, am terminat, sunt... la etajul unu. Una bucată 
etaj, rămase... alte şase.  
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VASILIU CRISTINA-GABRIELA 
Clasa a VI-a, Colegiul Național „Gheorghe Munteanu Murgoci”, Brăila 
Prof. coord. Coman Ana 
 

Zbor 
 
Te-am întâlnit în taină, DOAMNE,  
În singuratătea somnului străvechi,  
Mergeam, cu ochii închiși, pe trepte mici,  
Și mă temeam să nu-ți strivesc tăcerea. 
 

Tu mi-ai atins orbirea  
Cu roua mântuirii, 
Mi-ai luminat cărarea 
Spre zborul nemuririi... 

 
Urc de-atunci 
Pe-aceleași trepte nesigure, încet,  
Ascultându-ți cu sfială glasul – 
Chemându-mă suav, strigându-mă discret. 
 
 
   Fantezie 
 
Am învățat să te descopăr 
Treaptă cu treaptă, 
Gând cu gând, 
Ca pe un mozaic de sentimente – 
Ca pe un soare spre care nu pot privi nicicând... 
 
Apoi, te-am descompus fragil, copilărie! 
Clipă cu clipă era tot mai greu... 
Am vrut să găsesc lumina, 
Am căutat în timpul dinainte de noi, 
Dinainte de tine, 
Dar ne-am găsit la fel, 
Două umbre de îngeri 
Ce-au învățat să zboare între ieri și mâine, 
Între mine și tine! 
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ZACHMAN-ȚÎȘCĂ ROXANA 
Clasa a X-a, Colegiul Tehnic „Ion Borcea”, Buhuși 
Prof. coord. Munteanu Nadina 
 

Ai o șansă 

            Viața este o succesiune de întâmplări fericite și nefericite. Nu o 
alegem, ea ne alege pe noi. Nu ne întreabă nimeni dacă vrem să trăim. Pur și 
simplu o facem, fără să știm sigur cum de este posibil, așa că încercăm să ne 
focusăm pe a fi fericiți, fără să ne punem prea multe întrebări despre cum 
am ajuns aici.  
             Dacă tot ni s-a dat această șansă de a fi în viață, am face bine să 
profităm de ea și să o trăim cât mai bine. Dar acest lucru nu este atât de 
simplu... Avem de parcurs un drum, pe care l-aș compara mai mult cu o 
scară, pentru că mereu există „mai sus” sau „mai jos”. Mereu te poți 
împiedica, ajungând la o treaptă mai joasă, însă mai bine ar fi să nu se 
ajungă acolo. 
            Din punctul de vedere al comportamentului și al proceselor din 
mintea fiecăruia, împart viața în cinci trepte: neștiința și nepăsarea, neștiința 
și păsarea, știința și păsarea, acceptarea situației, perioada întrebărilor 
existențiale – reevaluarea alegerilor, și să vă explic de ce cred în acest 
model. 
              În prima fază, avem neștiința și nepăsarea, mai exact, copilăria, 
cum o cunoaștem toți. O consider perioada de prindere a vieții, pentru că nu 
ești nici mort, dar nici complet conștient, însă ești pe cale să devii. Nu știi 
nimic despre viață. N-ai idee ce sunt acelea emoții, sentimente, egoism, 
bunătate, răutate. Nu faci diferență între noțiuni, dar o simți adânc. 
Exemplu: colegii de grădiniță te ignoră. Tu vei avea impresia că e ceva 
greșit cu tine și te vei teme să faci alt contact social – aici se formează 
timiditatea, sau, din contră, te vei împotrivi și vei căuta să fii în centrul 
atenției prin toate mijloacele, chiar dacă înseamnă să fii extrem de enervant. 
Este perioada în care cel mai tragic lucru pe care îl poți simți este atunci 
când alt copil îți ia jucăriile, sau, în cazul meu, biscuiții cu cremă de 
ciocolată și mingiuța cu sclipici. (Eu eram cea care lua biscuiții, îmi place 
prea mult ciocolata.) 
              A doua treaptă este neștiința și păsarea. E timpul când încă nu știi 
multe, dar urmează să te prinzi de ceea ce presupune viața. Sau vei face 
bănuieli greșite și vei fi dezamăgit mai târziu, cine știe. E momentul în care 
începe să îți pese de ce se întâmplă în jurul tău și începi să simți câte puțin 
din fiecare emoție. Ți-e frică înainte și după examene, ești trist sau nervos 
când ești criticat, ești fericit când găsești pe cineva care îți împărtășește 
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gândurile. Din nou, în funcție de ce se întâmplă în jurul tău și cu tine, vei 
ajunge să fii optimist, pesimist, mereu cu zâmbetul pe buze sau mai mereu 
plângând și dramatizând și nu vreau să crezi pentru nici măcar un moment 
că ești vinovat pentru ceea ce pățești, dar ești vinovat pentru felul în care 
hotărăști să treci prin asta sau lași să te afecteze. 
             Următoarea perioadă, treapta a treia, știința și păsarea. Acum ai o 
oarecare experiență, ai învățat cum funcționează această viață ciudată. Știi 
că trebuie să studiezi, ai nevoie de liceu, facultate (spre binele tău), apoi loc 
de muncă, casă, familie, copii, unde ei o vor lua de la început. Atunci, tu ce 
faci? Ori gândești: „Eh, mai e timp până atunci, acum sunt tânăr și trebuie 
să mă distrez cât mai pot.”, ori: „Ce mă fac? Dacă nu reușesc la facultate? 
Dacă nu mă angajează nimeni? Dacă nu mă va iubi nimeni și voi rămâne 
singur?” Părerea mea este că ar trebui să te distrezi, dar să te și gândești la 
viitorul tău, fără să te stresezi. Viața e unică, nu poți să dai înapoi și nici nu 
ai butonul magic „skip” cu care să sari peste. Scopul este să fii fericit. 
Acești pași sunt doar o îndrumare, nu te obligă nimeni să te căsătorești sau 
să urmezi medicina sau dreptul. Acționezi cum consideri că este cel mai 
potrivit pentru tine. 
            Aș vrea să vă vorbesc și despre ultima treaptă, însă, din moment ce 
nu am ajuns acolo, nu am ce să vă spun. Pot prezice că felul în care vă veți 
simți depinde în totalitate de ce alegeri ați făcut înainte. 
  
 
ZAINEA MARIA 
Clasa a V-a, Şcoala Gimnazială „Ion Luca Caragiale”, Brăila 
Prof. coord. Vasiliu Gabriela 
 
   Valuri... 
 
Valurile mării, asemenea treptelor, 
Ne îndeamnă spre libertate, dragoste, Divin, 
Ne-ajută să-nţelegem cât de magică poate fi marea 
Şi Raiul sacru ce porţile o să-i deschid... 
 
„Urcăm” pe valuri, îndreptându-ne spre cerul infinit, 
Şi ne minunăm de însăşi Creaţia! 
Învăţăm să iubim, să ocrotim 
Şi să-i respectăm Mântuitorului graţia! 
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BALAN MIHNEA 
Clasa a V-a, Colegiul Național „Costache Negri”, Târgu-Ocna, Bacău 
Prof. coord. Cîrcel Marian 
 

STRIVING 
 
 Every once in a while, people come to a stop. Sometimes it seems 
easier to continue, sometimes it does not. It happened to me as well, for I 
am just a kid in a grown-up world and I must continue. 

Ever since I was a very young kid, I’ve been spoiled by my parents 
and hugely by my grandparents. That was my stage one. It was absolutely 
beautiful. I was in the centre of attention all the time. It felt very good. 
Birthdays were a blast and I felt the world was mine. 

It felt awesome later on, in my kindergarten years, when the 
spoiling continued but I thought I was no longer “centre stage”. I can’t say I 
was very annoyed by it as I liked the competition: whoever was the best in 
our teacher’s eyes, whoever got “red dotted” for good behaviour, for eating 
the whole lunch and for the best poem reciting. 
 After zero grade, the first grade came along. A new stage began for 
me. I had only a few people I knew in my new class so it was amazing to 
make new friendships in a very new environment. I liked the challenges. As 
a matter of fact, I can say that I enjoyed being a team member every time 
we played a game or a leader of a team when the situation was needed. 
It wasn’t long until I began participating in various contests. I am not going 
to lie, I loved the prize, I loved the praise but there was nothing cooler than 
the anticipation of it: the work, the research, the error correction. And I can 
say this has been my slogan for all my first four years of school. 
 After school I went to my grandparents who always spoiled me. 
They used to buy sweets for me, they used to let me watch TV all day, and 
they would do everything for me. After that time, I went home. There I used 
to do my homework I used to play games and all kinds of things. It was fun, 
I think, but it kind of felt weird to be normal. I wanted to be different. I 
knew that normal people never won so I wanted to win. You know me, I 
have always wanted to win everything. 
 So, it was natural for me to see the fifth grade as my biggest game 
in which I had to win. I was eager to know more. In fact, knowing more was 
a kind of a status on the WhatsApp of my life. I like reading a lot. On my 
Kindle, I have a huge number of books and I can say it’s addictive. 
Someone told me that “information is knowledge.” I like reading and 
watching documentaries and playing strategy games. I can find out more 
and more by being curious to know more.  
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September came along and a new stage in my life began. A new school, 
new teachers, new books and something called “semestrial test paper”. You 
can imagine my surprise when I had to take my first term test papers in 
Romanian, Mathematics and English. For me, that was a challenge. 
 I am now at the end of my fifth grade. Another stage in my life has 
ended. Successfully, I might add. It was obvious that only through hard 
work and effort I got where I am. I am glad I never forgot about playing 
(computer games are an important part of my life), about cycling (I love my 
bike so much),  about hanging out with my close friends and watching my 
favourite TV shows. 
 They say that beginning something is extremely hard. For me, 
that’s not true. I have always liked the challenge and to be in a competition. 
Going through those stages gives me power. It doesn’t make me a superhero 
but I am congratulated by the people I know. And that is my biggest reward.  
I went through four stages so far. Beginning, risk, potential failure (which 
luckily, I didn’t experience) and success. I can say I achieved those on my 
own and gave the best results. I am happy with my life now. 
 
 
BERBECE ELENA-TEODORA 
Clasa a IX-a, Colegiul Național „Costache Negri”, Târgu-Ocna, Bacău 
Prof. coord. Cîrcel Marian 
         

Motto: I can and I will 
FORGETFULNESS 

 
She is Mia and has recently been diagnosed with a disease that 

causes her to lose her memory. In the summer of 11th and 12th grade, she 
found out this terrible news. Now that she's in the last year of high school, 
she does not want to tell anyone about the disease. Until then, she only had 
A’s at school, so she will be "Valedictorian". Since high school, she has had 
only great memories that have helped her grow up on a scale of goals she 
has been doing forever.  From the day she heard the bad news, she set out to 
spend more time with her family, friends, not being sad, but support for her 
loved ones.  

When she got home from her doctor, she went to her room, 
knowing that nobody saw her and started crying. She cried so much because 
of everything she was about to lose and because she had worked and 
learned so much, but all this would not matter because she would lose her 
memory every day that passes by. All the thoughts that flooded her mind 
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and all the emotions and feelings made her soul break, so after a while, she 
fell asleep crying.  
Because of the latest news and thoughts, knowing that the illness would 
worsen in the sense that she would have moments when she would forget 
who her parents were, she dreamed of something that made her start writing 
all the memories and everything that was going to happen in the future on 
her laptop. On both sides of the stairs, there were doors, and each door led 
to a remembrance of her, which made her evolve and be a much better, 
stronger, wiser, smarter and more accomplished person. Curiously, she 
opened every door, because in her dream she somehow knew what her 
condition was in reality, so she wanted to remember everything for the last 
time.  
When she opened the first door she was surrounded by her family who 
watched her make her first steps. In fact, those steps were the first step on 
the scale of her life. At the second door, she saw her reciting her first 
poetry, next to the Christmas tree, waiting for Santa Claus. This poetry was 
her first poetry ever learned. At the third door, she saw her at the 
kindergarten when she gave her doll to a girl, because that girl did not have 
any, and all the other girls were playing with one. At each step, there was a 
door that, if opened, she saw a moment in her life that contributed to her 
evolution. 

After seventeen steps and seventeen open doors she came across 
another seven doors that she could not open. That scared her but she also 
enjoyed it because she realized that those seven doors signify other seven 
years of her life that she still has, and after each door there was something 
in the future that would make her a better person. 

When she woke up she put a smile on her face hoping to be 
stronger for the rest of her life, even if she was destroyed inside. She 
realized that in every room she entered, that is, every progress made in her 
life, she was with her family. So she realized that any plans she had, 
traveling around the world, writing a book, parachuting in her last years of 
life, the most important thing is that while doing these things, to do them 
with her family. 

She told the parents what she dreamed of, and they fully supported 
her in what she would want to do in the future. So, in the last seven years of 
her life, she wrote a book, the money she saved for college donated to an 
association to save children's lives, she finished high school as 
Valedictorian, gave her confidence and proved her that nothing was in vain, 
travelled around the world with her parents, spent three days in every 
country in the world, visited many places, but most importantly, which 
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meant her last step but also the door, she learned the true value of the 
family.     
 
 
CALAPOD MIRIAM-CARLA   
Clasa a XI-a, Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău 
Prof. coord. Andrioaie Ana-Maria 

 
STAIRS OF TIME AND INEVITABILITY 

 
As we struggle in the time 
That quickly as a train passes by, 
Our own perfection we discover 
Pink happiness is uncovered. 
 
No matter how rich or powerful, 
Losses we all suffer. 
The moments that click are so beautiful  
As we create our own  
Magazine cover. 
 
God knows what we ask for, 
As always listens and gives it. 
But we act as if we’re blind 
And at times cry about it. 
 
Almighty we are not, 
Or even fearless, as we may seem 
Challenges scare us daily, 
And make us wake up from the dream. 
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CĂTUNEANU MARTA-IOANA  
Clasa a VI-a, Colegiul  National „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Jugariu Oana 

 
5 STEPS TO DESTINY 

 
On the loneliest, gloomiest street in the whole London there was a 

big red brick house. It was the tallest building on the street, but that didn’t 
mean it was the cosiest one. Above the door there was a nameplate „London 
Children's Orphanage”, where among many other children, I lived . 

Step 1 
”Where are you going? When she finds out you aren't home, miss 

Willis will punish you again,” said Tom 
”I don’t care about what she'll say. She doesn't care about us, so 

why should I care about  her?” 
Miss Willis was the landlady of the orphanage, a mean woman, 

who only cared about herself. Almost every week, after school I went to an 
old lady in the neighbourhood, Miss Potts.  She was the only one who 
encouraged my passion: dancing.  Since I was little I dreamed about being a 
dancer, but miss Willis didn't let the children do anything else but school. 
She said that it was a waste of money and since dance classes had to be 
paid, I couldn’t go. Miss Potts was a retired ballerina and she gave me 
dance lessons at her house. 

”Never let anyone tell you that you can't dance, or you can't do 
anything. It will be hard work, but you will succeed, and you will be an 
amazing dancer. Now let's get to work!” But I didn't believe her. I didn't 
believe I would ever be good enough. No one did. All they would tell me at 
the orphanage was how stupid that idea was. 

You are only a child that nobody wants, what makes you think that 
you would ever do something in life?” miss Willis laughed. 

I started believing them. 
Step 2 
”I just got another letter.” I whispered to Prim. 
”Who do you think is sending them? You should show them to 

miss Willis. She may know.” 
”If she finds out I am receiving letters, she would probably never 

even let me read them anymore. She must not find out.” 
 Miss Potts wasn't the only one that encouraged me to continue 

dancing. Ever since I was little, almost every month, I would receive letters. 
They were short and I had no idea who was sending them, but I always 
loved reading them. The letters had the most encouraging words written in 
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them. I never thought about the fact that I didn't know who was writing 
them, I just felt happy that someone cared. 

”Always follow your destiny. Do what you love doing and don't let 
anyone tell you that you won 't succeed. You are never alone.” 

The letters made me believe in myself, they made miss Willis' 
words less painful.  I became stronger, so I continued taking dance classes, I 
continued dancing, doing what I loved.  

Step 3 
”So, you are really leaving, I never thought you'll do it! Well, it's 

better than staying here.” 
”We are orphans, Keira. Where will you go? What are you going 

to go? The best thing that can happen to us is to get jobs as nannies or 
waitresses.” 

”Then a waitress I shall be. I'm not spending one more day in this 
place.” 

So, on my sixteenth birthday I left the London orphanage. I was 
scared, I didn't know where life would take me. With a few clothes, little 
money that I had saved and with a ticket in my hand I headed to the port. 

I travelled to Chicago, and decided to take auditions at theatres, so 
that I could get a job. It was very hard in the beginning, everything was new 
to me, no one wanted to give me any roles, but I tried not to get 
discouraged. I gave auditions for a month, but no one wanted such a young 
girl, with no experience. I kept receiving letters and was so thankful for 
them, as at the time I needed some kind words more than ever. One day a 
man named Charles Cliff took me in his dance group. We were going to 
perform almost every week. At the beginning, I was excited that I had found 
a job, but it was nothing like I'd expected it to be... 

Step 4 
Mister Cliff s dance group performed many shows, but none of 

them got any attention. I soon learnt that life as a dancer in Chicago was 
very hard. Thousands of other dancers performed in restaurants, casinos and 
theatres, so you had to be very good to get any attention from the press or 
bigger, more important theatres. We performed in a small, old theatre, we 
didn't have costumes, or proper stage lights. It turned out that mister Cliff 
didn't own a theatre, or have a budget.  I didn't get paid, even though I 
worked a lot. I wasn't used to dancing this much, so my feet always hurt, 
but I tried to keep up with the older, more experienced dancers. Even 
though I worked in terrible conditions, and almost no one came to our 
shows, I knew that I had to settle with that for a while and I was still lucky 
to even get a job. So, I decided to make the best of it. I learnt a lot from the 
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other dancers and gained experience from doing so many shows in such a 
short period of time. I was in mister Cliff s dance group for three years. 

Step 5 
”This was the last dance for tonight, people. Let's give a round of 

applause for our dancers.” The presenter said with the most unenthusiastic 
and monotonous voice. 

At this point, usually no one was left in the theatre, but the staff 
that was cleaning. That night was different. A tall gentleman was still sitting 
in one of the chairs. As I was going down the stairs to leave the theatre he 
came to me and said. 

”Wonderful performance! You are a very talented young lady. 
What is your name?” ”Keira Swann.” 

”Well you are a swan, indeed. But what is such a beautiful, 
graceful swan, like you doing here, may I ask? I would love you to be part 
of my dancing group, and dance in all of my plays at the theatre in New 
York.” 

So, that day, I went to New York with mister Wellington. The 
theatre where I would work in was big and beautiful. I had my own room, 
where I would change into my beautiful dresses and do my make-up. In the 
evenings, the theatre would fill with ladies in nice gowns and men in suits 
with colourful ties, waiting to see the shows. A year later I became prima 
ballerina at Shubert Theatre. I was living my dream! 

One day I received a letter, as usual, but this one was different - it 
was signed. 

”I knew that one day you would succeed and follow your destiny. 
Love, 
Your mother, prima ballerina Catherine Swann” No matter how 

hard your journey in life is, how many ups and downs it has, how bumpy 
might be, you should always climb your stairway with courage and fulfil 
your destiny. The steps and leaps you take in life might not be easy ones, 
but always look at them as opportunities for you to get better and stronger, 
as no one knows what surprises are waiting ahead. 
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CREȚU ALEXANDRU 
Clasa a X-a, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 
Prof. coord. Frânculescu Cristina 

 
JONATHAN, JOHN, J  

 
 Good morning, or good… whatever time of the day would be! I’m 
Jonathan and I’m a ghost, I died from a heart disease, but this story is not 
about me. It’s about this new-born who is to get life in just a few hours. 
Like every living being this boy is going to be given birth, live a life which 
he will enjoy or not, and leave behind only memories of him, nicer or 
worse. As it may look, there are the three major stages of life, but these 
stages are not the only ones that this man – to – become will have to go 
through.  
 But enough with the philosophy of passage because the baby is 
about to be born. His mom has already panicked because she’s in labour and 
his future dad, like any man facing the imminence of his child’s birth, 
which, by the way, he was announced about nine months before, is 
frantically calling the ambulance like a madman. The ambulance finally 
arrives, the parents can finally rest a little bit, can they??, until the young 
woman becomes a “mother”. After minutes which pass like years and 
experiences which can be associated with a thunderstorm, the grand 
moment has finally come. After the many “Push-Push” encouragements, the 
new-born is finally breathing while he is comfortably, securely held in his 
mom’s arms. We can say that he has gone well through the first most 
important challenge – seeing the daylight and the smile of the happy 
parents.  
 I have forgotten to mention his name, haven’t I? Well, his parents 
named him John, after his grandfather. Long time has passed since the birth 
of this new teenager. He graduated from school to a rumoured high school 
in the study quality. And as my mother used to say “The true life starts 
now”. There was a girl that he was long keen for. He used to drive her 
home, spend nights out together, but that couldn’t be more because she had 
a boyfriend she loved. Calling him a boyfriend would be too much as long 
as the only relation they had was subjection. Not only was he abusing her 
emotionally but also, he would take this helpless girl at his house to spend 
every night there. Awkward enough, the girl couldn’t give up on him. One 
day, the irrational beast found about our little John who was driving that 
girl, Alexia, home. That’s where his first fight started, fighting for the loved 
one. That was a crucial stage, a fatal change in his life, he got beaten to a 
pulp and went to hospital. After this the girl broke up with the so called 
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“bad boy”. In hospital, while John was lying in bed, almost unconscious, 
with Alexia right next to him, that’s where and when the little boy got his 
first kiss. From that moment on, it may look as a perfect relationship, that 
he found his true love, didn’t he?  
 Well, the story is not a “lived happily ever after” one. The young 
girl seemed not to be able to give up the old relation. She must have been 
addicted to it…. One day, John pushed by what could have been only a 
naughty thought, followed Alexia just to surprise her, but the girl, that he 
mostly would give up living for, was secretly meeting the boy who was still 
abusing her. That’s where John felt as if a thorn had pierced his heart, but 
he bravely broke up with her.  He suffered, he really did. However, he 
picked himself together, and realized it’s an experience that would help him 
later behave like a man. He started becoming involved in various 
community activities so that he could forget about her. In the end, he forgot. 
Moreover, paying extra attention to his own look, he gradually became an 
idol for the young ladies who would look up to him. Not only due to his 
charming look and personality but also to his academic success. (I think 
I’ve forgot to tell you that he became a student of one of the best colleges in 
his country.)  
 Constantly, surely, highly determined, he easily went through the 
most important stages of his life. He had a lot of girlfriends and truly loved 
each one of them, but in the end those girls would prove to be after his 
money, or just vacillating between him and another boy simply to “have 
fun”. One year had passed since his graduation to college, that John met this 
girl named Claudette, who he was feeling to be different from the others. He 
used to drive her home just like he had done with the first one. His first “I 
love you” was said to this girl, but John got his answer back, an “I love you 
too”, which he sensed not as sweet and warm as his, followed by a hug and 
short after kiss. That’s when he really felt how love should feel.  The rest of 
his college days would be spent in her company, with the real and stubborn 
desire to create a true bond. That’s how the previous experiences helped 
him to advance in the sinuous social life steps.  
 After his college graduation, John found his dream job as a 
professional programmer and build a house for him and his future wife, 
Claudette. But, when the world is sweeter then the bad happens: his parents, 
who had been working so hard for his dreams to be fulfilled, died in a car 
accident on their way to the new house of their son. This stage of life, in my 
own perspective, wasn’t really necessary. I know that any living being dies 
sooner or later, for only God knows what reason or purpose... Anyway, the 
bright side of this dark experience is that John turned into a true man who 
will always and unconditionally will protect his family, and give his life for.  
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Soon after they had two children, a girl, bearing his father’s name and 
character, and a boy, resembling his mum in delicacy and passion. As every 
man John got older and older, watching his children growing and then, at 
their turn, being crushed by failures and hardships to be, then, raised by 
love, just like he had been, being put through those repeatable life stages 
and maybe some others. As you can imagine, there came the time for him to 
leave only memories behind, to become he himself a memory. He simply 
died of a …heart attack. The only thing he could pronounce at the very 
moment of his last earthly breath was “J…”. The initial from his name, 
from my name, from joke. Because what is life if not a joke. A good or a 
bad one?  But what is to be noted is that he was and still is a fine memory. I 
am telling you his story, you are reading his story, people will talk about it, 
he won’t be forgotten. 
 May the man’s name be John or Jonathan or, even simpler, J, the 
true fact is we all go through the same stages, the same challenges, which 
can make us brighter or which can burry us. Life, with its clearly shaped 
stages is nothing but a pattern we all go through, we all live our lives after, a 
maze we have to get rid of by giving up or standing up, a puzzle to solve or 
a riddle to guess. That’s what life is about. Ups, downs, waves, storms, 
thunders, sunrays, warmth, colours. It is serenity and balance, optimism and 
faith that make us see behind the hurdles, behind the dark snows of the 
fierce peaks. Everyone receives his white sheet written in invisible ink. It is 
only for the open- minded and the kind- hearted ones to make the ink 
visible, for themselves and for the others. It is completely up to them the 
decision of being a winner or a loser. You, my reader, on which side are you 
going to be? 
 
 
FRĂȚILĂ MIRUNA ELENA 
Clasa a IX-a, Colegiul Național „Costache Negri”, Târgu-Ocna, Bacău 
Prof. coord. Cîrcel Marian 
 

ENTRANCES 
 

 It was a rainy day and the girl was running down the street, looking 
for a shelter. She was wearing a blue dress with pale yellow shoes and a 
coat of the same color. Her hair was brown with golden locks and it was 
tied. She had blue eyes and beautiful red lips. 
She was standing in front of an abandoned house and, even though it was 
scary, she decided to stay there until the rain stops. After she got inside, the 
door closed due to the storm and she couldn’t unlock it anymore. It was so 
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dark inside and she could barely see anything, but she started to explore the 
house. It wasn’t so interesting since there was no furniture and every room 
was empty. When she reached the staircase she had second thoughts about 
using the stairs because those looked breakable, but she took a bit of 
courage. 
  As the girl walked on the first step, she heard the crying of a baby 
then the stairs disappeared and in their place there appeared a corridor. She 
walked down the corridor and found a door. When she opened the door, she 
saw the baby that was crying earlier but she couldn’t see its face and the 
other persons in the room were just silhouettes. The baby was clutching a 
pen in his tiny left hand. She tried to talk with them but it was all in vain. 
No one could hear her. So she stopped for a second and looked at the scene 
in front of her. She saw a woman holding the baby into her arms while she 
was mumbling something sounding like a name, “Samuel”. Right after she 
saw that scene the stairs were visible again. She tried to get out of the house 
but she couldn’t find the way out. There was nothing but the stairs. So the 
only thing she could do was going on the second step. 
 No light in sight on this floor either. She felt her way through the 
darkness until she reached a door knob. She could describe it mentally but 
she didn’t know how to pull in. After a while, she made it in the room. A 
light was flickering, strange yet alluring shadows were cast all over. In the 
far corner of the room, a boy who couldn’t be more than 11 years of age, 
was playing with an uncanny device with multiple orifices while a bulb was 
emitting light from the inside. There was a note on the floor the girl picked 
up. “To Samuel, from mom and dad”. The girl got a bit scared by the 
unsettling look on the boy’s face. Something inside her mind was telling her 
to step out of there quickly, but her body wouldn’t listen. Slowly, but 
steadily, the dark walls seemed to her reflections of the boy, all looking at 
her and all having the same frightening expression. To her deepest horror, 
the whole image of the boy, his toy and walls began to dissipate and come 
through again. 
 She could not handle the tension anymore and her hands clutched 
at the knob, turning it around and hastening outside. At the corner, there 
seemed to be a staircase which the girl apprehensively walked towards. Her 
hand on the bannister felt cold and almost like not hers. She slowly stepped 
up only to find another hallway and old decrepit doors grinning at each 
other. She pushed the first door in but that wouldn’t budge. Eventually, it 
gave in and the door creaked unceremoniously. This room was better lit but 
the picture terrified her to the bone. In the middle of the room, a young man 
was making experiments on some animals she couldn’t identify. He was 
assisted by a nurse who kept disappearing and coming back, echoing 
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“…amuel”. The girl was put off by the smell in the room. She had the same 
feeling as downstairs, as if she were looked at back and sneered at. She 
flung herself from the room wondering when this nightmare would end. 
Gathering the last bits of courage, she made for the door at the end of the 
hallway. Apprehensively, she reached for the knob and slowly entered. To 
her shock, there was a funeral going on there, a sort of a wake for the 
deceased who was holding on to a pen in his left hand. The casket was open 
and blurry people gathered around mumbling. The continuous whispering 
sounded like “Samuel”. A flickering light emitted from the weird toy she 
saw downstairs in another room and the air smelt like scorn and dissected 
animals. The girl accepted the thought that Samuel, once a baby, now a 
dead old man, lived through the doorways of his life and the whole house 
breathed him in. 
 She stepped out hastily, ran downstairs across the dark and dirty 
hallway and, to her surprise, the door at the entrance unlocked naturally. 
She emerged from the house, at peace with herself. 
 
 
IȘTOC MELISA REBECA 
Clasa a VI-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău  
Prof. coord. Jugariu Oana 

 
DIVIDED DIMENSIONS 

CHAPTER 1  
The hit 

 
Autumn... isn’t it beautiful? I have always loved it. All the vibrant 

pastel colors of the leaves that color the damp ground, all the naked trees 
which are waiting for the dearest snow to come over and cuddle with them 
and let’s not forget about all the animals who start to look for places to stay 
in the hard cold that will be coming over the world and all the birds that are 
leaving to the warm places from the other end of the Earth, isn’t that just 
wonderful? 

I am staring at the cloudy sky while I am walking home from 
University of Sciences and Technology - which also called UST- and I am 
wondering, what if there are actually more dimensions? Well, of course 
there are, but I would really like to meet the type of people on their planet - 
or whatever they call themselves as a civilization- in real life, not just in 
fiction movies and books. I believe that- ouch! Suddenly, someone bumps 
into me with all of its force. I think it might be some silly kid hurrying up to 
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come home from school, but instead it’s the famous latest technology 
inventor, Kyle Davis! 

And this is how it all started… 
- Excuse me! Let me help you, he said and then he offered to help 

me get up. 
- It’s alright, I wasn’t really paying attention to the road, I said. But 

all of a sudden, I saw something in his backpack, a kind of a small machine 
and I started to wonder what it could be. Without realizing that I wasn’t 
even thinking in my mind anymore, I suddenly asked him: 

- What’s that in your backpack? 
- Um, it’s none of your business, he said. Now, if you don’t mind, I 

have to get to the National Laboratory of Tech. (interruption) 
- But I’m sure it is! Listen, it surely is a part of my business, too. 

You see I’m a really good student from the UST- and then suddenly, the 
ground started shaking and I accidentally fell on Kyle Davis’s weird 
invention. It started to light with some really blinding colors and - boom -, 
there was an explosion between us. 

  
Kyle. 
 - What have you done?!? Oh, no no no... this is not okay! Ugh, what 

am I going to do? shouted 
- Maybe I can help you? 
- No! You stay out of this! You got us in a huge trouble! he said. 
Before I could even say another word, I saw that my hand started to 

pixelate and slowly faded away. I was traumatized and I turned around to 
Kyle, but he already disappeared. Was I – or were we – time travelling?! 

  
CHAPTER 2 
Planet Ostra 
 

I woke up. I had a huge migraine and such a useless neck pain! After 
one minute of laying on the ground I decided to get up and look around for 
Kyle. I suddenly heard some shouting and I decided to go in that direction, 
thinking that I might find Kyle, but instead there was a human like creature 
except for the white skin and huge eyes, lying on the ground. It suddenly 
got up and looked at me, so I looked back at it, horrified. 

- Wh-who are you? it said. What do you want from me? 
- Wait, who are you and where am I? I said. 
- That’s what I want to know, too. I just woke up here, on the 

ground, in this place. I think that I got teleported or something! 
- That’s what happened to me, too! Wait, Kyle! Is it you? 
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- Oh my, yes! Are you the girl who knocked me down on the ground 
while there was an earthquake and who accidentally fell on my failed 
experiment, too? Because… you look… different!? 

- Yes, you do! You have bigger eyes and very pale skin! And… 
some… huge… antennas? 

- What?!? Okay - breathes in and out - I must stay calm. So, this is 
your experiment, do you know why it brought us here? 

- Well, of course I do! It is programmed to bring the creator and the 
persons who are around it in another dimension, obviously! 

- But why? 
- I honestly don’t know, but I think that if we find someone who we 

can talk to around here, we may find some answers. 
A few hours later, my feet couldn’t take it anymore, so I literally fell 

on the ground. 
- Come on! said Kyle. You can’t just give up! 
- But we’ve been walking for hours! We must stop a little! 
Suddenly, we both saw a creature who was entirely black, with no 

face, getting closer. I remained shocked and so did Kyle. It was getting 
closer and closer. 

- Help! Help! I shouted. 
- Shh! said Kyle. You’re going to do worse if you do that. 
- Fine. 
It was getting closer and closer. I couldn’t look at it with my eyes. I 

don’t think anyone could. After an endless silence, it almost jumped on us, 
but a group of creatures who looked just like us appeared out of nowhere. 
They were holding something, I don’t know what, but it was definitely 
something that made the “no face” creature leave. 

- Thank you! I said. 
- Nampu kamka! Or as you, humans say, you’re welcome! said the 

creature in the middle. 
 - Wait, how did you know-... (interruption) 
- We know everything. But just don’t ask how we tracked you two 

down. It will remain our secret, said a smaller creature from the back. 
- Who are you? said Kyle. 
- I am Maluu, the leader of this planet. We are ostradians and now 

you’re on Ostra. 
- And who or what was that thing? I said. 
- Are you sure you want to know? 
- Well, since we are here, I think that we do need to know. 
- That was The Nightmare. And, as you probably realized, it’s our 

biggest fear and nightmare. Centuries ago, it appeared out of nowhere and 
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was only seen by hunters in the woods, at least those who remained alive. It 
only went in the village when he was hungry for dreams, at night. It came 
by each house, went inside all of them and stole every dream, replacing 
them with horrifying nightmares. Some even died because of them, that is 
how bad they were. The problem is that we can’t seem to stop him, or at 
least make him go away for good. It is sad that everyone has to hide just 
because of it… we can’t even go outside anymore, not without our 
gumballoos. These are some special weapons with high frequencies which 
can make The Nightmare go at least 10 feet away from us, but it only works 
in the woods, because there we have higher frequencies. 

- Oh, my Goodness, this seems so horrible, I am truly sorry for you! 
Can you excuse me for a second please? I said, as I grabbed Kyle by the 
hand. 

- Kyle, I think that I know why we are here! I think we are here for a 
reason. Like, we must stop this Nightmare thing from terrorizing these 
creatures! 

- Oh, yes! This was the fail in my experiment! How could I even 
forget? 

- Seriously, you remembered just now? You really are no use. 
- Hey, I am a scientist! It is normal for me to forget things, okay? 

Or… it isn’t normal for me? 
Umm.. Maybe I hit my head once I stepped into this world, here... 
- Whatever... 
- Besides, I think I found out how to stop Nightmare! We can make 

him fall into his own trap. We will evacuate the first house and when 
Nightmare decides to show up there we will chill him with the force of our 
praying, because we believe in God, our Supreme force! 

- What if it doesn’t work? I have a plan, too. But let’s pray for a 
happy ending anyway! 

So, we made up the final plan and we were ready to apply it at night. 
I was sure that everything was going to turn out fine! Soon we were going 
to be home. 

 
CHAPTER 3 
The meeting 

  
So, as I said, Kyle, the aliens and I will apply the plan tonight and 

we’re getting ready. We will use Kyle as a target for Nightmare and the rest 
remains a secret. 

The night came along. We were ready to do this! Or at least I was… 
LATER THAT NIGHT… 
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- Hey, I think I see it! said Kyle. 
- Get ready everyone! You, go there and act like you are asleep, said 

Maluu. Nightmare got closer and closer to Kyle. When he got close enough, 
I came in action. 

- Hey there, buddy! Don’t be scared, I won’t do anything bad to you! 
I said. There were a few moments of silence, until Nightmare finally spoke 
up. 

- I am not trying to hurt anyone! it said. 
- I know, I know. I believe you. 
- I didn’t even want to be here in the first place! I got lost during a 

trip in here with my team, my family. For centuries I have been trying to 
reconnect with them using other people’s minds at night, but I’ve realized 
that it only makes everything worse. I ended up getting addicted to going 
into people’s minds and well… this whole thing brought up this 
conversation. I believe that my team died in their trip, because we were 
attacked by Galiasias, our worst enemies. They burnt our home, our planet, 
...They lit the candle! And it burnt our most precious thing… and now I am 
here, alone and helpless… By the way, my name is Acris. 

- Oh, Acris! I feel so bad for you, I cannot imagine myself going 
through all the things you have been going through! Listen, the ostradians 
wouldn’t mind taking you in their community and helping you find your 
family with their technology, but you must promise them that you will no 
longer steal their dreams at night. 

- Wait, we didn’t discuss this- said one of ostradians. 
- Yes, yes, I know you have been discussing this for ages! I said, 

giving her an angry look. 
- Yes, of course! You are now a part of our community! the 

ostradian female said. 
- Thank you very much, now I finally have a home! Acris said. 
- Well, I think our work is over here, we may teleport back home at 

any moment, so… said Kyle. 
-That’s right. I said. 
- Well, if you must leave, then we thank you again for everything. 

We will forever owe you. 
But, before we even shook hands, we both started pixelating and in 

no time, we were back in North Central Park. 
  
worse 
- Wow! Well, that was one great adventure! Kyle says. 
- Yes, indeed! We should do it again! 
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- What? No! Do you realize how bad that would be for the time? It 
could make a hole in space, or 

  
... (interruption) 
- Yeah, yeah, fine. We will only do it again if it will be really 

important, I get it. 
- Yes. It’s enough for now. But hey, let’s remain friends! he said. 

Now, that you have been taught to communicate in a telepathic way...you 
opened your mind and improved your spirituality! So, be sure we’ll meet 
again! he said and smiled a little. 

Suddenly I was so tangled, I was speechless. We started walking on 
our separate ways. This was a great adventure and our first step into this 
unlimited universe, our adventure! 

 
 

MĂCIUCĂ DARIA-ELENA 
Clasa a X-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Andone Mariana 
 

THE COUNTDOWN TO HELL 
 

Ladybird, ladybird, fly away home, Your house is on fire, 
Your children shall burn! And burnt they were. 

 
People born into darkness are not necessarily evil. There is a 

difference between being a victim and a villain. Although, in the end, you 
decide whether you live the rise of an angel or the downfall of a demon. 
Mrs. Stella Lang was a respected businesswoman, married to the CEO of an 
entertainment agency, both constantly in the spotlight. 

When her marriage started going downhill, Stella Lang thought that a 
child would be able to raise the spirits. She went to different doctors, 
sweating nervously while waiting for a diagnostic. No one could tell what 
was wrong with her body: it was perfectly healthy and fertile, yet it couldn’t 
bear a child.  

Her mother told her it was a test from God himself and Stella 
believed that at first. Then she stopped. It had to be the evil force she was 
told about in her childhood. Yelling in the middle of the night, drunk, with 
another bottle of expensive champagne in her hand, Stella would curse her 
fate. One night she heard six steps on her balcony. With each one came a 
clap of thunder that broke the silence, though there was no storm in the near 
sight. One star shone brighter than them all. And it was ready to conquer. 
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Stella headed towards the source of the sounds, but found nothing. Except 
for a small canvas baggie, which had her name written on it. People claimed 
it was a gift from God and praised His help, praying in gratitude. It 
contained a powder, which Stella took each day, and then, after her husband 
came back home one night, she had felt it. One month later, Stella received 
the great news she was pregnant. 

Step Six:You Have To Believe 
One day prior to the operation Mrs. Lang complained of severe belly 

aches. She was immediately rushed to hospital where the doctors had to 
give her the painful results of the echography: one of the twins was dead. It 
seemed that her body couldn’t keep up with providing for two newborns 
and the twin embryos fought for their survival. One had won, while the 
other was entirely annihilated. Mrs. Lang was taken into an emergency 
operation and after a long struggle, the doctors managed to save the baby. 
But the ruthless fight for survival had cost him greatly. 

The baby with mesmerizing blue eyes was born blind. He would 
never see his parents’ glances. He would never see the world as it is. He 
would never see himself in the mirror. Everything will be an endless black 
for him; Darkness from head to toe, from left to right, from the heights of 
the sky to the depths of the earth. Blind. 

Stella broke into desperate tears as she whispered her broken 
newborn’s name. James. 

Since that day, Stella Lang lost her baby’s sight, her husband, her 
faith, and soon her life would follow. 

Fifteen years later, Stella Lang was no longer the successful 
businesswoman she once was. Forced to sell some of her stocks, now 
working as a regular employee, merely a divorced woman living with her 
fragile teenage boy. 

Though Stella did her best to help James grow up as a normal kid, he 
still became a subject of bullying. James was everyone’s favourite helpless 
victim, and they were feeding on his despair, on his hopeless dreams, on his 
shattered future. Who’d want to have a blind boy as a worker? A husband? 
A father? His life had been lost since the moment he had been born. 

He had no chance as he was already in the hand of fate, thrown into 
an unescapable checkmate. 

On his sixteenth birthday, James woke up earlier than usual, but he 
didn’t mind it that much. His birthdays were never special, because his 
mother was always melancholic, drank a lot until late at night or came home 
in the morning. She hated being there, with him, on the day her life had 
been ruined. James knew he was supposed to have a twin brother, but he 
was never told what had happened to him. 
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When he arrived at school, James faced the emptiness of the halls: no 
one was there. He turned around to where loud steps shattered the marble 
floor, expecting the darkness. Instead, there was light. 

Was that how a human being looked like? Tall, with broad shoulders, 
an imposing man stood right in front of James. He could distinguish his 
features, his pale eyes, his full lips. The man was scattering the darkness, 
revealing such a holy glow that James thought he must be a Saint or God 
himself. He was fascinating, intriguing, and James’s body trembled more 
and more with each second that passed. The boy barely found his words: 
heart beating faster than ever, speech slurred, he dared to ask the man. 

‘Are you human?’ 
The man did not answer, but he came closer. Six little steps. ‘A-are 

you... no... do humans resemble you?’ There was no answer this time either. 
‘You are the first being I’m able to see since I was born. Please, 

answer me.’ 
The man stood stoic, inches apart from James, yet a grim smirk broke 

on his lips. ‘James Lang, do you hate your life?’ The boy’s mind rewound 
all the bullies, their fists, his bruises, his mother, her cursing, her tears, his 
own inner sadness. ‘I do wish it was better.’ 

The smirk turned into a lovely smile, one of those expressions James 
longed so much to see. ‘Tell me, James, what do you hate?’ 

The man’s presence was forcing the truth out of James’s pale lips. 
‘I hate the way people look down on me, just because I was born 

blind. I am no different from the others, I am human too! My feelings can 
be hurt too, my heart can be broken! I am made of flesh and bone, not of 
steel! And I hate my mother. Every time I try to love her she pushes me 
away. I’m sure she despises me for what I am. She believes I am the reason 
of her downfall, that I am her curse. But I am just a child! A child who 
wants to feel her love!’ 

James didn’t realise the moment when tears fell from his eyes, 
neither the one when the man pulled him into a tight embrace. 

‘You poor unfortunate soul…’he whispered, and let his arms travel to 
the boy’s pale face and wipe his tears away. ‘Do not think that your 
blindness is a flaw. You have been blessed not to see what this world can do 
to tiny mortals like you. It is a cruel, violent place, a battlefield for the 
strong ones.’ 

‘I can be strong too!’ James yelled, pushing the man away. ’Why, 
why can I see you, when all my life I was the prisoner of darkness?’ 

‘Do you wish to see the whole world, James? Do you truly want to 
take part in this madness called life?’ 
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James didn’t hesitate. It was his only dream, the only way to serenity. 
‘Yes.’ 

‘And if you are ever consumed by the real nightmare you have been 
protected from, what shall happen to you?’ 

‘I shall be rescued like all the victims in a war.’ 
Such a perfect vessel for all his storms. ‘I will grant you sight, James 

Lang, and in return, I expect you to believe in my power and existence. Will 
you follow me? 

Kneeling in front of the man who looked godlier than ever, James 
kissed his hand. ‘I believe in you, my lord’. The man’s gaze made James 
want to worship him. ‘And I will follow you until the end of the line.’ 

Darkness does not take the form of a bat with scary black wings. 
Neither a beast with six sharp tongues and twelve pairs of sulky eyes. 

It masquerades as light and that makes it more dangerous than any 
other creature of the mist. 

 
 

MÎȚĂ MARCELA 
Clasa a XI-a, Colegiul Național „Al. I. Cuza”, Galați 
Prof. coord. Roznovschi Teodora 
 

ALL THE STEPS TO LETTING GO 
 
 I’ve been living all these years with the impression that I know 
myself; with the impression that I know everything there is to know and that 
I’ve felt everything that there is to be felt. How foolish was I to think that 
no one can ever feel things as strong as I can feel them. I thought that there 
was no one out there for me, no one to truly understand the intensity with 
which I felt every emotion. No one to truly connect with me…I thought of 
myself as being a special snowflake, as some would say. I thought of myself 
as being hugely above others in matters of knowledge. But how can you 
assume that you’ve felt everything when you’ve never been heartbroken? 
 His smile. His eyes. They say when you’re in love you can’t see 
their flaws, you create a perfect image of them, sometimes one that can’t 
even be associated with the truth. But they are wrong. How can they assume 
that one can be so foolish not to see the person in front of their eyes? How 
can they determine if one has flaws? So rude. Nevertheless, I didn’t fall for 
clichés, he wasn’t one. He was perfect. 
 Love can be found everywhere, most when you least expect it. It 
can come in any shape and form, mixing and twisting your thoughts as you 
wonder. Mine came as a universe. It came disguised in constellations of 
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freckles and two beautiful oceans that made my heart sink into them. It 
came in form of subtle smiles and hints, with just a slight pinch of 
playfulness. But it wasn’t enough, was it? It was more to the curiosity that 
arose every time he was around; more to the mystery that he released; but 
most importantly: it was more behind the question What if. It was the 
disappointment of him leaving the room and the excitement that was found 
inside of me every time he was there, every time he was simply there. It was 
his presence that made me question my importance. And for once, I felt 
overwhelmed. But overwhelmed with what? I found myself with the hardest 
answer that needed to be given. Overwhelmed with happiness? Or with 
confusion? Overwhelmed with how I was acting when he was there? Or 
with how strangely new it was?  
 
    * * * 
 I caught myself staring. It was one of the times where his hair was 
messier than usual; when a smile of his didn’t cost anything, giving them as 
if it was part of a charity. I felt bad. Why was I there anyway? My 
conscience was back. And damn, did I feel awful… 
 I took a quick trip to the bathroom before heading home. I used to 
hate going to parties, hated superficial conversations and small talk that lead 
nowhere. There I was though, listening to all of them. It was pitiful. In spite 
of my atrocious mood I looked decent, better than most of the girls present. 
I gave myself a little confidence boost before closing the bathroom door 
behind me. 
 “Hey there!”  
 Oh no…He was lightly smiling at me. His blue eyes that turned my 
world upside down were now looking at me. He was beautiful. They say 
love at first sight is superficial, but I swear, that night I could see his soul 
through the crystal-blue eyes that I longed to look at so much. 
 We chatted and chatted. My heart was ready to blast. He was funny 
and exciting. He was sincere and profound. But most importantly, he made 
my heart sparkle. He made me believe that I wasn’t the only one capable of 
feeling this way about the world. We found ourselves alone in pitch dark, 
but laughing and enjoying ourselves. My feet rested in his lap and my head 
on his shoulder. Disrupting that moment would have been a sin. But as 
silence grew deeper between the two of us, my lips slowly found his. It was 
a kiss from space. A kiss from the universe itself transformed into 
butterflies and raging passion. It felt right and honest. It was that one kiss 
that gave me all the answers I needed.  
 
    * * * 
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It’s funny how love can seem to resolve all of your problems. One 
kiss from your special one can make your entire day. And if it’s not true 
love, may it destroy me peacefully. And if it happens to be all just a 
beautiful dream, may it last longer, waking me up only when the pain’s 
gone as well.  

I’ve never been one to fall in love easily. And as impossible as it 
may seem, it wasn’t because of a past experience that left me so heartbroken 
I couldn’t function normally. It was because I didn’t believe in love, in true 
love to be more specific. I didn’t believe in the idea that only one person is 
meant for you. The idealisation of a feeling, the concept of being so foolish 
to think that one person can be your half is what made me sceptic. But in 
everyone’s life comes a moment where he doubts everything he ever 
learned. So there I was, with my head up in the clouds so my feet couldn’t 
touch the ground.  

Time didn’t seem enough. We were so absorbed with each other, 
always not ready to leave. My heart was always smiling with the thought of 
him being all mine, with the thought that from all of those people he chose 
me. He made me blabber and stutter when talking about him. He made me 
wish that all the time I had had left on earth would have been spent with 
him. And I caught myself feeling worthier than ever. But I should’ve known 
better that the higher you reach, the painful the fall will be... 

Days passed and soon weeks went by. He grew colder and I grew 
more paranoid. Time was enough for him, but for me it left me incomplete. 
Our usual profound conversations turned into me blabbering about tiresome 
subjects. My happiness didn’t seem to be one of his priorities anymore, and 
my jealousy? It was just another reason for him to tell me I’m exaggerating. 
So I kept silent, not wanting to annoy him. But every hand he touched, 
every cheek he kissed and every “innocent” smile he carelessly threw away 
were just other reasons for me to feel unworthy of his attention. But why 
should I care? He asked me one too many times when jealousy came out as 
a mad woman looking for answers. I was his girlfriend. 

And again, I should’ve known better. I was his girlfriend, not for 
long though. My presence was just a distraction from his dull life, a 
challenge for competitive girls and an illusion for me; all disguised in 
wonderful moments and a perfect relationship. I had it all. For a brief 
moment I had it all. 
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MORARU ANDREEA ȘTEFANIA 
Clasa a V-a, Colegiul Național „Costache Negri”, Târgu-Ocna, Bacău 
Prof. coord. Cîrcel Marian 
 
                                       RICHES OF THE POOR                       
                                              

In a small town in Transylvania there lived a poor family. They 
barely had any money to get the kids to school and put some bread on the 
table. They had three kids. Two boys and a girl. Only one went to school. 

Alex was a 2nd grader. He was the best in his class but his mates 
weren’t really nice to him. When the school classes were over, he always 
got bullied, pushed or beaten. But he didn’t care. He kept studying and 
studying even more. He was good in all subjects but the ones he really liked 
were English and IT and he really made a good impression to the IT 
teachers. 

The things kept going like that until 8th grade. It was time to go to 
high school. The test he was about to take was to get admitted to his dream 
high school. The grades came really early. He got 9,86 so officially, he was 
on the list but facts were a bit different. He got admitted by list, but the 
strange fact was that he got kicked out from the list just for the fact that he 
was poor. He cried for hours on end. His IT teacher found that out from his 
mother. She decided to help him. She told him that he could do the test 
online.  

The test day had come. He had worked very hard for this 
examination. He didn’t allow himself to hang out with friends, to watch TV, 
to go out in the evening. Eventually, in the examination, for the written 
paper, he got 10. He and his family were so happy. All his effort and hard 
work and hours spent on the exercises paid off. Unknown fact for him at 
that time, he went through a stage in his life where hard work was repaid. 

Three days later, the teacher wanted to have a video conference 
with him but that scared him off. He didn’t want to look bad in the eyes of 
the teachers, his family and his friends. He said no partially because he was 
afraid that his status would make a difference. He freaked out that he 
wouldn’t be admitted again, but the faculty truly didn’t care one bit about 
his state of things. They even announced him through a letter, telling him 
that the score was great and this results in all the tests was superlatively 
appreciated by everybody. So he got admitted full score. And the biggest 
surprise was that he was enlisted for a grant. 

The only problem for him was that the college was in Seattle, 
across an Ocean and many miles away. He didn’t have enough money for 
the plane ticket, let alone for the expenses. The college staff paid everything 
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and let him know about that turn of events. He finally left one week later. 
He attended the college in Seattle and did very well in his future life. 

So a man, starting from a very low level, reached the top by work. 
Hard work and effort make everything possible. 
 
 
OROS ALEXANDRA ELENA 
Clasa a IX-a, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 
Prof. coord. Frânculescu Cristina 
 

STAIRWAY TO HAPPINESS 
 
 “Nothing. Nothing can be done to escape adversity, nothing can 
secure and give faith to this world. It is useless, my thoughts and my 
strength aren’t enough to light up this dark and cold world. Jealousy, 
ignorance, malice, hate, i can’t stand them anymore…” Maybe it sounds 
curious or strange, but this is what a teenager of 15 says each and every day. 
This young character is named Artiss. A name as bizarre as its owner. This 
child, or determined teenager as he wants to be called, lives in a humble 
city, that is conducted by dream and wish and is named Tisar, a true 
stairway to heaven. 
 He comes from a renowned and powerful family that seems to 
provide all the people with happiness and good food. Everyone knows this 
wonderful family that seems to have a peaceful life, but behind each smile 
there is immense sadness. A thing that is quite peculiar for such important 
people in society is Artiss’s voice and determination which are more like a 
punishment and a shame for the family’s name. None of them understands 
him, none of them believes him, but the most painful aspect of the boy’s life 
is that none of his parents listens to him, to his ideas, to his thoughts, to his 
wishes of improvement and of change. 
 Each time he has to face up to a difficult situation, he goes to the 
only place in the world where he feels understood and comforted. An old 
path surrounded by willows is the way to heaven. At the end of the footway 
there can be heard the beautiful music played by the waves. Right there, in 
front of the tumultuous sea there are some stairs built once for art, for a 
masterpiece, but now there are only stairs that lead to the sky, to infinity. He 
discovered this marvellous place by chance when he was 4 years old and 
was in search of shells and stones for his little city, built by himself. Even if 
he was only a child and it was only a game, he knew how to manage all the 
obstacles and to help the community.  Artiss always wanted to help 
everybody and to give faith in situations that were hopeless. Not only did he 
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fight for his rights, but he also tried to broaden his horizon and to find the 
sunbeam in everybody’s tear. For him impossible doesn’t exist. It is just a 
gesture of cowardice, that is implemented by those that don’t have the gift 
of creativity. 
 One day, when Artiss felt lonely and misunderstood, he went to his 
favourite place, at the stairs. He sat down and thought about the relation 
between him and the people around him, especially with his parents. He was 
tired of living in a world that was carless and that was crowded with human 
beings that had no sense of originality. He felt like he belonged to the past, 
to a time where mankind was different. Artiss began to talk to the stairs 
about all his discontent and maybe it seemed crazy, but suddenly, the figure 
of a man appeared next to him from nowhere. The boy was shocked because 
he had no idea about what was happening there. He wasn’t afraid, but he 
just felt extremely curious. The man looked familiar to him and was 
wearing a long hat and a suit. Artiss recognized the man from the history 
book and he couldn’t believe his eyes, it was Abraham Lincoln, the one and 
only Abraham Lincoln, a person that had an impact on the boy’s character. 
The teenager had looked up to him since he had read about the president’s 
struggle, when he ran against Stephen A. Douglas for Senator and he lost 
the election, but in debating with Douglas he gained a national reputation 
that won him the Republican nomination for President. The man didn’t say 
a word and Artiss felt like it was a ghost and that his mind was playing with 
him. Suddenly the man moved. 
 - Hello, my dear fellow! What has occurred? 
 - Am I dreaming?! Abraham Lincoln is talking to me… 
 - Not only is he talking to you, but he also wants to help you, 
Artiss. I have seen your determination and your power to change what you 
feel that is wrong and I dare say that you are right. In this sad world of ours, 
sorrow comes to all; and, to the young, it comes with bitter agony, because 
it takes them unawares. 
 - In the end there is somebody that understands me, but he isn’t 
even from the present. In the past it was easier and please, don’t get me 
wrong, but I don’t think that the citizens and society was as it is today. Look 
at these beautiful stairs that could lead us to an impressive building. And 
when I say impressive, I am not pointing out at the architecture, I refer to its 
symbolism. 
 - You are right my dear fellow, but we cannot escape history. What 
happened in the past is a guidance for the future. You don’t have to forget 
where you came from, who your ancestors were or who you are. The way 
for a young man to rise, is by improving himself in every way he can, never 
suspecting that anybody wishes to hinder him. So, follow your dreams and 
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your faith, because, if so, under no circumstances is anybody going to put 
up with you. I am here now to remind you, dear Artiss, that you have that 
power that can revolutionize the world and help you make your own way. 
Stop judging the others… 
 These were the last words: “Stop judging the others…”. Abraham 
Lincoln disappeared and Artiss found himself on the magic stairs with the 
sea in front of him. The boy started to consider what the president told him, 
and to reconsider his priorities. He had wasted so much time thinking about 
the other’s behaviour and trade lately and he didn’t focus his thoughts on 
the way he and his personality can change mankind. 
 So, the boy started to think more about how he could improve 
himself first. He took drawing and guitar classes, but he wasn’t really into 
them. Then he started playing football, but he wasn’t satisfied with the 
team, because it was difficult for him to accept the uncivilized boys. 
Hopeless, Artiss went to the stairs, in search of peace and tranquillity. He 
closed his eyes and tried to concentrate, but when he opened the eyes, he 
wasn’t there anymore. The stairs took him to a tennis court, where he saw a 
racket and some balls next to it. He had never played tennis and he never 
considered it a difficult game, so he took the racket and he started to serve. 
Hardly had he started to play when he realized that it was harder than it 
seemed. Suddenly, a joyful, sportive woman appeared near him and said: 
 - Artiss, you have to throw the ball up first and then hit it. 
 - Where am I and why are you here? 
 - Oh, I’m sorry, Artiss. I am Simona Halep and… 
 - I know who you are, the best woman tennis player nowadays. I 
was amazed when I watched your last game. I admire your power, your 
strength and your motivation when it comes to winning. Even if it wasn’t a 
great start you proved once and for all that you can be the best and that 
dreams come true. I thought that it was very easy to play tennis, but now 
that I tried to practise it, I am totally baffled by its complexity. 
 - Thank you very much. I am very happy to see that in the end you 
realized that not every time what you see is what it really is. Sometimes, we 
have to dig more to find the gold and the truth of work. Many things may 
seem easy to make and handle, but most of them have a complicated story 
behind them. I had to work more and more to achieve these results and 
sometimes I had to face shame and though words. I never gave up and I 
continued to follow my dreams and to believe more and more in them, even 
if some people didn’t give me a chance and didn’t trust in me. 
 - I never told anybody, apart from my brother, that I would like to 
take up singing. He told me that my voice isn’t good and it sounds more like 
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a girl’s not a boy’s. But I have to admit that when I sing I felt understood 
and optimistic, I think more of what makes me happy. 
 - Artiss, if you want to get involved in this, go on and never stop 
until you get what you want. Remember: never give up. 
 - Thank you very much for your advice. You have been through a 
lot this year and you knew how to handle them very well and that’s why 
you are a model for me and for those that work hard and never lose that 
hope. But I don’t understand how I have arrived here and why have you 
come to speak to me… 
 
 
OȘLOBANU LARISA 
Clasa a X-a, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
Prof. coord. Neștian Viorica  
 

TANGLED STAIRWAYS, UNSOLVED RIDDLES 
         
There’s a labyrinth of crooked stairways, intertwined, 
Within the gears of my restless mind. 
Brittle steps gaslight the way 
To insidious paths and hidden passageways. 
 
The steps must be made out of steel 
Since I feel my moral compass malfunctioning 
It’s guiding me, astray, 
Deeper into the clutches of the stairway. 
 
Leading me into a place I never wanted to be 
A place I never wished to see, 
A descend into the madness of my own consciousness, 
Slowly depleting me of what was left of my sanity. 
 
The North Star won’t shine a way out either 
Beneath the heavy gusts of poisoned wind, 
Fake warmth surrounds me, akin to a cold fever, 
Unknowingly deceiving me into keeping still. 
 
I keep taking one step forward and two steps back 
As though it’s the wry adaptation of a game of hopscotch 
Except for the constant ticking of a death-watch, 
Which I fear not, but I can’t stop. 
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I feel like a stepping stone to be stepped upon 
And discarded as soon as it has been passed on 
By an unknown whose potential I know 
Is nowhere near close to the untapped state of my own. 
 
Because there’s no motivation, no sense of devotion, 
Of closure, from which I can get things in motion, 
A purpose, I cannot fulfil 
And still, I sit here mourning my own mediocrity. 
 
 
PINTILIE SEBASTIAN ROMEO 
Clasa a X-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Andone Mariana 
 

STEPS 
 

Tick-tock. The clock on the office’s wall struck 18. At one of the 
many desks, most of which were empty, sat a black-haired, tall, slim man, 
dressed in a typical gray business suit, looking very tired. As soon as he 
noticed the clock, he let out a sigh, stood up, straightened his tie, arranged 
his desk and chair, picked up his briefcase and began walking towards the 
only visible exit. One of the other men sitting at the desks looked up and 
saw him leave. 

“Are you done for today, Shen? I rarely see you leave before I do.” 
He asked the man. 

“Yes, fortunately, Rowan.” Answered the man, in a bored and deep 
voice. “Tomorrow is the first day of my vacation and I decided to start it a 
few hours earlier.” 

“Woah, since when do you miss going to work for more than two 
days in a row?” said Rowan, smiling. “Have fun and rest, man – you need it 
more than any of us here.”  

“Thank you, Rowan. Now finish that spreadsheet or you will be 
the one not missing going to work more than two days in a row.” Joked 
Shen, then walked out the door, in a visible hurry. 

After his daily, 30-min commute, Shen got home. He lived in a flat 
in the suburbs of the city – a monotonous but safe area. He lived alone. All 
his family was a couple hundred kilometers away, in another city. After 
finishing university, Shen found a well-paying, decent job at one of the 
many IT firms in his current city, and thus decided to move, not feeling 
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specially attracted to the place where he was born and spent his childhood 
and teenage years. It was only when the road suddenly ended, that Shen 
realized something may be wrong. 

“Something seems wrong” he said. 
He was right. He was in the middle of the woods, with little to 

none gasoline remaining, a few liters of water and a couple of sandwiches. 
And to make matters even worse, his phone battery was extremely low – 
and his telephone signal, as potent as his orientation skills (nonexistent). 
After a few minutes of analyzing the situation, Shen came up with a 
satisfactory conclusion: 

“I’m in a lot of trouble.” 
He proceeded to drive back as much as his almost-empty gas tank 

allowed him, which, sadly, wasn’t much. He still was a few dozen 
kilometers away from the main road, and also short of food and water. 
However, Shen had watched Discovery Channel from time to time and 
knew some things about survival in the wild. What was truly crippling Shen 
was, in reality, his inability to write a proper to-do list to follow – which he 
always did – and thus, he felt… strange. He had to rely on himself now. 

“What am I supposed to do now? Uhm… I’ve tried calling the 
emergency number… uh, I checked my supplies… maybe I should just 
walk all the way back? Or wait for somebody to show up? I do not know 
how much I can stay put however… this water will last one day… what 
would Bear Grylls do? Uhm, actually, I’d rather not” Shen muttered to 
himself while frantically walking around the useless car, imagining the 
countless times he had seen Grylls drink something that had already passed 
through his body once. He wasn’t going to do that.  

After 10 minutes, Shen decided to scout the area and look for 
anything useful, or anyone. He tried shouting, flashing his car lights, 
honking, calling, and even starting a fire, which he couldn’t do due to the 
lack of dry wood.  

“I think… I think it’s best that I remain here tonight. There’s 
nothing useful around, no water course or anything that even resembles 
civilization... I should have stayed at home. I wasn’t prepared for this! I had 
no plan! I need some steps to follow, but I have none! I could die here…” 
Shen began panicking, and then kicking a random wood log to alleviate the 
pressure building inside him. He had never felt terrified until then. He had 
never lived outside the borders of a city, never gone camping, never tried to 
live without the comfort of civilization. 
 Shen began walking on the barren road. It was eerily quiet around 
him. The trees were still, and the ground, covered in leaves. The road itself 
was old and cracked. The landscape wasn’t that interesting, to be fair, and 
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thus Shen kept himself busy with his thoughts. “What am I supposed to do, 
what am I supposed to do?”  
 “But why am I even trying? Just to go home and do what? Go to 
work, huh? And work again and again until I’m old and I’ll die, eh? Does it 
even matter? Does it? Why am I trying?” he muttered, but kept walking, 
looking only ahead, to the never-ending road. 
 Noon turned into afternoon and afternoon turned into evening. 
Shen’s bottle had run dry and his feet ached; he did not know it, but he had 
walked over half the distance to the road. However, his feet became 
blistered and his shoes began to tear up due to the rugged terrain he had to 
cross. Having no other option, Shen decided to just keep walking. He had 
nothing to sleep on anyway, and he thought that, being well-rested, he could 
resist falling asleep.  
 So he kept walking, and walking, on the dimly lit road – the moon 
was bright enough to make it discernible from the darker soil around. With 
each step, Shen thought of home, of his life, his decisions and his path that 
took him here – the very steps that led him to his place, this moment, this 
situation. For the first time in many, many years he thought of the present 
and past and not about the future he always carefully planned.  
 Shen began to get very tired. He was also very thirsty, and hungry 
as well – but the most pressing concern was his lack of water. At first, he 
was only incommoded by this, but, with each hour that passed, he felt worse 
and worse. Each step he made began to feel painful, each breath, dry, each 
thought, terrible. He hated his situation, both here, and everywhere – if he 
died, who would even come to his funeral? 
 More zombie than man, he continued. Step by step, he walked. He 
reminded himself of Roman legionnaires, who would march tens of 
kilometers a day in full equipment, for days, with minimal stops, and a 
terrible battle, not relaxation, at the end of that soul-draining march. He was 
lucky, he thought. But at least those legionnaires had a goal – either to fight 
for Rome, or marry that beautiful girl back in the last town they visited, or 
just retire at once and live their days on a hill somewhere near the beach. 
Shen had no plans regarding his life. He planned his days, maybe even his 
weeks, but never his years, his life itself. It was all the same, and he very 
much appreciated it. Or, he thought he did. Because now, something had 
changed. 
 That was his last thought before he collapsed, his feet bleeding, his 
lips cracked and dry, his mind tormented by thoughts – by regrets. 
 
some hours later 

“There’s a guy here! Come quick!” 
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Shen felt something. Something is too much said, however, since 
he only recorded that he had been pulled from the state he had found 
himself in for the last hours to another, different one. He, however, didn’t 
really know what was happening, or what had happened. 

Shen found himself in the hospital the next time he woke up. His 
legs hurt, his back felt sore, his head was dizzy. He struggled to move his 
arms, which were punctured with needles and hooked to multiple IV bags.  

While he struggled to remember what had happened, a nurse came 
up to him and explained. 

“You were brought here by a man this morning. He found you, 
dehydrated and bleeding near a road in the woods. He says you were lucky, 
because that forest road you were lying on is rarely visited. He just 
happened to see you when he was recording some aerial footage with his 
drone. He then brought you here. So, who are you? We didn’t’ find any ID 
on you…”  

 
one week later 
 Shen’s vacation week had just finished. It was time to go back to 
work. Rowan was standing in his usual spot, having arrived a little before 
Shen. When he saw Shen, he greeted him and asked how his holiday had 
been – not knowing what Shen had gone through.  
 “It was fine. I had time to… think some things through.” Shen 
answered and smiled, then headed to the boss’ office. 
 One hour later, he emerged, with an unidentifiable emotion on his 
face. Rowan, and many others who knew Shen were puzzled to see him like 
that. They were even more surprised when they saw him clear his desk, pick 
up most of his stuff in a box, leave his ID card on a shelf and start walking 
towards the exit.  
 “Have I gone insane or are you leaving us?” asked Rowan, 
surprised. 
 “You are fine, Rowan. I am indeed leaving. Leaving for good.” 
Answered Shen. 
 “Incredible. I never thought this would happen. You’ve been here 
for so many years… but I guess, nothing remains unchanged. Good for you. 
We all believed this job was killing you. We had no idea how you held up 
and avoided going insane.” Said Rowan, and then rose up from his chair to 
shake Shen’s hand. More people followed, congratulating Shen on making a 
healthy choice and thanking him for all his help. Shen was glad to hear 
them, but never felt as if he actually deserved their praise. He was just 
happy to know that he did something good in his life, something’s that’s not 
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a program. He was about to exit the office, when Rowan spoke to him for 
the last time, out of curiosity: 
 “So, what’s your next step, Shen?”    
 Shen thought a little and then answered with a smile, before 
leaving his workplace, the only witness to more than a decade of his life, for 
the very last time. 
 “Well… I don’t really know.” 

 
 
POPA ALIA 
Clasa a VII-a, Școala Gimnazială Nr. 10, Bacău 
Prof. coord. Neștian Viorica 
 

LONDON STAIRS 
 
 I was seven years old when my parents and I moved for the first 
time to the city, in the great London. We came from rural areas and we were 
a modest family with a medium financial standing. 
I had lived in the extreme south of Great Britain until then, and the cold, the 
rain and the dampness in London were not something you could get used to 
very easily. 
 For more than six years, I lived with that painful hole in my chest, 
caused by the fact that I missed my home, my fields –– oh, my green, 
beautiful and quiet fields! –– and the cold and wet grass. The city could not 
offer me that. 
My big brother, Callum, still told me that I would get used to it, but I didn’t. 
And then, my father lost his job and we were forced to move again, this 
time into a more withdrawn and poorer neighborhood of London. 
 The house was weird and creepy. The plaster was scratched, the 
door squeaked and the lock had no key. The shutters at the windows 
slammed against the ledge because of the current. It seems like the place 
was taken out of a horror movie, but it was the only house we could afford 
at that time. 
 “That’s a five-star villa”, Callum murmured. “We’ve come to the 
end of the world.” 
 So, I went to my dad and I asked him what I could do for him to fix 
the stairs and let me go to the first floor. He smiled. I don’t know why, but 
he smiled, and his smile was somehow intriguing. 
 “If you want me to fix the stairs”, he said, “you must help me and 
your mother fix this house. And you have to get used to London. If you 
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succeed in keeping yourself up happy every day, I will fix a single stair a 
day. If you want, we can start our deal right now.” 
 I just couldn’t wait to start. 
 Me and my brother helped our parents fix our new home, and I 
tried to smile without stopping. And, every evening, my father cobbled 
another stair. 
 One day, I just stopped thinking about the stairs. Yes, I was still 
smiling, but not because of my father’s deal, but because I started to love 
my life. To love London, my neighbors and neighborhood… I started to 
love my new house which I now call home. 
 My father kept on fixing the stairs stair by stair. And every 
morning when I woke up, I walked past the stairs without stopping to 
analyze how many they were left before I could climb to the mysterious 
floor. 
 And the day my father announced me that the deal was finished, I 
was literally sad about it. Although my curiosity came back, and my interest 
for the first floor started to burn my chest like the first time. I embraced my 
dad and I kissed him on the cheek, then I ran upstairs, ignoring everything 
else. 
 When I saw the first floor I was happy, and not because it was 
beautiful or something, but because I realized something. 
 Because of my curiosity and because of my father’s interdiction 
about touching the stairs, I was finally happy about who I am, where I am 
and what I am. I realized that it doesn’t matter where you live, but how you 
live and who you live with. 
 
 
PORUBIU ȘTEFANIA MIRUNA 
Clasa a VIII-a Școala Gimnazială Nr. 10, Bacău 
Prof. coord. Neștian Viorica 
 

STAGES OF GRIEF 
          
                  1. You find out 
         ‘They’re dead.’ 
         ‘Wha- you must be kidding, right?’ 
         ‘No one jokes with these things, kiddo.’ 
          And you collapse. They were supposed to be by your side, always. 
They were immortal. They would’ve never left. No. No. NO!!! 
                     2. The funeral 
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         You’re surrounded by people you haven’t seen in ages. Some that 
you’ve never even seen, and yet they dare coming here as if they know your 
pain, your anger, your suffering. You put up a mask, you play your part; 
you are the host of this event, after all. You smile, you greet. You smile and 
you greet. And you smile, and you greet… and you hide the pain. Others 
are crying, you smile and you greet. 
         And then, they are gone forever. 
                     3. Inside your head 
         The house seems so empty. This talk seems so useless. Why am I 
even typing this? Nobody would ever even care. And why am I so sad? 
Death is so natural, and so painfully beautiful. 
         What once was an escape, now is a trap of burdens. What once 
brought joy, now brings tears and desperate cries. What once was their now 
is no one’s. What have I become? Some sort of sad, crying lunatic? Why 
haven’t I noticed the beauty of your dumb jokes before? Why hasn’t life 
been more giving towards me? Towards you? 
         It’s my fault, isn’t it? 
                     4. On the outside 
         You walk home looking down. The doctor said the pills would 
make you feel better. That they’d make the pain go away. They don’t. You 
can’t bring yourself to talk to the doctor. You feel like you’ll make them 
even more miserable. You don’t want to make anyone sad. 
         You are making them sad, already.And you know you’re right. 
         You get home and begin your everyday routine. 
         You got sick of it. You lost control again. The blood-stained switch 
blade knife on the bathroom sink proves that. The scars on your arm set in 
stone a harsh reminder that you lost it all again. You lost them forever.  
  5. The escape 
 It’s been 2 years. 

You’re sitting on the balcony with a cup of tea. Someone’s sitting 
next to you. They’re reading a good book. For the first time in ages, you 
feel home. You feel… content.  

“Hey, you? I… I finally feel okay talking about them, regardless of 
my scars. C- can we chat for a while?” 

“Of course!” they smile happily.  
You and them lived a beautiful life, as they helped you grow with 

your grief.  
 

The scars never really go away, but your pain does fade into 
nostalgia.  
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RACHERU THEODORA 
Clasa a IX-a, Colegiul Național „Costache Negri”, Târgu-Ocna, Bacău 
Prof. coord. Cîrcel Marian 
 

GRIP 
 

“What?! Where am I? I feel so strange, so empty inside, in a weird 
way I don’t sense anything, but at the same time I feel like I know many 
things that I didn’t know before. 

Why is there so black here? Am I blind? Mom, come here, I need 
your help, I can’t see. Mom?! 

Probably my friends made a prank for me. Guys, this prank was 
super cool, but I got it, now you can get me out of here. It was an awesome 
party last night, but apparently, we drank a lot, because I don’t remember 
what we did…Guys? Can you hear me?” 

A harsh noise, engine starting on rails, the whole place shook with 
tremor. 

“What was that? Am I in an elevator or is this a wild dream? 
There, it stopped now. I’m so confused. What is going on?” 

After August kept silent, a light came through and its bright 
contour created a sort of a screen, who made moments with him and his 
family, his friends and his thoughts show - like a movie about with his 
whole life. He saw himself when he learnt to ride a bike, being helped by 
his father and photographed by his mother. He realized then that for his 
father the whole thing was physically painful, because he had a really tough 
situation with his spine and August hadn’t noticed that before.  

”I didn’t know how difficult it was for my dad to make me happy. 
I wasn’t thankful enough for all the things that he or mom did to me. I was 
so selfish”. 

All of a sudden, he felt himself being pushed up that vertical 
corridor by a force unseen but a phenomenal one. 

“Guys, okay, I get the joke, but seriously, stop it now.” 
Surprisingly, all around him, images of his first day at school 

started coming through. He saw himself when he went to the wrong class 
and then his mom looked for him through the whole school. He experienced 
once more the thrill of learning to write and of composing his first card on 
Mother’s Day. Then, as if a huge hand wiped the whole blackboard off, his 
first day at high school came on, when he met his new classmates and found 
his best friends, Sam and Marnie. They really had a great time together, 
riding bikes and going places. Grades at school didn’t matter so much when 
you got to hang out with such friends.  
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Images flashed before him and, in a state of temporary bliss, he 
saw his first date, the time he fell in love with Amy and the beauties of a 
relationship long gone. The flashes of university days interspersed with 
holding hands, kisses and motorbikes rides, with Amy holding him tight as 
the wind whizzed past. 

“Why am I seeing this? What’s going on, in fact?” 
Questions built up, questions fell to the ground, flat, uninspired 

and inexpressive, building concrete walls in his inability to answer as he felt 
that brutal huge hand pushing him higher. “Because of you” echoed around, 
making him ashamed of something he couldn’t make out. Glimpses of 
fighting with Amy, crying and door slamming, then reproaches, loud 
accusations surrounded him, like a sophisticated sound system. 

“If this is the end…” resonated within his very being. 
And immediately there came an answer. “So we’re through.” 
“Come on, guys, I need a hint here. OK, you’ve made me 

emotional, but can someone explain what is going on?” 
Remorse now donned twilight hues, frowning and a single thought 

pumping inside his mind. “Now, I can do whatever I want.” 
Sudden push upwards and he had a strange sensation, like he was 

lying on the ground, arms under his head, looking at the stars and the 
occasional shooting stars. It felt so real. He was lying on the grass indeed, 
his bike nearby, and he had a moment of serenity: he, bike and the 
glamorous luminous spots in the sky. 

An abrupt wipe-off and he saw himself pushed up so radically. He 
saw the sun setting in the distance and all he could hear was his whirring 
down the motorway. The August in the elevator could see now the August’s 
hands clutched on grips, everything running past so intensely that he 
couldn’t hear himself think. 

“Slow down…” 
Mind and body became the chassis. Lights on the motorway 

became the shooting stars he had seen the night before. It really became a 
race for setting himself free. August’s heart pumped like crazy, his mind 
became a mush of emotions and fears, gripped together. Unlimited and free. 

A thud. A crash, a violent impact. 
All went blank.  
“I feel so strange, so empty inside, in a weird way I don’t sense 

anything.” He looked at his hands. He was no more. 
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RADU ȘTEFAN-VLĂDUȚ 
Clasa a IX-a, Colegiul Național „Costache Negri”, Târgu-Ocna, Bacău 
Prof. coord. Cîrcel Marian 
    

PEACE EXISTS ONLY IN DEATH 
TO MAKE PEACE 

 
  A tall man enters, his skin is black, but not very dark, kind of 
brownish. The man is wearing glasses and is dressed in a military uniform, 
with a beret that has a red-yellow-green flag, with an R sewn in the middle, 
the same symbol is present on the upper arm of his coat. In the dimly lit 
room, at the table in front of the door, there sits another man, this one is 
darker and less tall than the one that just entered, and wears a different flag 
on his coat, whilst his beret is missing. 
 “You must be Haviarimana,” said the man at the door. 
 “And you must be Kigame,” said the man at the table. “I did not 
call you here for simple chit-chat, sit down.” 
  The man at the door slowly strides towards the table, sits down, and puts 
his glasses down gently. 
 “I know what you called me here for, and peace is not something I 
am willing to make so easily, your people will pay for what they have done, 
and this country shall once again sit in the hands of its rightful owners.” 
 “I have told you before, and I will tell you again, our people do not 
have to be unequal like the days of old, we could live together in peace and 
harmony! The steps to live in peace and to embrace one another are right in 
front of us, all we have to do is follow them, and lay down our arms.” 
 “Radical change sometimes requires you not to take the steps you 
are pushed onto. The steps that are pushed down our throats by the United 
Nations are wrong, they cannot work in a country like ours, you do not unite 
two peoples that have been at each other’s throats since conception. 
Sometimes, it is needed to cut a few strings, jump a few steps ahead or take 
a whole different set of steps. Only through revolution shall our country be 
saved!” 
 “You speak the words of a mad man, you would rather kill every 
last one of us, and surrender to a foreign ideology, forgetting the true flames 
of democracy ?!” 
 “Do not speak to me of the “flames of democracy”. Thousands of 
my people died at your hands under these damned flames, change must be 
made, and I am willing to sacrifice everything for my people. I was out 
there fighting, and rallying my fellow countrymen while you were making 
concessions to the foreigners and just tried to keep your darn job!” 
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 “You know my hands are tied, the extremists are breathing down 
my neck whilst war is raging. The Akazou will keep gaining power, and 
after you have done it here, they will come for you and your people.” 
 “I am not afraid of your dam militias. I have seen them fight, 
fighting unarmed civilians that is, I would be glad to see how they fare 
against a real army, and cut them down like the Hutu dogs they are. But 
you, however, are afraid of them, you are a moderate president among 
extremists, you are alone, and you know that. All you can do is listen to that 
radio shout a sentence and see them walk out in the hundreds, armed with 
nothing but simple sticks and machetes to genocide those they see a threat.” 
 The man that entered the room a couple of minutes ago takes his glasses, 
and quickly rises from his chair. 
 “No agreement can be made, I shall see you on the battlefield, 
president.” 
  Two days after this conference, the president’s plane is shot down, 
and the country, is taken over by the extremists that he feared so much, in 
the next month, a line can be heard of the only working radio frequency in 
the country, “Cut the tall trees!” This is used by the extremists to let 
everyone know, that the time for slaughter is nigh, and when they hear that 
line, the militias swarm out into the city, cutting down everyone they see fit. 
   Instead of taking the stairs that lead to reform and peace, they go 
down the ones that spell disaster and ruin for them all until someone comes 
that can take the helm and lead the nation back onto the road of freedom 
and peace. These are, however, only two types of people: the one that goes 
down the staircase of ruin, and the one that goes down the staircase of 
prosperity. There is a third one, the revolutionary that seeks much more than 
just simple prosperity or peace seeks change, change in the way life is lived, 
change in the ways of old, or just change for the good. These people do not 
just go down a certain path. Sometimes they jump a step, or decide to start 
going up another staircase when they reach the floor they desire. These 
people do not simply accept the beaten path, they take to new virgin “lands” 
and carve up a future and society of their own, and at the end, they either 
choose the path of pacifism or of blood and honor on the battlefield for, as 
the intellectuals of old said, to wage war is easy, but to make peace is 
difficult. Since once the common man gets the taste of blood, his adrenaline 
is running high and the tide of conquest and glory is at hand, not even the 
fiercest of armies can stop the tides of war. And the common man flocks to 
the field of battle, for there is no greater honor for a man than to die at war 
for his nation, people, or culture. The dead is not forgotten, he is 
remembered in the hearts of his fellow brothers and sisters forever, and he 
remains a legend for his nation, and what his nation stands for, and on the 
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battlefield, a man does not wish for safety or for peace, since the whole 
spirit of his nation and forefathers are now with him, and they make him 
understand that death is the only thing a soldier can wish for. Death is the 
only path to true salvation, and death in war is the proudest end a man can 
wish for. 
   And although there have been many revolutionaries, only a small 
number of them have taken their ideology to the crowds, and an even 
smaller number of people have taken their ideologies to the helm of a 
country, but those that haven’t still reside with the idea of their country in 
their hearts, and they do not fight for it in an organized matter, for an 
organized attack can be controlled from the inside, officials can be bribed 
and plans revealed. True rebellion lies in pure of chaos, there are no 
generals that can be swayed to switch sides, there are no plans to be 
revealed, chaos is …. chaotic, not even the people that follow the chaos do 
not know what will happen, and that is the only way to instill the revolution 
into a country, to go down into the basement that is the idea of a nation, and 
take the stairs that lead to the darkest of corners, where you will find the 
purest of chaos, chaos that cannot be stopped, for it does not exist. Usually 
when you take the helm from the wicked despot that sat before you, the 
time for peace and reconstruction must begin. 
 
 
SMÎNTANCĂ-STRUGARIU TEODORA 
Clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nr. 10, Bacău 
Prof. coord. Neștian Viorica 
 

THE STEPS OF EVOLUTION 
 
Lately, I became a little obsessed with the idea of evolution 

considered in the form of steps. I actually don’t know why, but I find it 
really interesting, because I imagine every climbing process as a stage in the 
human life, I think. As harder they climbed these steps, as harder it was for 
them to evolve in real life.  
 But my obsession didn’t appear all of a sudden. It all started when I 
was a little kid and I simply asked my parents what were the steps of 
evolution. In that very moment, I was just a curious little girl and I didn't 
expect what they were going to tell me. Right now, I'm totally greatful to 
them, because they made me understand the importance of the evolution 
itself in a very uniqe way. They told a really nice story about the man and 
how he evolved. I listend to that really carefully and I remember it even 
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today. It's quite interesting, believe me. I am going to tell you this story and, 
please, pay attention: 
  There was a time, really long ago, just after God created this 
planet and everything that lives on: from microscopic forms of life to 
cockroaches, animals and humans. It was that period in history when 
humans didn't even know how to talk. When they lived among the animals 
and in caves. When they fought with stone made arms and with spears. 
They weren't afraid of anything and they were pretty gullible. At first, they 
didn't realise that there were some steps to climb, but in time, after several 
fights and after their mind opened a little, they finally saw them. They saw 
the steps shining in the horizon and they immediately headed for them. 
When they reached these shining, but unknown objects, they started 
climbing the first step. At the beginning, it was pretty hard, but they 
managed it. And so, they arrived to a new step, to a new era. 
 It was a bit different from their mind to their conditions. They 
started to think properly and to make decisions. Believe me, this was a quite 
big change. They started writing in different dialects, on stone. The oldest 
manuscripts or texts, from this era of changing, are written on blocks of 
stone. Now they started building huts from bamboo or different kinds of 
wood. They almost lived like today. Almost... 
  Now, after having climbed their first step and discovered the 
upgrades of their life that came along with it, they paid attention, and 
watched the horizon every second. They were really disappointed when 
they didn't see any step shining there, not even a little sparkle, anything. 
And that’s how, they lost their hope. What they didn't know then, was that 
the evolution comes along with them, when they expect less. It comes when 
we're finally ready to make a change. It comes when we're wise, brave, 
ambitious or kind enough. We're the ones who make the steps appear so 
magically, that even us don't know that.  
 So, the bright step, brighter than the last time, that showed that 
there was essential a big change, appeared when no one least expected. 
Probably they were working or fighting, that was not for sure. But I'm 100% 
sure that they didn't see that coming. When they discovered it, they headed 
straight to it, not even thinking, because they knew what that meant; they 
knew what they had to do.  
 This time, even though they climbed it a little easier, it was still 
really hard for them. Finally, after waiting for a long time, they reached a 
brand-new step, a new era: The Middle Ages. They began building stone 
forts, homes and castles and started fighting with swords made of metal. 
They discovered their power and started wars for territories. They build 
cities, even though at the beginning they weren’t so crowded, and lot of 
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manufactures appeared. Both trading and religion developed. But there were 
also bad things happening: the homes in the cities were made of wood and 
were really close to each other so the fires spread easier, and the streets 
were so dirty that the plagues developed quicker. In that very moment, 
when they were needed the most, the steps appeared for the third time. 
 The humans climbed this step quite fast, because they knew that 
some changes had to be done. They arrived in a new world, where 
everything was different. Now, they had new ideas about humans and the 
earth. They started studying science, to paint different pictures (some of the 
world’s greatest paintings are from this era), to compose theatre plays or to 
write books. They wanted to improve their knowledge more and more. But 
in this era, they didn’t develop only mentally. They became stronger and 
stronger, and so started the world wars. They were thirsty for power and for 
blood. They killed many innocent people from unreasonable reasons. They 
were terrible, but they didn’t care. In my opinion, this was the most awful 
era of them all. But, besides these bad things, there happened some good 
ones. For example, the colonies from America became free and founded the 
USA. They discovered new routes to the Indies and also South America.  
 But, for a long time, the steps didn’t show to the humans, because 
they weren’t kind enough. As I said, we need to improve our attributes to 
evolve. In this case, the humans were wise, strong and ambitious, but they 
weren’t kind. So, when they stopped from being such terrible people and 
became kinder, they were ready to grow up. And the steps appeared.  
 The steps were really shiny, but the humans didn’t notice them at 
the beginning, probably because they liked the world they were living in. 
The steps waited patiently, and when the humans finally saw them, there 
was no time to waste; again, they knew exactly what they had to do.  
 They climbed the fourth steps really easy and fast and they arrived 
in the contemporary world. Here, everything changed. The humans invented 
the cell phone, the TV and the laptop. They created robots that can help 
them do whatever there was needed to be done. Now the humans have 
performant equipment necessary in different situations. The medicine is 
more developed: there are new treatments for different kinds of sicknesses.  
 The humans realised that they have the greatest power on this 
planet and is trying to dominate it all. They don’t care about the other living 
creatures or the nature and pollute everything they see.  
 This is how the human evolved, from a not-knowing creature, to a 
smart and also bad individual. He climbed five steps till now, but he will 
never stop. He is aiming for tomorrowland and is climbing, and climbing, 
and climbing, until the very end.  
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SOLOMON MARIA MIRUNA 
Clasa a VIII-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Jugariu Oana  
 

THE METALLIC TASTE OF ABSOLUTION 
 

I raise my eyes. The sun breaks my iris into several different 
continents, and I can feel humanity raising from below, establishing 
civilizations, fighting wars and burning it all to dust. A trail of blood smears 
my vision, and my throat is dry, full of sand.  

Still, I am alive. 
I get up slowly and feel every bone crack into place, every piece 

rearrange, and, altough I am clearly not whole, I am mended. And that’s 
enough. The crowd’s voices become one with my pulse, every scream 
running through me like a horde of wild horses. I turn my head to face the 
enemy, and in the twilight, everything seems clear. In the end, it can only be 
glory or death. 

Five months ago, I was imprisoned for treason. A loyal Roman 
citizen earning clean money, living a peaceful, earnest life under the 
dictatorship of yet another emperor. In the eyes of the public, I was either a 
madman or a revolutioner. A voice of God – for those who believed in him 
– and a saviour of the poor, the discriminated and the outcast. Truth be told, 
my only interest was the gold. Cold, hard gold, and there was so much of it 
that could have been made off of the backs of believers. I was no better than 
Augustus himself, but my lies were honey-sweet to the ears of too many, 
and it was far too good an opportunity for me not to take it. So I gave into it. 
I followed the voice of the unsatisfied crowd and I  started the riots, 
infiltrating like a quiet snake through good men’s minds and brave women’s 
hearts, mingling with their desires, hidden wishes and weaknesses, until 
they pledged allegiance. At first, it was mostly food and money. Future 
resources, as I promised, for when the actual revolution would take place. 
Then, it moved on to favors – new weapons from the blacksmith, fresh meat 
from the butcher and even clean clothes – everyone had something to offer, 
something that could prove their dedication. And I loved it. 

Within two hours of the first attacks, my small group of 
revolutionaries was already scattered. Truth be told, even I was surprised at 
the sheer manpower that the emperor possessed. My plan was free of flaws 
and thoroughly calculated, but I’ll admit – I might be bad at math. I was 
caught because of a snitch, and in less than a day, I was sent to the Arenas. 

In there, nothing else seemed to matter. The outside world quickly 
became a nullity, the daily fights being my only reason to keep breathing. I 
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had become obsessed, for I had finally found a meaning. Every time the sun 
could creep through the bars, it would find me counting to infinity and 
maybe beyond, training myself, educating my body, mind and soul. The 
rocks in the walls soon became my friends and admirers, and I would name 
each one after a god and a month, hoping for absolution more and more 
each day. Even the water felt blessed, sprinkled with some kind of divine 
recognition, as a sign that this path was assigned to me by fate itself. Glory 
would only come with gore, and I was willing to accept the price as long as 
it meant I got to hear the crowd cheer one last time. 

So I trained. Every month, a winner would get it all. The golden 
ticket. The way out. The right to leave through the front door on a shining 
white horse, laurels on his head, cold, solid gold in his clean, bathed arms, 
smile on his face. I strived to be that. That pure being, cleansed of all sins, 
free of all charges, adored by the crowd, respected and sympathized by the 
emperor, seen as nothing less than the human equivalent of a god. I trained, 
and even though my small body ached, my eyes could only see Minerva, a 
swift grey owl, flying directly towards freedom, a full silent army joining 
her into battle as she promised to reclaim what was truly hers: liberty and 
justice. I was punched, and kicked, and stabbed, and thrown until my bones 
felt like heavy dust and my face, the mask of a wild animal, moments after 
it became prey. Each time, I found a way to put myself together. I would 
patch myself up, count my days, name my rocks, bathe in the pseudo-holy 
water until it was enough. Until I was enough again, heavy enough for a 
fight and with no open wounds. Every time the sun would dissapear beyond 
the seven hills I would be proud of myself for still having my guts inside 
my body. 

I started killing people. I though of it as delivering them from a 
greater evil. When marching with the big guys, several moral barriers had to 
be broken. Ascension in rank wasn’t easy to obtain, and it would plummet 
with every lost fight, and altough I hated who I had become, I had to win. 

Each night, I would count my victims and pray for them as if they 
were family. For every man down, a penny off of my future treasure to 
remember them, as they are the literal bodies I had to step through in order 
to be free. For every man down, a part of me shifts and distorts and 
implodes and rots, and cleansing get harder every day. As much as I hate it, 
this is, after all, a world of natural selection. Everyone has to pay for their 
sins, and the gods won’t care if it’s dirty money. 

It was the night before my final battle. I was weak and I couldn’t 
chase myself to sleep. It was a full moon, and its ethereal light filled every 
gap in between the stones. It was blue and silver and it pierced my every 
wound, sneaking into my empty stomach, tangling my intestines, 
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whispering the words of a snake into my ears, begging me to do what is 
right, for once. I stood up and touched the gleaming wall. It fell apart as if I 
had struck it with all of my might. I danced towards the arena, the rhythm of 
the holy moon song entering my veins. The whole sky was there for me to 
see, out in the open, full with scattered stars, lit only by the silver blue giant. 
My skin turned silver, too, and all of the sand in the arena couldn’t stain my 
perfect, godly body. A red river appeared, encircling the area like a snake, 
and I felt the need for a swim. The blood of my enemies was shallow and 
crimson, and I knew I would not drown. Hands pulled me down, but I knew 
I would not drown. My silver face was now grim and coarse, and my eyes 
couldn’t see through the lifeless red, but I promised myself I would not 
drown. 

I would not drown. I am here. I am eternal. 
The dead sun now engulfs my face and I know that this is it, my 

last moment of golden glory. The whole universe seems to stop, as if to sit 
and listen to the mere sound of existence, outside of the screams, to see the 
butterflies frozen in place, hovering with childish innocence above the pools 
of blood. I feel… complete. The might of Mars breathes through me as I lift 
my sword and strike. My body falls weak, tumbling, sand sticking to my 
wounds. And as I hear the crowd cheer, I smile, licking the metallic taste of 
absolution off of my lips. 
 
 
SPĂTARU ILINCA 
Clasa a V-a, Școala Gimnazială Nr. 10, Bacău  
Prof. coord. Neștian Viorica 
 

STAIRS 
 
In the evening, on the beach 
All the sunshine a new life is born. 
The waves are swinging it in a silent reach 
Is it from happiness or is it from worn? 
 
A pale light shines in the dark 
A little fairy appears from nowhere 
Flying, she leaves a happiness mark 
A flickering like a whisper can be felt in the air. 
 
Dear soul, dear little boy, you’re on the first stair 
Step by step a sheer climbing is waiting for you 
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But I’m not leaving, I’m staying there 
We will learn together, nothing is already known. 
 
We will lead up, that’s where the aim is 
The blue sky will hug and encourage you 
All the storm will fast freeze 
In kind sun strokes you will be already grew. 
 
And now, when you’ve reached the top 
You can be proud of all your work 
To be happy that you didn’t stop 
To see your climbing like an artwork. 
 
You have to realize your mistakes 
To discover that you’ve learned from them 
To know the teaches that the life makes 
You’ve grown, my little boy, almost like a flower stem 
Says the mother, with a kind smile lightened by some fairy dust. 
 
 
SPIRIDON ALEXANDRA-ANAMARIA 
Clasa a IX-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Bogdănel Anca 
 

WITHOUT EVEN REALIZING IT… 
 
 Suddenly she woke up with a loud, deep breath. She had been 
sleeping on a few chairs on a very large, white hallway. Sunbeams were 
lighting up her fainted face, but her dried out eyes were expressing a painful 
sorrow. Her heart was still pounding hard and for a couple of second she 
didn’t realise where she was or why.  
 A nurse came to her, she got up and rushed toward the woman 
dressed in white. 
 ‘’Where is she? Is she alright?” the girl asked with a trembling 
voice. 
The older woman looked at her with pity, then she smiled trying to 
encourage her. 
 ‘’She’s in room 2305. She is recovering. It’s important for her to 
have silence, but you can go to her in half an hour if you promise that you 
won’t wake her up.’’  
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The girl jumped into her arms and hugged her and started thanking the 
woman while tears of relief were flowing down her cheeks. Those thirty 
minutes are a short period of time for the majority of people, but for Nicole 
those moments were the most painful ones. Leaning on the cold wall in 
front of the room, her entire body was feeling shivers with every tick of the 
clock. It was her fault and she knew that something bad was going to 
happen, but her bad temper and those moments when in her mind was only 
one thought led her to a row of mistakes which cost much more than she 
could ever have imagined. Standing there, waiting, she was continuously 
looking at her mother’s hospital bed reminiscing on what she told to her 
mother, how she torn apart the soul of the most important person in her life.  
 In Nicole’s head were playing the most painful memories. She was 
just coming home from school, talking with a good friend of her on the 
phone, boasting about the things that she bought when she got really mad 
with her mother because she was moving slower as it was difficult for her, 
and that made Nicole’s way to her room a little difficult than usual. Without 
knowing words as cruel as knives had been told and without wanting Nicole 
hurt her mother in the worst way possible and locked herself in her little 
room without any care. A few hours later, when she finished talking, and 
got out from behind the locked door, she found Paula, her mother, laying on 
the floor. She was hardly breathing. She was trying to get to an orange 
medicine bottle, but only her fingertips barely touched it and all the 
medicines were spread on the carpet, away from her.  
  The girl rushed to the phone, but her intention of calling for help 
needed more than one attempt. Even though she had been using the phone 
since she was eight years old, her fingers couldn’t form the number she 
needed.  
 Seeing her mother, on that hospital bed, helped by machines to 
breath, is a cruelty for Nicole. Despite knowing that the most difficult part 
is about to begin, the girl will do anything to see her mother happy and 
healthy again, even though that means climbing to get to the top of the 
stairs.  
 A tall, slender man, dressed in a white robe who seemed to be in 
his yearly twenty, came to her. His confident expression made Nicole feel 
better, and she didn’t start crying, mostly because she didn’t want that 
young doctor to see her crying. 
 ”Nicole Baker?” asked the young man 
  ”That’s me. Is everything fine?” asked the girl as she had a frog on 
her throat, even though she wanted not to be so obvious. 
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 ”I’m afraid that your mother will have to remain here for a couple 
of day. Her condition is good, but she is exhausted. It would be better for 
her to keep her here, under observation so we can help her recover.” 
 ”At least can I see her? Speak to her?  Tell her I love her?” asked 
Nicole imploringly. 

The doctor was touched by her sensitive voice, in which you can 
hear that trembling which causes crying and by her sorrowful eyes which 
expressed the most powerful feelings that he had ever seen. He tried to 
speak, but words wouldn’t come out. Instead he made a gesture with his 
hand letting her know that she can enter the room. The girl gently touched 
the doorknob with her fingertips and pushed slowly, trying to be as quiet as 
she could. The room was bigger than she expected to be. Her mother was on 
the bed, in the center of the room. The curtains were closed and the way that 
those few pieces of furniture were placed, could made everyone fell 
surrounded by the painful moments that remained there after the former 
patients walked home on their own feet.  
 Nicole couldn’t stand that darkness around her. She got to the 
curtains and drew them. Sun rays flooded the room, and that light awoke 
Paula from her peaceful sleep. She saw her daughter’s silhouette standing 
by the window. With that little power that she had, she asked her to get 
closer. She heard Nicole’s footsteps getting closer to her with a barely 
noticeable insecurity. The girl’s hands were heavily shaking and the fact 
that she could hold her mother’s hand and feel the fondness in her eyes 
made Nicole a lot stronger. 
 For a few minutes none of them said anything, the only sound that 
filled the emptiness between those four depressing-white walls was the 
beeping of that weird machine which was situated by the bed, guarding 
Paula.  Nicole was the one who broke the silence after she took a deep 
breath. 
 ”I will be there for you! I won’t leave you here alone!” she said 
with firmness. 
 Paula was exhausted, she couldn’t speak, but as an answer a tear 
appeared in the corner of her eye, and then she fell asleep still holding her 
daughter’s hand. 

While her mother was sleeping, Nicole saw the young doctor on 
the hallway. She got out from the room quietly. Talking to him, she found 
out that her mother suffers from a very dangerous disease which can take 
her, without any warning, to another realm from where she can watch over 
Nicole’s life, but she can’t be part of it even with a piece of advice or a 
smile that is meant to help her getting through the difficult parts of her 
daughter’s life. That piece of news broke Nicole’s heart. Cold shivers went 
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up and down in her entire body. Her legs became weaker and weaker as the 
doctor shot her with his words.  

After she calmed herself, she entered the room where her mother 
was still sleeping and sat down on a little chair on the corner of the room 
watching her mother until the sun started going down. The light was slowly 
leaving behind the chair and the hospital bed which were trapped in the 
room 2305 fading in the dark that remained after all those yellow and 
orange sunbeams left. 

A few days went by. In that time, Nicole was watching after her 
mother all the time and that attention from her helped Paula getting better 
enough to get out from the hospital. 

Walking through the park, trying to get home both of them know 
that the fact that they were together helped them a lot. Even though at first 
was frightening they succeeded to get to the top of the stairs, and now they 
are ready to get on the top of the entire staircase together because with 
somebody on your side every challenge seems easier.       
 
 
UDIȘTEANU TEODORA  
Clasa a VII-a, Colegiul Național, Iași  
Prof. coord. Avram Cristina Elena 
  

OBSTACLES 
 

Hi! Who are you? It is hard to say, isn’t it? To pretend that 
everything will pass  and that only afterwards there will be only smiles that 
fly and light in your soul. No clouds, no rain, no tears? Adults, parents 
might say that this is only the teenage time. I want to contradict them. 

What if we one day we woke up feeling perfect?  Do we pay 
attention to the others? Are we able to understand and forgive? It sounds 
easy. In fact it is really hard to show compassion when you have no worries. 
As for what happened to me, I think everything will be forgotten, and, 
perhaps, scattered in memories. But today I am not here to tell you what 
teenage years mean. I prefer to tell you the story of a girl. Whether she has 
changed or not, it is up to you to decide. 

Let me start from the beginning. 
 

The eighth-grade exams were hard and Alisha's joy was as high as 
the outcome. Top results and she was ahead of her class. Congratulations, 
happiness and smiles surrounded her.   
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  CHAPTER 1 – A summer of love  
 

Alisha lived happily with her parents in Iasi, such a beautiful city. 
She used to walk along the alley from the Copou Park, admiring the linden 
trees in bloom. Other times, she just stayed on a bench, with a pink 
notebook, writing and sketching people who were passing in front of 
her.Writing stories and drawing instances of daily life  was the way she got 
away from the difficulties of life . She creates a kind of country and in it, 
she was the princess, in it were just beautiful things.  

It was July 2 when everything for Alisha was going to change. 
After the exams, Alisha started to go to parties that ended late into the night. 
At the one of them, she met a boy. His name was Justin and he was one of 
the high school athletes.The first weeks together were perfect for Alisha, 
who fell in love with him. The evenings spent together became 
unforgettable for the two young lovers and the words they said to each other 
seemed to be taken out of the most beautiful stories. Every sunset spent 
together seemed to be as bright as their golden hearts. 
*** something stopped the story of the two 

The day passed quickly and one nigth, when they met to admire 
the sunset, Alisha decided to confess her love.When the colours of the 
sunset became deeper than ever, as the angels in the heavens climbed down 
and sat on Alisha’s shoulders, she took the courage and said smiling:  

“I love you, boy. Until the moon and back. In fact, until the infinite 
horizon and the stars that twinkle happily in the unknown universe 
surrounding us. I love for for what you are, for what you offer to me. I just 
love you.“ 

“Oh, little girl! How did we find out? I love you too.“  
And he took her hand into his and their steps disappeared into the 

starry night. Alisha looked at one shooting star and made a wish. She just 
wanted to be happy.  
 
Note for myself: BE CAREFUL FOR WHAT YOU WISH FOR 
 

The summer passed and like any summer love, the story of the two 
endes suddenly. No one could say what had happened but it was sure that at 
the beginning of the school year, Justin showed up at school with another 
girlfriend. Although Alisha did not cry in front of everybody, at night, the 
stars lightening her tears, she screamed for dispair. It was not normal for her 
to cry after a boy, but he was not just an ordinary boy, he was the boy next 
to whom she once had the courage to dream, to hope, to smile.  
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Time passed quickly, school had started for several months, and 
after a while, she finally decided to tell her mother what happened: 

“Mom, I need to tell you something“ 
Her mother listened to the whole story, then wisely told her : 
“My sweetheart! He does not deserve all your tears. You are too 

beautiful and trust me, he will regret it. One morning, he will wake up 
completely alone and disoriented.“ 

The mother’s words, made her to realize the hidden truth. 
Although it lasted a long time, Alisha got over her broken heart.  

 
  CHAPTER 2 – Obstacles in high school 
     

December promised to be extremely busy because Alisha being an 
hard-working girl, the teachers enrolled her in many contests. She spent a 
lot of time in the library, reading books by philosophers like Dennett or 
Platon, learning about life and making her more mature. 

In the class, during the breaks, the classmates started to laugh, 
calling her a nerd. However, the teachers supported and encouraged her to 
continue to write, to dream, to be a child.  
Two days before the English Olympiad, Alisha received an anonymous 
message : Hey, you there. You are very good at what you are doing. Keep it 
like this! Good luck ! 
That messaje, short as it was, gave her a faint smile on the red lips. She 
closed her eyes. And dreamed.  

The contest came and passed.  
That night, Alisha looked at the results. She was extremely glad 

when she saw. Even the first prize was for another girl, the difference 
representing one point between them, Alisha was very proud of her and on 
that Monday the whole class applauded her, even some boys smiled and 
winked at her.   
  
  CHAPTER 3 – The worse is yet to come  
 

Already 6 months passed and Alisha had a strange feeling that 
something bad would happen to her.  

 
She got very good marks, but apparently, that was not her problem. 

After all the rumours that followed after her break-up, she met Ruth. At the 
beginning, they did not get on well with each other but slowly, the two 
bound a close friendship. Every day, after school, the two friends, met at the 
café opposite the school and at a hot chocolate, they were themselves 
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against the world. Day after day, cup after cup, all the tears were smiles, all 
the quarrels became hugs, and every gossip became a joke. Once again, 
Alisha was able to dream, dared to hope and had reasons to smile.  

Slowly, the wicked gossips distanced the two girls. One day Alisha 
saw Ruth chatting in their café with other girls. When they saw her, they 
started laughing at her and making bad comments. Alisha could not hear but 
soon her soul was broken again and felt she was becoming a shadow 
walking with no purpose in life. 
 
   CHAPTER 4 – The final good  
 

Alisha with her mother’s help got over all the rumours and lies. 
She decided to study every day in the library. Sometimes she stopped 
reading and looked dreamily out the window next to her, maybe think of 
how it would have been her life if she had not fallen in the trap of the 
gossips.  

Alisha is in the 12th grade, about to finish high school. She has left 
behind everything that has been in the past. She needed time to understand 
the wickedness of the world, but now she felt stronger. She understood that 
in life, there would always be obstacles, but each one made that headstrong 
girl climb up the stairs of life. She learned that with hope and faith, the good 
will conquer in the end.  

Slowly, with her mother’s help, she returned into a child, learning 
from life stories and from books that obstacles will come up when you do 
not expect to. If you have the wisdom to see them, as steps, that help you 
move forward, then the universe is all yours.  

This is Alisha’s story. This is my truthful story. 
Every time that I climb up a mountain and I get to the top, I smile 

and feel happy when I know that I am surrounded by people who love me. 
And the gossips and lies? Let them be the weapons of the weak and fake 
souls.  
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ANDREESCU CRISTIANA LAVINIA  
Clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
Prof. coord. Macaru Elvira 
 

Les années passent 
 
Un autre jour est court. 
Je me vois courir sur une échelle sans fin. 
Le jour se transforme en soirée, 
Et le printemps en été. 
 
 Les années passent. 
Je grandis 
J'ai des rêves. 
Je me vois courir sur une échelle sans fin 
 
Le temps était irréaliste. 
J'ai encore des rêves. 
Un pas de plus. 
C'est un obstacle. Je le vois. 
Je souris, cours sur une échelle sans fin. 
 
Je cours silencieusement avec mes pensées. 
J'ai couru toute ma vie après des rêves 
et des rêves il n'y a plus rien. 
Je me vois courir sur une échelle sans fin. 
 
 
BERDILĂ ANDREI 
Clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
Prof. coord. Macaru Elvira 
 

Métamorphoses 
 
               On naît, on grandit, on évolue, on accumule, on aspire, on gagne, 
on perd, on se réjouit,on regrette, on pleure, on aime, on se transforme… On 
vit. Chaque expérience nous enrichit, chaque défi nous rend plus forts, plus 
sages, parfois plus tolérants…  
               Dès notre naissance, nous évoluons sans cesse, ou, du moins, nous 
nous transformons. Transformation de l`aspect physique, du caractère, du 
comportement, des options, des priorités… Peu à peu, tout en nous et autour 
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de nous change et on constate, d`étape en étape, que l`on est différent, que 
l`on devient, peu à peu, un autre homme. Ou, du moins, l`on a 
l`impression… 
               L'échelle... les escaliers... des symboles ou plus concrètement, des 
choses qui nous rendent la vie plus facile, qui nous permettent de toucher le 
ciel de la main. La vie-même c'est un escalier, et chaque jour c'est une 
nouvelle preuve et une nouvelle étape. 

Dans l'univers des échelles, il y a une ascension incessante. De 
jour en jour, on explore l'inconnu, on découvre des choses qui auraient pu 
nous sembler invraisemblables peu de temps auparavant. En effet, la vie est 
comparable à un périple dans une montagne. Chaque pas, c'est une nouvelle 
expérience, une nouvelle sensation. Parfois, ça peut être difficile - mais on 
n'a jamais dit que ça pourrait être simple. Un, deux, trois pas... un kilomètre, 
un jour... une vie. Les yeux toujours vers le ciel, on escalade la montagne. 
De temps en temps, on tourne la tête pour voir ce qu'on a laissé derrière 
nous. On est si haut, on voit la vallée dans toute sa beauté, envahie dans la 
lumière éblouissante de laquelle on est les plus proches. Au sommet, il y a 
totalement une autre perspective, et la dimension par laquelle on aperçoit les 
choses là-haut est toute différente. Dans la vie réelle, c'est la même chose. 
On choisit un itinéraire et on essaie de l'accomplir. Arrivé au bout de sa 
carrière, c'est un sentiment de plenitude que l`on éprouve, une joie 
inexplicable, mais sans doute, logique: après tous les efforts, les sacrifices et 
le travail, on est finalement arrivé au point établi. On est au bout de 
l'escalier de mille marches. 

D`autre côté, si le thème est l'échelle, il faut nécessairement 
parler de l'échelle sociale. Au-delà de toutes les métaphores, au-delà de 
toutes les comparaisons hypothétiques entre la vie et la montagne, la plus 
concrète, c'est l'échelle sociale. Même si elle n'existe pas physiquement, elle 
est présente à chaque instant. Elle nous coordonne la vie, elle nous impose 
des limites, elle nous oblige à les franchir. Quelques-uns ne sont pas 
d'accord avec la hiérarchie, mais au fond, son absence fait naître quelque 
chose de plus grave: l'anarchie. Que l'on veuille ou non, la société est 
dépendante de l'ordre pour fonctionner dans ses paramètres normaux.  

Ah! L'échelle sociale: que de destins créés et que de destins 
détruits! Une monnaie à deux facettes. La différence? – La chance. C'est la 
seule qui compte dans cet amalgame des amalgames. L'égalité de chances, 
malheureusement ou non, n'est pas présente pour tous. Malgré cela, les 
destins les plus difficiles forment les caractères les plus forts. On naît, on 
grandit, on vieillit... en effet, on existe... et au cours de notre existence, on 
veut que nos enfants aient une vie meilleure, qu'ils aient un meilleur métier 
et qu'ils nous dépassent. Sur l'échelle sociale, il est nécessaire que les 
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nouvelles générations montent encore plus haut, dans une ascension 
compétitive et bénéfique pour le développement de la société. L'échelle 
sociale peut nous diviser dans des classes sociales, proportionnellement à 
nos études, à notre formation professionnelle, on peut recevoir des prix, des 
distinctions, des titres. On est dans une course, dans une émulation et nous, 
nous sommes condamnés à partir de zéro et à travailler toute notre vie pour 
gagner notre existence. L'école, le lycée, les universités nous séparent dans 
des classes pendant plusieures années pour nous réunir finalement dans des 
réalisations comparables, dans des aspirations semblables, dans des 
souvenirs communs. 

Donc, la vie entière est une échelle... et il nous est inconcevable de 
la regarder d'une autre façon que par ses étapes. Sur un escalier, à l'école, à 
l'entrée de notre maison, dans un parc, n'importe où, on peut faire des pas 
plus grands, on peut esquiver quelques marches. Dans la vie ce n'est pas le 
cas: il faut passer chaque étape, consécutivement, sans relâche. C'est, peut-
être, la magie de la vie. Tout le monde est devant nous – personne derrière. 
On est pleins d'énergie, de courage, en effet on n'a pas encore connu les 
peines. Plus loin, chaque pas nous rend plus inquiets. Tant qu'il y a encore 
quelqu'un devant nous, il y a encore du temps. Mais, il arrive qu'on se voie, 
un jour, les premiers sur ce long escalier. Finalement, on ne peut que 
regarder derrière – les ultimes secondes avant du dernier pas. Que d`yeux 
pleins d'espérance, plus loin, que d` yeux tristes, plus près, qui attendent 
peureusement leur tour. En ce moment, on voudrait dire à tous d'aller plus 
lentement, de s'arrêter, de descendre... malheureusement, on est trop 
fascinés du ciel, les hauteurs sont trop attirantes pour pouvoir descendre. 

Mais, après tout, il faut se retourner vers les choses simples qui 
composent la vie. L'ascension est normale et nécessaire, mais ce n'est pas la 
seule qui compte dans le monde. Dans notre chemin toujours agité, même si 
on est préoccupé d'avancer, il faut parfois tourner la tête et regarder derrière. 
À chaque pas qu'on fait sur cette échelle unidirectionnelle, la vie, nous 
éloigne de plus en plus de l'origine. C'est le sens de la vie, mais le plus 
important est qu'on se souvienne qui l`on est et d'où nous venons. Si l`on est 
à un tel point, finalement accomplis et heureux, il ne  faut jamais oublier les 
sacrifices qui nous ont fait monter sur l'échelle de la vie. 
               Nous éprouvons tout le temps une sorte d`impatience, nous 
sommes inexorablement soumis à une sorte de fuite, de hâte et, lorsque nous 
arrivons au but, ou au bout, nous constatatons, peut-être, que nous ne 
sommes pas devenus ce que nous étions capables de devenir, que nous 
aurions pu prendre un autre chemin, monter une autre échelle, mais… le 
temps est là, implacable, irrévrsible… et nous le ressentons jusqu`au fond 
de notre âme, de notre être le plus profond.                    
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GÂRLEANU IULIANA 
Clasa a IX-a, Colegiul „Mihai Eminescu”, Bacău 
Prof. coord. Temelie Vasilica 
 

L’ âge de la magie 
 
Solitude, tristesse, souffrance. 
Ce sont les sentiments qui me caractérisent en ton absence! 
La maladie m'a totalement embrasser,  
Ma vie a été volée par un sablier. 
 
Où es tu, mon âge des rêves? 
Où est la magie des histoires? 
Vraiment, c'est beau d'être élève, 
Mais l'enfance est resté un art. 
 
Ma douce enfance, 
Je ne t'oublierai jamais. 
Tu as ta distincte brillance,  
Qui nous aide à voler au sommet. 
 
 
HARAPU IOANA-ALEXANDRA 
Clasa a IX-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Marinescu Georgeta 
  
  La métamorphose maléfique 
 
le diable n'est pas un monstre  
avec des sabots et des cornes 
et une petite queue, 
mais plutôt porter une robe  
de velours rouge, 
il se brosse ses cheveux dans le miroir 
et couvrant la tristesse  
avec le maquillage 
il est une belle jeune femme 
devenu malfaisant à cause des gens  
qui lui font du mal trop de fois. 
mais rappelez-vous que  
même s’il était une fois une enfant 
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innocente, douce et gentille 
mais la vie est très cruelle  
pour ces âmes si tendres 
et personne n'est à l'abri  
de la mélancolie et de la douleur 
et elle essuie ses larmes 
et elle met ses hauts talons 
et elle parvient à oublier son ancien moi 
oui, elle est le diable 
mais comment pourrait-elle rester un ange? 
 
 
IŞTOC MELISA REBECA 
Clasa a VI-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Marinescu Georgeta 
 
    Mon coeur 
 
Un livre transparent 
Je prends dans mes mains. 
Je le caresse et je le lis, 
Je pense que c’est un prix. 
Je lis mais j’écoute, 
Je l’écoute et je le traduis 
Comme une douce chanson 
profonde. 
Je pense que c’est un prix. 

Ou’est-ce que vous faites ? 
Deux beaux jeux et un sourire 
Comme un rêve traduit, 
C’est mon cœur 
Sur une feuille, 
Un perce-neiged’une autre saison 
C’est vrai et j’ai raison, 
Mon cœur est un livre  
Qui veut vivre. 

 
 
PĂDURARU AMALIA GEORGIANA 
Clasa a X-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Marinescu Georgeta 
 

L’évolution 
 

Tout  a commencé 
Quand  l’ homme a changé, 

Tout à sa manière 
Pour faire une carrière… 

Dans les différents domaines 
Qui aujourd`hui sont un phénomène 
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Pendant des siècles 

Il n’y a pas de régles . 
À la decouverte du monde 

L`homme apprend chaque second 
Pour avoir une révélation 

Qui lui donne l’ inspiration 
Et ouvre le processus de l’évolution 

 
 
PETRESCU IUSTINA 
Clasa a X-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Marinescu Georgeta 
 
  L'échelle infinie de la vie 
 
Vieux et sans énergie, 
Un homme monte lentement 
Sur l'échelle de sa vie, 
Souriant comme un enfant. 
 

Il regarde en avant, en arrière 
Aux escaliers sans fin, 
Et ses yeux sont pleins de lumière. 
Cependant, tout est en vain… 

 
Car l'homme réalise soudainement: 
Un désir donne lieu à un but, 
Une marche montée difficilement 
C'est toujours un nouveau début. 
 

Donc, nous sommes juste des captifs 
De nos sentiments indéfinis, 
Dans un univers imaginatif, 
Au milieu d'un escalier infini... 
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TANŢOȘ IOANA 
Clasa a VI-a, Colegiul Naţional „Ferdinand  I”, Bacău 
Prof. coord. Stanciu Florentina 
                                                                             
   Le vol 
 
Icare, l’homme qui a voulu voler 
A l’aide des ailes attachées à la cire 
S’est approché trop du Soleil 
Et il tomba dans la mer. 
 

Leonard de Vinci s’est inspiré 
Du vol des oiseaux 
Et il a esquissé un appareil de vol 
Qui ne fut été réalisé. 
 

Jules Verne, ce visionnaire, 
Rêva lui-aussi de s’envoler vers la Lune 
Ou descendre à Vingt Mille Lieues sous Les Mers. 
Il a bien anticipé 
Ce qui vont réaliser 
Vuia, Vlaicu ou Henry Coandă. 
 

Montant les marches une à une, par étape, 
Les constructeurs d’avions ont pu 
S’élever toujours plus haut 
Vers le ciel. 

 
 
VIZITIU ALIN ŞTEFAN 
Clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 10, Bacău 
Prof. coord. Ciobanu Gabriela 
 

Chaque étape de la vie est un saut dans l’inconnu… 
                                        

”Chaque étape de la vie est un saut dans l’inconnu, hors de sa zone 
de confort. A soi d’apprécier alors toutes les étincelles de bonheur qui s’y 
présentent pour nous faire apprécier chaque moment…” Ce sont les mots 
d’un grand savant Anibien , nommé Albert Stalein, qui a une histoire de vie 
très intéressante et fascinante. Dans les lignes suivantes, je vais vous 
démontrer qu’il a raison. Son histoire commence il y a plus de soixante-dix 
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ans dans la ville de Muanda, la capitale de la planète Anibia, une planète 
tropicale, avec des phénomènes naturels uniques dans la galaxie, tels que: 
des tornades de sable qui peuvent engloutir une ville entière, des tsunamis 
plus grands que le Mont Everest, et beaucoup d’autres merveilles.  

A Muanda, vivait la famille régale de Anibia; le roi, Alfred I, était 
très cruel et il terrorisait ses sujets, mais il avait une fille très belle et très 
gentille, nommée Aurora. Aurora, qui avait à ce moment dix-huit ans, avait 
connu, il y a quelques mois, un jeune nommé Jean. Jean était très beau et 
aimable, mais le roi ne l’aimait pas car il était pauvre. Aurora était tombé 
amoureuse de lui et, après un temps, ils ont décidé d’officialiser leur 
relation par un mariage. Quand le roi a appris la nouvelle, il est devenu 
furieux, a fait arrêter Jean et l’a envoyé en prison, tandis que Aurora a été 
envoyé dans un tour située dans les grandes montagnes d’Anibia. Mais 
c’était trop tard car Aurora était déjà enceinte et, après neuf mois, elle a 
donné naissance à un très beau garçon qu’elle a appelé Alfred. Alfred avait 
les cheveux blonds comme l’or et les yeux bleus comme l’océan, et il avait 
un signe de naissance: un grain de beauté en forme d’étoile sur la nuque, ce 
qui le faisait indubitable. Pendant ce temps, le roi apprit qu’il a un petit-fils 
et pour sauver l’honneur de la famille royale il a décidé de ramener sa fille à 
Muanda et de tuer son propre petit-fils. 

 Dans une nuit paisible d’hiver, Aurora dormait calmement avec 
son fils et elle a entendu, subitement, un bruis assourdissant qui l’a réveillé; 
elle a allumé la lumière et elle est allée à la fenêtre pour voir s’il y a 
quelqu’un en bas de la tour; il n’y avait personne. Elle s’est tournée vers son 
fils et elle a été terrifiée: les gardes régales étaient dans sa chambre et son 
père tenait Albert dans ses bras. Il lui a dit qu’il ne peut pas lui permettre de 
vivre et qu’il va éliminer le nouveau-né. Entendant ses mots, Aurora est 
tombée pleurant et elle a commencé à implorer sont père d’épargner la vie 
de son fils. Alfred n’a pas semblé être affecté par ce que disait Aurora, car il 
est immédiatement parti, Aurora commençant à crier.  

Après avoir enlevé Albert, le roi est parti vers la plus pauvre parti 
du royaume et Aurora a été emmené au palais royal. Le voyage a été très 
long, mais le roi est arrivé là où il était censé arriver: au château de la 
sorcière Sabrina dans le village Albuquerque. Alfred I lui a ordonné de le 
tuer et, après ceci, il est parti vers Muanda. Sabrina a examiné Albert très 
attentivement. Et voyant qu’il est innocent et doux, elle n’a pas pu le tuer. 
Pour ne pas être reconnu, Sabrina lui a fait un sort: elle changé la couleur de 
ses cheveux de blond à brun. La sorcière ne pouvait pas le garder et, le jour 
suivant, elle l’a confié à Patricia, qui était la boulangère du village, une 
femme avec un grand cœur. Patricia et son mari, René Stalein, ne pouvaient 
pas avoir d’enfants donc ils ont étaient très heureux de rencontrer Albert et , 
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même si ils étaient pauvres, ils ont décidé de l’adopter. Albert avait à ce 
moment quatre mois, il était très petit et ses nouveaux parents ne savaient 
rien de son passé: ils ne savaient pas comment il s’appelle, qui sont ses 
parents, où est-il né. Patricia a décidé de l’appelé Michel et, à trois ans, elle 
l’a inscrit à la maternelle du village. Un soir, pendant qu’elle le lavait, 
Patricia a observé le grain de beauté de Michel et elle s’est souvenu que la 
princesse avait perdu son fils qui avait une étoile sur la nuque, mais elle a 
pensé que se ne qu’une simple coïncidence car Michel était brun et le prince 
était blond. 

Les années passèrent et Michel grandit, devenant un garçon éduqué 
et intelligent, mais, en chaque an, ses pouvoirs supranaturels de prince se 
démarquaient. Un jour, quand il était dans la quatrième classe, il a toussé si 
fort que des flammes immenses ont sorti de sa bouche et il a donné feu a 
son professeur et a ses camarades. Ils furent beaucoup d’autres incidents, 
comme: l’éternuement avec du vent, les cris qui cassent les fenêtres ou le 
moment quand il a soulevé son professeur de sport, mais, grâce a l’aide de 
la famille Stalein, personne n’a appris de ses pouvoir exceptionnels. Il 
termina le lycée, étant la seule personne de son village qui a fait ceci. Pour 
continuer ses études, étant pauvre, il a gagné une bourse d’études à Muanda. 
Ses parents ont été très heureux pour lui car ils savaient que Michel voulait 
avoir un bel avenir. 

Michel allait à l’université, ce qui lui plaisait, mais il s’inquiétait 
pour Julien qui ne venait plus à la maison la nuit et était de plus en plus 
malade. Un jour, pendant que Michel venait des cours, il a vu sur la route 
deux jeunes dont l’un était Julien. Michel a décidé de les suivre et, après un 
temps, il les a perdus. Il ne savait pas où il est, autour de lui étaient des 
bâtiments forgés en or et argent, les gens étaient habillés très élégamment, 
tout était entouré par des murs avec des peintures multicolores, ils y avaient 
des drapeaux partout. Michel a continué son chemin, admirant la beauté de 
ses places et, sans le savoir, il est arrivé en face du palais régale, où 
beaucoup de gens étaient réunis.  
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ROMÂNIA 
 
 
AANIŢEI  RALUCA 
Clasa a XII-a, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 
Prof. coord. Roșioru Daniela 
 

ESCALON, PASO, ETAPA... 
  

¿A qué ramo te mandan las palabras escalón, paso, etapa? Escalón- 
¿aquella escalera que te hizo a caer en la frente de tus amigos porque no 
fuiste atento cuando quisiste bajarlo?, paso-¿ese paso que te podía cambiar 
el futuro, pero fuiste demasiado asustado, tímido para hacerlo?, etapa- ¿Esa 
etapa que te podía ayudar a tocar el Absoluto en amor, pero el miedo que 
vas a fallar te paro? 

La vida no puede ser siempre rosa, ella es llena de colores, desde 
rojo, amarillo, azul hasta verde, marrón y creo que su cromática le ofrece 
belleza, porque una  vida llena de cosas perfectas seria monótona, tediosa. 
Así, podemos definir los escalones,  pasos que aparecen en nuestro camino. 
Sin ellos, nuestra vida seria aburrida, sin color, sin entusiasmo. ¿Has 
experimentado una vez como se siente llorar de felicidad que has podido 
atravesar esa etapa difícil de tu vida? Para mí, es el mejor momento, porque 
entonces descubro que puedo ser luchadora, que puedo enfrentar todo si 
quiero hacer algo. 

Cuando oigo las palabras escalón, paso, etapa, mi mente vuele en 
las etapas que tengo que atravesar para conocer una persona, para poder leer 
en su alma que siente, cómo reacciona. Todo el mundo sabe que para 
conocer una persona, ella tiene que dejarte a entrar en su alma y para dejarte 
tienes que atravesar unos pasos importantes, tienes que ganar su confianza. 
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Julia es una mujer de 27 años que se ha dedicado a escribir 
poemas. Empezó cuando tenía 15 años y siempre dice que cuando escribe se 
siente libre, no tiene límites y puede decir la verdad vestido en ironía. Pero 
escribiendo, se  cerró en su misma y ese fue el momento en cual perdió a 
todos sus amigos.  

El año pasado, participó en una cita de poesía y en ese momento su 
vida cambio. Para ella, todo lo que importaba era escribir poemas buena, 
dignas de valoración y palabras bonitas. Pero no fue su día afortunado.  Los 
críticos de poesía admiraron a una chica que vino allí sin tener las más 
perfectas poesías, pero las había dicho con mucho color, felicidad y 
confianza. Viendo esto, Julia se retiro en el baño. Allí, empezó a llorar 
porque no entendía que fue malo en su presentación, porque sus poesías no 
fueron las más apreciadas.  

En ese momento, en el baño entro la chica a cuyas poesías fueron 
las mas buenas. Cuando vi a Julia, la abrazo fuerte y le ha dicho que en la 
vida no es todo perfecto, lleno de colores radiantes, sino tenemos que vivir 
y con un poco de gris. Quitando sus lagrimas, Julia la abrazo y después de 
cambiar los números de teléfono, se ha vuelto, orgullosa que ha podido 
participar en esta cita de poesía.  

Después de una semana, las dos chicas hablaron y han salido en el 
parque para hablar de poesía. Tessa ha visto que Julia es una persona muy 
tímida, que no quiere abrirse demasiado, así que empezó hablar con ella por 
lo menos una hora al día. En principio, Tessa llamaba a Julia cada día, 
hablaba con ella de todo que pasaba en ese día y después de dos o tres 
semanas sentía que había atravesado una etapa: gano la confianza y la 
amistad de Julia.  

Julia empezó a sentir que Tessa quiere ser una amiga sincera, así 
que se abrió y le contaba todo que pasaba en su vida, porque quiera oír la 
opinión de una persona que hace todo espontaneo. Descubrió en Tessa 
aquella amiga que atravesó todas las etapas de una amistad y no se asusto de 
su temperamento tímido, antisocial. Entre las dos existía una conexión 
reala, desarrolladla con respecto y sinceridad, que ha atravesado todas las 
etapas de una amistad. 
 

En la vida, nos vamos a chocar de muchos escalones, muchos 
pasos que por un lado nos van a desanimar, porque vamos a creer que no 
podemos hacer algo bueno y por otro lado, nos van a animar, a empujar a 
luchar por algo. Los escalones pueden ser de muchos tipos-escalones en el 
trabajo, escalones en una amistad, en una relación, en nuestro desarrollo 
psíquico o mental. Su tipo no importa porque lo mas importante es que 
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aprendemos de estos escalones que en su interior esconden lecciones útiles 
para nuestra vida. 

Mi consejo es aceptar cada escalon que la vida te ofrece porque asi 
creces y aprendes que puedes hacer todo lo que quieres. Luchar es algo que 
aprendemos de niños y no nos paramos cuando encontramos un escalon, 
sino lo enfrentamos sonriando. 
 

 
MIHĂILĂ ANTONIA 
Clasa a X-a, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 
Prof. coord. Roșioru Daniela 
  

ESCALONES 
 

A veces me pregunto que frase pudiera describir mejor la vida-la 
vida es una escalera. Solo tu puedes decidir donde va a llegar tu escalera. En 
unos días puedes llegar a la cima, en unos días puedes subir pocos escalones 
y a veces no subes ningún escalon. Alguna vez has tropezado subiendo las 
escaleras? Esto es lo que yo llamo pequenos reveses,tu no cayes para 
siempre,tu solo estas regresando un poco por un momento. Por que no 
estamos corriendo hacia la cima de las escaleras con todo nuestro vigor? 
Cualquier persona puede llegar a la cima. Todos tenemos lo que necesita 
dentro de nosotros para llegar arriba. Si te has caído antes,simplemente te 
estas tomando tu tiempo y reconstruyendo tu propia confianza hasta donde 
estabas antes de caer. 

Vivimos en la era del cambio, de la incertidumbre/inseguridad, 
algo que suele generar estrés y ansiedad en una sociedad acostumbrada a la 
seguridad y a la protección. Uno de los retos del presente siglo es el de 
saber percibiendo los cambios como oportunidades, y no como amenazas. 
Hoy en día ya no existe esa seguridad y todo el mundo depende mucho más 
de sí mismo. Es la era del rendimiento personal donde el cambio es 
constante. Cada persona ascende o baja un escalón más, así realisando su 
propria y única. 

Pensemos en esta escalera filosófica desde dos puntos de vista: la 
habitual y otra fantástica. En la escalera normal el esfuerzo se produce 
durante el movimiento ascendente de la pierna para pasar de un escalón a 
otro, es decir, para superar la diferencia de nivel determinada por la altura 
del frontal del escalón existente entre uno y otro suelo. Tambien existe la 
escalera imaginaria, cual es presente en la vida de cada persona. Pero,al 
final los significan lo mismo-el desarrollo/la evolucion de una persona que 
se madura con el tiempo si crece como una mariposa de una crisalida. 
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Por ejemplo,imagina que estas frente a una gran escalera y está 
junto a ti una o varias personas que son importantes para ti (novio/a, pareja, 
amigos, padres, etc.) y están tomados de la mano. Mientras están en el 
mismo nivel de la escalera todo está perfecto. De pronto tú subes un escalón 
pero esa persona no. 

En ese momento no parece haber gran problema. Aún así es 
sencillo seguir tomados de las manos. Pero tú subes un escalón más y esa 
persona se niega a hacerlo (por llamarlo de alguna forma). Así los brazos 
han empezado a estirarse y ya no es tan cómodo como al principio. Si subes 
un escalón más ya el tirón es fuerte y empiezas a sentir que te está frenando 
en tu avance de seguir hacia arriba. Y tú quisieras que esa persona suba 
contigo para no perderla. Pero a veces esto no es posible asi que tienes que 
subir solo con nuevas personas para construir tu propia vida yena de éxito y 
gente maravillosa que te puede aprender nuevas cosas sobre la vida. Llega 
un momento en tu escalera hacia convertirte en una mejor persona, en que 
puedes quedarte solo un tiempo, y duele, claro que duele, pero luego, 
conforme vas avanzando, te vas encontrando en esos niveles con personas 
mucho más afines a ti, personas que gracias a su propio proceso están en el 
mismo nivel que tú, y que si tú sigues avanzando, ellos también.  

En conclusión, cada pérdida, cada cosa que sale, es porque así tiene 
que ser, déjales ir y prepárate para todo lo bueno que viene a tu vida. Tú 
sigue avanzando y confía, porque recuerda que la vida no está diseñada para 
darnos lo que necesitamos, sino lo que nos ganamos y merecemos sobre 
nuestro propio trabajo y superación personal. Así es nuestra vida: una 
infinita escalera donde estarás con las personas que estén en el mismo nivel 
que tú. Avanza! Y crea la vida que deseas! 

“Surfear la incertidumbre y el cambio constante solo es posible a 
través de la confianza en uno mismo y de adquirir una mayor fortaleza 
mental. La profesión del presente y del futuro es la de reinventor”. 
 
  “Surfear la incertidumbre y el cambio constante solo es posible a 
través de la confianza en uno mismo y de adquirir una mayor fortaleza 
mental. La profesión del presente y del futuro es la de reinventor”. 
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SPANIA 
 
 
HUGO ABAD BARQUILLERO 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 

MIS CAMBIOS 
 

Paso a paso, 
Año a año. 

Ya lo entiendo 
Yo he cambiado. 

Ha cambiado la mente. 
Ha cambiado el cuerpo. 

Ha cambiado todo 
Y , aunque sigo un poco espeso, 

Nadie me la da con queso. 
Ahora mismo pasa algo. 

Que no me gusta en absoluto: 
Siempre me critican 

Por todo lo que hago. 
He llegado al instituto 

Y he hecho nuevos amigos. 
Cuando menos me lo espere. 

Habré aprendido muchas cosas 
Y habré adoptado un hijo. 

Me habré casado 
Y tendré un trabajo 
En nada seré abuelo 

Y al final habré muerto, 
Pero estaré contento. 
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EVA ALMENARA  
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 
  YO SOY COMO SOY 
 
No quiero crecer, 
me gusta mi ser. 
Me crece el pelo 
Y huelo a “chotuno”, 
Cambios como los míos 
No los tiene ninguno. 
¿Por qué tengo tanto pelo 
Y huelo tan mal? 
Quiero irme a mi casa 
Y poderme duchar. 
Me voy al instituto, 
Y no puedo más, 
Me duele la espalda 

De tanto cargar 
¡Que si estoy delgada! 
¡Yo me siento gorda! 
Quiero adelgazar 
Y vestir a la moda. 
Al fin y al cabo esto da igual, 
Al terminar de crecer 
Muy guapa voy a quedar. 
Encima empiezo el instituto 
Y eso es fatal 
Porque con tantos estudios 
No voy a poder dormir más. 

 
 
TRINY ALTAMIRANO  
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 

EL MUNDO 
 

Hoy más que nunca 
Pensamos en lo que nos hace falta. 
Trabajo, más trabajo. Es como una enseñanza. 
El tiempo pasa lento, 
El pensamiento nos arrastra 
Sabiendo que yo te ayudo a llegar donde no alcanzas 
Lo que se fue no hace falta 
Y lo que hace falta ya vendrá. 
Que los perjuicios llegan a su momento 
Y son pocos los que se quedan mucho tiempo. 
El mundo de allá afuera no es perfecto 
Pero, en cambio, mi mundo sí que es perfecto. 
Cuando algo no brilla no significa que no tenga vida, 
Que mis sueñosson eternos, 
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Que la esperanza que yo tengo 
Es inmensa por dentro. 

 
 
ISMAEL ASSOUL 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 

EL CAMBIO 
 
El cambio de un adolescente 
No es como lo piensa la gente. 
Todos lo hemos sufrido; 
Pero no lo recuerda la mente 
Los que  lo tenemos ahora mismo nos vemos 
En el espejo, 
Lo miramos fijamente y nos vamos lejos. 
Pero lo que es su filosofía, 
Puesto que van a cambiar cada día 
No lo reconocemos, 
¡Madre mía! 
Solo nos cambiará algo la vida 
 
 
CAMILA BLANCO 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 

 DE PEQUEÑO TU ALMA INOCENTE, 
De mayor tu alma insistente. 

Te encierras en tu refugio de la verdad 
Y derramas una lágrima pensando que hiciste mal. 

Intentas hacerlo bien,pero vuelves 
A negar la oportunidad o la positividad. 

Te importa más la capa de tu exterior 
Que la más débil, la del interior. 

Deja atrás tu pasado 
Y prepara tu futuro, 

Ante las pequeñas rocas de tu camino. 
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Entraste en un armario profundo 
Del que no pudiste salir 

Y con la ayuda del que menos pensabas 
Pudiste lograr tu mejor hazaña. 

 
 
MARA CABAÑAS MAYOR  
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 

¡ASÍ SOY YO! 
 

No llegaba al metro, 
Ahora podría tocar un cetro. 
Tenía grandes rizos en mi pequeña cabeza, 
Para mirarme al espejo ahora tengo pereza. 
De pequeña tenía mucha maldad, 
Ahora más que maldad, tengo sagacidad. 
Antes era más difícil catear, 
Ahora es más complicado aprobar. 
Con esto me despido. 
¡Adiós! 
 
 
MARÍA DE LA VEGA 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 
   CAMBIAR 
 
Día tras día 
Hora tras hora 
¿A qué se demora? 
Mi mente es débil, 
Inmadura, sin cura. 
Será el paso de los años, 
El que me hará pasar el peldaño. 

Me siento confusa, 
Mi mente difusa. 
Lucho por mantenerme en pie, 
Sin el menor interés. 
¡Esa foto borrosa, preciosa! 
Dice que así era yo; 
Pero todo cambió. 
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ASIER IZQUIERDO  
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 

 
¿A QUIÉN LE IMPORTA? 

 
¿A quién le importa cómo yo sea? 
¿A quién le importa lo que yo cambie? 
Yo soy así 
Así pienso seguir 
Nunca cambiaré 
No mentiré 
No te engañaré 
No te traicionaré. 
Con mis estudios yo triunfaré, 
Una alegría te daré 
Y Lengua aprobaré. 
 
 
EMMA LAGO BANDA 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 
  CAMBIO AL INSTITUTO 
 
Acabo de llegar 
Y ya me encuentro mal, 
Hay mucha gente 
Y me voy a marear. 
No conozco a nadie, 
 Estoy un poco sola. 
Y de compañía solo tengo 
Un queso Gorgonzolla. 
Aquí viene una niña, 
 La voy a saludar, 
Creo que va a mi clase, 
La he visto por allá, 
Ahora ella es mi amiga, 
 Pero tenemos un problema, 

Las dos hemos cambiado, 
 De muchas maneras. 
Nos ha cambiado el cuerpo, 
Nos ha cambiado el pelo, 
Nos duelen las rodillas 
Nos duelen los tobillos, 
¡Ya no podemos! 
Si esto es crecer, 
No le veo el sentido. 
Me duele la mano, 
Ya voy a parar, 
Con tantos deberes, 
Parece que me va a explotar. 
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NATALIA LARA 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 

MIS CAMBIOS 
 
Al pasar los años 
Me noto diferente 
De cuerpo y de mente. 
Son diferentes cambios, son raros; 
Pero yo los supero porque son como un compañero. 
Además veo las horas pasar. 
Mi reloj cambia de hora 
 igual que mi cuerpo de forma. 
A la vez me siento más madura, 
Aunque a veces un poco confusa. 
Pienso que me estoy haciendo mayor 
Y que no estoy disfrutando de mi infancia 
Pero luego pienso que tengo una vida por delante 
Para aprender a hacer buenas y grandes cosas 
Como ser cantante 
También me noto más mayor 
Para unas cosas sí, para otras tal vez no. 
Mis cambios son difíciles 
Aunque sé que podré con ellos 
Y con los que vengan en el futuro. 
Sé que seré más madura 
Tras estos cambios que iré superando 
A través de los años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

172 

JUAN ANTONIO MEDINA RAMOS 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 

 
  ¡QUÉ CAMBIAZO! 

 
Había magia; pero a veces partía, 
Y te dejabas llevar al final. 
Nunca lo vi llegar. 
Y a ti te saldrán alas 
Y yo seguiré rodando. 
No entiendo ese cambiazo, 
Teníamos un trato 
Y lo rompiste. 
Y mientras  cambias 
Yo seguiré notando 
Que el universo cambia 
Mientras yo canto. 
 
 
JUAN PABLO MEDINA RAMOS  
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 

YO NACÍ PEQUEÑITO 
 

Yo nací pequeñito, 
Pequeñito seguí,  
Hasta los diez meses 
Yo no crecí. 
Luego llegué al techo, 
Mi rango era dos, 
Ahora soy un hombrecito, 
Que tiene buen corazón. 
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FABIANA ORBEGOSO 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 

QUE TUS CAMBIOS SON ETERNOS, 
Que si de capullo a rosa es ese  el cambio, 
De ti a mí tu corazón cambiado, 
De pétalo a rosa una suave caricia, 
De tu cambio al mío solo una luna que nos inspira. 
Si de mayor a anciano salen unas arruguitas 
De tu corazón al mío unas pequeñas arteritas. 
No cambies, no te vayas solo. 
Aléjate hastaque no sientas nada. 
Si tu te vas no llegues hasta el fin 
Solo hasta el sinfín, 
Que sin ti no soy nada. 
Solo sería aquella persona que cambiaría un segundo o nada 
 No me pidas perdón por algo que no está hecho, 
Solo agradece aquello que puedes tener sin tenerlo. 
Aguanta aquellos cambios sin perder la razón, 
Sin sentir esos pesares 
Que te deslumbran el corazón. 
Tú serás siempre la misma 
Porque aun siendo distinta 
Podrás ser aquello que eres. 

 
 
MATEO PÉREZ MAGRO 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 
   RENACER 
 
A los trece 
Ínfima escoria 
En un mar de esperanzas 
Idéntico al final de una historia 
Por menos las alabanzas. 
Todos sabemos 
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Todos podemos hacerlo 
Pero el miedo entra, 
Así que mejor, prevenlo, 
Porque si no consigues verlo 
Será tarde para rectificar. 
Podrás amar 
Podrás volver a dar 
Incluso soñar 
Pero a la hora de la verdad 
Es mejor callar y dejar paso a la frialdad 
Los días pesan 
Las cortas noches las vidas acaban y cesan 
Te conviertes en presa 
Y las reglas te enderezan. 
 
 
PAULA RUIZ PEREZAGUA 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 

LA NIÑA QUE NO ES NIÑA 
 
¿Dónde queda aquella niña,  
Que gateaba con alegría? 
Ahora ya no es tan niña,  
Va corriendo con energía. 
¿Dónde queda aquella niña, 
Que pensaba con inocencia? 
Ahora ya no es tan niña, 
Ahora tiene un peso en la conciencia. 
¿Dónde queda aquella niña, 
De ojos claros y rubio cabello? 
Ahora ya no es niña 
Y tiene que vivir con ello. 
A pesar de haber crecido, 
Disfruta todo lo que ha vivido. 
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VIOLETA SÁNCHEZ 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 
  METAMORFOSIS DRAMÁTICA 
 
Esto empezará al cumplir los doce o trece, 
Sentirás cambios leves y otros más fuertes. 
Notarás diferencias físicas, 
También psicológicas. 
Primero el instituto 
Acompañado del estrés, 
Luego las ecuaciones, 
Ya no vale sumar tres más tres. 
Más tarde habrá más exámenes 
Que estrellas en el cielo; 
 Pero,  tranquilo,  
Esto solo es el comienzo. 
Tu forma de interpretar las cosas  
Ha cambiado 
Has crecido. 
Antes eras un monito, 
Ahora una jirafa. 
No solo eso, 
Tu forma de hablar también es diferente, 
Tus gustos ya no son los mismos, 
Ni siquiera tu forma de vestir se parece a la de antes 
Y ahora te preguntas: ¿Esto es normal? 
La respuesta es SÍ, es normal. 
¡Pero tú podrás con ello!  
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CLARA SANZ 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
    

¡ESPERA! 
 
Algo ha cambiado en mi mente. 
Mi manera de ver el mundo se torna diferente. 
Nada me gusta, me siento diferente. 
Siento que no hay nadie que me entiende. 
Me aislo en mi cuarto y me pongo a dibujar. 
¿Podría ser la salida a mi estado emocional? 
Pasan los días, sigo cambiando. 
Ahora no soy la misma, ni siquiera caminando. 
Mi ropa ya no mola, quiero otra nueva. 
Una que lleve el logo de la marca que yo quiera. 
¡UGGH, mi habitación es lo peor! 
Mamá, por favor, más Rosa no. 
Se supone que mi mente se está aclarando. 
¡Por favor! si parece que estoy involucionando. 
Los días pasan, tengo nuevas aficiones, 
Cosas nuevas se convierten en ilusiones. 
¡Ahora los chicos! ¡Madre mía! 
Si tan solo hace dos semanas me parecían porquería. 
Me voy acostumbrando con los años. 
Todo por fin se convierte en grandes pasos. 
Al final muchas cosas me he llevado. 
Sé dibujar y he aprendido a apreciar, ….. 
El amor se convierte en lo vital. 
Tengo objetivos lo que para mí es ideal. 
Sé  lo que pasa, todo esto es madurar. 
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ANA VILLARREAL HERAS 
IES Castilla, Guadalajara, España; 1°ESO (clasa a VI-a)  
Profesor: Ana Isabel Garcia Lamparero 
 
   EL CAMBIO 
 
Empieza el cambio cuando tienes 12 o 13 años 
Y dura unos cuantos años 
Cambiamos tanto física como psicológicamente. 
Por ejemplo, has crecido y tu cuerpo no es el de un niño. 
Otro cambio es que piensas más las cosas. 
Esto es un experimento muy grande, 
Porque vas a aprender muchas cosas. 
Seguro que dentro de unos años, 
Ya no serás igual 
Y, aunque esto no te guste, te vendrá bien 
Porque estás madurando. 
Y cuando acabe no te gustará 
Porque habrás vivido cosas espectaculares, 
Pero ya será un adulto, 
Capaz de hacerlo todo. 
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BĂIȘANU NICOLETA-ELIANA 
Clasa a XI-a, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
Prof. coord. Herciu Oana 
 

  Das Gespräch mit dem Leser 
 

Das Leben hat hunderttausend Treppen,               
Die man steigt und hinuntergeht. 
Man steigt, wenn man sich freulich fühlt. 
Je froehlicher man ist, desto höher steigt man. 
Man geht hinunter, wenn man sich traurig fühlt. 
Je trauriger man ist, desto niedriger geht man hinunter. 
 
Manchmal, wenn die Träume erfüllt werden, 
Will man mehr und mehr. 
Je größer der Traum, desto größer wird die Enttäuschung sein. 
Je kleiner der Traum, desto kleiner wird die Genugtuung sein. 
Man steigt die Treppen, wenn man liebt und geliebt wird. 
Je mehr Personen in dich verliebt sind, desto höher steigst du. 
Eltern, Freunde, Kommilitonen usw. 
Man befindet sich in der Tiefe, wenn man niemanden hat. 
Je einsamer eine Person ist, desto niedriger geht sie hinunter. 
 
Der Gewinner ist der Mensch, der mehr Treppen steigt als er hinuntergeht. 
Aus diesem Grund wünsche ich dir, lieber Leser,  
Liebe, erfüllte Träume und Freude! 
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Zwischen der Erde und dem Himmel 
 

Meine Seele hängt an einem Grashalm und grünt sich vom wunderbaren 
Leben 
Meine Seele hängt an einer Blume und rötet sich von den süßen 
betäubenden Wörtern 
Meine Seele hängt an einem Baum und weht wie der Wind ein Lied über 
Sehnsucht fluestert 
Meine Seele hängt an einem Vogel und man verliert sie mutig in flockigen 
Wolken 
Meine Seele hängt an der Sonne und erwärmt die anderen passenden 
Seelen. 
Meine Seele hängt am Universum und wird durch Kreation unendlich. 
Meine Seele hängt an deiner Seele und sagt leise: „Ich liebe dich!“ 

 
 

TĂNASE IULIA,  
Clasa a XI-a, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 
Prof. coord. Briahnă Oana 
 
Schritt 0 
 
man steht 
vor dem großen Treppenhaus, wo 
Vögel sterben, aber dennoch 
Vögelstimmen noch gehört werden. 
die Vergangenheit malt eine Landschaft, 
ganz untief, ganz umständlich 
und die Fragen überfallen kontinuierlich: 
soll ich anfangen? 
  warum? 
  wann? jetzt? 
    warum jetzt? 
wird es sich lohnen? 
 
Schritt 1 
 
es geht 
auf.  
man geht 
einen Schritt voran. 
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sieht einfach aus. 
wie lange bis zum letzten Schritt? 
 
Schritt N 
 
am Anfang, Hoffnung; 
dann, Verzweiflung. 
vor und züruck gehen. 
es tut weh, Blumen zu sehen 
es tut weh, sie sterbend hinterzulassen. 
was ist doch Schmerz ohne Angst? 
eine Angst,  
von der man nicht weiß, ob sie einmal endet. 
 Gefühle ohne Gefühl? 
 ein Gefühl, 
 von dem man nicht weiß, ob es noch dauert. 
die Zeit ist im Nichts stehen geblieben. 
 
der vorletzte Schritt 
 
es geht 
hoch her. 
man würde 
noch einen Schritt voran gehen. 
sieht zu schwer aus. 
wie lange bis zu... 
 
dem letzten Schritt? 
 
man wartet 
oben auf der Treppe, wo 
sich nichts am Leben fühlt oder ist. 
 
die Stille ist Königin, Einsamkeit ihre Tochter, 
sie diktieren den Rhythmus der Welt, da gibt es keiner. 
vor vielen Jahren brach die Dunkelheit herein, 
jedoch wird nach allem das Wesen noch ganz allein. 
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TANCĂU ISABELLA 
Clasa a IX-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău  
Prof. coord. Popa Elena-Dana 
 
                                                  *** 
 C’era una volta, tanto tempo fa, in un luogo sperduto del mondo, 
Gregorio, un anziano di circa 90 anni; lui non era molto alto, aveva una 
barba lunga e bianca, calvo, la faccia con tante rughe, un bastone che teneva 
sempre nella mano sinistra e una camicia lunga, molti lo scambiavano per 
un prete, anche se lui non lo era, era semplicemente un uomo intelligente e 
astuto che durante la sua vita è cambiato molto e ha aiutato la gente che lo 
circondava. 
 Tutto cominciò da quando Gregorio era un ragazzino, essendo 
molto curioso e non capendo perchè la gente da un giorno all’altro 
cambiava la propria opinione e diventava sempre più cattiva, in una mattina 
fredda di inverno, si è mischiato tra la folla per vedere dove andava. 
Dall’altra parte del monte, c’erano due enormi scale a forma di chiocciola: 
la prima attirava tutta la gente perchè era d’oro, brillava e sembrava che 
fosse illuminata da una luce divina, mentre la seconda era semplicemnte di 
legno di pino, raffinata, ma non frequentata da nessuno; entrambe la scale 
portavano ad una nuvola, la prima era totalmente grigia, la gente che ci 
saliva, al momento del ritorno era molto aggressiva, senza memoria, 
incapace di fare qualcosa di buono, ma solo di distruggere tutto, mentre la 
seconda portava ad una nuvola bianca, soffice come la neve, però nessuno 
sapeva cosa succedesse dopo, dato che tutti erano attirati da quella dorata 
che non riuscivano nemmeno a guardarsi intorno e ha pensare un po’ di più 
prima di fara la mossa, perchè saliti sul primo gradino, non potevi  più 
tornarci indietro. 
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Dopo quella mattinata, per osservare e cercare di capire cosa veramente 
succedeva in quel luogo strano, è andato nella biblioteca comunale, dove tra 
tutti gli scaffali ha cercato il libro più strano che avrebbe potuto spiegare 
tutto questo, dato che temeva di parlarne con i suoi genitori oppure con gli 
altri.                        
 In seguito ad una settimana piena di ricerche, riuscì di trovare un 
libro buttato in un angolo pieno di ragnatele; il libro era molto grande, 
pesante, antico, con le pagine ingiallite, molto sottili, la scrittura sbiadita e 
la copertina grossa con disegni argentati. Quando arrivò dalla signora 
Matilda, la libraia, non sapeva nemmeno di avere un libro del genere tra gli 
scaffali, così glielo regalò.  
 Arrivato a casa, si chiuse nella sua camera e cominciò a sfogliare il 
libro, aveva delle immagini stupende, disegnate a mano direttamente sui 
fogli, così pensò che fosse unico, volendo iniziare a leggere le varie 
spiegazioni, capì che non erano scritte nella propria lingua, ma in latino; 
prendendo un dizionario e traducendo tutte le parole su un quaderno 
separato, imparò tantissime cose nuove. Ormai non si staccava nemmeno 
per un secondo da quel libro, lo portava con se anche a tavola, in bagno, per 
i negozi e a scuola, non essendo attento nemmeno alle lezioni.  
 Un giorno, esattamente dopo un mese da quella mattinata in cui 
scoprì quelle scalinate, arrivò ad una pagina del libro che non era numerata, 
ma aveva un disegno strano in basso a destra dove c’erano proprio 
rappresentate gli stessi gradini; molto entusiasmato, Gregorio iniziò a 
leggere e capì che la gente che andava lì era triste, non era contenta della 
propria vita e sperando che le cose cambiassero in bene andavano in quel 
posto; presi la decisione di scegliere tra l’oro e il legno, ovviamente tutti 
andavano verso quella che sembrava dare una speranza in più; da secoli e 
secoli nei quali si trovavano lì, nessuno, ma proprio nessuno non c’era mai 
salito su quelle di legno; il libro spiegava che solo una persona sceglierà nel 
momento giusto quella scala e colui cambierà il mondo. Gregorio leggendo 
questa cosa pensò semplicemente che fosse uno scherzo, prese il libro e lo 
butto nell’armadio. 
 Dopo tanti tanti anni, Gregorio aveva una famiglia: una moglie 
bellissima e due bambini, era un professore di latino in una scuola 
importante della sua città e tutto andava bene; in una notte un ciclone 
spazzo via quasi tutta la zona, lasciando molti feriti e morti tra cui la sua 
famiglia; disperato, non avendo assolutamente più niente, si ricordò delle 
scalinate che c’erano dietro il monte, curioso se il ciclone le avesse distrutte 
si recò lì, dato che la città ormai era deserta; tutta la gente si trovava in quel 
posto quasi magico, davanti ai gradini della scala dorata c’era un coda di 
persone quasi infinita, lui sentì come un’attrazione verso quella di legno, 
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così si avvicinò, mise il piede sul primo scalino e gurdando avanti continuò 
a salire. 
 Arrivato in cima, non trovò nessuno, cercò di gridare, ma senza 
ricevere una risposta, passeggiando sulla nuvola bianca, soffice come lo 
zucchero filato, trovò una pergamena dorata su un tavolino, la prese e lesse 
che lui era quella persona tanto attesa da secoli ed era il Salvatore, colui che 
poteva cambiare le cose nel mondo. Non sapendo cosa fare, cercò di 
ritrovare l’uscita per scendere le scale, ma erano sparite; trovò vari indizi 
che lo aiutarono e un bastone che doveve tenere nella mano sinistra.  
 Il giorno dopo, il suo compito iniziò, guardava la vita della gente 
da sopra, dalla sua nuvola speciale e cercava di far ragionare le persone in 
modo tale che loro non fossero più costrette a scavalcare il monte; tutto 
andava molto bene, migliorava di giorno in giorno finchè arrivò il nuvolone 
nero vicino a lui con sopra Ernesto, un uomo cattivo che volevo solo il male 
e la guerra nel mondo. Non riuscendo ad arrivare ad un accordo, si scatenò 
una battaglia tra di loro che non aveva più fine, finchè Gregorio prese un 
forte respiro e con tutta la sua forza riuscì a sconfiggerlo. 
 Ormai lui era nel suo posto felice sulla nuvola e le scale non 
esistevano più, rendeva la gente più consapevole delle proprie responsabilità 
e cercava di rendere contenti tutti. Il proprio compito lo svolgeva alla 
perfezione e riuscì a salvare il mondo, essendo anche lui felice e facendo 
fare un’evoluzione incredibile alla gente. 
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Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
Timpul efectiv de lucru este de 90 de minute. 
Fiecare subiect se notează cu 30 puncte. 

Notă: 
Acordarea punctajului, pentru fiecare subiect în parte, va avea în vedere: 
 capacitatea de a transmite idei și emoții / de a construi situaţii / personaje / 

elemente de atmosferă şi decor 
 calitatea exprimării: unitatea compoziţiei, coerenţa textului, stilul şi vocabularul 

adecvate conţinutului, ortografia şi punctuaţia  
 originalitatea abordării temelor 

LIMBA ROMÂNĂ  
 
Liceu  

1. Realizează un text de factură lirică, de 13 versuri, în care să 
integrezi cuvântul următor în forma grafică dată mai jos. Fiecare literă 
din cele date trebuie să fie la început de cuvânt și subliniată în text. 
Numărul de cuvinte din fiecare vers este la alegere. 
 
A             
 L            
  E           
   C          
    S         
     A        
      N       
       D      
        R     
         I    
          A   
           N  
            A 
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2. Realizează un text 
narativ, de minimum 20-30 
de rânduri, care să se 
încheie cu enunțul: „Tot 
ceea ce îți poți imagina este 
real.” 
3. Alcătuiește un dialog 
dramatic, de 20 – 30 de 
replici, folosindu-te de ceea 
ce-ți inspiră imaginea 
alăturată. 

 
*Enunțul selectat pentru 

subiectul al II-lea îi aparține lui 
Pablo Picasso.  
 
 
Gimnaziu 

1. Redactează un text narativ de minimum 20 de rânduri, care 
să înceapă cu enunţul:  
„Asta era o greșeală peste care – era convins! – nimeni nu va trece cu 
una, cu două”. 

2. Scrie un text care să poată fi încadrat în genul liric, având 
titlul „Ocheanul de smarald”.  

Vei folosi orice tip de rimă, inclusiv versul liber, precum şi 
expresiile: „ghem de gânduri”, „nebănuite taine”, „mireasmă catifelată 
de liliac”, pe care le vei sublinia în text.  

*ochean = nume dat unor instrumente optice portative care măresc 
unghiul sub care se văd obiectele depărtate de pe suprafaţa Pământului, 
permiţând o mai bună distingere a detaliilor; instrument optic pentru 
examinarea amănunțită, 
cu un singur ochi, a 
obiectelor situate la 
distanțe mari de 
observator; lunetă 

3.Redactează 
un dialog de 15-20 de 
rânduri, inspirat de 
imaginea alăturată. 
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LIMBA ENGLEZĂ  
 

Gimnaziu 
1. Use the following beginning as the basis for a short story. Do 

not write more than 200-150 words. 
“Three minutes to go. That should be long enough. Take a deep 

breath! Stop trembling!” 
2. Write a poem that begins like this:“I know that feeling…” 

Give it a title. 
3. Write the first act of a play starting with: “- Why do I have to 

make my bed?” 
 
Liceu 
 I. Write a sketch/short play with the following title: Gone in 60 
Seconds (minimum 20 lines). 
 II. Write a short story/narrative which begins with the 
following sentence:  

She sat in the chair, staring into space, while the kids charged 
around above her, yelling at the tops of their voices. (300-350 words) 
 III. Write a poem which expresses your feelings in connection 
with being a teenager, becoming an adult, middle age, old age. (10-15 
lines) 
 
 

LIMBA ITALIANĂ 
 
Liceu 

1. Esprimi, in un testo 
lirico di due strofe, i tuoi 
sentimenti prodotti dall’ imagine 
seguente: 

 
2. Realizza un testo epico 

di 200-350 di parole che inizi con:  
„Ho guardato per la centesima 

volta nello specchio gli occhi, il 
naso, la fronte: tutto sembrava a 
posto…” 

 
3. Realizza un testo 

drammatico di 20-30 battute tra un libro e un topolino.  
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LIMBA FRANCEZĂ  
 
Gimnaziu 

1. Rédigez un petit texte où vous allez utiliser les mots: erreur, 
choisir, envoyer, lettre, fille! (7-8 lignes) 

2. Trouvez une rime pour le mot „Coeur” (encore 3 mots) et 
réalisez une strophe! 

3. Donnez la réplique (7-8 répliques):  
- Fais attention! C’est une erreur dans ton exercice! 

 
 
Liceu 

1.  Réalisez un petit poême où vous allez utiliser les mots: 
Coeur, erreur, magnifique, tragique, confiance, indulgence, lettre, mettre. 

2. Rédigez un texte narratif qui commence par „Tout homme 
fait des erreurs dans sa vie, 
mais…”, et finit par „La vie 
est pleine de surprises, 
donc…” (15 – 20 lignes), en 
vous inspirant de l’image 
ci-dessous! 

3. Continuez les 
répliques (15 répliques): 

- Dans ma vie j’ai 
fait beaucoup d’erreurs. J’ai 
vécu des moments 
difficiles… 
 
 

 
 

LIMBA GERMANĂ 
 

Gimnaziu 
1. Schreibe ein kurzes Gedicht, in dem du folgende Wörter, in 

egal welcher Ordnung  benutzt: Eltern, Sommer, sonnig, Freiheit, 
hungrig, bald. 

2. Schreibe eine Geschichte in mindestens 30 Zeilen, die so 
beginnt:  

„Ich male meine Kindheit so...” 
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3. Führe folgendes Dialog in mindestens 30 Zeilen fort: 
„Ich habe dir schon hundert Mal gesagt! 
   Ja, aber warum immer nur mir?” 
 
 

Liceu 
1. Schreibe ein kurzes Gedicht, in dem du folgende Wörter, in 

egal welcher Ordnung  benutzt: Mensch, Sonne, Engel, stark, laut, tief. 
2. Schreibe einen Text, mindestens 30 Zeilen, unter dem Motto: 
„Ich bin kein Engel, mache Fehler, bin nicht perfekt ,nicht normal, 

manchmal verrueckt, aber wenigstens bin – ich selbst” 
3. Führe in mindestens 30 Zeilen folgendes Dialog fort: 
„Und, hast du dich am Wochenende gut erholt ? 
  Ich wusste, dass ich irgendetwas vergessen habe!” 
 
 

LIMBA SPANIOLĂ 
 
Liceu 

1. Esprimi, in un testo lirico di due strofe, i tuoi sentimenti 
prodotti dall’ imagine 
seguente: 

 
2. Realizza un testo 
epico di 200-350 di 
parole che inizi con:  

„Ho guardato per la 
centesima volta nello specchio 
gli occhi, il naso, la fronte: 
tutto sembrava a posto…” 

 
3. Realizza un testo 

drammatico di 20-30 battute 
tra un libro e un topolino.  
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CREAȚIE LITERARĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ 
 
Premiul I, Liceu 
Iacob Iulia Daria, Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca 
Prof. coord. Sabău Viorelia 

 
Nistor își folosea fobiile ca mină pentru creioane grafice și visele 

abjecte ca pânză sau punct de plecare a realității plastice. Era doar un punct 
făcut cu vârful pensulei pe planetă,  știa asta,  dar trebuia să exorcizeze din 
el orice culoare, frământare sau eșec. În cameră, în jurul său, șevaletele 
pluteau și pulsau de albul lor însetat după un orgasm de culori. Și Nistor 
simțea nevoia să picteze tot ce simțea, dar artiștii suferă de un blestem 
cronic; un clișeu anacronic, îmi vei spune- însă nu e chiar așa.  

Vezi tu, Dumnezeu începuse cam pe- atunci să se plictisească de 
rugăciuni seci, atei și de prea multă culoare albastră. Știa că epuizase toate 
seismele și era prea extenuat pentru apocalipsă, așa încât a prins ca in colții 
unei pume sufletul câtorva oameni triști; le-a fixat privirea între frumos și 
urât, într-un soi de eclipsă, i-a răsturnat pe planetă de parcă erau cerneala 
dintr-o călimară și le-a spus: 

– O să duceți lipsă de tot și de nimic, veți nimici tot ce-i frumos și 
veți reconstrui. N-o să vă ajungă nici culorile, nici cuvintele, nici cutia 
Pandorei și vă blestem să fiți ca Mine – Dumnezei, dar Dumnezei triști, 
prinși în capcana propriei genialități, cu glezna între două infinituri din care 
poți să scoți orice. Totuși, ca să nu distrugeți chiar tot ce vedeți, vă va trebui 
un canal sau un filtru ca să creați ceva concret. Țineți-vă pânzele, stiloul și 
portativele, de azi purtați numele unei specii de zei triști. Dragii mei, fiți 
binecuvântați și blestemați, de azi sunteți artiști... Nistor își amintea cum a 
planat din palma Lui spre casă. Coborâse cele șapte etaje ale cerului și-și 
spune că zborul îl arde mai tare decât ar fi crezut, poate lasă urme... De 
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atunci, Nistor își stropește lumile de și cu viață, își populează pânzele cu 
frângeri de inimă, de orgoliu, dar și de speranță. Știa că orice va crea, acel 
ceva va începe să respire, avea restricții, ca să nu umple lumea de strigoi și 
superstiții. Însă azi, Nistor simțea blestemul ca pe o așchie de oțel fierbinte, 
un ghimpe până în pământul culorii în care gândea... Așa că a pus pensula 
pe pânză și, după ce termină, plecă. Își pictase răzbunarea pe Dumnezeu. 
Cum? Îi pictase o replică identică. 

– Tu chiar credeai că mă oprești a da viață printr-un așa-zis filtru 
sau canal? Ți-ai scris sfârșitul, Doamne, când mi-ai spus: ,,Tot ceea ce îți 
poți imagina este real”. 

 
 

Premiul al II-lea, Liceu 
Antip Mihaela-Alexandra, Colegiul Național ,,V. Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Stroe Călina 
 
Atenție la frumoșii nebuni ai marilor orașe, 
  La picioarele lor lumea se clatină.  
    Existența divinității nu face decât să 
      Confirme că ei sunt îngerii deghizați în oameni. 
        Superiori muritorilor integrați în rutină, 
          Au părăsit dorința de a mai zăbovi pe Pământ încă o clipă 
            Nu pentru că le este de neînțeles, 
              Dar pentru că nu îți pot găsi sufletul aici. 
                Razele soarelui nu luminează nici ele îndeajuns calea, 
                  Iar lor nu le place să umble în întuneric. 
                    Astfel încât să ne facă să realizăm că ei 
                       Nu sunt frumoșii nebuni ai marilor orașe 
                         Atât pe cât sunt îngeri care vor să plece acasă, în Paradis. 

 
 

Premiul  al III-lea, Liceu 
Chiriac Andra, Colegiul Național ,,Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 
Prof. coord. Egarmin Ana-Maria 

 
Amiaza mi-e umbră în soare 
Înghit licurici cu gânduri de salvare 
Și lupt să îmi evit esența de perdea, 
De con de mort și urlete din catifea. 
Sonetul tău mi-e doar un strigăt fals 
De care îmi agăț și perle și talaz. 
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Pielea îmi joacă, îmi cade înspre nor 
Și ochii mi se smulg de la atâta dor. 
Rotesc o mie de orbite în jurul unui ax 
Inexistent dar vast 
Îmi țipă în ureche ,,Amin” demon și zeu 
Cad în genunchi și straie numai de călugăr vreu 
Apun într-o amiază... amurg... pupila-midriază. 
 
 

Premiul I, Gimnaziu 
Găinaru George Sebastian, Colegiul Național ,,V. Alecsandri”, Galați 
Prof. coord. Chitic Laila 
 

Ocheanul de smarald 
 
Cerul deasupra ta 
La câțiva ani visare 
Și un ceas 
Cu mai puține cifre 
Pentru momentele 
De întuneric deplin. 
 
Mi-au răspuns 
Nebănuite taine 
Apoi mi-au surâs 
Cu același zâmbet hain 
Dar niciodată ultimul. 
 
Vicleană fericirea asta 
Și totuși parcă nu am 
Văzut-o  
De mult 
Au căzut vrea trei 

Sau poate șaisprezece! 
Stele, de atunci. 
 
Prima a fost cea mai 
Dureroasă (greu de crezut) 
A venit c-un ghem 
De gânduri 
Și c-un sac de sentimente, 
Negreșit. 
 
Dar ce-ar fi sufletul meu 
Verde 
Dacă i-aș da drumul 
Spre etern?! 
Mireasmă catifelată  
De liliac? 
Sau un univers cu mai 
puține stele? 
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Premiul al II-lea, Gimnaziu 
Andrei Iuliana, Școala Gimnazială ,,Mihai David”, Negrești, Vaslui 
Prof. coord. Frățiman Lăcrămioara 

 
                      Ocheanul de smarald 
 
Ochi, gură, buze,  
Piele, piele și iar piele,  
Km întregi de piele 
Ce ascunde ca o hoață 
Ale mele nebănuite haine, 
Ochi goi, fără speranță 
Zac în ei un ghem de gânduri 
Deschid ochii și e același întuneric... 
Adevenit o rutină. 
 
E nevoie doar de un far 
Să strălucească cu speranță 
Ca să pot vedea din nou lumina... 
Sufletul a încetat să mai încerce 
Nu mai oferă nimic 
Căldură, sensibilitate 
Mireasmă catifelată de liliac, 
Nimic din acestea... 
Oferă doar o răceală putredă. 
 
Nu e nevoie de un ochean 
Ca să-mi vezi inima 
Jelind, zăcând pe o laviță 
Construită din eșecuri... 
 
A încetat să viseze 
La mireasma îmbietoare 
A fericirii, a renunțat, 
A renunțat să-și dorească 
Chicote și zâmbete... 
Și, în același timp, 
A renunțat la mine. 
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CREAȚIE LITERARĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ 
 
Premiul I, Liceu 
Măciucă Daria-Elena, Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Andone Mariana 
                
   Shadows 
 
The shadow of lost nights encircles me 
Surprising my soul with rapid heart beats 
It’s the recklessness of my age, shattering the worries 
Sadly, it fades, no longer near my stories. 
 
Soon, I’ll see the world with a different mind 
Life I’ve been changed with another kind 
No more fun, but responsibility follows 
It’s what another shadow allows. 
 
Time goes, no, it flies by me. 
The old child never leaves, just hides 
After a curtain of passed life  
I’ll setle down and see what have I become. 
 
I don’t want to get old, but I can’t stop it. 
That slow, but tricky shadow will arrive 
Not leaving anything behind. 
 
 
Premiul al II-lea, Liceu 
Paraschiv Andrei, Colegiul Național ,,Dimitrie Cantemir”, Onești 
Prof. coord. Ciugudean Roxana 
            
  Ode of the fleeting time 
 
From atoms we are made, you amd I, 
And we share everything. 
But what I share with you is 
different than what you share with me, 
for Time forges us and only takes from us, 
He doesn’t give; 
Not even Now, for Now is gone, and 
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Now is here, and Now is gone, and 
Life goes by, and Now is in the past, 
and Life goes by, and Now I have my first kiss, 
and Life goes by, and Now I must work, 
and Life goes by, and Now I wish I had more time, 
and Life goes by, and Now I cherish every day, 
and Live goes by, and Now you’re in my place.  
 
 
Premiul al III-lea , Liceu 
Pintilie Sebastian Romeo, Colegiul Național ,,V. Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Andone Mariana 
   
It's known to human kind that youth is not forever. 
So until I'm old, weak and frail, I'll do myself a favour. 
I must enjoy these years while I can, 
Because soon, I'll also be a man. 
 
Being older means work, stress, responsibility, 
Who knows, maybe I'll have my own family. 
Being a teen is still relaxing and mostly fun 
Because I'm free, I can jump and I can run. 
 
However, being an adult is also tempting, and I wonder 
How it will be when I'm wise, when I'm older. 
Life is not only fun and games, but also curiosity and tests 
And to confront what's ahead I must be mature, fearless. 
 
In the end, only time, in its unstoppable passage, will tell 
Who I will be, what I will become, how will I end. 
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CREAȚIE LITERARĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ 
 
Premiul I, Liceu 
Stoica Roxana-Ioana, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău 
Prof. coord. Cojan Mihaiela 
 
Cette poésie que j'ecris est une lettre 
Pour tous ceux qui veulent mettre 
Dans leur cœur 
Un peu d'erreur 
Et qui rêrunt d'avoir 
Une vie magnifique, 
Mais acceptent la malchance 
D'un destin tragique.  
Jous ceux qui ont la confiance 
Que le soleil brilera dans leurs âmes 
Et qui prouvent l'indulengence 
Face a eux-mêmes et à leur personalité,  
à leurs erreurs et à toute la diversité,  
du monde, de la vie. 
 
 
Premiul al II-lea, Liceu 
Patrașcu Mădălina-Andreea, Colegiul Național „Ferdinand I,” Bacău 
Prof. coord. Grozav Nicoleta 
 
Cetter'est pas toujours 
La voie de notre coeur,  
Mais c'est humaine, 
Chaqun fait une erreur! 
Le résultat, biensûr,  
Peut être magnifique,  
Cu, malheuresement 
Un fait absolument tragique. 
 
Nous devons avoir corifiance 
Que tout sera bien,  
Et trater ces choces 
Avec un peu d'indulgence. 
Toutefois, qui sait comme un moment 
Pourrait être changé par une simple lettre,  
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Et après quoi, à cause de ces faits, 
Beaucoup d'hommes dans une mauvaise situation 
Se mettent 
 
 
Premiul I, Gimnaziu 
Ene Oana Maria, Școala Gimnazială „G. E. Palade”, Buzău 
Prof. coord. Bold Oana 
 
   L' erreur 
 
- Fais attention! C'est une erreur dans ton exercise ! 
- Je sais, mais je ne veux pas la corriger! L'enfant a dit. 
- Pourquoi? 
- Parce que... Vous savez, madame, cer exercice est mon oeuvre d'art. Je ne 
peux pas le changer. J'ai mis dans cet exercice toute ma sagesse. 
- Mais, ma cherie, il n'est qu'un mot. Un tres petit mot! 
- Madame! Vous ne comprenez pas. Cette erreure est une partie de mon 
âme. Et j'aime faire des erreurs. Les erreurs m'apprennent d'être une 
meilleure personne. Peut-être, un jour, je deviendrai une erreur. Et je 
pourrai  aider tous les gens.  
- Tu es une fille vraiment bizarre, n'est-ce pas? 
- Non, madame. Mais j'aime le sobil. 
 
 
 

CREAȚIE LITERARĂ ÎN LIMBA GERMANĂ 
 
Premiul I, Liceu 
Tănase Iulia Gabriela, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 
Prof. coord. Briahnă Oana 
 
Stark war ich nicht. 
War ich laut? Glaubte man mich? 
Ich war nichts, aber mein Licht – 
das war du und voll on dich 
war mein ganzes Herz. 
Dieser Mensch, du bist er! 
Jetzt hab! ich kein Schmerz 
Ein Engel? Nein, du bist mehr! 
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Ein kleines Wort "du", 
für mich so viel bedeutet: 
die Sonne in meinem Leben, 
eine tiefe Stern in der Nacht; 
hast mich gelehrt, zu lieben 
und alles, das ich brauche, macht. 
 
 

CREAȚIE LITERARĂ ÎN LIMBA ITALIANĂ 
 
Premiul I 
Răchiteanu Silvia-Adina, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Bacău 
Prof. coord. Marinescu Georgeta 
 
Tic-tac,tic-tac come un 
rimbombo nella mia testa, 
Le lancette scorrono senza mai 
fermarsi... 
Guardo l'orologio sul comparile 
Mi rendo conto che la uita troppo breve 
 
Mi sento persa come se stessi sul bordo di una finesta, 
Il tempo impazientee non mi aspetta... 
Ma io riuscino a sconffigerlo! 
Mi butto dalla finestna 
E uivo come se non a fasse un donori 
Tic-tac, tic tac come ih ricordo di attimi di gioaia. 
 
 

CREAȚIE LITERARĂ ÎN LIMBA SPANIOLĂ 
 
Premiul I, Liceu 
Aaniței Raluca-Elena, Colegiul Național „Ferdinand I”, Bacău 
Prof. coord. Roșioru Daniela 

   
Un error fue demasiado 
Para que tu corazón se rompe 
Es tragico que no pudiste leer su letra 
Que te ha dejado en la letra 
¿Como pudiste olvidar de ese magnifico amor y perdiste tu esperanza?junto 
con la confiaza?                                 
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