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Cuvânt lămuritor  
 
 

Poezia a fost dintotdeauna o frontieră a sufletului uman 
dincolo de care se află un teritoriu, un tărâm al liniştii, al sensi-
bilităţii. Sunt teritorii, spaţii geografice în măsură să genereze creaţii 
literare care răzbat prin vremuri, care unesc creatorul şi opera de acel 
spaţiu. Un astfel de spaţiu este şi Iaşul. S-a scris mult despre istoria 
culturală a urbei noastre, despre rolul său de capitală istorică, dar în 
egală măsură s-a scris şi continuă să se scrie despre farmecul oraşu-
lui, despre străzile şi parcurile sale, despre mănăstirile şi palatele 
sale, despre râul molatic care-l traversează şi despre parfumul teilor, 
despre statuile şi colinele sale. De la Odă cătră Bahlui, a lui Vasile 
Alecsandri, până la poeme scrise de Emil Brumaru, Horia Zilieru 
sau Lucian Vasiliu, zeci de poeţi au descris Iaşul în culorile ano-
timpurilor, aducând fiecare o notă de particularitate.  

Poemele Iaşului este un proiect al Bibliotecii Judeţene „Gh. 
Asachi”, Iaşi, care îşi propune încurajarea creaţiei literare în versuri 
despre oraşul şi judeţul Iaşi, un proiect destinat elevilor de gimnaziu 
şi liceu. Prezentul volum reprezintă o selecţie din creaţiile trimise la 
concurs. S-au alăturat demersului nostru tineri creatori din gim-
nazii şi şcoli ieşene, îndrumaţi de profesorii lor: Delia Acatrinei 
(Liceul Teoretic „Al.I. Cuza”, Iaşi), Petronela Axinte (Colegiul 
Naţional de Artă „Octav Băncilă”, Iaşi), Monica Boţoiu (Liceul 
Teoretic „Al.I. Cuza”, Iaşi), Mihaela Chiribău (Colegiul Naţional de 
Artă „Octav Bancilă”, Iaşi), Mihaela Cobzaru (Colegiul Naţional, 
Iaşi), Claudia Fotache (Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”, 
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Podu-Iloaiei), Ana Iulia Olinici (Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu”, 
Iaşi), Maricica Stoica (Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza”, Iaşi). 

Juriul concursului, alcătuit din Constantin Dram, preşedinte, 
prof. univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, Florentin Busuioc, 
editor, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, Iaşi, Livia Iacob, lector 
univ. dr., Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi, Gloria Lăcătuşu, scriitor, 
Bogdan Mihai Mandache, redactor, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asa-
chi”, Iaşi, a acordat următoarele premii:   

Premiul pentru poezie, secţiunea elevi gimnaziu: 
Maria Alesia ŢUGUI, clasa a VI-a Şcoala Gimnazială „B.P. 

Hasdeu”, Iaşi.  
Premiul pentru poezie, secţiunea elevi liceu:  
Ramona CONDUR, clasa a XII-a, Liceul Tehnologic „Hara-

lamb Vasiliu”, Podu-Iloaiei,  
Mălina-Elena GRIGORIŢĂ, clasa a XII-a, Liceul Teoretic 

„Al.I. Cuza”, Iaşi. 
 
 

  



Clasele V – VIII 
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Sergiu-Ionuţ Nichifor, clasa a VI-a 
Şcoala Gimnazială Bogdan Petriceicu Hasdeu, Iaşi 

Întâmplări pe uliţe ieşene 

Pe străzi la mine-n oraş, 
Ca defel în toată ţara, 
Toamna şi-a găsit sălaş 
Rândul i-a venit acum, după vara. 

Străzile Iaşului, încărcate-s de poveşti, 
Inspiraţie au dat, poezii poeţilor. 
Dar mai este-un personaj 
Care ţese an de an o mulţime de poveşti, 

Trecătorii merg grăbiţi 
Parcă nici nu îl observă, 
Nu-l văd ei pe-acest farsor 
Ce le face greutăţi şi-apoi tare se amuză. 
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Şi uite-aşa a ieşit pe străzi 
Într-o bună după-amiază, 
Mişunând hai-hui pe-alei, 
Văd farsorul într-o doară. 

Ce să vezi? Un domn grăbit 
Şi serios din cale-afară, 
Îşi aleargă pălăria 
Ce din cap stă să îi sară. 

Şi nici bine nu clipi 
Pălăria buclucaşă, tăvălindu-se pe jos, 
Se rostogolea de zor, îi zbura pe ulicioară, 
A prins aripi, iarăşi zboară. 

Domnul meu grăbit aleargă, 
Când s-o prindă, pălăria iarăşi zboară. 
Traiectoria-i ghicesc şi-o opresc, 
Ea, năzdrăvană, parc-ar fi o aripioară... 

Domnul gâfâie întruna, 
Eu râdeam pe seama lui: 
– Domnule, e năzdrăvană?
Ori farsorul e prea bun? 

N-a-nţeles nimica omul, 
Bombănind, ia pălăria 
Şi-i zic: Mulţumesc frumos, 
Că ţi-am oprit pălăria. 
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Dar la ce urechi mari ai, 
Sincer, trebuie ascunse 
Sub un fes sau altceva 
Sau mai bine-ţi iei căciula. 

Şi tot hoinar în Iaşi fiind,  
Altă întâmplare văd 
Tot pe-o uliţă de-a mea – 
Ţanţoşă, trecea o doamnă, 

Cu poşeta-n mâna stângă, 
C-o fetiţă-n dreapta ei, 
Chinuindu-se de numa’ 
C-o umbrelă verde-tei. 

Cât sta ea să o desfacă 
Al meu domn farsor o-ncearcă, 
Şi nici bine n-a clipit 
Ia umbrela şi i-o zboară. 

Doamne, ce-or avea astăzi toţi! 
Nu îl văd cum se strecoară, 
El e marele farsor – 
Vântul toamnei e pe stradă. 

Şi-uite aşa m-am amuzat 
Şi-am simţit, vara s-a dus, 
Vântul este-un personaj 
Pe care în Iaşi toamna l-a adus. 
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Amalia Ochişor,  clasa a V-a 
Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă, Iaşi 

Oraş drag 

Îmi amintesc când colindam 
Prin acest frumos oraş, 
De serile ce petreceam 
Prin grădini şi pe alei 

Fără să mă uit la ceas... 

Mergeam des în parcul Copou 
Să admir frumosul tei, 

La Eminescu să gândesc 
Şi la tot ce e în jur 

Pe pământul românesc. 
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Oraşul meu 
 
 

Acum trăiesc în Iaşi, 
Un oraş tare drăgălaş,  

Plin de flori şi de coline, 
Ce-l decorează foarte bine. 

 
Toată lumea vine aici 
Şi-i aduce pe cei mici 
Ca să vadă minunate 

Grădini şi locuri colorate. 
 

Iaşi e un oraş de vis 
Este chiar de nedescris 

Şi este cel mai tare 
Cu toate ce le are.   
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Ana Maria Pomîrleanu, clasa a VI-a  
Şcoala  Gimnazială Bogdan Petriceicu Hasdeu, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oraşul meu 
 

Ce se vede-n depărtare? 
Un oraş cum altul nu-i, 
O cetate-atât de mare, 
În care poţi hoinări hai-hui! 
 
Aici au vieţuit şi au creat 
Ai noştri scriitori români, 
Viaţă poveştilor au dat, 
La umbra teilor din timp îndepărtat. 
 
Prin oraş de te-ai plimba 
Vei vedea fără-ndoială, 
Mii de case şi străduţe 
Şi-un palat atât de mare... 
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Oricât ai privi şi ai naviga, 
Oraşul meu te va fascina, 
Scriitori înţelepţi vei întâlni, 
Dumnealor de bine te vor sfătui. 

În Palatul Culturii de vei păşi, 
Ca într-o poveste fără sfârşit te vei simţi, 
Trecutul viaţă aievea a dobândit 
Şi tu un martor al istoriei vii vei fi devenit. 
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Maria Alesia Ţugui, clasa a VI-a 
Şcoala Gimnazială Bogdan Petriceicu Hasdeu, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pe calea timpului... 
 
 

Pe aceste tărâmuri, îndărăt pe calea timpului, 
Trainici codrii străjuiau folclorul viu al unui mândru  

neam neuitat. 
Cele şapte coline cuibăresc, din acele timpuri vechi, 
A noastră obârşie felurită, a românilor. 
 
Târg al Ieşilor vestit, oraş iubit, 
Văzut-ai tu atât de multe, vrute şi nevrute! 
Ţări în ascensiune şi o unire după o lungă tânjire, 
Făurit-au o cultură din cenuşă răsărită, 
Oameni dârzi cu progres în minte. 
 
Iar acum, povestea continuă... 
Pe străzi, mulţi oameni mişunând 
Însufleţire aceştia dând unui vis nicicând pierdut, 
Căci oraşul Iaşi mereu a fost, este şi va fi. 
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Atât mi-a rămas de cugetat în acest ceas târziu, 
Când paginile istoriei vor fi răsfoite, 
În aceste zile de nimeni uitate, 
Întrebat-am oare, spiritul Iaşilor peste secole va 

dăinui? 
Focul ştiinţei şi-al înţelepciunii moldave încă va mai  

arde? 





Clasele IX – XII 
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Ecaterina Balan, clasa a X-a 
Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, Iaşi 

Iaşul de seară 

E ora şapte seara! 
Îmi dă de ştire ceasul 
Ce şade în neştire 
La marea-i înălţime 
Supraveghind oraşul. 

Mai e puţin, se face noapte 
Şi strada prinde-o altă viaţă. 
Trecând în grab-al nopţii Ştefan 
Ajung să mă trezesc în Piaţă. 

Norocul meu, uite un ,,13”! 
Ce vine-n grabă... apoi opreşte 
Şi în a serii cugetare: 
Să iau sau să nu iau tramvaiul. 
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Nah, e prea frumoasă vremea afară  
Şi nici Copoul nu-i departe... 
Şi-a umbrei mele companie 
A zis să facem o plimbare. 
 
Cu paşii mici, uşor grăbiţi, 
Începem mica drumeţie 
Şi n-apuci bine a clipi 
Şi nici n-ajungi să îţi dai seama 
Cum ceasu-ncepe a cânta 
Ce să vezi, nu mai e seara! 
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Răzvan Balmuş, clasa a IX-a 
Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iaşi, măreţ oraş... 
 
 

Iaşi, măreţ oraş, 
Ce domni tu ai născut,  
Azi eşti la fel de minunat 
O, Iaşi, o..., ce trecut! 
 
Teatre, parcuri şi muzee, 
Oameni buni, disciplinaţi,  
Ţie nimic nu-ţi lipseşte,  
Eşti un bun oraş natal! 
 
Ai pus bazele Unirii,  
Români am fost şi suntem, 
Ne mândrim cu-al nost’ oraş,  
Pe veci, de-a pururi. 
 
Cu pieptul sus, încrezători, 
Orice s-ar întâmpla,   
Noi mergem înainte, 
În veci, de-a pururea! 
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Lavinia Creţu, clasa a X-a 
Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru Iaşi 
 
 

De cum intri în oraş, 
Totul pare uriaş, 
Nicio stradă nu-i pustie, 
La fel ca-n copilărie! 
 
De te apuci de vizitat, 
E cam greu de terminat 
Să colinzi întregul Iaşi 
Care-i plin de copilaşi. 
 
Dacă mergi încet pe jos, 
Vezi Palatul maiestuos. 
Toate stau în jurul lui, 
E mândria Iaşului! 
 
Iaşul meu, oraş frumos, 
Eşti iubit şi grandios! 
Iaşul meu, oraş de vis, 
Un adevărat paradis!  
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Ramona Condur, clasa a XII-a 
Liceul Tehnologic Haralamb Vasiliu, Podu Iloaiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turnul Goliei 
 
 
Glasul tău răsuna în liniştea nopţii. 
Cântai un cântec vechi 
uitat de omenire în 
manuscrise 
lăsate ascunse 
în biblioteci. 
Uimită, 
stăteam 
visând la vechi 
cetăţi, 
la bătălii. 
Visând 
la trecut, 
sperând 
la viitor. 
Cu tine, 
acestea două 
păreau unite.  
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Casa Sonet 
 
 

Flori ofilite  
stau  
plecate  
în vaza  
de pe masa prăfuită  
a unei case uitate. 
A unei case  
ce poartă  
între pereţii ei  
bătrâni 
de vreme  
poveşti  
ale unor vieţi  
de mult pierdute. 
Pereţii casei   
poartă în ecoul lor  
amintiri de chipuri  
de mult dispărute.  
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Noapte la Iaşi 
 
 

În miez de noapte  
sub clar de lună 
siluete  
fantomatic dansau  
dansau  
dansau  
lin pe 
luciul zidurilor. 
nuferii  
dansau, 
stelele 
la fel.  
noaptea  
şoptea  
romanţe 
vechi  
pentru  
luna  
cea nouă.  
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Parfum de tei la Iaşi 
 
 

Un luceafăr străluce pe fereastră  
în foile cu mii de cuvinte 
cu mii de visuri 
şi un chip  
uitat printre  
stele şi codri 
ce şoptea  
neîncetat  
poeme vechi 
poeme noi  
despre stele  
şi iubiri  
despre viaţă  
şi moarte  
despre tot  
şi nimic  
la umbra  
unui tei bătrân  
în miez de noapte  
sub clar de lună.  
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Pe strada Ralet 
(lui Topîrceanu) 

 
 

Pe strada goală  
murmur de fluier 
se auzea din zare 
se auzea un cântec 
de dor şi de jale. 
Murmur de lacrimi   
pentru sufletul  
ce-n zarea poeziei  
a plecat. 
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Fâşii de zi la Iaşi 
 
 

Fâşii de zi  
ard  
iar eu  
stau  
la umbra lunii 
şi caut  
un ac  
ce 
cu aţă albă 
va coase  
o nouă 
zi. 
Va ascunde  
de ochii  
ei 
ororile nopţii. 
Va ascunde  
lacrimi   
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nimicuri 
băutori 
amanţi 
îi va arde  
pe rug 
odată  
cu prima rază. 
  
Odată cu prima rază 
oraşul meu îmi dă speranţă. 
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Eternitatea 
 
 

Trandafiri negri  
aruncaţi 
dintr-o  
maşină roşie – 
drum al 
morţii. 
Drum pe  
ale cărui  
urme  
vii  
tu 
şi îţi joci  
ultimul act 
lăsând  
în urma ta  
lacrimi  
şi trandafiri  
negri.  
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Poemul Iaşului 
 
 

Ţi-ai lăsat sufletul 
în versuri.  
Ai lăsat  
dragostea  
în luciul zilei 
şi suferinţa 
în adâncul nopţii. 
A noastră poveste  
pierdută e 
între metafore şi antiteze.  
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Montana 
 
 

în spatele şcolii vasile alecsandri 
se întâmplă chiar frumosul, nu de puţine ori. 
 
mi-am adăpostit chakrele sub un acoperiş nou, 
timp în care preotul cu băieţelul-chip nevăzut 
ţinut în braţe 
au traversat încetişor strada. 
 
la o intersecţie plină de copaci, 
cu treceri de pietoni din toate părţile 
n-ai cum să interferezi cu starea naturală 
de credinţă. 
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maternitatea cuza vodă cu tot cu maşinuţele ei 
roşiatice, la secţia de neonatologie. 
am fost un zburător micuţ când am ajuns acolo 
prima dată. 
 
intrasem şi eu în spatele şcolii vasile alecsandri 
cu toate dogmele puse la încercare. 
s-a nimerit să-mi fie de folos. 
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Valentina Grigorescu, clasa a XII-a 
Colegiul Naţional de Artă Octav Băncilă, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Praf de copt” 
 
 

Se modelează amândoi din cocă 
pe drumul pierdut sub zahăr. 
În faţa lor se derulează nunta, 
în spate, locuitorii ling asfaltul. 
Toţi îşi îndeasă în saci acest aliment, 
culegându-l însufleţiţi 
să-l aibă prin case la orice nevoie. 
Iar ei doi stau aşa, pe zahăr, 
loviţi de razele reflectate de pe Mitropolie 
fix spre trupurile lor necoapte... 
şi Iaşul surâde. 
Ce apogeu dulce a unui oraş fermentat! 
Ea se uită la cer şi numără coline, 
el e întins peste zahărul tos. 
 
În curând, copiii din jur  
încep să îşi îndese în gură 
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pumnii cu cristale aromate 
şi să chiuie războinici într-o satisfacţie 
de vânător ce-şi capturează prada. 
Pahare de gheaţă încă se sparg 
în urma mirilor acum deja încununaţi. 
Dar, contradictoriu, se pornesc vântoase  

reci 
şi un miros sărat acaparează cadrul dulce. 
Nunta a luat final demult, 
iar sindrofia oraşului strânge  
ultimele grame 
de zahăr. 
 
Cei doi se îndreaptă spre strada lui Vasile 
Conta; 
se vede sânge pe şinele de tramvai 
curgând pe traseul oraşului. 
Se caută călăii! Sunt oameni pe orizontală 
aici! 
Trupuri reci, în saramură, îmbracă 
trotuarele, 
iar toţi sunt străini la sânge. 
Al lor e vermilion, 
al nostru e un roşu carmin. 
Şi chiar dacă Dumnezeu clipea în acest 
cadru, 
acum se uită la cei doi, măcar la ei. 
S-a făcut de 7 ori noapte deja, 
din nou e seară. 
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El şi ea se plimbă printre busturi taciturne 
pe un Copou nevrotic; 
un mediu agitat memorial 
şi stimulant psihic 
ce îi induce în atmosfera 
de a iniţia sfiiţi dansul arnăuţilor 
în jurul obeliscului. 
Se convulsionează să nimerească autentic 
paşii 
până când sângele se înflăcărează, 
şi fierbe, şi se strânge pe oase. 
Iar aceştia sunt copţi şi umflaţi 
de extenuare. 
Îşi împletesc mâinile 
într-o cuprindere reciprocă 
şi rămân la crescut pe „luceafăr blând” 
în faţa unui Eminescu de piatră. 
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Elena-Mălina Grigoriţă, clasa a XII-a 
Liceul Al.I. Cuza, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copou în palmele toamnei  
 
 

Copou, inspiră-mă 
cu un copac policrom 
cu o ploaie de toamnă 
cu un crepuscul ce  
îl confund cu  
picturile lui Van Gogh 
şi cred că e   
o altă dimensiune. 
 
Pe unde merg văd bariolat 
toţi se grăbesc  
fără să le pese 
că uneori calcă prea convigători 
pe artă. 
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Copou, inspiră-mă 
cu vremea bipolară 
cu fantomele vechilor îndrăgostiţi 
care acum au copii 
sau poate sunt morţi. 

Copou, inspiră-mă cum  
l-ai inspirat pe Eminescu. Pe fiecare 
frunză scriu câte un cuvânt 
iar vântul îmi face strofe. 

Copou, inspiră-mă. Nu mai vreau 
să trec prin experienţe  
ca să scriu 
sau să mă simt 
melancolică&toate sinonimele tristeţii. 

Copou, inspiră-mă 
în organismul tău 
şi expiră-mă în artă 
cum fac eu cu tine 
acum.  
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De vorbă cu Eminescu 
 
 

Vorbeam singură în Copou,  
sub Teiul lui Eminescu, 
iar cei care treceau încet  
credeau că recit o poezie... 
 
M-am aşezat acolo,  
voiam să fiu şi eu Eminescu, 
să mă simt Eminescu... 
 
A trecut prin toate chinurile lui, 
dar la un moment dat 
nu a mai venit deloc şi a sperat  
până când cineva a venit la el şi  
a aprins o lumânare. 
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Sub tei îi umblă fantoma şi încă scrie poezii; 
deodată, îmi mărturiseşte că marea lui 
iubire 
nu a fost nicidecum Veronica,  
a fost poezia. 
 
Când cade o frunză din teiul lui, 
e cutremur în tot Iaşul şi 
e simţit doar de poeţi.  
 
Eu nu am simţit 
niciodată un cutremur, 
dar am simţit prezenţa lui Eminescu 
sub teiul lui, filosofându-mi  
că poezia se naşte unde te aştepţi mai 
puţin... 
la el a fost  
un tei&fantezia 
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Retrospectivă 

Palatul Culturii mai citeşte şi acum cărţi 
mai pictează şi acum tablouri 
din când în când 
mai răsună în el muzica lui Chopin 
el nu dansează, doar se dansează 
în el  
expoziţie de retrospectivă 
prin ochii lui nespălaţi de ani de zile 
priveşte cu miopie de -2,25 
spre bulevard şi spre viitor  

ferestrele neclare au fost martore 
la naşterea civilizaţiei moderne 
m-am oprit şi m-am dus 
spre drumul indicat de Ştefan cel Mare 
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pe bulevardul îngrămădit în paşi 
unde... 
te poţi metamorfoza în 
scriitor 
cântăreţ 
cerşetor 
vânzător 
animator 
trecător  
sau  
poet. 
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Despre Iaşi 

retina îmi reflectă Iaşul 
inspir&expir 
mă inspir 

Mă uit în sus de pe o bancă 
din Piaţa Unirii 
cerul are varicelă 
luna are bucăţi lipsă 
şi e deformată, 
însă o umplu cu versuri. 

Aştept o stea căzătoare 
să-mi doresc 
să rămân aici pe veci 
unde... 
cosmosul mă înghite. 
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Încep să scriu o poezie 
Bacovia strigă în mintea mea 
să scriu de agonie şi spleen 
Blaga să mă laud că sufăr 
şi Eminescu vrea ceva 
de amor şi gelozie 

dar eu scriu doar 
o poezie
despre Iaşi. 
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Elena-Mirela Macari, clasa a IX-a 
Liceul Teoretic Al.I. Cuza, Iaşi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oraşul  
 
 

Pe străzile curate şi pline de culoare 
Orice suflet obosit îşi găseşte alinare. 
Iaşul e-un loc din basme furat 
Cu nimic nu poate fi asemănat. 
 
De ridici privirea, Palatul ţi-o cuprinde 
Scânteia pierdută iar şi iar o cuprinde 
În Copou, frunzele ruginii spre pământ  

dansează 
Şi pe-o bancă, într-un colţ, un poet visează. 
 
Eminescu priveşte de sub teiul sublim 
Pe cei ce cu iubire şi nădejde îl cinstesc. 
Iaşul e locul cu oameni curaţi  
Unde toţi ne suntem pe veci fraţi 
Unde trăieşte glasul armoniei 
Acompaniat mereu de Imnul României. 
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Bianca Marin, clasa a X-a 
Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iaşi – mândră cetate 
 
 

Iaşul este oraşul celor şapte coline, este oraşul 
sufletului meu, oraşul primei Uniri a Principatelor 
şi este şi oraşul poeziei şi literaturii româneşti. 
 
Iaşul este dorul de România şi dorul de poporul  

român. 
Iaşul este oraşul sinonim cu tandreţea, cu care 
trandafirii veşnic înfloresc, este oraşul prin care se 
mai văd urmele paşilor lui Eminescu. 
 
Iaşul este oraşul oamenilor blânzi cu voce domoală,  
este oraşul făptuitorilor de istorie şi de cultură. 
 
Iaşul este oraşul ţării mele, România! 
Iaşul este poezia! 
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Eugen Morogoi, clasa a X-a 
Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, Iaşi 

Iaşi 

La ce gândiţi când spun Copou? 
La  arbori mari, grădini cu flori? 
La copiii sprinteni ca nişte iepuraşi 
Sau întregul parc uriaş? 

Iaşi – oraş universitar! 
Sau Iaşi – oraşul cămătar? 
Oameni mulţi, păreri mai multe, 
Fiecare cu-ale lui puncte. 

Unii spun decis Copou! 
Alţii spun şi Nicolina, 
Primii cu oraşul ca din nori, 
Ceilalţi calculează benzină. 
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Aţi fost deja la catedrală! 
Pe la Palas, Iulius Mall, 
Aţi luat cafea în stradă 
Şi covrigi sau covridog? 
 
Ziua staţi cuminţi la ore? 
Sau cu bani la păcănele, 
Sunteti voi băieţii şmecheri 
Sau luceferi printre stele? 
 
Iaşi – o fostă capitală, 
Iaşi – oraş industrial, 
Iaşul unic în toată ţara, 
Iaşi e plaiul tău natal!  
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Gabi Marian Negruţi, clasa a X-a 
Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, Iaşi 

Pentru Iaşi 

Iaşul, un oraş frumos, 
Multe lucruri sunt pe dos! 
Format din multe brigăzi 
Şi mulţi oameni dorm pe străzi. 

Capitala Moldovei este Iaşul 
E foarte frumos oraşul! 
Multe facultăţi, licee, şcoli 
Staţii unde să cobori. 

Multe autobuze, tramvaie 
Controlorii sunt o droaie 
Dacă n-ai bilet, te-ai ars 
Şi atunci o iei la pas! 

Avem Palatul Culturii, 
Unde parcă-i raiul naturii! 
Avem parcuri minunate, 
Cu plante nenumărate! 
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Avem spitale şi medici, 
Discoteci lângă biserici, 
Şi dacă n-ai unde merge 
La Andy (bar) te simţi  rege! 

În Bularga city style 
Unde smecherii-s pe val, 
Toţi cu borsete tunate 
Şi cu frizuri aranjate! 

Acesta e Iaşul nostru, 
V-aţi dori să fie al vostru? 
Astăzi ne mândrim cu el 
Să-l sărbătorim niţel! 
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Andreea Pascal, clasa a XI-a 
Liceul Teoretic Al.I. Cuza, Iaşi 

Itinerarii 

Prinde-mă de mână, ameţit de iubire 
Înainte să alergăm prin Sala Paşilor 
Pierduţi, 
Să ne rătăcim, doi amorezaţi în neştire 
Călători în timp, prezenţi în ani trecuţi. 

Împleteşte-ţi degetele cu ale mele, 
Să colindăm Iaşul noi doi, împreună  
Apoi să ne pierdem vâslind printre stele 
Hoinari sub a teilor largă cunună.   
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Împăienjeneşte-ţi braţele peste-ale mele  
Sub lumina veşnicelor felinare-nalte, 
Pe bulevardul Ştefan să ne lăsăm urmele 
Pe când ceasul serii bate.  

Priveşte statuia lui Ştefan cel Mare, 
Martor al iubirii noastre 
Palatul Culturii ne strigă chemare, 
Păzit de vechiul domnitor, în noapte. 
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Emilia Pătraşcu, clasa a X-a 
Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, Iaşi 

Iaşul 

Iaşi, oraşul cultural 
Amestec de urban şi rural! 
De studenţi el este plin, 
Elevi de peste tot vin. 

E puţin aglomerat,  
De multinaţionale dominat, 
Oamenii au constatat 
Că e cam poluat. 

Ai multe de vizitat, 
Locuri frumoase de plimbare, 
Special amenajate 
Să poţi mirosi o floare! 
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Rareş-Mihai Petrov, clasa a X-a 
Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, Iaşi 

Iaşi 

Iaşul îmi e loc natal 
Ce mă-ncarcă cu-amintiri. 
E oraşul ideal, 
Ce mă umple cu trăiri! 

Este un oraş superb, 
Copou, parcul cel vestit, 
Unde Eminescu scria 
Pe sub teiul înflorit. 

Pe-aici Creangă a trecut, 
Cu Mihai a petrecut 
La Bojdeauca din Ţicău, 
Unde vinul nu e rău. 
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În Piaţa Unirii, se ştie, 
Cuza a cerut să fie 
Iaşul – mare capitală 
Dar s-a opus o parte din ţară. 
 
E oraşul nostru sfânt 
Nu îl pot uita nicicând. 
Vă invit să-l vizitaţi 
Şi promit să vă bucuraţi!  
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Mira Zaharia, clasa a IX-a 

Colegiul Naţional Iaşi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruina peisajului urban în ochii tăi 
 
 

Doreai să vezi cu ochii de mărgean 
Ţinutul din care se naşte poezia, 
Dar ţi-am şoptit încet, e imposibil. 
Iaşul gemu atunci acuzator, ducând ecoul  
La timpanele din mintea mea. 
Tu, din afară, nu vei înţelege 
Ce înseamnă peisajul urban 
Ferindu-se de a fi descoperit, 
Genele mele căprui şi vii 
Atingând cele şapte dealuri 
Verzi, aspre şi pline de bătăturile  
Acoperişurilor din văile adânci, 
Degetele mele mângâind încet, 
Din depărtare, cupolele ascuţite ale mănăstirilor, 
Picioarele mele ducându-mă sfioase în faţa 
Cubului Bibliotecii, locul unui sărut cu o carte. 
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Lucrurile chiar nu se schimbă, nu e aşa? 
Până şi peisajele intră în ruină. 
Fusesem mereu pierdută în centrul vechi, 
Chiar printre anticariatele de pe Lăpuşneanu. 
Poate e pedeapsa mea să caut la nesfârşit  
Ochii în care să îmi redescopăr Iaşul, 
Dar ei să fie ai tăi, ai unui turist străin. 
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Prima dată în Frumoasa, poveste spusă de vânt 
 
 

Astăzi, buzele tale tremură cu nerăbdarea noii  
aventuri. 

Vei intra agale, păşind pe ceramica  
Fragilă a frumuseţii ce te duce 
Pe poarta turnului înalt şi plin de şoaptele mele. 
Vei rămâne mută. E vară, 
Şi trandafirii au ţâşnit înspre soare cu falduri mii, 
Gata să îmbrăţişeze recile raze. 
Aleea cu piatră de mormânt e lunecoasă  
Şi ţi se va părea că zbori cu totul, precum 
Petale cu marginile cafenii de uscăciune.  
Vei trece lin de treptele de marmură veche, 
Iar mâna ta va tremura toată. 
Vei fi aici, înăuntru, îmbătată de  
Aerul închis, de demult păstrat în tămâie. 
Ochii tăi albaştri vor fi două ape în care se  

scufundă 
Şi cufundă fresce şterse.  
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Vei atinge uşor un picior de sfânt, ca şi cum  
L-ai fi pictat tu însăţi acum mulţi ani. 
Măreţia de aici ce te va face, în sfârşit, să crezi. 
Să crezi că se poate, că El există. 
Te-am urmărit până la poartă, copilo. 
Căci aici, în Frumoasa, nici vântul nu se încumetă  

să intre. 
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Cu iubire sau cu ură 
 
 

În aerul rece al înserării, 
Îmi deschid în secret ochii, 
Armonia acestui oraş mi-e aşa cunoscută, 
Zilele bătrâneţii mele, aşa îndepărtate, 
Totul e prea plin de clădiri de un gri indecis şi  

maşini... 
Dar asta e casa mea acum. 
 
De ce suni ca un suflet, oraş sterp? 
Ce fel de suflare bej şi aspră ai? 
Ce mă mai ţine în străfundurile tale? 
Simt că nu mai am ce comemora aici. 
Sunt aşa bolnav de tine, 
Aceeaşi faţă trasă în fiecare zi, 
Mi-e aşa frică de mine, 
Cred că deja devin tu, 
Mereu şi din nou, cenuşă. 
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Dacă a iubi şi a urî sunt acelaşi lucru, 
Te iubesc, Iaşi, 
Dacă a urî şi a iubi sunt acelaşi lucru, 
Te urăsc, Iaşi, 
Dacă tu ai devenit eu, 
Mă bucur că exist. 
 
Tramvaie cu peisaje diverse, rapide, deşi eu stau  

nemişcat, 
Şi clădiri similare care de fapt au ceva special, 
Mirosul vieţii care e plăcut, alteori nu, 
Parcurile ce se pretind calde, dar sunt reci şi pustii, 
Oamenii care mereu se miră de orice, 
Vuietul Bahluiului obosit şi lânced, 
Vrăbii care nu se pot uita la cerul de deasupra lor, 
Copii adulţi cu telefoanele lor 
Şi tineri care au întârziat la muncă. 

 
Toţi prietenii mei spun că vor pleca curând, 
Eu dau din cap, însă nu pot să zâmbesc. 
Urăsc să admit că te iubesc, 
Cu ceaţa şi miasmele tale, 
Iubesc mirosul verde al pieţelor, 
Iubesc liniştea Copoului – 
„E bine să trăieşti aici când ai bani”, 
Chiar şi acest oftat al taximetristului, 
Toate, toate le iubesc. 
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Dacă a iubi şi a urî sunt acelaşi lucru, 
Te iubesc, Iaşi, 
Dacă a urî şi a iubi sunt acelaşi lucru, 
Te urăsc, Iaşi, 
Dacă scriu asta, înseamnă că, de fapt, 
Ţin prea mult la tine. 
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Sebastian Ovidiu Zmău Apostol, clasa a X-a 
Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, Iaşi 

Iaşul meu iubit 

Iaşi, oraşul ideal 
Locul meu natal, 
Plin de amintiri 
Trăiri mii şi mii! 

Este un oraş istoric 
Plin de fapte şi mândrii, 
A fost capitala ţării 
Dar nu ştim de va mai fi! 

Când în Copou teii înfloresc, 
De Eminescu îmi amintesc, 
Creangă, Titu Maiorescu 
L-au încurajat să scrie versuri. 
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