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Cuvânt lămuritor 
 
 
Poemele Iașului 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 gimna-
zii şi şcoli ieşene, îndrumaţi de profesorii lor: Ştefania Hănescu-
Ţugui (Liceul Teoretic „Al.I. Cuza” Iaşi), Mariana Hogaş (Liceul 
Teoretic „Al.I. Cuza” Iaşi), Claudia Fotache (Liceul Tehnologic 
„Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei), Roxana Ioana Arhire (Colegiul 
Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi), Ana Iulia Olinici (Şcoala Gimna-
zială „B.P. Hasdeu” Iaşi), Antonina Bliorţ (Colegiul Naţional Iaşi), 
Mărioara Gaia (Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Iaşi). 

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

Premiul pentru poezie, secţiunea elevi gimnaziu 
Ioana-Eugenia SĂNDULEANU, clasa a VIII-a, Şcoala Gim-

nazială „B.P. Hasdeu”, Iaşi, 
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Premiul pentru poezie, secţiunea elevi liceu  
Mălina-Elena GRIGORIŢĂ, clasa a XII-a, Liceul Teoretic 

„Al.I. Cuza”, Iaşi, 
Ioana Alexandra ŢABĂRĂ, clasa a XII-a, Colegiul Naţional, 

Iaşi. 
 

 

 

 

  



Clasele V-VIII 
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Bianca CIOBĂNAŞU, clasa a V-a C 
Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Iaşi 
 
 
Iaşul nostru minunat 
Este bine situat. 
Lumea vine pe la noi 
Ne felicită vioi 
Pentru oraşul nostru mic... 
Dar totuşi deosebit. 
 
Azi, pe români i-oi sfatui: 
Fiţi mai buni şi veţi găsi 
Ceea ce veţi dori, 
Doar dacă veţi respecta 
Oraşul în care veţi sta! 
 
Bahluiul cel negricios 
Curge-n vale, tot voios 
Pe sub poduri, 
Pe sub vii, 
Pentru a-nveseli copii... 
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Noi avem multe muzee,  
Minunate, măricele, 
Vizitate cel mai des,  
De poporul românesc. 
În concluzie, ce să zic,  
Iaşul nostru nu prea mic, 
Poate străluci în zare,  
Ca un mândru pui de soare... 
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Teodora MURSA, clasa a VI-a A 
Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu”, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Naratorul 

 
 

Pe străzi, prin parcuri, pe coline 
Adie-o amintire, 
A celui care-a fost numit Nică, 
În frumoasa sa copilărie. 
 
Cu măiestrie a scris basme, 
A încântat copii. 
Pe junimişti i-a fermecat, 
Cu textele hazlii. 
 
La Bojdeucă, an de an, 
Era urat de mulţi copii, 
Dar în 1889, an nefast, 
S-a stins povestitorul 
Şi a rămas literatura 
Fără Creangă, Naratorul! 
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Ana Maria POMÂRLEANU, clasa a VI-a  
Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu”, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O plimbare prin Iaşi 
 
 
Într-o seară, la apus, 
Pe când soarele devenea supus 
Marii luni cea maiestuoasă, 
Mă plimbam prin lumina graţioasă. 
 
Mergeam pe drum încet, uşor 
Şi mă simţeam ca pe un nor  
Prin Iaşi, oraşul cel vestit, 
O metropolă de neînchipuit. 
 
În timp ce visam fără-ncetare, 
Ceva mare-mi apare-n cale. 
Era un palat maiestuos, 
Decât oricare altul mai frumos. 
 
Avea multe turnuleţe 
Şi lumini în orice loc, 
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Un ceas mare în vârf stătea, 
Parcă pe toţi el ne privea. 
 
Părea scos dintr-o poveste 
Cu mulţi prinţi, multe prinţese 
Şi uşor îmi puteam imagina  
O armată ce îl apăra. 
 
Însă lâng-acest palat 
O casă am mai observat, 
Semăna cu cele din poveşti 
În care stau mari vrăjitori... 
 
Aceştia îi ajutau pe eroi 
Lupte să câştige cu vitejia lor, 
Casa lui Dosoftei era,  
Şi pentru noi cultură adăpostea! 
 
Timp de-o vreme-ndelungată 
Numai casa am privit 
M-am uitat încă o dată  
Şi la drum iar am pornit. 
 
După un traseu lung şi obositor, 
Pe o bancă am poposit, 
Dar mi-am ridicat privirea  
Să văd încă un lucru uimitor. 
 
Mă aflam sus, pe un deal, 
Lâng-un parc frumos şi mare, 
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Dar văd din nou ceva în zare 
Statuia unui mare scriitor  
 
Era înalt, tânăr şi chipeş, 
Mihai Eminescu îl chema 
Şi văzând cum nemişcat stătea, 
În minte rapid mi-am spus ceva: 
 
,,Acest Mihai trebuie să fie, 
Şi rege la palat de meserie 
Acel palat de jos, din vale, 
Ale cărui turnuri încă nu le văd în zare.” 
 
Însă acest rege de la palat 
Era de verde-nconjurat, 
Printre frunze liniştit stătea 
Pe toţi blând ne ocrotea. 
 
Ne privea cu bunătate, 
Parcă grijuliu veghea 
Pentru a se-asigura 
Că suntem cu toţii bine. 
 
M-am ridicat privind alene 
Printre trunchiuri de copaci 
Şi-am văzut că pe acea stradă 
Nu era nimeni care să vadă 
Aceste mari minunăţii. 
 
Am pornit din nou la vale 
Căci plimbarea mi-a ajuns, 
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Dar târziu am realizat 
Că Iaşi nu e doar un loc de vizitat... 
 
Iaşul este un adevărat regat 
Ivit dintr-un basm de mult uitat, 
C-un vrăjitor, chiar un palat,  
Şi un rege respectat, 
Oraş pe şapte coline aşezat. 
 
Deci Iaşi, oraşul meu cel vestit, 
Este o poveste de neînchipuit! 
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Daria TROFIN, clasa a VII-a  
Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu”, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O, Iaşule 
 
 
O, Iaşule, lumina mea, 
Eşti casa lumii mele. 
Te ştiu ca-n palmă, 
Dar la fel de bine nu te ştiu, 
Fiindcă ai mistere, 
Mistere bine tăinuite, 
De sute de ani nedescoperite. 
Pentru toţi turiştii tăi 
Eşti ca o carte de istorie 
În care lecţiile viu trăite 
Cu poze sunt istorisite. 
 
Pentru asta te iubesc, Iaşule drag,  
Pentru florile parfumate de tei, 
Pentru plopii seculari mereu fără soţ... 
Tezaurul tău de cultură  
Încântă minţile tuturor, 
Aşa îţi atragi orice călător, 
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Îl „vrăjeşti” să îţi cucerească aleile, 
O lună, două, poate chiar nouă,  
Până când, orbiţi de iubire, 
Rămân toţi în cetatea-ţi 
Şi cetăţeni de onoare îţi devin. 
 
Aşa am ajuns toţi aici, 
Noi suntem călătorii vrăjiţi 
De puterea ta nespusă, 
Fermecaţi de magia ta culturală,  
Rămaşi aici după bunul plac, 
Închinându-ţi odă de laudă! 
Şi iubindu-te, Iaşul meu drag! 
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Ana-Iulia SĂNDULEANU, clasa a VIII-a 
Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu”, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cântecul 
 
 
Într-o zi de iarnă caldă,  
Am deschis pentru prima dată 
Ochii în această lume 
Şi am auzit întâia oară  
Armonia vieţii. 
De atunci, au trecut anii 
Şi totuşi parcă această lume 
Încă mi-e necunoscută. 
Păşesc mereu pe acelaşi ritm,  
Aud mereu acelaşi murmur, 
Dar încă nu am desluşit  
Cântecul celor şapte coline. 
Uneori, închid ochii 
Şi văd un rod al minţii, 
Un oraş mândru şi demn. 
Chipul e acelaşi cu al lumii mele, 
Dar cântecul mai lent 
Şi soarele parcă e negru. 
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Acum pot să cânt 
Şi pot să zbor  
Deasupra celor şapte coline... 
E o neagră singurătate... 
Plină de libertate. 
Şi de fiecare dată, mă trezesc  
Şi cred că aud un cântec nou 
Realizez că e aceeaşi melodie 
Prinsă între cele şapte coline,  
De o desăvârşită armonie... 
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Ioana-Eugenia SĂNDULEANU, clasa a VIII-a 
Şcoala Gimnazială „B.P. Hasdeu”, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despre Iaşi 
 
 
Cu stiloul în mână, 
Însângerez hârtia. 
E a zecea tăietură... 
Câte să mai fac?! 
Iaşule, ce eşti pentru mine? 
Mă uit împrejur... 
Şi mă gândesc: Cine? 
Ce mă leagă de tine? 
Poate mi-am pus întrebarea greşită... 
Tu, Iaşule, nu eşti nimic pentru mine, 
Fără ieşenii tăi; ei sunt lumea mea, 
O lume de vis, de nedescris! 
Eminescu poezie romantică a scris, 
Alecsandri pastel şi comedie a creat 
Pogor în casa-i cultură a fondat, 
Creangă poveşti şi amintiri ne-a dat, 
Poveste şi roman a făurit Sadoveanu 
Şi natura de vis a lăudat Topîrceanu, 
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Care prin fabule defecte a corectat. 
Dosoftei psalmi a tradus şi a versificat, 
Otilia Cazimir cu sensibilitate ne-a 
emoţionat, 
Gheorghe Asachi şcoală a fondat,  
Ştefan Procopiu în fizică s-a remarcat 
Şi oraşul Iaşi în lume ei au reprezentat... 
Cu fraze simple, 
Mă pierd uşor în lumi ample, 
Noi, ciudate, de fiecare explorate. 
Dar tu, Iaşule, eşti de neatins! 
O poezie despre Iaşi, 
Ce imposibilă cerinţă! 
Cuvintele zboară încet 
Şi mintea îmi rămâne goală... 
Ce e rima? Ce e ritmul? 
Atâtea gânduri se aştern... 
Atâtea rânduri se vor scrise... 
Mânuitoare a cuvintelor nu am fost  

niciodată, 
Dar cu linii fine, drag oraş, te voi picta! 
Te voi desena, Iaşule, pe hârtia cufundată 
În gândurile mele de cerneală neagră, 
Cu sufletul îndrăgostit de măreţia ta  

impunătoare! 
  



Clasele IX-XII 
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Ioana PRISACARIU, clasa a IX-a     
Liceul Teoretic „Al.I. Cuza”, Iaşi       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iaşi – contur de aripi 
 
 
Cetatea 
Ce-mi ocroteşte visurile... 
Cum altfel să evadez 
Din mine însămi? 
Vibraţia  
Unei lumi 
Ce-mi încinge 
Zborul, 
Chiar şi atunci 
Când aripile mi-s grele 

 
                                                     
 
 
 
 
 
                                                



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dacă Iaşul ar fi o persoană 
 
 
Dacă Iaşul ar fi o persoană, 
S-ar regăsi în copilul 
Care-l aşteaptă pe Moş Crăciun, 
Părăsindu-şi ultimele îndoieli? 
Sau ar fi adolescentul rebel, 
Care vrea să le încerce pe toate, 
Clamându-şi dreptul 
De a trăi cum nu se poate? 
Oraşul s-ar încadra undeva prin maturitate, 
Suficient de înţelept 
Cât să şlefuiască grijuliu treptele fiecărei 
etape? 
Sau poate şi-ar regăsi echilibrul 
În a treia tinereţe, 
Când, liber de griji, 
S-ar contempla zilnic străbătând  
Parcul Independenţei? 
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Emilia BURCIU, clasa a X-a 
Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copoul LUI 
 
 

Caut şi caut...  
Cutreier alei  
Parfumate cu tei 
Şi ecoul paşilor Lui. 
Printre cărţi mă afund 
De zile-ntregi stau căutând 
Ceva... orice... ca o sclipire... 
Ca un ecou de amintire 
A unui timp de fericire... 
 
Văd cartea şi ochii-mi lucesc  
Iau Eminescu şi citesc 
„Te-am căutat şi te-am ales”. 
În acea clip-am înţeles: 
Sortită-am fost să îl cunosc! 
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Oraşul meu cu flori de tei 
Grădina cu cei patru lei 
Mă cheamă zilnic pe alei 
„Lângă teiul nalt şi vechi” 
Care-mi murmură-n urechi. 
De-atunci mereu eu îmi doresc 
Măcar aşa să-l întâlnesc. 
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Suflet simplu 
 

„O să-l caut şi o să-l găsesc.  
Prea mi-e dor de el ca să nu mai fie nicăieri.” 

Otilia Cazimir 
 
Şi poate că 
Doar o simplă privire  
Îmi aminteşte de tine. 
Aduce trecutul înapoi  
Când stele număram în doi  
Aduce fiorul de-altădată  
Dintr-o dragoste curată. 
 
Şi poate că  
Şi frig şi noapte dispăreau 
Când mii de stele se jucau 
În ochii tăi de verde crud. 
Şi nu puteam să mai aud 
 
Nici strigăte, nici şoapte şi nici vânt.  
Doar sufletele preschimbate-n cânt.  
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Ieri bezna se schimba-n lumină,  
Ieri îngeri aşteptam să vină  
Iar gândul devenea copil. 
Tot răul dispărea tiptil... 
 
Dar azi eu te-am îmbrăţişat  
Şi n-a contat! 
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Miruna VARZAR, clasa a X-a 
Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

În trecut. 
Conacul din Mirceşti 

 
 

Şi m-ai uitat 
acolo, în trecut. 
Şi m-ai lăsat 
acolo, în trecut. 
M-ai aruncat 
acolo, între amintiri 
măsurate în ani.  
Sunt 30 de ani de amintiri. 
Strângeri de mână, 
bucurii, tristeţi, 
politici şi iubiri de neam. 
Iubiri de tine.  
Amintirea 
zâmbetului tău 
când te-ai văzut întreagă. 
Amintirea ochilor 
tăi  
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în ochi albaştri de copil uimit 
când vede harta ţării. 
Amintirea amintirii 
tale,  
amintirea ta. 
Tu m-ai lăsat să 
te uit. 
Eu nu te uit. 
Tu – trecutul meu. 
Tu eşti Eu – de 
până azi. 
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Tristeţi de Eminescu  
 
 

Noi 
Nu a existat decât 
în mine. 
În mine, era un 
posibil „noi”. 
Dar sufeream de locul doi. 
M-am pierdut în 
amintirea întunericului 
din paradisul 
unde puteam să te am. 
 
Nu uita că cerul 
poate fi din nou al nostru, 
nu uita că veşnicia poate fi prietenoasă. 
Nu uita cum ne-am 
împăcat cu soarele când eram lângă lună. 
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Nu uita cum m-ai 
uitat. 
Nu uita: tu nu ai 
reuşit să uiţi uitându-mă! 
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Întoarcere la Iaşi 
 

 
Trecând pe vechile cărări, 
Mi-am adus aminte 
De tine. 
De acele momente: 
De acel tei, 
De acea îmbrăţişare, 
De acel sărut. 
De starea de graţie 
De pe alei. 
  
Trecând pe vechile cărări, 
Îmi este dor  
De tine. 
  
Trecând pe vechile cărări, 
Mi-am adus aminte 
De tine. 
De-acel poet orb, 
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De-acel vânt rece, 
De-acel clopot de Sfântă, 
De ovaţiile Naţionalului, 
De hohotul sănătos al Bojdeucii, 
De-acele petale 
Suferinde, 
De-acea ultimă zi, 
De-acea uitare. 
  
Tu eşti în toate 
Aşa cum toate sunt TU. 
 
Trecând pe vechile cărări, 
Îmi este dor  
De tine. 
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Elena Iuliana TUDORAN, clasa a XII-a 
Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Râpa Galbenă 
 
 

În galben 
Luminează zidul 
De sub copacii arămii, 
Acolo unde-ntâia oară 
În vremi apuse te văzui. 
 
Albastru 
Era cerul 
Sub care-atunci 
Visam 
Că-ntr-o poveste 
Noi trăiam. 
 
Uscată era frunza 
Ce se zbătea 
Până de-ngălbenite maluri 
Se atingea. 
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Bătrâna Râpă îmi zâmbeşte. 
Doar eu nu pot: 
Parfumul 
Toamnei e târziu... 
Şi iar mă-ntorc 
La prima dragoste 
Mereu cu sufletul 
Pustiu... 
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Uriaşa Eternităţii 
 
 

Mă întreb de mă cunoşti. 
Nu fiindcă îmi ştii chipul 
Azi, când oamenii-s la fel. 
În nopţi curate şi adânci 
Când cei plecaţi încep taifasul 
Eu sufletul îl scot în faţă. 
Am chipul alb 
Dar inima, 
Un strigăt roşu – 
O mare agitată de valurile ochilor 
Sufletul e luna – 
Pe ea o cunosc cel mai bine: 
Sub lumina ei îmi vărs tristeţea 
Şi-i număr liniile negre pân-adorm 
Ca să vezi: 
Într-o seară, am visat 
că venea luna pe pământ. 
Oare voia să îl sărute?  
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Să îi şteargă lacrimile? 
Eu eram în alb 
Şi suflet negru. 
Oamenii dormeau  
Sau eram singură pe pământ... 
Şi nu mai eram mare, 
Şi eram de-o măsură cu toţi! 
Am atins luna... 
Dintr-odată 
S-a luminat pământul. 
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Mălina Elena GRIGORIŢĂ, clasa a XII-a  
Liceul Teoretic „Al.I. Cuza”, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poezia ca o relicvă 
 
 
Iubeşte, dragul meu! Ca atunci când  
dezgheţam stelele din Copou  
cu respiraţia iubirii noastre. 
Aleea aburită de fantomele îndrăgostiţilor  
nu mă înspăimântă mai tare decât  
lipsa sufletului tău de aici.  
Când noaptea vine, 
albastrul cerului se ascunde în ochii tăi 
şi toate florile nasc mirosul dragostei 
 
oraşul acesta e aidoma unei 
mici părţi din trupul lui Dumnezeu  
unde eu nu mai sap după tine  
în mormântul vieţii, 
ci te scriu într-o poezie 
pe care nu o vei citi niciodată.  
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Iaşul solitar  
 
 
Norii parcă au fost înmuiaţi în mir 
şi acum sunt storşi  
peste cei care locuiesc aici.  
 
Simte! Închide ochii! Respiră! 
Iaşul pictează şi mă gâdilă 
cu gândurile lui nemuritoare 
toamna mă înghite  
şi mă oferă lumii 
măcinată-n stropi de ploaie. 
 
Ce sunet, ce acorduri, ce miros 
glasul ploii de toamnă... 
Vai! De l-ar auzi şi morţii! 
 
Toate felinarele de pe Bahlui 
clipesc bolnave. E toamnă 
şi în jur totul se ofileşte 
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aerul transpiră fum şi ceaţă, 
iar greutatea existenţei 
mi se sparge-n timpane. 
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Situaţie de viaţă  
 
 

am urcat repede în tramvaiul 1 din Piaţa Unirii  
cu inima compostată de parcă am mers 
de când m-am născut cu tramvaiul  
 
ochelarii îmi sunt aburiţi de privirile 
care mi se întorc înapoi provocându-mi greaţă   
în faţa mea două fete la prima viaţă   
vorbesc despre ce văd pe geamul  
amprentat de timp.  E straniu cum perspectiva 
e cea care îţi pune diagnosticul final în viaţă 
şi de ea depinde temperatura spiritului tău. 
 
Ele văd copacii plictisiţi de stat în acelaşi loc, 
bătrânii cerşetori care împletesc o speranţă 
pentru următoarea zi, sute de oameni care 
se zbat să meargă la capătul vieţii cu modestie, 
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copii care vor deveni adulţi.  
Iar eu, îl văd doar pe el 
şi nimeni nu-mi spune să-mi schimb locul  
din tramvaiul 1 spre Copou.  
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Sensuri la Alecsandri 
 
 
Ziua aceea de 6 octombrie 
m-a iubit mai mult decât oamenii. 
Statuia marii gazde 
mă aştepta de parcă ştia că vin, 
iar siluetele personajelor din 
piesele de teatru se amestecau 
prin mulţime în goana după viaţă. 
 
În interior, aerul e amestecat cu dramaturgie 
şi se respiră doar artă. Nu întâmplător 
crepusculul îşi deschide inima şi intră  

înăuntru 
unde stă lipit pe căptuşeala sângerie  
a fiecărui loc.  
 
Candelabrul ne luminează ochii, 
iar talentul actorilor, inimile. 
Cortinele se trag, iar suspiciunea 
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domneşte abil în aer, 
emoţiile ţiuie silenţios,  
iar viaţa răsună pe scenă.  
 
O! Trăiască arta şi viaţa! 
Finalul mereu este 
doar un moment 
până apare altul&altul.  
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Strada Ion Creangă 37 
 

 
Am lipit o bucată din mine acolo, 
la liceu – prima suferinţă reală şi 
prima bucurie eternă. Unde am devenit  
laolaltă tot ce n-am crezut niciodată că voi fi. 
 
Pe holuri, zboară fluturii din cap şi stomac, 
fiecare zi care trece devine o oră de istorie, 
fiecare iubire, o poezie şi 
fiecare problemă, un gând filosofic. 
 
Sala de clasă e o cămară de vise unde  
o pleiadă de aventurieri prin viaţă 
descompun cerul peste pleoape, 
proiectându-şi viitorul, 
iar mintea macină realitatea. La final, 
plângi, fiindcă îţi smulgi rădăcinile 
pe care trebuie să le plantezi altundeva 
şi nu ştii dacă vei înflori sau te vei ofili. 
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Pe Strada Ion Creangă înveţi cum 
se formează zgomotele inimii ca 
să respire prin sânge amintiri din alte vieţi. 
Nu cred în coincidenţe, iar 
aici şi acum 
va fi  
atunci şi acolo.  
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Cimitirul şi Eternitatea 
 
 

Treceam prin cimitir şi călcam pe bucăţi de  
inimi 

ale morţilor, nedescompuse, fiindcă dragostea  
chiar dacă a fost neîmpărtăşită 
e totuşi nemuritoare. 
 
Paşii de dans încâlciţi în viaţă  
abia respirau între privirile noastre  
amorţite de toropeala existenţei solitare. 
 
Acum, observ siluetele vaporoase   
cum aleargă cu inimile 
idealiştilor îndrăgostiţi în mână. 
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Metamorfoze 
 
 
De când aveam nouă ani cred că soarele şi  

luna 
se ascund în zidurile din Râpa Galbenă, 
unde îşi trăiesc povestea de dragoste 
pe care toţi o consideră imposibilă. 
 
Luna se transformă într-o localnică  

obişnuită, 
cu părul bălai şi cu o rochie albă  
precum această foaie, 
iar la miezul nopţii, bântuie străzile oraşului  
şi cântă mută un cântec  
prin care-l cheamă pe Soare... 
el devine un cavaler neînfricat, care apără 
întregul oraş. 
 
Iubirea dintre ei se simte în fiecare 
dimineaţă 
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în mireasma tuturor florilor şi copacilor 
din Grădina Botanică, iar dacă atingi  
vreo cărămidă din zidurile esplanadei,  
vei simţi iubirea pulsând în propria-ţi 
palmă.  
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Pseudonim 
 
 
Pescuiam în sufletul tău ca să-mi prind  
bucăţile de inimă şi să te respir din nou, dar 
clopotele bat la biserică în cinstea iubirii  

noastre 
ce vreme de înmormântare! 
Soarele cenuşiu picură lumină 
în suburbia Iaşului  
ca lumânarea care plânge-n mâna mea 
după ce-ai fost şi ce-am fost 
noi atunci 
 
chipul ţi-e învineţit în mintea mea 
şi cuvintele pe care le scriu  
sunt doar un pseudonim al numelui tău 
 
începe să plouă şi să crească în mine 
o nouă durere din care înfloreşte 
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poezia mea vie şi metafora... 
pe care o folosesc pentru a scrie. 
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Ioana Alexandra ŢABĂRĂ, clasa a XII-a 
Colegiul Naţional, Iaşi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toamna, suflet de poet 
 
 
Colinele-au tăcut de mult, e noapte. 
Luna mă priveşte printre codri 
şi disting de la balcon privirea unui 
Eminescu absolutizat, 
iar teiul din Copou se aşază pe genunchi în 
faţa luminii albe 
şi îşi plânge frunzele uscate, plânge un dor 
etern. 
 
Ceva mai încolo, maestrul Ursachi îşi udă 
condeiul. 
Cerul îi cerne astfel stelele căzătoare 
în faţa ochilor mei. 
În timp ce mâna mi se mişcă după dictarea 
unei Convorbiri Literare, 
miezul nopţii străpunge zarea, 
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iar ploaia nostalgiei şi a somnului mort din 
născare 
îmi înfloreşte insomnia. 
 
Iaşul tremură din încheieturi epileptice în 
lumina stelelor; 
Cerul s-a spart în milioane de apelpisiţi  
simţite de toţi, ştiute de nimeni. 
Alecsandri şopteşte tristeţea irecuperabilă 
a acestor rapsodii de toamnă târzie, 
iar eu desenez în cuvinte alegorice 
blasfemia literară a poeziei contemporane. 
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Luna de aprilie 
 
 
Mi-ai omorât inima, pe banca noastră din  

Copou. 
Ce lumină! Câte stele!  
Ocupă cerul, ocupă şi mintea mea. 
Suntem nişte goluri în măseaua timpului, 
iar el nu mai are răbdare cu noi. 
 
Soarta nu a mai mestecat dulciuri, 
nu ne-a mai înghiţit. 
Soarele mi-a luat ochii atunci, mi-a rupt o 
arteră 
şi nu mi le-a mai dat înapoi. 
 
Teiul lui Eminescu îmi spune să fug departe; 
calea cerului e mare şi e doar a mea acum. 
Ceasul bate mereu, bate şi inima mea în 
piept, aşa, ruptă. 
Numai tu nu baţi drumul către mine. 
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Te-aş striga să vii, dar oare are sens? 
Teiul şi poezia mi-au luat glasul, mi-au luat 
soarele din suflet, 
le-au luat pentru ei... 
Eu am primit doar o nouă iubire, o nouă 
poezie – 
luna de aprilie. 
 
  



59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steaua norocoasă  
 
 
În lanul cu porumb, lumina scade 
şi el îmi caută ochii cenuşii. 
Se uită după Steaua Nordului să nu se  

piardă 
aşa cum s-a pierdut de atâtea ori în ochii  

mei... 
Eu nu sunt nicăieri, poate doar la capătul 
curcubeului. 
Planetele s-au aliniat, pot să plec acasă, 
dar spicul de grâu se unduieşte şi iubitul 
cade într-un genunchi. 
Ce rămâne de făcut? 
Se oglindeşte luna în ciobul de diamant, 
în ochii lui – un curcubeu. 
O întrebare se lasă aşteptată,  
prinsă în traficul 
de la vama dintre curaj şi nebunie. 
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Pe luciul auriu al grâului se învârt razele 
lunii albastre, 
iar în tot acest vârtej 
iridiscenţa sufletelor noastre se uneşte  
într-unul, nicio silabă rostită. 
Cuvintele zboară deasupra dealurilor din  

Valea Adâncă, 
zboară către doi îndrăgostiţi. 
Iaşul îşi coboară lumina de tot  
şi-şi aprinde felinarele, 
iar în vârf de colină, întrebarea s-a aşezat pe 
rând cu sărutări mii 
pe pântece, pe obraz, pe gură, în 
îmbrăţişare... 
Iar jocul de după bălării şi pălării umbroase 
naşte o nouă stea; 
steaua lor norocoasă. 
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Bullying 
 
 
inima mi-e piatră de mormânt. 
mă spânzur cu arterele de gât. 
ultimul cuvânt este numele tău de sfânt; 
oglinda se sparge şi acum am ghinion 
e evident, trebuie să mor. 
o moarte cerebrală are astăzi loc 
în jurul meu efemeridele iau foc, 
nu, nu mai ştiu nimic 
nu mai ştiu ce să vă zic. m-am dus, 
bilet de-o singură călătorie. 
eu dorul (de mine) nu-l mai suport aici, 
şi pe secundă ce trece văd cum 
curajul meu se transformă într-o adunătură 
de purici, iar 
inima se face scrum. nici pe ea n-o mai 
suport. 
prea multe cuvinte au fost puse la somn, 
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iar azi li se face dreptate! prin moarte şi  
război. 

deci, spuneţi-mi iar cât de groaznică sunt 
şi cum nu există loc pentru mine pe pământ. 
ultimele foi de toamnă alunecă pe lacul Ciric 
în amintirea copiilor fără de copilărie. 
Pieţei Unirii nu i-a fost nicicând mai frig. 
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Răsărit şi apus de tine 
 
 
un licurici îţi pleacă din ochii sticloşi 
şi atinge încet soarele: 
se luminează de dimineaţă. 
stau la marginea planetei  
şi sorb din cafeaua rece deja 
şi te aştept cu mâna îngheţată... 
 
ramurile reavene ale soarelui îmi ating faţa  
şi încălzesc cafeaua  
frige frigul din ea în mâna-mi îngheţată 
şi scap paharul în gol. 
din depărtări, Nicolina noastră dragă  
gâlgâie înfierbântată, dornică să ne 
plimbăm pe a ei stradă. 
 
ziua trece, lacrimile mele rămân pe obrazul 
uscat 
de timp şi de vânt. 
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eu te aştept în răcoarea după-amiezii 
şi tremur de la apusul de soare... 
tremur de la sărutul tău în miez de-amurg. 
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Noapte de mai 
 
 
Steaua s-a desprins din pieptul tău, 
A luat-o vântul. 
Tu zburzi în aer, o apuci, dispari 
Şi eu privesc fantasma ta în asfinţit. 
Luleaua încă fumegă aprinsă... 
Pe cer, copacii tremură cu umbre de fum; 
Tu stai la capăt de releu şi prinzi licurici, 
Iar eu stau şi te privesc din vârful Cetăţuii... 
Privesc pe cer adunături de puncte mici,  

de strelici.  
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Sfârşit de drum 
 
 
Coboară-n noapte, taciturn 
gângurul înserării 
şi stau pe piatra de mormânt  
să număr secolul pierdut  
pe drumu-nstrăinării. 
 
Eternitatea largă se întinde-n jurul meu, 
linişte printre morţi... 
Letargic stau şi ascult  
cum mişună gândacii...  
Şi un adio scurt ce gâdilă copacii. 
Să ne iubim, să plângem, pe umărul 
celuilalt... 
Dar iată că iubirea, subit, a expirat. 
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Memento al iubirii 
 
 
Sub piatră de mormânt cu toţii vom sta  

cândva  
şi voluptatea roză a tinereţii o vom uita. 
Luceafărul cândva ne va ghida, dragostea  

mea 
şi-atunci vom şti, ne vom iubi sub teii  

Tătăraşilor 
vom povesti, vom ameţi, la nesfârşit ne vom  

iubi...  
 
Şi când în aşternut noi ne-am cuibări, 
vom afla izvor de viaţă şi de dor, 
zbor departe, cântec şi amor. 
Flori de tei ne-or încununa mormintele 
tinereţii, 
Şi-ntotdeauna spuma sărutului tău va avea 
gustul vieţii. 
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Încercări 
 
 
stau la colţul cercului în care mă învârt 
de ieri; 
mă uit de la geam la marele ceas al Pieţei 
Unirii 
şi ştiu: e timpul să evadez. 
păşesc peste latură, trec pe sub ea 
şi, cumva, ajung tot de unde am plecat, 
aşa că încep a crea. 
 
la umbra ceştii de ceai fierbinte 
un gând celibatar îmi găteşte răbdări prăjite 
şi mă-ntreabă cât vom mai sta în ale minţii 
cripte. 
cu un oftat apăsat îl zbor şi mă aşez la masă. 
pe valurile respiraţiei mele rânduri şi 
rânduri de gânduri se întorc la mine 
şi, singure, se aşază pe hârtie. 
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le mângâi cu peniţa de cavou 
şi-nchid versul cu un subtil apropo. 
 
clipesc ca scoasă dintr-o transă 
şi stau în colţul cercului în care mă învârt 
de ieri, 
iar în mână-mi cade de nicăieri 
o lămâie de baliverne care, 
cu un nihilism teribil, stropeşte cercul în 
colţ. 
 
iar cu un aer cinic, el se face mic, mic de tot 
şi dispare. 
acum, stau la curba unei mese 
dreptunghiulare, 
sorb din ceaiul de cireşe amare 
şi scriu despre libertatea gândurilor 
câştigată prin declinul închisorii – 
i s-a acrit. 
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Ecou surd 
 
 
Picăturile de ploaie îţi alunecă prin păr 
În mijlocul nopţii albastre...  
Mi-aş dori să fii aici. 
Urletul lupilor fredonează numele tău, 
Cântec de noapte bună  
Cântat la albă lună. 
 
În casă, arde focul dintre noi,  
Parcul din faţa blocului e liniştit. 
Nicolina brusc a amuţit. 
Eu stau în pat, tu te plimbi în mintea mea 
Şi niciunul dintre noi nu doarme. 
Mirosul cald al ploii cu vibraţii argintii  
Mă acoperă în ecouri calde, 
Picăturile de apă îţi alunecă prin păr.  
În mijlocul nopţii întunecate, 
Mă-nvârt în cearşafurile transpirate...  
Mi-aş dori să fii aici.  
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