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Premiul I, secţiunea „Poezie – elevi de gimnaziu”
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Să nu mai pleci niciodată.
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Să dansăm împreună
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De-aș avea o baghetă magică,
Aș încerca să opresc timpul 
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În care durerea și suferin
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Să nu-și găsească loc niciodat
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Pentru că 
Viaţa aceasta este unică, trecă-
toare
Și niciodată,
Dar absolut niciodat
Ș
Dar absolut niciodat
Ș

ă, de ajuns.

Chinul de vacanţă
Mai rău ca la școală
Caietul stă mut,
Deschis în faţa mea.
Mintea nu scapără
Niciun gând
Mintea nu scap
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Foaia albă.
Pentru că
Lucrul în vacanţă…
E cel mai groaznic chin.

ţă…
E cel mai groaznic chin.
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Vacanţa e doar o unealtă…
Cu ea ni se face 
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Stârnește ideea de libertate
O idee
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O idee ce nu poate fi întrupată.
Ea, vacanţa,
E o fata morgana.

ţ
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Pe jumătate cuvinteÎ

Pe jumătate cuvinteÎ

Pe jumătate cuvinten vacanţă vorbesc mai încetPentru că... nu-i așa?Și cuvintele intră în repaus,Totul se odihne
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ște…Afară de mine.Eu muncesc din greu…Compensez lenevia cuvintelor.

Eu muncesc din greuCompensez lenevia cuvintelor.

Eu muncesc din greu

Mara
O iubesc foarte mult…
Îi dau din bomboanele mele,
O las la calculator,
O car în cârcă prin casă,
Stau cu ea când mama e pleca-

prin cas
nd mama e pleca-
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tă,
Îi fac toate mofturile.
O iubesc foarte mult…
Dar pentru ea,
Soră-mea,
Mara,
Tot un „urât” sunt…
Cred că… și ea mă iubește.
Amară mai e soră-mea,
Mara,
Câteodată!

Buchet, Mihaela Paladi


