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T. C.
SECUNDE RECI!
Tu îmi cunoşti ochii,
îmi cunoşti inima,
mă cunoşti mai bine decât mă cunosc eu pe mine…
Îţi dai seama când inima mea e spulberată.
Acum vii, tu cu ochi tăi mari şi strălucitori…
zâmbetul tău e de nedescris.
Îmi luminezi ziua,
îmi topeşti gheaţa de pe sufletul meu,
esti mereu acolo!
Chiar dacă eu nu te văd - tu nu mă laşi,
chiar dacă te dezamăgesc - eşti tot acolo.
... îmi doresc să fiu lângă tine,
să te strâng în braţe şi să îţi simt bătăile inimii,
să îţi alin dorul, pe care ştiu că îl ai în inimă!
Să îţi mângâi buzele!
Să îţi sărut fruntea ta rece !
Să îţi încălzesc mâinile tale care tremură!

SECUNDE RECI!
Îţi port glasul în inimă.
Când mi-ai cântat iubirea,
Noi am dansat pe cuvinte.
Eu mi-am lipit tâmplele pe pieptul tău
(C-am obosit de atâtea grij),
Iar tu te jucai în părul meu
Îmi mângâiai fruntea cu buzele tale.
Tu ai topit gheața din inima mea rece.
Te iubesc, suflet drag!

T. C.

Secunde reci
Aceeaşi bancă-n parc,
aceeaşi oameni trişti.
Mă uit de zece ori la ei –
Sunt mereu alţii.
Mă uit de zece ori la tine –
Eşti mereu altul.
Inima mi-a plâns
Mai mult decât mi-au plâns vreodată ochii…
Hai să tăcem!
Să ne privim inimile,
Să lăsăm lacrimile deoparte,
Să aşteptăm răsăritul,
Cufundaţi în săruturi.

T. C.
Secunde reci
Suflet drag,
Te pun deoparte
într-un loc bine ascuns din inima mea.
Te ascund!
Doar aşa, când eşti trist,
În secunde reci,
Te mai poţi încălzi din fericirea mea.

Secunde reci
Rămâi o zi, o lună, rămâi pe veci.
Răpeşte-mă cu o singură privire!
Aminteşte-mi că în braţele tale mi-am clădit o casă,
O casă pe care nu vreau să se aştearnă praful.
Încălzeşte-mi mâinile!
Încarcă-mă cu iubire ca să mă regăsesc,
……………………………
Să ne regăsim!

Ioana VITAN (cls. a XII-a B)
Apăsare

Iubirea aceasta este trecătoare,
Mereu pui suflet şi te doare:
Când te gândesti numai la el,
Şi te gândeşti cât e de greu
Să stai să suferi şi să plângi,
Iar dragostea din pieptul tău
doar lui poţi să o spui, doar lui.
Ridică-te, mergi înainte Iubirea nu are cuvinte!

Ciprian Laurenţiu FILIP ( cls. a XI-a B)

Speranţă
(versuri rapp)
Am uitat să privim
Mai mult spre Soare
Să lăsăm în spate problemele apăsătoare.
To be or not to be – aceasta-i întrebarea…
Am rămas în urmă,
Am uitat care e calea
Şi cu fiecare clipă, mă cuprinde disperarea.
Și Moartea e a doua viaţă:
Poate voi găsi acolo o fărâmă de speranţă.
Vorbesc – de probleme de suferinţă.
Toţi vrem rezolvare, dar nu avem credinţă.
Aştept o fărâmă de speranţă,
Restul vine de la viaţă

GYIB ELENA (cls. a IX- a A)

Iubit amic
Te aştept iubire…
Dar ştiu că nu vii.
Departe eşti de mine.
Aici, lângă mine n-ai cum să fii…
Dar am o alinare,
Un camarad plăcut,
E fără cuvântare –
Nu vorbeşte, e tăcut.
Să nu îmi spui nimic,
Ascultă ce îti zic,
Ce spun şi ce fac!
Petale de sânge
Presar peste tine
Ca să-ti aduci aminte
de chipul meu, … de mine…
căci va veni odată

îngerul din stele,
să-ţi ceară deîndată
schiţa feţei mele.

Lumina ta
Dorul … dorul…
Ce cu greu îl port,
Dragostea … amorul …
În suflet un strop,
O picătură mică,
Dar cu preţul mare,
O poveste scurtă
Cu mare însemnare.
Poate pentru tine
iubirea e un joc,
dar, la mine-n suflet,
e un uriaş potop,
ce mă inundă toată
şi-mi ia fără milă
viaţa ne-nsemnată,
fără de lumină.

Mi-e dor

Lacrima de pe obraz mi-o va sufla vântul.
… pe altcineva-n locul tău nu-l acceptă sufletul.

Soarele iese mereu din nori,
Nu-i aşa!?
La fel şi tu –mi vei rămâne în inima mea.
Tu eşti ca prima rază
În roua dimineţii.
Eşti singurul om care-mi dă sens vieţii.
Dar sensul ei dispare când te revăd plecând.
Mereu şi-ntotdeauna te voi purta în gând.
Stau cu telefonul în mână-n mână - la tine mă gândesc…
Ce frumos ar fi, venind să te zăresc.
Te-aş lua în braţe - aşa te-aş săruta
De parcă, niciodată-n viaţă nu te-aş mai vedea.

LARISA MORARU

Versuri rapp
Spune că o să mă iubeşti şi că nu o să pleci niciodată…
Apoi fă-ţi bagajele şi pleacă!
Îţi mulţumesc!
Și n-am simţit decât regret, că m-ai lăsat să cred că sunt un accident.
E greu să fii cu cineva, mereu să ţii la cineva, e ca un film la cinema.
El o iubea pe ea, dar ea era copilă
Şi el murea mereu,
Era îmbătrânit pesemne, sătul de semeni (şi de semne), de amăgire şi de scheme.
Puţin, puţin, mai mult, mai foarte mult decât ostil,
Că a crescut printre străini
Şi a văzut oameni murind.
Nimeni nu e serios atunci când vorbeşti de boala ta.
Boala lor era că nu se potriveau
Şi se certau, şi se iubeau şi
Şi s-au uitat

unul pe altul,
Cum erau la început de fapt
Toate primăverile din lume în stomac.
Deja sătul de cum sună,
i-a spus la început
“nu cred că e o idee bună,
vezi tu … e vina mea
tu ai dreptate”
fiindcă una dintre voi m-a făcut să vă urăsc pe toate
şi ştiu că e o prostie, dar nu ştiu ce credeam că ştiu
sufletul meu ştie
ciudat fără tine.

Martin GASPAR

(cls. a X-a A)

Zâmbetul fermecător
Cum este ea !?
Cum este fata ce o iubesc?
N-am curaj, nu îndrăznesc
să cred că poate exista
o alta la fel ca ea.
Aşa frumoasă şi finuţă,
Încântătoare şi drăguţă,
Cu un zâmbet mai fermecător
Decât al îngeraşului ce îl ador.

