Nu mă îndoiesc
Nu mă îndoiesc, deşi toate corăbiile mele
Plutesc spre casă cu catargul zdrenţuit.
Eu cred în mâna care nu poate obosi
Din ceea ce părea rău a făcut bine
Cu toate că plâng că, corăbiile sunt zdrobite
Voi mai striga. "Mai cred în tine ! "
Până ce ultima nădejde se va zdruncina.
Nu mă îndoiesc, deşi toate rugile se întorc
Fără răspuns din cerul liniştit.
Voi crede că a fost o iubire înţeleaptă
Ce n-a îngăduit lucrurile după care tânjeam
Şi cu toate că nu pot să sufăr
Flacără curată a credinţei mele întemeiate
Va arde continuu neîntunecată.

Mama

Cu ochii mari şi călduros!
Ea s-a uitat la mine
Parcă am rămas fără cuvinte
Şi m-am pierdut în ochii ei
Negri, de-o lumină pură.
Cu buzele-i catifelate
Ea mi-a şoptit uşor
Cuvintele atât de curate
Încât simţeam că mor
În braţele-i divine.
Ea nu are nici un nume,
Nici trecut, nici viitor,
Dar pentru mine
reprezintă
În viaţa aceasta
un ajutor.
Florina ŞANDOR, IX A

Uitarea
Sunt pusă pe gânduri
Din cauza ta
Căci ai plecat departe
Pentru a mă uita.
Ştii foarte bine
Că nu mă poţi uita
Oriunde-n lumea asta
Tu vei pleca. M.L.
Stelele sclipesc pe cer
În amurgul serii
Eu te aştept să vii
Iar tu mă dai uitării. M.L.
Dacă tu eşti viaţa mea
Eu voi fi lumina ta
Lumină ce nu va pieri
Doar când moartea cruntă
Ne va despărţi. M.L.
Lenuţa MOLNAR, XA

Nu mă îndoiesc, chiar dacă necazurile ca ploaia
Şi greutăţile vin ca albinele la coşniţă.
Voi crede ca înălţimile pentru care mă lupt
Să ating numai prin trudă şi durere
Şi cu toate că gem sub crucea mea
Din pierderile mele cele mai groaznice
Voi secera apoi cel mai mare câştig.
Nu mă îndoiesc, bine ancorat in credinţa mea
Ca o corabie, sufletul meu înfruntă vijelia
Şi e aşa de tare că nu va tremura
Să înfrunte moartea puternică şi necunoscută
Când duhul se va despărţi de trup voi striga
"Nu mă îndoiesc" până la ultima suflare
Şi cei din jurul meu vor putea să audă
Florina- Adina NICORUŢA, anul II B

Călătorie fără sfârşit
În ceaţa tristă a vieţii mele
Nu pot uita amintirile grele,
Amintiri grele, dar plăcute,
S-au ascuns în trecutul meu, făcându-se tăcute

Dedicaţie
Seara, când îmi culc obrajii
În mâinile visurilor tale,
Simt mângâierile degetelor fierbinţi
Coborând tăcute ca un basm
Prin şoaptele pletelor mele
Şi-mi strâng toate zâmbetele
Pentru nopţile albe ale amintirilor ..

Florina- Adina NICORUŢA, anul II B

Am încercat din răsputeri
Să le aduc la mine.
Şi am căutat în albumul cu plăceri
Dar acolo erau străine.
În lunga mea călătorie,
Din butoiul cu melancolie
Am găsit într-un târziu o rază de lumină
Şi m-am înfipt în ea, ca o săgeată în inimă.
De acolo greu mi-a fost să plec,
Dar eram împinsă,
De o infinită umbră
Şi am realizat că viaţa mea era un simplu amestec.
Florina ŞANDOR, IX A
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