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Primavara

Valsul iubirii

Primăvara a sosit,
Peste ţara îngheţată,
Peste dealurile acoperite
Cu zăpada foarte deasă.

În noaptea adâncă
Pe boltă zăresc,
O stea argintie
Şi stau, şi-o privesc.

Greierii şi-au dezgheţat
Glasul lor încântător,
Iar păsările călătoare
Au venit în ţara lor.

Mi-e gândul departe
În noapte visez
La cerul cu lună
La astrul ceresc.

Ghiocelul cel duios
S-a ivit de sub zăpadă,
El vestind în mod sfios,
Anotimp de PRIMAVARĂ !

Departe în noapte
Pe oglindă zăresc
O gâză micuţă
Cu drag o privesc.

REBECA Sala, IX A

Prin pădure

Se plimbă aievea
Pe-a mării oglindă
Uşor dă din aripi
Aproape mă udă.

Bine-i ziua, bine-i seara
Prin pădure primăvara;
Cum zăpada s-a topit
Copacii au înverzit.

Mă udă cu drag
Să nu mai fiu dusă
Dusă departe, departe răpusă
De-al dorului gând.

Ziua chiar de este soare,
Prin pădure e răcoare;
Nu e frig şi nici nu-i cald
Ocrotiţi-o cu mult drag.

Iar gâza micuţă
Pe-a mării oglindă
Aşteaptă şi ea
Cu drag, ca să vină
Al ei partener, în noaptea
senină.

ELENA Coman, anul IE
Ochii căprui
Ochii căprui sunt frumoşi
Doar de dragoste supuşi
Când îi vezi nu-i poţi uita
De aceea sunt aşa.
Tu când vezi ochii căprui
Aleargă ca să le spui
Că-i doreşti şi că-i iubeşti,
Că nicicând nu-i părăseşti.

Carpe Diem
(Trăieşte clipa)
Pe buza ta, aievea simt,
Un zâmbet drag şi îl cuprind
Cu buza mea eu îl alint.
Pe obrazul tău, curg multe
lacrimi
Ce se topesc pe buza ta
Iar vorba dulce ce răsare
Mi-a inspirat încrederea.
Tristeţea de pe fruntea ta
Eu aş dori cu dragostea
Să-ţi şterg durerea şi tristeţea.
Într-un final de poezie
Eu îţi transmit un simplu vers
Iubeşte şi trăieşte clipa
Tu nu eşti mort, căci tu
trăieşti.
ŞTEFANIA–CARLA
Lucaciu, XI-A
Ochii albaştri
Ochii albaştri ca şi cerul
Te învaţă cu misterul
Ei sunt veşnic cei geloşi
De aceea sunt frumoşi.
Când te întâlneşti cu ei
Încearcă tu să nu-i vrei
Că uneori te înşelă
Şi îţi fac viaţa amară.

Într-un final, a apărut
Al gâzei pereche, şi-au
început,
Pe oglindă cu drag
Dansează cei doi
Valsul iubirii ştiut doar de ei.
TIMEA-IULIANA Harai,
XI A
Ochii verzi

Ca răsplată ei îţi dau
Tot ce bun pe lume au,
Tu nu poţi ca să-i înşeli
Vei fi veşnic după ei.

Ochii tăi verzi înfloresc
Eu încep să îi privesc
Şi de câte ori mă uit
Eu încep să îi sărut.

Când se uită ei curat
Pe loc te-au şi fermecat
Şi veţi fi pe veci uniţi
Doi iubiţi nedespărţiţi.

Sunt ochii daţi de Dumnezeu
S-ajungă în sufletul meu
Să continui să-i privesc
Până când îmbătrânesc.

Ochii negri
După ei eu mă topesc
Când îi văd înnebunesc
Şi aş vrea să îi ating
Să le spun ceea ce simt.
Când ochi negri mă-nconjoară
Prin tot corpul mă-nfioară
Şi mereu vor să-i iubesc
De aceea-i preţuiesc.
ALEXADRA MARIANA
Buibaş, anul I E
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