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Dear Mom,  

I want you to know that no matter how mad we are at each 

other at times, I will always love you. 

You are the milk to my coffee, my moon on the dark sky, 

you are the popcorn and I am the movie. We are a power that no one 

can break it. You are my hope when I think it’s all over. 

My heart even beats for you alone. Darling, you always help 

me when I don’t know what to do. I know that you can move moun-

tains for me. 

Maybe, sometimes, I am selfish with you and I throw heavy 

words to you, but you know how to manage with those situations, 

because you always know how I feel. Is really important for me to 

know that you are listening to me when I come to you and my life 

has good and bad vibes; you help me to know that is normal to feel 

like that. 

 ”Love yourself” is what you say to me when I can’t move 

on because of my feelings. After you say that something in me just 

wakes up and starts smilling. Every day you look at me and say that I 

am big now, but, I just want to be mommy’s child my whole life. 

You help me grow wings… I can’t let your hand go right 

now, when I need it the most. I have very beautiful memories about 

us, not just photos, and in my mind an entire movie about our adven-

tures that start and never end. Memories keep coming and take over 

my mind. My heart is always happy. Remember; when you are hap-

py I am happy too, when you are sad I am sad too. 

Your brown hair with colorful twigs always smells like va-

nilla ice-cream. Your smile makes  my day, you are always in a good 

mood so I am not bored when I stay with you  like others children 

around their dull mothers. 

You are just like me…a kid; you love sports, traveling in 

other countries, winning at games, be on phone when you are bored, 

Roxana Postolache,  
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sometimes fall asleep when reading and you really like animals. 

Sometimes you really make me want to be you when I will grow up, 

because every children wants to be just as gos as their moms. When I 

will be an adult, I want to love everting that I do, I want to see all the 

goals in the world and to be always happy. 

Mom, you always take care of me and push me to be some-

body in this life. I am really sorry if I did something that hurts you or 

made you cry. I will be upset if you are going to say that I am an 

ordinary child, because every mother says that her child is unic so I 

want to make you feel that way too. 

I love you to the moon and back and I really want you to be 

proud of me when I am older. 

With really true love, your sweet kid, Daria. 

 

 
The Awaken 

 

In that day, I woke up very tired and in a bad mood, I 

skipped breakfast and I went upstairs, to dress up for school but in 

my room, it was a strange air, like something was different. I ran to 

catch the bus, but it was too late: my watch showed eight thirty.  

  “Now I must walk to school!”, I almost scream. 

I started walking slowly, thinking of other things. I was near 

the school when I realized what the problem was. It was 14
th
 Febru-

ary, so it was …. 

“Yes, Saint Valentine”, said Ellen and appeared behind me. 

“Hi El, what are you doing?”, I asked her, but I was so nerv-

ous that I didn’t hear what her answer was. 

I hate 14
th
 February because everywhere you look you see 

only hearts, roses, pink and lots of men who give flowers and candies 

to their girlfriends …  

“Robb? Do you hear me?” 
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“Ah, I’m sorry El, but right now I realized how much I hate 

this day.” 

“Robb you must forget her, it ain’t your fault that she broke 

up with you on Valentine’s day.”  

“Oh, I don’t care what I did one year ago on Valentine’s day, 

but I still hate it. I never liked this day, even if I once had a girl-

friend, I still hated. The concept is so disgusting to give flowers and 

candies and in return to steal kisses and hugs…. It’s so embarrassing. 

“Robb you are so annoying, that’s the most beautiful thing 

for a girl.” 

“Oh, shut up ‘with the most beautiful thing’! If a girl loved 

me, I would never give to her flowers or candies. 

“We will see, and in that moment the teacher came in the 

class and we started to focus on what she was saying. But I couldn’t 

focus, and suddenly, lost in my thoughts, I started thinking of me and 

Ellen. We had been friends since kindergarten. I remember how I 

stole from her a candy in the shape of a heart and she started crying 

and went to her mother and I went to my mother and our mothers 

started to laugh of us and from that day we became best friends. 

From that day we were inseparable, we met every day or at my house 

or at her house, she helped me when I had problems with my girl-

friends … oh, I couldn’t believe that I didn’t realize it earlier. I loved 

her, and she probably loves me too.  

“U-A-U!” I said, and all the class turned around and starred at me. 

How could I tell her that I love her? ‘Oh, hi Ellen, how are 

you, I have to tell you something … you know, today I realized how 

much I love you…?’ that sounded ridiculous. In that moment, the 

bell rang, and she came at me as usual and we went to the other 

class. At the end of the day I was more nervous than in the morning, 

but I needed to express my feelings if I wanted to be alive. I went 

home, I had launch, then Ellen called me and invited me at her, like 

every day …. but this time was different.  We lived in the same 

street. It was six fifteen …. In fifteen minutes, I ran and bought some 

roses and a box of candies. I knocked at the door, but Ellen didn’t 

open; it was her mum, who said to me:   

“Hi, Robb, you are finally here.” I didn’t pay much attention 

to her and ran into Ellen’s room.  

“Hi Robb … wow, nice flowers. Are you in love again?” she 

said, started laughing.  

“No … actually, yes!” 



 
 

“Robb, what’s going on?” 

“Ellen, these are for you!” 

“Oh, so cute, but why?” 

“You are so annoying sometimes …Ellen …. I love you!”  

“Finally!” 

In that moment, looking in her eyes, I realized that she loved 

me too, and that she knew all along that we were meant to be togeth-

er. She came close to me, and I gently took her face in my hands …. 

I looked into her green deep eyes and my lips slowly touched hers. 

 

 
 

My dear Books, 

 

What have you done lately? To be honest, I haven’t read  for 

a long time so, I decided to write this letter to apologize to you for 

this. 

Never, ever think that I could abandon you. Never! I know! 

You are upset on me…I’m really sorry! 

Why don’t you want to speak to me?...I understand! Then, 

listen to me. Just listen to what I have to say. 

Do you remember how you used to tickle me on my heart 

when I was reading your lines about your life? I swear that I could 

sense something intriguing inside my soul…. something weird, unu-

sual when my eyes were walking on your pages. It was marvelous! 

My heart was ticking faster and faster as if I were in a competition 

and eager to make the steps into the world of competitors. And the 

competitors were the characters who turned to be my friends, not 

enemies. My heart was full of joy when touching your words…and I 

was laughing…laughing. 

I’ve been growing up in two large families. The real one  - 

with parents, sisters, brothers , grandparents, cousins, and the other 
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one being the imaginary one – the world of fiction, full of people 

dear to me, which , in fact, is also real in my heart, in my mind. 

I have grown up together with Emily the Strange who has 

taught me what liberty means, with Harry Potter who has taught  me 

the Expecto Patronum spell and many other interesting, funny things. 

I have so many friends and I love them all. They were there for me 

whenever I was in need and didn’t know what to do. They opened for 

me the window towards The Dreaming Land. There I made so many 

friends! Amanda, Rudger, Jacques and Fleur, they all showed me 

that we all … ALL need, at least, to have an imaginary friend. That 

shadows, sometimes, might be your best friends. I haven’t managed 

to get know better Winston the cat, but, as far as he told me, we must 

take care of what we want. 

I couldn’t and I don’t want to live without you, my dear 

books! Books – they are alive, they take the shape of the most pre-

cious string. The string of knowledge from which I take a sip when-

ever I find time, whose tasty drops walk along the reader’s mind to 

settle then down right in the core of the heart. Oh, books! You tickle 

me!  I’m so sorry I have disappointed you. I promise I will buy to-

morrow a new book and start reading again. Will you forgive me? 

Please! 

Coming back to my friends from books, I must say that Ada 

means a lot to me.  She is the one who has taught me how to find a 

shelter in my mind when I feel insecure. Ania…I don’t know where 

to start.  You have showed me what freedom means. You have taught 

me that it is not right to hide yourself behind a mask. 

Thank you! I hope that, by reading my lines, you, dear 

books, will forgive me because I love you! I do love your stories! 

From my bottom of my heart! Books…what a beautiful word! My 

soul has found a real treasure which I want to share to the rest of the 

people. BOOKS! 

 

With love, 

    Maria 



 
Colour My rainbow 

Even if I’m surrounded by color, my days are still gray, 

without life, sad, like my soul, and that’s when my parents died in 

that fire who ruined my life , and I used to have just eight years. 

However, something good came out of this: I became what I 

dreamed: a Painter. 

When my neighbour, Marta took me to her, I started  expos-

ing my feelings on paper. So I went to a faculty of art and  opened  

my own  galery. Trying to forget the sad incidents in my ife, I put the 

pencil on the paper and I started a new life. But even so, the flames 

of the past still consumes me on the inside, and sometimes is really 

hard to continue my works, because I can’t focus.  

Marta helps me every time. She is the person who played the 

role of a mother and father for me, she is a special person in my life 

and I love her so much. Today I’m not at the galery. I’m free  to load 

my imagination with new images. So I choose to go, with my papers, 

paintbrushes and pencils at me, at the beach. I always find something 

to paint when I sit there. Is is my source of inspiration, because I 

used to go there frequently with my mom and  neamed the seagulls, 

who fly above the foamy waves of the sea.  I find my perfect place to 

put my gear, I sit on the fine sand and I get lost on my world. But not 

for so long, because a seagull sits a few inches of my leg. Probably, 

if I don’t make sudden moves, he won’t fly away, so I start  drawing 

him. When the man saw the seagull so close to me, he sat down and 

took some pictures, before the seagull fly. The man watched him 

flying, and then turn around to see me and my mess. I looked down 

trying to get my stuffs togheter. Probably he noticed the my struggle 

Ilinca Paula Sîrbu  
clasa a VII-a, Școala Gimnazială 

nr. 1 Lunca Cetățuii,  
prof. Anca Rotariu 


 



 

and he came to help me. This was the start of our friendship. We 

talked about our lifesand realised we have many things in common. 

That’s our relationship started. Full of enthusiasm, hope and passion. 

Red. A few weeks later, we’re satisfied by ourselves. We managed to 

get an appartament, and renovate it. Our relationship is honest and 

powerful. Orange. A few weeks after we’ve meet, our relationship is 

bright and intense. Yellow. Six months later, we’re hopeful. Hope 

that as we’re young, we have the power to became important people. 

Green. After a year of relationship and a lot of awesome moments, 

we started to distance ourselves, and this just because he is lawyer, 

and i am painter, and we don’t have time for us, but everthing went 

back to normal when we took free time. Blue. Being finally respon-

sible people, we decided to take a house and establish a family. Indi-

go. In the end, we succeed to establish a family, and live a decent 

life, we realized we’re going to live like kings. Surrounded by love 

and sofistication, that’s our luxury. Violet. God send me Lucien to 

colour my life,which, before him, was paint in non-colours. Being a 

painter, I saw every single moment of my life dominated by a colour, 

and every colour had its semnification, thus forming the rainbow. 

 
Forbidden love 

Once upon a time there was a child named Fred who lived on 

streets. Fred wore some ripped and dirty clothes. It looked like he 

didn`t  have any friends and no one loved  him, but, despite appear-

ances, he had a best friend who loved him, a little cat named Ada. 

She had  orange fur.Fred found Ada in a bin near the place where he 
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used to sleep. He thought to take her because no one didn`t want to 

have this cat and they were in a similar situation. 

One day, a King well dressed was walking with his dog, 

Auggie, on the street where Fred lived. The little dog went indiffer-

ently until he saw Ada behind Fred.  The little dog stopped and 

looked at her like very surprised. The King was angry, but Auggie 

didn`t move at all. After his lord shouted the dog left. The next 

morning, the King received good news. He was very happy and he 

gave order that a feast should be  prepared  for the whole city. When 

Fred heard about  this, he didn`t want to go, but he changed his mind 

after he saw his hungry little cat.In the evening of the feast, the bod-

yguard who was  greeting guests left Fred inside with hesitation. 

When Fred entered  the room, Auggie came at Ada with a rose. The 

little cat was ashamed, but she accepted the flower. 

The dog said:‘Good evening, lady! My name is Auggie.’The 

cat replied:‘Oh, good evening! I am Ada.’‘I saw you yesterday and I 

was thought  about you every second.’Ada remained speechless.‘I 

wanted you to know that from the first time I saw you, I fell in love 

with you. You are beautiful!’‘Thank you! You look handsome too, 

but we can’t be together.’‘Why?’ ‘Because I am poor and you are  

noble . The King will put me in the prison.’ ‘It is not true. I will 

show him I love you and he won’t do this.’‘I don`t know. I don`t 

think this will happen.’ 

After this conversation, the King entered  the room and he 

saw his pet with Ada. He was out of his mind and he was angry. 

‘You, miserable! What are your dirty cat doing near my precious 

dog?’ ‘Oh, excuse me, Your Grace!’ said Fred.The King came fast to 

Ada. He took her and put her in prison. Fred and Auggie tried to stop 

him but without result.At night, the dog came to Ada.‘I am very sor-

ry about this! How are you ?’ ‘I feel awfull. I can’t imagine my life 

without Fred.’‘Wait! I have a plan.’ 

After he told her his idea, Ada said it is a good plan. Later, 

Auggie stole the keys and he let her go. After this, they ran and they 

hoped to spend their whole life together.On the road, Ada remem-

bered Fred. She couldn`t  let him because he would be alone in the 

world.That moment, she had to make a difficult choice. Ada thought 

about Mimi, a friend of her without a lord. Ada and Auggie found 

Mimi and went to Fred’s Place. When they arrived at Fred, Ada 



 

started to cry because she missed him so much. Mimi stood beside 

him and Ada sighed twice and she left. This time, the King was sear-

ghing Auggie in the whole city. The time passed and winter came. It 

was too cold outside.Ada said to Auggie:‘I can’t do this any more. 

Let’s go back, please! I miss Fred.’The little dog replied:‘We can’t 

do this! We went so far. We can’t go back now!’‘Maybe you can’t, 

but I can. Goodbye, Auggie!’ 

Ada came back to Fred. After a long way, she arrived, but it 

was too late. Fred had frozen and died. Mimi wasn’t there. Ada start-

ed  crying loudly. ‘I am sorry! I am so sorry that I abandoned you!’ 

With tears in her eyes, Ada stayed with Fred until she passed away. 

 
Love... 

 

When I saw you in the night's shadow, 

Beautiful like a melody, 

I knew you had to be mine, 

Child with face like an angel. 

 

Her curly, blonde hair, 

Who shone in the dark, 

Highlighted her white, velvet figure, 

As if it slipped from the moon. 

 

A dress with painted roses by fairies 

And filled with silver glitter, 

Which takes you in a fairy tale world, 

That you can't find anywhere. 

 

But, where are you my queen? 

Serena Maria Rusu,  
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I've been waiting at the lake for an eternity. 

And you never came. 

I miss you a lot! 

 

I came back every single day, 

At the place where I found you, 

And when I had no hope left, 

Your glance returned. 

 

I hugged her with strength, 

Crying in a sorrow, 

Swearing that I will never leave her again, 

And I whispered ”I love you!”. 

 

 

 
 

 

All this time there was a hole 

Deep down inside my heart.  

But all my friends and all my hope 

Have filled it from the start.  

 

It's hard to make it in this world 

Where bad people live free 

And arguments are now so sudden 

And don't give time to flee.  

 

But the world isn’t so bad 

If you find a way to live 

Vlad Alexandru Agape,  
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And if you have enough friends 

To always stay in your heart.  

 

So always care about your friends 

And not just for yourself. 

 

 
 

My poem for you 

 

You're like a red rose 

Small and playful 

With the smile on your face 

You look like the sun 

 

Red is your favorite color? 

Because your  lips are red  like the fire 

And from a look  red you have become 

Red defines you, you are  like a flame 

 

You're like a queen of fire  

Beautiful and delicate 

Your eyes are like two stars 

And I'm crazy about them 
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An unforgettable dream!! 

 
It was in a fall day, the first day of school on September 15th. 
I went to a new school for the first time in a new location. 
My dream of summer vacation was to meet a nice girl to make 

friends with. 
We gathered many children and parents among whom I saw a 

beautiful and shy girl. 
It seemed like my heart was joyful when I saw her. 
After the speech of the director and each professor, we each re-

tired in our classes. 
It was a great joy when I saw that the beautiful girl I saw was my 

colleague. 
The lady came in class and asked us how we want to stay in  

desks. 
The class decided to move a girl and a boy. 
I rushed to pick her face that I had seen not to be with someone 

else. 
Everyone has chosen a colleague from another location to get to 

know each other better. 
In the first break we talked to our colleagues, I was interested a 

little about my  colleague. 
In the big break I took courage and invited her to a juice at the 

store near the school. 
She accepted my proposal, so we went for a drink and talk to get 

to know each other better. 
At the end of the hours, we were kind to each other and went 

home to the school's minibus. 
All day I thought about my colleague and I was anxious until the 

next day when we were going to see each other again. 
My  summer  dream has become reality.School is beautiful!! 

 

Rareș Balan,  
Școala Gimnazială Gorban, 
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Dragă Delia, 

 

Cum te simți? Ce ai mai făcut primul ultimul timp? Cum 

merge facultatea? Eu sunt aici, la câțiva kilometrii depărtare de tine 

și încerc să umplu golul pe care mi l-ai lăsat în suflet de când ai ple-

cat. Știu că ne vom revedea peste trei săptămâni, dar tu ai ceva 

aparte, care te face specială, și am impresia că prietenii tăi vor să te 

țină doar pentru ei și să nu mai vii acasă. 

Știind că peste două zile am un spectacol și tu nu poți ajunge 

din cauza  sesiunii, vreau să te rog să nu fii supărată! Mereu când am 

avut vreun eveniment, tu ai fost  acolo să mă susții, așa cum ai făcut-

o mereu. Știu că atunci când ești supărată că nu poți face un lucru, 

asta înseamnă că îți pasă. Vreau să fii veselă ca de obicei! Când am 

avut o zi mai grea sau când am fost tristă, tu ai fost acolo și ai făcut 

să-mi reapară zâmbetul pe care-l aveam odinioară. Când vii acasă, 

mereu îmi aduci câte ceva, crezând că asta mă face fericită, dar nu 

este așa. Eu sunt bucuroasă pentru că vii tu acasă și pot petrece timp 

alături de tine. Țin minte că într-o seară nu puteam să adorm, iar tu ai 

avut nevoie de ea să compunem un cântec pe care să-l fredonăm când 

suntem triste: „Sunt veselă,/Am o viață minunată!/Nu sunt supărată,/ 

Nici bosumflată!/ Zâmbește mereu/ Când totul pare greu!” 

Desigur că au existat multe de amintiri minunate. Una dintre 

ele ar fi cea când am fost la Brașov și ne-am dat împreună pe tobo-

ganul uriaș pentru că-mi era frică. Prin asta ai făcut să am mai multă 

încredere în mine. Totodată, îmi amintesc de serile de joi și de dumi-

nică atunci când ne uitam cu entuziasm la Andreea Balaban, pe 

Iulia Gabriela Rotaru,  
Școala Gimnazială Gorban,  

prof. Simona Lebădă 
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YouTube. Scriind aceste rânduri, mă năpădesc o mulțime de amintiri 

cu miros de vară. În zilele calde, stăteam la umbră și desenam 

împreună, iar seara, pe la apusul soarelui, dansam pe patine cu rotile. 

Aveam propria noastră mișcare, care era tare grozavă! 

Acum, în prezent, nu prea mai avem timp pentru toate lucru-

rile frumoase pe care le făceam odată. Uitându-mă în urmă, îmi este 

foarte dor de timpul petrecut împreună. Țin minte că noi două, 

împreună cu mama am realizat o păpușă din ață și bucăți de material 

pentru o oră de engleză de anul trecut. A durat o întreagă zi, dar a 

meritat din plin. Unii colegi au spus că este frumoasă, iar alții au 

spus că este urâtă, probabil pentru că ei nu puteau să facă una la fel. 

Îmi place să cred că păpușa aceea este un simbol al legăturii dintre 

noi două pentru eternitate. 

Ți-am scris această scrisoare deoarece vreau să știi că, în ciu-

da faptului că nu poți veni la spectacol, tu mereu vei fi în sufletul 

meu. Aș putea să povestesc zile întregi sau să scriu o carte despre 

momentele frumoase pe care le-am petrecut împreună, draga mea 

soră! Vreau să-ți mulțumesc deoarece tu m-ai ajutat să fiu persoana 

care sunt astăzi. Îți mulțumesc pentru că mereu mi-ai fost alături și că 

m-ai susținut în tot ceea ce am făcut, chiar dacă uneori am eșuat (ca 

atunci când nu mi-a ieșit slime-ul la care am muncit mult). Îți 

mulțumesc că mă înțelegi chiar dacă mai fac năzbâtii, uneori cam des 

și cam multe. Ești cea mai delicată, isteață, gingașă, amuzantă și 

toate calitățile din lume! Îți mulțumesc că exiști! Abia aștept să ne 

vedem! 

 

Cu drag, 

      Sora ta preferată. 

 

P.S. Asta nu înseamnă că mă supăr dacă îmi aduci ceva când 

vei veni acasă. Te iubesc! 



 

 
Dragă Nera, 

 

Mi-e tare dor de tine! Uneori, seara, te pot vedea cum alergi 

după mingea ta mică și roz. O mai ții minte? Te pot auzi cum la-

tri…cum…cum mă strigi! 

Lucrurile pe aici s-au schimbat mult de când ai plecat. Mai 

ales oamenii. Un lucru, însă, a rămas neschimbat – iubirea mea față 

de tine. Nu s-a schimbat și nu se va schimba niciodată. 

Au trecut 730 de zile…doi ani de când nu mai ești printre noi. 

Am numărat. Seară de seară, mă uit pe geam în speranța că voi zări o 

cățelușă, un ghem mic cu blana și ochii negri ca abanosul care se 

întoarce acasă unde îi este locul. 

Unde ești? De ce ai plecat? 

Mi-e dor de tine! Știi, uneori, te visez. Te visez că îmi zici că 

vei veni, dar de fiecare dată când te întreb „Când?”, tu…dispari. 

Dispari și mă lași singură…apoi, te pot auzi spunând, iar și iar, că vei 

veni…iar și iar. Până când mă trezesc. 

Ciudat. Parcă ești aici. Te pot auzi, te pot vedea. Aici!  

Ce mai faci? Ești bine? 

După cum vezi, eu am mai crescut…sunt mai matură acum. 

Sunt în clasa a V-a. Îmi place foarte mult la școală. Cred că și ție ți-

ar plăcea școala. Mai ales de colegii mei! 

Știi, uneori îți văd puii pe stradă. Seamănă cu tine foarte mult. 

Aceeași ochi negri, același păr ondulat și mătăsos, același mers liniș-

titor, maiestos. Parcă ar fi niște prinți. 

Ți-am scris de multe ori, dar nu mi-ai răspuns. Nu-i nimic. Aș-

tept. Mereu am așteptat. Voi aștepta mereu. Pe tine. Mereu! 

Maria Gabriela Prodan, 
 clasa a V-a B, Colegiul Național 

„Garabet Ibrăileanu” Iași,  
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Eu știu că te vei întoarce…pentru că…TU…pentru mine, nu 

ai…nu…nu ai murit Ești în viață! AICI! În inima mea! Vei trăi veș-

nic acolo! PROMIT…Promit… 

Nera, îți mulțumesc! Îți mulțumesc! Îți mulțumesc din inimă 

pentru ceea ce ai făcut. Mi-ai deschis ochii. Mi-ai arătat că visele pot 

deveni realitate dacă încerci! Mi-ai împlinit visul. NERA! Mulțu-

mesc! Ai fost o cățelușă unică, diferită…ai fost…ai fost…NERA! Îți 

mulțumesc că ai fost tu! TU! Mă înțelegi?! Prietena mea cea mai 

bună din primul minut al vieții mele. 

Mulțumesc! 

Ceea ce încerc să-ți spun prin această multitudine de cuvinte, 

care probabil te-au încurcat puțin, este că, din tot sufletul, de aici 

până la soare și de la soare până aici…eu, te iubesc! Te iubesc foarte 

mult, oriunde ai fi! Oriunde! Neruca mea! 

 

Cu drag, 

  Maria 

 

P.S. Bunica, Bubu și mama îți transmit salutări și te sărută cu 

drag!  

 
 

Iubire nepoluată  

          Dintre toate poveștile de iubire, cea dintre doi extrate-

reștri, Agnes și William, este cea mai ciudată pentru că, de peste 

două sute de ani, ei vor să cucerească lumea, să transforme oamenii 

în extratereștri și să își întemeieze o colonie pe Pământ, cea mai peri-

culoasă planetă. Iar acum, în sfârșit, sunt gata de atacul împotriva 

oamenilor. Vor răpi toți oamenii de pe planetă și îi vor transforma în 
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extratereștri. Iar după aceea, se vor răspândi pe Terra și vor trăi acolo 

o veșnicie. 

William pregătește navele spațiale. Mâine pot fi trimise pe 

planetă. Agnes le curăță și le lustruiește pentru a atrage atenția și să 

vadă că, oricât ar fugi, extratereștrii tot îi vor prinde, ca răsplată pen-

tru că oamenii au vânat extratereștrii timp îndelungat. Noaptea trece 

rapid cu pregătirile necesare. William este primul care răpește un 

grup de o sută de oameni. Nava este mare, poate ține până la un mili-

on de oameni, dar cei o sută care sunt aduși, sunt doar pentru a afla 

ce au de gând să facă atunci când vor fi siguri de existența extratereș-

trilor și, dacă asta îi pune în pericol, vor acționa mai rapid. Acum 

William își ia zborul, mergând cu viteza luminii prin Cosmos, ajun-

gând într-o oră pe planeta Pământ. 

      Acolo alege un loc populat și ia o sută de oameni pe nava 

sa, străbătând din nou drumul înspre casă. Agnes îl aștepta nerăbdă-

toare, știind că iubitul ei soț nu a dat greș și că sunt atât de aproape 

de succesul mult dorit. Imediat ce nava a aterizat, a fugit la soțul ei, 

dorind să afle cât mai multe informații. Nu mare i-a fost mirarea 

când a aflat că Terra este așa cum s-au așteptat ei: în prag de a fi 

distrusă de poluare. Din perspectiva extratereștrilor, ei ajută oamenii, 

pentru că planeta va dispărea odată și odată. Dar extratereștrii pot 

face ceva ce oamenii nu pot: o pot reface. Terra poate fi exact ca la 

Începutul Timpurilor doar cu ajutorul extratereștrilor. Dar de fiecare 

dată când extratereștrii se apropiau de Pământ, oamenii ripostau ciu-

dat. Odată au capturat un extraterestru și l-au supus unor analize 

teribile, iar extraterestrul, fiind conștient că nu poate scăpa din ghea-

rele nemiloase ale oamenilor, s-a teleportat, iar nimeni nu știe unde. 

De atunci extratereștrii au considerat asta ca fiind începutul unui 

război, iar acum ei sunt pregătiți. William a dat ordin pentru pregăti-

rea a două sute de nave pentru capturarea oamenilor, și voia să plece 

imediat, așa că peste câteva ore, toți oamenii de pe planetă erau duși 

în sectorul unu, cel mai încăpător. Atenția lui Agnes a fost captată de 

doi oameni tineri, care se țineau în brațe, protejându-se unul pe celă-

lalt. Se iubeau. Sentimentul de iubire plutea în aer, iar Agnes a simțit 

compasiune pentru cei doi, pentru că niciodată nu a văzut niște sen-

timente atât de puternice. Agnes s-a apropiat de ei, oamenii implo-

rând-o cu ochii în lacrimi să nu le facă rău, ea luându-i și ducându-i 

într-o cameră ferită de toată lumea și le-a spus că nu le va face nimic, 



 
 

doar să nu scoată nici un zgomot. Întoarsă în sectorul unu, a văzut 

cum oamenii erau deja transformați în extratereștri. Având un nou  

plan, îi spuse lui William să expedieze toți extratereștrii în mod egal 

pe alte planete, înafară de Terra, pentru că avea să îi lase pe cei doi 

oameni singuri, pe planeta lor, pentru a se înmulți, iar în felul acesta 

puteau și extratereștrii să rămână în forma de acum, acaparând câteva 

din planetele ramase. William a fost de acord, ceea ce a făcut-o pe 

Agnes foarte fericită. Cei doi oameni au fost trimiși înapoi pe noul 

Pământ, adică unul nepoluat, împăcați cu ideea că extratereștrii au 

creat un nou început.  

 

 
 

 

Ispita mea  

 

Demonul din mine îmi spunea să stau departe de tine, dar mi-

cile bucăți de suflet pur ce rămaseră în mine îți strigau numele neîn-

cetat. Tu, opusul meu, m-ai făcut să-mi urăsc destinul de demon și să 

devin mai bun, tu m-ai schimbat, bunătatea ta m-a schimbat.  

Voi regreta mereu că nu am putut să-ți cer iertare, dar o voi fa-

ce prin această scrisoare. Totul a început când Lucifer m-a trimis pe 

tărâmul angelic să te spionez și să-ți studiez mișcările de luptă, ca să 

le pot folosi împotriva ta. Trebuia să te distrug cât mai repede posibil 

dacă mai voiam să trăiesc. Dorința de sânge pur era din ce în ce mai 

mare. Tot ce voiam era să ucid. Voiam să te ucid pe tine. Aripile 

mele de un negru mat au devenit roșii, mâinile erau acoperite de 

focul demonic ce voia să distrugă orice există. Am deschis un portal 

interdimensional care mă putea ajuta să ajung la tine cât mai repede 

posibil.  
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Încercând să nu fac nici un zgomot, deschid ușa ușor. În mijlo-

cul încăperii erai tu, ispita mea. Mă priveai speriată, încercând să-ți 

revii, dar șocul te lăsase într-o transă lungă. Era momentul perfect să 

te ucid, dar eram prea absorbit de frumusețea ta. Aripile tale mari, de 

un albastru deschis, părul tău maroniu deschis cu șuvițe blonde, ochii 

tăi căprui deschis mă făceau să mă topesc. Nu știu de ce nu te-am 

putut ucide, ar fi fost atât de simplu, dar ceva nu mă lăsa. Ceva înă-

untrul meu voia să te protejeze. Nu mai simțisem sentimentul acesta 

niciodată, defapt nu mai simțisem niciun sentiment bun niciodată, era 

ceva prea diferit pentru mine. Când în sfârșit mi-am dat seama că tot 

ceea ce fac sau gândesc este total greșit, mi-am luat zborul pe fereas-

tră, lăsând în urmă doar bucăți de geam spart. Nu știam ce să mai fac, 

un înger să mă facă să simt atâtea sentimente era imposibil. Disperat, 

m-am îndreptat spre un codru destul de umbros, perfect pentru mine. 

Ochii aceia pătrunzători, trupul perfect conturat, bunătatea din sufle-

tul tău. Nu credeam că mă voi îndrăgosti de bunătatea unui înger, de 

fapt nu credeam că voi fi atras de un înger, în sine nu știam ce se 

întâmpla cu mine. M-am ridicat confuz în picioare, pregătit să-mi iau 

zborul, dar ceva sau cineva mă apucă de mână. Erai tu. Te uitai la 

mine analizându-mi trăsăturile cu atenție, fără să-ți dai seama că 

roșești. Erai atât de dulce, trebuia să te sărut, nu mă puteam abține. 

Lipindu-mi buzele nerăbdătoare de buzele tale, un mic zâmbet tâmp 

îmi scăpă pe față. Buzele tale fierbinți mă făceau să te vreau din ce în 

ce mai mult. Necesitatea aerului ne desparte din sărutul dorit de 

amândoi. Nu înțeleg cum ai putut accepta un sărut de la un demon cu 

sânge rece. Pentru prima oară îmi dau seama cum se simte iubirea. 

Cel mai ciudat lucru este că nici măcar nu te cunosc, nici nu știu cine 

ești, știu doar că îmi vine să te sărut, să te ating de fiecare dată când 

te privesc. Trebuie să fac ceva. Îți dau un ultim sărut pe frunte, apoi 

îmi iau zborul. Nu știu unde mă duc sau ce fac. Tot ce știu este că 

trebuie să găsesc o cale în care să te scap de moarte. Doar eu te pu-

team ucide dintre toți demonii. Era simplu, tot ce trebuia să fac era să 

dispar de pe această lume, ca să te pot proteja. ADIO! 



 
 

 
Amintirea 

Momentul trezirii mereu este dificil, chiar și dintr-un vis frumos, 

chiar și dintr-un coșmar. 

   Acea zi nu o voi putea niciodată uita și poate chiar înțelege... e 

oare o amintire veselă sau tristă? Mereu când mă gândesc la ea mă simt 

deopotrivă înveselită și întristată.  

Era 14 februarie, o zi obișnuită pentru mine, una dulce și roman-

tică pentru alții. 

Mereu am fost indiferență față de această zi, nu m-am deranjat 

niciodată, așa cum alții nu au făcut-o pentru mine, era o zi ca oricare 

alta, ca în fiecare an, până în acel an unde totul avea să se schimbe și 

cursul vieții mele să o ia în altă direcție. 

Ca în oricare dimineață, m-am îmbrăcat în costumul meu și am 

pornit agale spre serviciu. Intrând în sediu, mi-am  luat  o cafea și am 

pornit spre biroul meu. 

– Bună Andrei, am zis eu. 

– Bună, răspunse el cu o indiferență obișnuită. 

Andrei era colegul meu de doi ani și niciodată nu mi-a acordat 

mai multă atenție, așa cum nici eu nu am făcut-o… totul însă s-a schim-

bat atunci când el m-a salvat în urmă cu ceva timp.   

Andrei nu era tipul de băiat vorbăreț, mai degrabă sorbea din ca-

feaua lui sau boldea ochii în calculatorul lui, preferând asta în locul unui 

dialog… așa eram și eu până când am descoperit în el ceva mult mai 

adânc, ceva după masca lui de indiferență, ceva care mocnea… nu aș 

putea zice dacă era frică, durere sau iubire. Nu am descoperit adevărul 

decât după mult timp. 

Era miercuri, îmi terminasem serviciul și mă îndreptăm către un 

anticariat din afară localității. La anticariat ușa era deschisă, ceva neo-
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bișnuit în luna februarie. Am intrat șovăielnic, iar când am ajuns la tej-

ghea am încremenit, angajatul stătea întins pe jos într-o baltă de sânge. 

În acel moment ajunsese și poliția, care când m-a văzut crezuse că eu 

eram criminalul, dar chiar atunci pe ușa intră salvatorul meu, Andrei. El 

le spusese o variantă pe care polițiștii mult prea plictisiți o acceptaseră 

cu mare plăcere, dar care de fapt era adevărul. 

Un lucru pe care acum îl regret este faptul că nu m-am întrebat 

atunci cum de Andrei mă găsise, cum de știuse adevărul, cum?... mă tot 

întreb acum aceste lucruri, însă atunci singurul lucru la care mă gân-

deam era că el mă iubește și că cel mai probabil mă urmărise. 

Următoarele săptămâni nu răspunsese nici la un salut. Pur și sim-

plu era absent, răspundea când era întrebat ceva direct, dar cam atât. 

Însă în acea zi de 14 februarie, în sfârșit îmi răspunsese, asta în-

semnând că trecuse peste acel incident. Eram atât de fericită că vorbise, 

încât am reușit să îmi găsesc un gram de curaj și să îl întreb mai multe, 

să facem o converasatie. Am vorbit și surprinzător a răspuns. În timp ce 

ne îmbrăcam să plecăm l-am întrebat dacă nu ar vrea să ne plimbam în 

parc iar el și mai surprinzător spusese da. 

Eram atât de plăcut surpinsă încât ajunsesem să cred că visez. 

Ajunși în parc am văzut mii de tarabe cu inimioare și flori. Evident că a 

trebuit să cumpăr ceva, adică să îmi cumpere nelăsându-mă să plătesc 

nimic. Se înoptase destul de mult, dar nu voiam să plec, când stând pe o 

banca și uitându-ne la stele, el mi-a spus: 

– Smaranda, nu vreau să îți creez o impresie greșită, de asta ar fi 

cel mai bine și corect să știi adevărul de la început. 

  Se uită la mine să îmi vadă reacția, iar eu mi-am abținut un fior 

în timp ce el spuse: 

– Noi nu putem fi ceva mai mult decât prieteni, mereu te-am iubit 

și nu voi înceta să o fac, dar firea mea sau mai bine zis sufletul meu este 

pierdut în acest cer plin de stele, iar pe al tău nu îl voi pune în pericol. 

Îmi pare rău că a trebuit să îți zic chiar astăzi, pe 14 februarie, dar azi 

este ultima dată când mă vezi … va fi ca și cum eu nu aș fi existat. Mă 

sărută pe obraz și dintr-o data locul de lângă mine rămăsese gol.   

    De atunci nu l-am mai văzut; la birou, în locurile pe care le 

frecventa și uneori îl întâlneam nimeni nu părea să își mai amintească de 

existența lui. Oare cine era Andrei? Sau ce? Cum adică era pierdut prin-

tre stele? Și cum de eu am rămas singura cu amintirea lui?   

 



 
 

 
Draga mea, 

...ești atât de frumoasă! 

...când, după frigul iernii și nesiguranța primăverii, apari, 

sunt cea mai fericită! Văd păsărelele mici construindu-și cuiburi 

pentru puii lor, copacii zâmbind la mângâierea atingerii tale calde, 

copiii jucându-se în parcurile colorate și oamenii care parcă ar cânta 

numai din priviri. Mă înseninezi făcând atâtea lucruri bune pentru 

mine și pentru toate vietățile care te-au așteptat o iarnă întreagă. Pă-

mântul cald și verde, mirosind a iarbă fragedă, freamătă de gândăceii 

grăbiți. Albinele dezmorțite caută polen, fluturii multicolori dănțu-

iesc și furniciile, ei bine, ele sunt ocupate mereu... 

Lalele, petunii, trandafiri, margarete, crini și zambile alcătu-

iesc un covor de la care nu poți să iți mai iei ochii. Ele mai și dansea-

ză mișcându-și grațios petalele și frunzele, oferindu-ne un spectacol 

hazliu. 

Animăluțele încântate de sosirea ta, dragă anotimp, se rela-

xează pe iarbă sau fac o baie în apa perfectă. 

Și oamenii se bucură de tine, în anotimpul Domniei Tale noi 

suntem la piscină sau în apa de la mare, bălăcindu-ne după o lungă 

perioadă fără costum de baie și sandale. Ador nisipul cald și valurile 

mării spumoase. Îmi place și să admir umbrelele de soare ale oame-

nilor de pe plajă, dar cel mai mult îmi place mirosul sărat al apei. 

Când îmi e prea cald îmi place să mă duc la cel mai apropiat magazin 

și să îmi cumpăr un pistol cu apă, pentru că mereu îl pierd, și să stro-

pesc cu apă pe sora mea sau pe tata. 

Nu doar la mare este frumos vara, ci și la munte. E ușor să 

urci muntele când e mai cald afară și să colecționezi multe conuri de 

brad și rămurele pentru ornamente. În pădure poți să mai culegi și 

fructe de pădure pentru că sigur sunt toate coapte. De asemenea, 
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călăritul se clasifică printre cele mai distractive sporturi de vară și de 

vreme ce iubesc caii, tu mă ajuți să îi pot călări pe o vreme foarte 

bună. 

Dar uneori e bine doar să stai pe iarbă și să privești cerul al-

bastru ca o boltă cu norii pufoși ca spuma de lapte. Îmi arăți multe 

forme din nori; cai, crocodili, fructe și cine mai știe ce. Soarele îmi 

zâmbește și mă face mult mai energică doar atingăndu-mă cu razele 

sale invizibile. Probabil că și tu îmi zâmbești, doar că ești ascunsă 

după un copac sau chiar după soare. 

Deși te cunosc de unsprezece ani, în fiecare vară tu aduci alte 

peisaje și mai încărcate de culori. Mereu ești surprinzătoare și nu mai 

știu la ce să mă aștept când este pe terminate luna mai. 

Eu mi te imaginez o zână fermecată cu părul șaten împletit 

elegant la spate, cu ochii verzi smarald, pantofi de catifea, rochia-ți 

colorată și scurtă și un zâmbet dulce pe față care nu se șterge nicio-

dată. Ajuți toate animalele bolnave, asculți ce iți zic copacii, cânți 

împreună cu păsărelele și dansezi cu florile. 

Asta ești tu, Vară! Și te iubesc! 

 

P.S. Știu că celelalte surori ale tale au și ele farmecele lor, dar 

eu îmi permit să spun că tu îmi aduci cel mai des zâmbetul pe buze. 

 

 
Mi-e dor... 

 

Soarele și luna împletesc coroana. 

A anilor de trai frumos, 

A graiului mândru, duios, 

Ce răsună-n munți și văi, 

Veghind de-a pururi peste noi. 

Serena-Maria Rusu,  
clasa a VII-a, Liceul Teoretic 
„Lascăr Rosetti” Răducăneni,  

prof. Andreea Ursache 
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Mi-e dor de-apusul dintre noi, 

De răsăritul fără ploi, 

De trandafiri, ce tandre flori, 

Parfumul lor îl simt din zori. 

 

Și cât de simplă este viața... 

Cu lucruri mici, dar importante. 

Sădesc în inime alianțe, 

Și pun în suflete speranțe. 

 

De n-ai fi tu! 

Nu aș fi eu... 

Curaj să crezi, să reușești, 

Esențialu-i să trăiești! 

 

Chiar și-o clipă de te-oi mai vedea, 

Eu niciodat’ nu voi uita, 

De chipul tău fermecător, 

De dragostea ce-o duc, 

Cu dor... 

 
Se spune că atunci când ești îndrăgostit te simți în al 9-lea cer. 

Dar nimeni nu-ți spune că iubirea te poate face să suferi, că te poate 

arunca în cele mai adânci prăpăstii, din care nu mai poți ieși.        

Oferim sentimente fără să știm că le pierdem pe oameni care nu ne 

iubesc sau care își bat joc de noi, care cred că totul se învârte în jurul 

lor și că ei dețin puterea. 

Poate că dețin puterea, dar o putere negativă, care te distruge și 

te duce în cel mai întunecat loc al suferinței și al pierderii de încrede-

Ana Maria Alexa,  
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re în tine. Trebuie să ai un noroc mare pentru a întâlni pe cineva care 

să te iubească cu adevărat. Dar ce înseamnă „iubirea”?...Cuvinte 

frumoase și gingașe, vorbe dulci și zâmbete largi, râsete și bucurii?  

Nuuu!...asta se întâmplă doar în poveștile cu final fericit. În 

viața reală iubirea înseamnă gelozie, trădare, suferință, minciună! Nu 

totul este roz! Nu toți sunt la fel, unii te iubesc mai mult... alții deloc, 

unii te alintă... alții te rănesc pe la spate. Mulți nu-și dau seama cât de 

mult suflet putem pune într-o relație, nu-și dau seama cât de mult 

suferim sau câte lacrimi ne-au curs pe obraz.  

Aș vrea ca într-o zi, cei care ne fac să suferim să simtă și ei 

ceea ce simțim noi. Dar asta nu se va întâmpla niciodată... „Un zâm-

bet a fost suficient pentru a-l iubi, mi-a orbit sufletul și inima cu 

lumina ochilor lui. Fiecare cuvânt mă copleșea, fiecare șoaptă mă 

alina, totul era diferit când eram lângă el”. Asta spunem toți când 

intrăm în așa numita „transă a iubirii”. Pentru unii trece ușor și își 

dau seama dacă acel om de lângă ei este persoana potrivită, dar pen-

tru alții durează săptămâni, luni, chiar și ani. La un moment dat îți 

pierzi încrederea și nu știi dacă să te apropii sau nu de o persoană, 

știind că în trecut ai fost rănită. Atunci îți dai seama că dragostea 

adevărată e o iluzie, nu o magie, așa cum auzi mereu. Cine spune 

aceste cuvinte a avut parte de acel „noroc în dragoste” și nu trebuie 

să fim invidioși, într-o bună zi și noi îl vom primi. 

Și nu contează când se va întâmpla asta, tot ce contează este ca 

în acel moment să fim pregătiți, să înțelegem bine ce se întâmplă în 

jur, să ne dăm seama pe cine avem alături. Cel mai important lucru 

este să avem încredere în tot ceea ce facem, să ne ridicăm dacă am 

căzut și să nu ne lăsăm doborâți. 

Trebuie să luptăm pentru tot ce facem… trebuie să avem grijă 

pe cine iubim, dar niciodată să nu renunțăm la a iubi pe cineva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

Love lives even after death... 

The 13
th 

of February 1944 

War and fight. The winter is terrible, cold and harsh. The sol-

diers are freezing and starving. They are homesick and only the 

thoughts of the loved ones waiting back home seem to keep them 

alive and going. James, lieutenant in the English army and junior 

tank driver is smiling. In his right hand, he is holding a photo. He 

looks at it, kisses it and puts it back to his pocket, close to his heart. 

That is where Elizabeth, his love, his life and reason to live belongs. 

Next to him is Robert. A loud thud signals the fascist's attack. A new 

fight begins. 

The 14
th
 of February 2018 

Life follows its normal and boring course: work-home, work-

home. However, today it is a special day. I am at the store, picking 

grandma's favorite juice and fruits. Today we offer our love and af-

fection to our dearest.74 years ago, grandma's father went missing 

during Second World War. When I get there, the picture of my 

grandparents is laid on the table, the lamp is burning, the TV is on 

and the news are about to begin on the local network... 

„Today, 14th February, a tank used in the Second World War 

was found buried in a secluded forest. On the driver seat, the pre-

served remains of a soldier were found. No identification papers 

were found, only a photo of a young lady and a love letter that was 

never sent.” 

„The 14
th
 of February, 1944 

My dearest Elizabeth, 

Mihaela Lungu,  
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No, we will not meet again. Yesterday we fought the fascist for 

half a day. They attacked us and our tank took a hit. While we were 

heading towards the woods, Robert died. The ground is frozen so I 

buried him in a hollow birch near a meadow. There was a peaceful 

light there. He did not manage to say a word, nothing to be sent to 

his family before he gave his last breath. I am badly injured and I 

spent the night in pains, but the pain in my chest relieved and I am at 

peace.  

 I feel sad for all the things we could have done together, but 

never had the chance to. We did our best and I know I would have 

never been truly happy if you were not with me. You always helped 

me and there is a chance that love made me blind to our misfortunes 

and setbacks and only let me see the good things. I sleep with your 

name on my lips, in my dreams you are with me and I whisper “good 

morning” and “good night” to you. Hoping wherever you were, you 

would hear me. You are on my mind all the time. Thank you, dar-

ling!  

 The body gets old, but the sky is young-forever young- just like 

your eyes. Eyes that I would gaze at, get lost into and admire for the 

rest of the time. Time will pass, people will heal their wounds, will 

build new cities and will seed new gardens. A new life will begin, 

they will sing new songs, but they will not forget ours. Our children 

will grow old and you may love again, but always believe that some-

thing wonderful is about to happen. Yet, I am happy and I am leav-

ing this world caring a great love for you all.  

                                               

     Yours, James” 

 

The yellowed photo showed the image of my grandmother so 

that he must have been her husband. We are listening to their favorite 

song on a vinyl record and from now on, I believe: love lives even 

after death... 

 

 



 

 
I have looked at you once. 

My gaze stirred upon your gentle features, while you were 

looking away, as if you were actually trying to catch an inspiring 

wave, an ethereal, though still feeling. Your amber eyes darted to-

wards the wood, barely breathing, inhaling the life sheltering in na-

ture. From the sharpness of your lips, I had simply realized that I 

loved your face and your attitude related to the magical ambient. 

Your snub nose kept inhaling and exhaling a life I desired, with eve-

ry new drop of air, to get to know. Barely blinking, hardly moving at 

all, your body was standing as still as a dainty sculptured statue, right 

in the middle of that enthralling lane. What was most astounding 

about your presence was that I felt like crying in the name of Beauty 

when I saw you for the first time. As an artist ruled by the mysterious 

and alluring shade of Neptune, I had always sought for genuine mar-

vels and authenticity. As a sensitive soul as flexible as water, I used 

to search the tiniest ray of light inside the most grievous grotesque. 

And you, oh dear you, you simply struck me right in the heartstrings.  

When I saw your face, the way your features mixed them-

selves divinely in order to create a treasure, I felt like I actually 

found my muse. My words describing body, your slender legs rooted 

inside the holy Earth of that autumn day… The way the light ema-

nated by the Sun emphasized the shine of your perfectly arranged, 

but still messy caramel brown hair… All of the stillness of your be-

ing in front of the heavenly marvels of nature, all of you, in flesh and 

blood, all of your essence that hid infinite possibilities… All of it, all 

of them, brought to the surface of my discernment, from the bosom 

of the Neptunian ocean, a masterpiece of art never to be ended. 

They always say, even now: “Fall in love with an artist and 

you’ll never die.” From my own experience, awaken by a simple 

Oana-Elena Prodan,  
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glimpse of you, a human ethereal being, I choose to believe for the 

sake of an Eternity that you will never die from my world, even if 

you may not be in love with me in our common reality. It is my fault 

to love you, my fault to love humanity and to cry for the reminis-

cence of Beauty. This is what I noticed when I saw you. On that day, 

when your ayes got, at the end of your journey, on my hypnotized 

figure, you held my gaze. Your glance entered my veins and all of 

my nerves shook for the sake of your harmonious brightness. I fell in 

love with the beauty sheltering inside you. It was the love of a 

philanthropist, also called herself a architect of words, to a handsome 

angel animated by a heavenly fire, fallen right into the centre of a 

majestic lane. From then on, you were simply captured inside my 

world – a prisoner of paper to be aggrandized.  

And Moira, the goddess of faith, has brought me, today, to 

the reminiscences of the eyes made of obsidian, a stone that I keep 

on my necklace day after day… Your gaze has met mine, once again, 

and I’ve, once more, found love right where I was. So, I take your 

hand, now, here, in my world, and I capture our bodies – mine, tall 

and fragile, with sharp bones, yours, firm and lean, holding each 

other in a divine lane under the light of thousands of silver stars. 

I will look, this way, at you for an Eternity… 

 

 
Dear Love,  

Sometimes I just feel raising my voice so loud that I want to 

put it on the paper. That’s the moment when I write you letters. Alt-

hough nowadays it is said that this type of confession belongs to the 

old school, I still believe that antique means of communication are 

the most current ways to express my feelings for you, because every-
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thing that has the power to go through the barrier of time is worth 

paying attention to. 

The main reason which makes me put all my feelings down 

is my inner guilty emotion. I really want to tell you that, a few hours 

ago, I woke up feeling very old and weak. And not because of my 

biological rhythm which is still young and colourful, but because of 

your long-standing absence. I cannot face it anymore, everyday and 

night I feel that a part of myself flies around the world without hav-

ing my permission and this makes me so anxious and vulnerable. 

Sometimes I would like to have control of both my body and my 

soul. 

I am perfectly conscious of the fact that you, my love, you 

are a voyager who is deeply in love with the Sun, the Moon and the 

Sky. These three miracles of the unequalled Universe are in top three 

show places of your inlying map. I already know all of them, because 

some years ago you had the amiability to be my personal tour guide. 

What a fantastic trip we had! We flew to the Moon and back while 

the Sun and the Sky were dancing around us. It was like a cosmic 

wedding and, at that moment, I could not have wished for more! 

You are like a bird of passage which can never find its home. 

Your path heals each and every injury of the Earth’s layers, because 

your hands and feet are full of curer energy. I felt it on my own skin 

and heart. You still do not know whether your house is on Earth or in 

the Sky. You are so confused that you would like our dates to be 

dangling between here and there. I just feel exhausted, because our 

clocks are never the same. If mine is a half past twelve, yours is a 

quarter to six and that’s why it is very difficult for us to meet con-

stantly. 

The second reason I am writing this letter is that I want you 

to come back. It does not mind if you are well dressed or undressed, 

if you are hungry or thirsty, if your skin’s colour has changed or if 

your fragrance is not the same as the one you had worn when you 

left, I want you to catch the first bus you see and knock at my door.  

I realize that I did not say anything about your identity. Shall 

I give more details about it or not? I am at a loss, but I want to be 

genuine in case that this letter will be published one day. Dear future 

readers, the receiver of this love letter is the TIME. I want it to come 

back home, because modern people forget to invite TIME in their 



 
 

lives. I do not want it just for myself, I am willing to share it with 

everybody, but it is true that there will be days when I will not be so 

open to give it to the world. Maybe sometimes it is better to be a 

little selfish, to keep something just for you and your joy.  

 

Timeless love, 

   Your muse. 

 

 

 

 
 

There just ain’t no hope with you, now is it?  

Well, there ain’t no hope WITHOUT you, either. 

You don’t know how many papers I wasted trying to write 

this in a way which wouldn’t anger you, while still keeping my heart 

intact. After many scratches and bruises, and with only two pages 

left, I checked how much ink I had left and I started bleeding my 

soul across this blank canvas. 

I wrote to you. Several times. The letters went unanswered 

and the texts were deleted, as far as I know. Not that I condemn you 

or anything – you’re in college. You must have a hard time over 

there. 

So, I’m just going to talk about things. Which are connected 

to you. Don’t worry, however. You’ll most likely never see this let-

ter. I’ll make sure to burn it, so the ghost of our love could read it in 

peace (I know it sounds like a cliché. My love is meant to be an in-

nocent stereotype). 

I remember when you told me you liked me. That you had a 

crush on me for the whole duration of your last high school year, and 
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you didn’t say a thing. Because you were too shy, because we never 

talked much, because whenever we got together I fell head in heels 

for another after another. I don’t blame you – I would’ve been pretty 

intimidated by that myself. But if I knew that you liked me, dear, my 

freshman year would’ve changed. For the better. 

I know for a fact I wouldn’t have gotten my heart broken by 

6 different girls. I would have tried my best to help you with your 

exams, I would have waited, as I did in real life. I didn’t even think 

about trying to seduce you, because you’re two years older than me, 

because you were one of, if not the smartest girl in this school, be-

cause you permanently quoted ‘hard-to-read’ books and it seemed 

like boys were the least of your concern. You were a dream. A fanta-

sy. That’s why, after my first heartbreak, I made it a point to stop 

looking at the best girls I saw. 

You would have been my second love. If luck would have 

been on my side, my last love. Maybe things would have been differ-

ent, maybe you wouldn’t have seen my dark side, maybe you wouldn’t 

have heard my corrupted thoughts about other girls, maybe I could’ve 

built a love out of nothing but pure thoughts and raw feelings. 

But alas. Behold! You only told me at the end of your school 

year and at the beginning of my trip and camp-filled summer break. 

And I could only shed a tear of joy as I wondered at the things we 

could have been if I could have told you that I love you on the hall-

ways of our school, and if we could have spent 6 hours of our days 

together without having to make special arrangements. 

But. We did love each other. 

For a month. 

During which we had fights about every single thing in ex-

istence. 

After which you invoked previously-acquired depression as a 

reason for us to break up. 

I said yes. Not the thing I would have wanted to say “yes” to, 

but I did.  I said yes because I couldn’t have kept you against your 

will. I didn’t want to hurt you even more. It was your wish, and you 

know that I tried my best to do anything to make your transition from 

high school to college easier.  And my parents even joked that I 

would go to college sooner than they thought I would. And I imag-

ined giving you a hug after a long, boring morning of linguistics. A 



 
 

kiss, just to make the day more bearable, even. 

But, you said you wanted us to stay friends. So I did.  

But you ceased all contact with me ever since. 

Are you mad at me? Are you afraid of me? 

At this point, after all this overthinking, anything’s plausible. 

But who knows? Your best friend can’t even mention my name 

without your blood boiling, and I’m writing love letters at the light of 

a sad lamp. 

But hey – it’s college. Anything’s possible in college. So this 

writer will keep writing to his muse. With or without her permission. 
 

 

 
My love,  

 

Love ... Love is a feeling that not many people feel and ap-

preciate. Love is not just about kissing, hugging, walking through 

parks and cafes. Love is when you know you can call him at 3 

o'clock in the morning to tell him that you are not well and you know 

that he will not shut you up,  he will sit until morning to calm down 

or get up from bed and he will come no matter what the weather, will 

go up in the taxi and come to take you in his arms, drink tea to calm 

you and fall asleep in his arms. Love is when he even knows you've 

done nonsense and that he should argue and be upset, he gives up the 

pride and he pick you up when you don’t face it anymore, if it fails 

he take a seat with you he takes you by the hand and you will raise 

together. He loves you when he knows you are a disaster in the 

kitchen but he wants to make pancakes together, at least he is sure 

you will be ok when  he's around and you'll have fun. When he 

comes out with friends he does not let you at home, he shows you 
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proud that you are with him and not someone else. He supports you 

even if you annoy him, he don’t leave, he takes you in his arms and 

kisses you forehead until it pass. He loves you when you try to show 

him your defects, and he says, "That's why I'm with you, sucker!" 

When he knows he can cry with you, give up without condemnation, 

you just understand him you help him overcome the situation. 

How you realise that you love him? It’s so easy but in the 

same time so complicated. You love him when you do not go at his 

first mistake but look for a solution together. When you prefer not to 

sleep at night  to spend some hours with him. Also, when you  hardly 

wait to come to school to see for a few hours, even if you do not 

normally like it at school, the place does not matter when he's there. 

You enjoy any time, any break to see it and make sure it's okay. If, 

when you know it outside, you look forward to that message of "I'm 

fine, I'm going to eat and talk after" things are clear, you really love 

him. You don’t ask anything even if it doesn’t answer hours, when 

you see the message you breathe easily with the thought that it is at 

home and that it can no longer suffer anything. 

If you melt and you do not have words when he’s like a 5-

year-old child, it's clear you were in love. This happened with me. It 

was something involuntary, but so beautiful ... I can’t say I regret 

that I fell in love, although I saw love as a weakness and I don’t like 

to show my weaknesses.  It seems like you did something that not 

many can, you melt that glaciar and you managed to fool me. I'm 

thinking about you all the time, to ask if you're ok, if you have not 

cooled, if you ate, if you got home well. I can not wait to end a day 

to see you, take me to your arms and tell me everything will be fine. 

I forget everything when I'm with you, forget even me, leave the 

masks and become me, that sensitive person, so vulnerable ... Yeah, 

I'm vulnerable when I'm with you, but I'm not afraid to show you 

this, I know you would never hurt me. You have shown me too many 

times you care about me and though I am very realistic, when it 

comes to you I prefer to dream and think it will not end too soon. I 

love you so much and I don’t want to end it.  

I know I'm impossible, but all I want from you is not to for-

get one thing, no matter what the situation, you will still be my suck-

er. Take care of yourself until I can do it. 

With love, 



 
 

 

My dear, 

If the sky  rips 

And it rains again 

I want you to know 

That I’m next to you until the end. 

 

You, 

My focus in life 

That I think about forever, 

You always have that hope 

Which burns in that heavy moment. 

 

My love, 

You can replace nature 

A smile like the sun 

And a face like the moon 

This will always be normal to you 

That’s why I still tell you that I love you. 

 

Sometimes I wonder 

If when I grow old, 

You’ll be with me 

Passing me my crunch and pills. 

 

I always had a girl to be envied for, 

You’re the black dot 

On a white canvas, 

You’re the conception 

Of my heart’s missing half 

Which melts when you’re in my arms. 

 

I love you 

For you give me reasons to love 

I would put on scores 

With a glass I would take the sea 

And forever do all of these 

For you. 

Eduard Bișog,  
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     Tu fii penița 

cu care vreau să scriu, 

     Tu fii singurătatea 

în care-aș vrea să fiu, 

     Tu fie-mi umăr 

pe care pot să plâng, 

     Tu fii al meu 

pe care-l port în gând, 

Tu fii lumina 

mereu aprinsă, 

     Tu fii a mea 

dorință interzisă, 

    Tu fii busolă 

când mă rătăcesc, 

     Tu fii ființa 

pe care o iubesc! 

 

Azi spre cer ridic privirea, 

Și-i spun un mare mulțumesc, 

Căci cunoscut-am fericirea 

De când pe tine te iubesc. 

Prin vorba-ți dulce, glasul blând, 

Privirea caldă și duioasă, 

Tu haosul ai potolit 

Și-ai risipit a mea angoasă. 

Eu sunt o întrebare, 

Iar tu răspuns îmi ești. 

Și limită nu are 

Iubirea ce-o nutrești. 

Mihaela Lungu, 
Colegiul Național „Garabet 

Ibrăileanu” Iași, 
prof. Carmen Ilaș 



     I 



 
 

Azi spre cer îmi ridic privirea, 

Și-i spun un mare mulțumesc, 

Căci cunoscut-am nemurirea 

De când pe tine te iubesc! 

 

 
14 februarie, acolo unde sufletul devine ființă 

 

Zenit al existenței mele, 

 

Într-o dimineață posacă de februarie am simțit să îți scriu și 

nu din nevoia imperativ fiziologică generată de cadrul de marmură 

rece, impersonală, care domină exteriorul introvertit, ci din dorința 

de a sta la o șuetă cu sufletul tău. Poate că această scrisoare va deve-

ni, în timp, prologul poveștii noastre de dragoste, fără a mai fi nevoie 

să rog pe altcineva să îl scrie. 

De câteva zile și mai multe nopți mă simt tot mai aproape de 

tine, chiar dacă prezența ta fizică lipsește cu desăvârșire. Te-am 

asimilat atât de minuțios în corespondența lăuntrică a trupului meu, 

încât am început să te proiectez în fiece lucru, senzație sau de-

pendență care îmi intersectează existența. Cred că ai devenit deja mai 

mult decât o efemeră umbră a inimii mele, te-ai metamorfozat ab-

solut în oricare dintre dimensiunile ei. 

Uite, acum câteva clipe, când îmi preparam ceaiul de floare 

de cireș, mi-a venit în minte episodul fugar al acelei dimineți de mai 

din grădina casei de la Văratic. În ce voluptate aproape vulgară ne 

delectam cu apetisantele cireșe de mai, degustate la poalele copacului 

atât de bătrân, încât e posibil să îi fi ținut umbră și amorezatei Vero-

nica Micle. Dar ce necugetat din partea mea să aduc pe scena unei 
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dimineți riguroase, bine înrădăcinată în cursul firesc al zilei, un actor 

care se topește pe picioare, la propriu. 

De altfel, și sunetul asurzitor al ploii de aseară mi te-a adus 

lângă mine într-un mod cu totul neobișnuit. Îmi imaginam cum, 

îndărătul cortinii formate din picurii de ploaie, cânta un Stradivarius 

pantagruelic, îmblânzit de Chopin. Cerul era încorsetat în mii de 

partituri sățioase, de necontestat. Ploua. Ploua cu noi peste harta 

sufletelor rătăcite, îmbălsămate în ulei de ricin. E linişte. Ploua cu 

mine şi mă răspândeam în mii şi mii de stele care înca  nu s-au 

născut. Asteaptă ! Ploua cu tine deasupra verighetelor mâinilor 

noastre uitate în păcate adânci, fără leac, iar rochia veche din sipetul 

negru simte trei picături din ploaia mea. A început furtuna genunchi-

lor roşi, uitaţi pe perna de rugăciune milenară. 

După ce ploaia s-a sfârșit, am deschis larg fereastra și m-a 

izbit mirosul inconfundabil al nopții jilave. M-am cutremurat și m-

am gândit ce miros ar putea avea Omul în toată plenitudinea sa. Ei 

bine, eu cred că sufletul tău are mirosul mării dimineața, atunci când 

aduce la mal toate secretele adunate pe timpul nopții. Ești un mister 

și, în același timp, cea mai clară dovadă a faptului că, oriunde te-ai 

duce, tot acasă - la mal - este locul marilor liniști. 

Oh, am de gând să închei această scrisoare prin a-ți mărturisi 

cu franchețe că mă simt euforică, îmbătată de coniacul atemporal, 

care mă învăluie de fiecare dată când îți am timpul aproape. Am 

același sentiment ca atunci când priveam neobosit fotografia din 

prima tinerețe a bunicii. Știi tu, acea fotografie pe care ne-a pre-

zentat-o la prima noastră întâlnire. Nimic frapant, neobişnuit, dar 

abia acum îmi dau seama că în fotografie nu era decât umărul gol al 

vieţii, acela pe care acum câţiva ani te-ai aşezat chiar tu, ţinându-mi 

companie întru fericire. 

Și, așa cum numai o femeie care dansează în vârtejuri ar pu-

tea, mă voi subscrie chiar acum rotunjimii ceștii de ceai... 

A ta şamancă în amor, S. 

 

 

 



 
 

 
 

Dans sub clar de lună 

„Trezește-te la realitate!” aud deodată, în mijlocul nopții efe-

mere, o șoaptă nesigură, aducându-mă la suprafața conștientului. Abia 

bâjbâind prin întunericul apăsăstor, reușesc în final să găsesc butonul 

de trezire al firii. Vocea abia auzită de urechile mele este captată co-

respunzător până în străfundul ființei sensibile, materializând conștient 

doar reacția de deșteptare a trupului. Sufletul rătăcește deja în perma-

nență, fără a avea nevoie de stimulente. Astfel, ploaia emoțională ce 

tinde să izbucnească în sufletul meu superficial este declanșată de o 

voce auzită în mijlocul razelor translucide ale lunii ce dansează pe 

dușumeaua impecabilă a încăperii familiare în care dorm. 

Cu toate acestea, nu sunt în totalitate sigură dacă sunt 

învăluită în solitudine în încăperea arhicunoscută ce îmi găzduiește 

existența: sunt aici, nevăzută și neștiută de nimeni, trezită pur și sim-

plu de o voce din creierul meu contemplativ. Acel al șaselea simț, 

acea intuiție pe care o posed în calitatea mea de ființă rațională mă 

îndeamnă să pun la îndoială singurătatea aparentă ce mă împresoară. 

Discernământul și noțiunile teoretice impregnate în structura mea 

socială sunt de părere că îmi fac griji degeaba, că inima mea bate 

precipitat și anxios în van, că nu pot întâlni, conștient, nicio altă 

esență paralelă cu spiritul meu stabil, apartenent al unui domiciliu 

sigur. Deci, sunt sigură, sau ar trebui să fiu, de nebunia ce îmi 

învăluie angoasa cauzată de o simplă voce a unui vis ce m-a deșteptat 

în mijlocul nopții. 

Deodată, privind ca pentru prima oară la razele fluide ale lunii 

argintii, trupul meu se ridică din așternuturile ce îl acoperă, dând glas 

unui ritm necuvântător ce mă posedă. Mâinile se mișcă ușor, conco-

mitent cu deplasarea abia perceptibilă a picioarelor. Membrele, până 

Oana-Elena Prodan,  
clasa a XII-a, Colegiul Național 

„Garabet Ibrăileanu” Iaşi 
prof. Daniela Busuioc 



     II 



 

acum înțepenite, caută să se dezmorțească, îndeajuns pentru a susține 

ritualul tribal al nopții încă tinere ce se îndesește în întunecime. 

Treptat, simt cum sufletul se separă de trup. Păcatul pecetluit 

în întuneric este, astfel, la marginea preludiului. Cumva, știu că fac 

ceea ce trebuie – lăsându-mi trupul natural, încă proaspăt, să se des-

fete în ritmicitatea impusă de lună. Simt în toate celulele ce mă com-

pun durerea asiduă, ignorată în lumina superficială a zilei, a întregii 

existențe. Naturalețea ce îmi dirijează picioarele în fața audienței 

sincere, fantastice și chiar încurajatoare a aștrilor mă face să 

conștientizez în sfârșit placiditatea ce îmi dictează existența în rutina 

zilnică: obligația de a mă purta ca și cum chiar sunt stabilă în decizii, 

de a întreprinde constant aceleași obiceiuri ce stau la baza unei exis-

tențe cizelate și proiectate pe termen lung, ideea de conformare la 

normele impuse de mediul de care sunt legată în sine. Astfel, ajung 

să dansez pe un ritm mai alert, nervos, broboanele de transpirație 

alunecând pe chipul meu îmbăiat în lumina lunii. Strigătul meu este 

mut, vocea din vis nemaicontând deloc: tot ceea ce are relevanță 

acum, în prezentul dat, în realitatea eului meu lăuntric, este frustrarea 

provocată de incapacitatea de a lăsa instinctul primar să-și urmeze 

cursul. Mai mult, însemnătatea falsității ce ne leagă unii de alții pen-

tru a palpa acel ego fragil mă zbuciumă puternic, îmi face întregul 

trup să sară spre lumină, prăbușindu-se într-o eventualitate. Sunt 

lipsită de orice echilibru. 

Oficial, zac. Sunt doborâtă de propriul eu, de solitudinea as-

cunsă de disimulare și manipulare, pe care eu am ales conștient să le 

mânuiesc dibace, ca un adevărat ventriloc. Cu alte cuvinte, sunt de-

gradată chiar de rațiunea ce suprimă firea naturii mele creatoare, ce 

disipă orice urmă de autenticitate, ce mă transformă pe mine în socie-

tate, în iluziile ei. La o adică, asta se întâmplă cu omul de rând, nu? 

Aceasta este condiția deplorabilă a individului superficial ce crede cu 

toată ființa sa în puterile supra-omului. Ne scufundăm în apa în care 

am învățat să înotăm, fără ca măcar să atingem esența ce implică 

necesități spirituale. 

Tocmai din cauza temerii permanente de deschidere, ne 

tăiem atât propriile aripi, cât și pe ale celorlalți. La lumina zilei, nu 

avem timpul necesar să privim toate aceste frustrări interioare speci-

fice ființei umane. Totuși, obscuritatea nopții, singurătatea transmisă 

de incapacitatea de a discerne forme și linii sigure, ne face, pe fie-



 
 

care, să căutăm iubirea arhinecesară descoperirii fericirii. Dansul în 

mijlocul lunii, dansul purtat de un corp sfrijit într-o încăpere oare-

care, dansul ce caută să se lege de vocea ce m-a trezit din somn, mă 

face pur și simplu să conștientizez că rațiunea invocată în primă ins-

tanță se înșeală: am fost trezită de o ființă străină de conștiința mea. 

M-am debarasat de trup, suficient pentru a fi capabilă să eliberez 

învelișul invizibil la lumină. 

Așa că știu sigur acum întregul adevăr: tu, un anumit tu, ori-

care tu, doar tu, m-ai adus cu picioarele pe pământ. Și tu, ființa ta, 

întâmplarea constituită de apariția ta, mă face să îmi doresc din ce în 

ce mai arzător să te găsesc în întunericul ce mă împresoară. Nu te 

cunosc. Nu știu ce ritm abordează trupul tău când dansează pe ritmul 

lunii, nu știu cât de profund te holbezi la soarele ce tinde să ne or-

bească pe de-a-ntregul, nu am nicio idee ce visezi când mă trezești pe 

mine din propriul univers inconștient. 

Cu toate acestea, știu că te iubesc. Te ador. Te stimez. Mă ri-

dic de la pământ chiar, pentru tine și din cauza ta! Nu știu nimic despre 

tine, dar instinctul îmi dictează să te îmbrățișez în necunoștință de 

cauză. M-ai iluminat: deșteptându-mă prin visul tău, m-ai legat de o 

realitate specifică doar ție. Aducându-mă aici, deodată, în centrul lunii, 

în interiorul razelor propagate în întuneric, mă faci să visez la la lumi-

na fisurată ce mă va înbăia temeinic în momentul în care te voi găsi. 

Chemarea către tine mă face să răzbesc căderea precedentă, mă face să 

aduc la suprafață  nevoia de a fi iubită și de a dărui, la rându-mi, dra-

gostea necesară unei ființe umane ce îmi seamănă în alcătuire. 

Te iubesc, te stimez, tocmai pentru că ești proiecția mea 

iluzorie. Tocmai pentru că ești real, dar ascuns în întuneric: lumina 

m-ar lăsa să-ți pătrund aspectul aparent, însă obscuritatea e responsa-

bilă de iubirea pe care ți-o port. Noaptea în care tu ai ales inconștient 

să mă faci să dansez e invitația la vals ce va spori necesitatea mea de 

a mă autodescoperi prin tine. 

Prin oricine. Ești un necunoscut, un străin, dar un suflet 

rătăcitor ce m-a invocat. Mi-ai adus aminte că nu sunt singură. M-ai 

făcut să dansez. Acum îmi unduiesc corpul în ritmul respirației tale 

sacadate, adormite și chiar amorțite.  

Te ador. Ființă compusă din carne, ce poate exista în variantă 

multiplă – poți fi un eu, sau două euri, sau chiar o constelație formată 

din euri adunate împreună, menite să mă capteze și pe mine în com-



 

ponența astrală a unui nou însemn ceresc ce va dăinui etern într-un 

univers efemer. Te voi căuta în întuneric. Pentru a te aduce la lumină. 

Pentru a mă aduce la lumină prin tine. Te voi căuta, alegând diverse 

forme ale tale, până o voi găsi pe cea cu adevărat potrivită. Voi dansa 

singură în mijlocul nopții, până când răsăritul mă va face din nou să 

mă conformez la stadiile clare, perceptibile în lumina zilei. 

Astfel, dansul se încheie pentru noaptea aceasta. Trupul simte 

că acum poate dormi, întorcându-se ușor la moliciunea așternuturilor 

și căutându-te într-o lume diferită de cea în care tocmai am susținut o 

performanță. Te voi căuta, pur și simplu, amorul meu distrus. 

Dar voi rămâne aici, dansând între realitate și vis pentru o 

viață eternă captată într-o noapte efemeră... 

 

 
Dragul meu, 

 

N-am nevoie de tine să îmi încălzești nopțile reci de iarnă. 

Sau, mă rog, poate că am nevoie și atunci. Dar nu despre asta este 

vorba. Te vreau aici fix când îți dau impresia că nu ai cu ce să mă 

ajuți. Fiindcă atunci o strângere de mână ar însemna totul. 

Mi-e dor de tine în nopțile de nesomn, dar și mai dor îmi e 

dimineața, la 8, când oamenii se calcă în picioare să ajungă unde vor. 

Aș pune stop la tot și m-aș opri în mijlocul străzii să te sărut. Da, 

probabil ne-ar înjura câțiva, dar ce mai contează? 

Am nevoie de tine când aș vrea să vorbesc cu cineva despre 

lucruri serioare, dar mai tare îți simt lipsa atunci când sunt obligată 

să discut banalități cu oamenii pe care nu îi plac. De fapt, nici nu 

prea contează ce vorbim atâta timp cât îți aud vocea. Și parcă nu e 

mereu suficient un telefon, deși da, tu ești singurul care poate trimite 

îmbrățișări prin sms-uri.  

Lorena Honceru,  
clasa a XI-a, Colegiul Național 

„Garabet Ibrăileanu” Iași,  
prof. Carmen Ilaș 



 
 

E drept, vreau să fii lângă mine când mi-e greu, dar la fel de 

mult te vreau când sunt fericită, atunci când îmi vine să sar în sus de 

bucurie și totul merge minunat.  

Așa că dă-mi voie să te intreb ceva: Când o să-mi devii ru-

tină...?  

Cu dor,  

 Lorena 

 

 
 

14.02.2018 

                                                                                                               

Brașov 

Draga mea Andrada, 

Ambii suntem conştienţi de faptul că dragostea este cel mai 

puternic şi mai intens sentiment ce "pătrunde" inima unui om. Iţi 

scriu această destăinuire reluată a sentimentelor mele ca să-ți de-

monstrez încă o dată cât de mult te iubesc și apreciez orice zâmbet, 

orice gest înduioșător și orice lacrimă pe care ai îndepărtat-o cu sco-

pul de a fi împreună. 

Povestea noastră de dragoste își are incipitul pe băncile fa-

cultății, te-am remarcat, dar din prima clipă când ai intrat și mi-ai 

oferit o flacără feerică din care se consuma inima mea pe parcursul 

încercărilor de a te cuceri. Aveai un chip pătrunzator: zâmbetul se 

combina indubitabil cu orice ținută pe care o purtai, ochii ca "două 

mărgele" ce licăreau o pasiune frenetică lăsând prada oricărui bărbat 

ce te privea. 

Imi amintesc cu precizie cum m-am apropiat de tine incercând 

să te surprind cu șiretlicurile și gesturile specific bărbătești, pentru a 

reuși să te impresionez. Au trecut multe zile și multe luni până când 
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am putut pătrunde în esența perspectivelor tale cu privire la un viitor 

alături de persoana iubită. Imi amintesc când am ieșit in oraș și te-am 

întrebat "Ce-ai dori să simți atunci când te trezești dimineața alături de 

iubitul tau?" Iar tu, cu o gesticulație tandră a ochilor mi-ai enumerat 

trei lucruri care m-au frapat și m-au făcut să simt o nevralgie formida-

bilă a tuturor simțurilor umane: Siguranță, Respect, Pasiune. Mi-am 

întipărit ușor in minte afirmația expusă de tine precum că: "Niciun 

lucru măreț din lume nu a fost realizat fără pasiune." 

Mi-a atras atenția ansamblul de emoții și priviri sfredelitoare 

ce le manifestai atunci când comunicam de fiecare dată. La început te 

priveam cu o lentoare consternată a minții mele ce încerca să de-

slușească ego-ul personalității tale lăuntrice. M-au surprins, în 

special, agerimea și energia pozitivă de care te bucurai nu numai tu, 

ci și persoanele din jurul tău, deoarece aveai o capacitate inedită de a 

răspândi ceea ce simți. Am fost ușor perplex și cuprins de o nostalgie 

perpetuă atunci când ai plecat pentru un an în Marea Britanie ca să-ți 

perfecționezi studiile însă, disponibilitatea și spiritul tău de a 

răspunde la apelurile pe care ți le trimiteam și mesajele care aveau un 

aer gasant sunt de nedescris. 

In sufletul meu oscila acea neliniște cum că ți-ai găsit o altă 

persoană care ți-ar putea oferi lucruri și îngădui promisiuni ce eu nu 

le posed la momentul dat, sau că ai putea să rămâi în Marea Britanie 

pentru totdeauna; toate aceste gânduri mă bulversau, iar odată ce te-

ai întors acasă și mi-ai oferit acea îmbrățișare epatantă, pesimismul 

persistent din interior s-a spulberat totalmente. 

Ne cunoaștem de aproximativ nouă ani și potrivit expe-

riențelor și trăirilor din viața noastră comună, pot spune că ești o 

femeie specială prin toate lucrurile pe care le săvârșești într-o pleni-

tudine formidabilă. Am realizat această călătorie în Brașov deoarece 

consider că este lăcașul unde dragostea amplifică sentimentele a 

două persoane îndrăgostite și încă un memento este faptul că poves-

tea noastră a luat naștere odată cu Ziua îndrăgostiților. Sper să găsești 

această scrisoare pe comoda din camera hotelului, iar cu această oca-

zie specială, te invit diseară în oraș pentru a lua cina împreună și a 

profita de atmosfera perfectă a Brașovului. 

Al tău, 

Eugen 

 



 
 

 
 

De-ar exista un mod subtil de a aduce vorba de ceea ce voi 

scrie aici, crede-mă că l-aș folosi. Dar așa, voi începe cu un lucru 

care nu-mi dă pace de la primul sărut încoace: 

 Există șansa ca noi să ne întoarcem la ceea ce am fost odată? 

 Nu, nu mă refer la iarna primului sărut. Mă refer la orice alt-

ceva. Orice moment în care viața mea era diferită de cea de acum. 

Orice sezon în care mă simțeam euforic cu totul, nu neutru, ca acum. 

Orice an în care nu mă preocupa umezeala propriilor buze. 

 ...și acum presupun că e momentul în care mărturisesc că 

„fabula nu se referă doar la tine!” În fond, ar fi trebuit să folosesc 

pluralul. 

 Dar nu pot. Căci asta ar însemna generalizare. Iar clipa în 

care voi generaliza o iubire va fi clipa în care voi muri. Și nu vreau 

să dau nume, căci sunt egoist, și vreau doar ca noi să știm că voi m-

ați iubit odată. Cred că ați aproba, de ați citi… 

 Poftim? Ce sens au toate astea, mă-ntrebi? Nu știu. Cred că 

doar mi-e dor. Da, asta este o scuză bună. 

 Poftim? Să zic adevărul? 

 …inspir. 

 Expir. 

 Mă înec. 

 Aimée, tu nu o să citești vreodată ceea ce eu scriu aici. Gân-

durile mele îți dau voce și inima mea e ceea care dictează modul în 

care arăți. Pentru că tu nu exiști. Ești un concept pe care l-am adoptat 

din nevoia de a nu înnebuni, în principal – „femeia ideală”. De ce? 

 Pentru că în sezonul Crăciunului, Anului Nou și al Sfântului 

Valentin mă regăsesc simțindu-mă singur. Nu că aș fi fost singur 

propriu-zis, am iubit o fată care a semnat contractul de separare cu 
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cinci zile înaintea începutului noului an. Dar așa mă simt. Pentru că 

trecutul meu amoros nu a stat sub semnul solitudinii. 

 Andreea, cea pentru care-am scris prima scrisoare de iubire – 

cu șuvițele ei aurii și natura demonică. Oricât de mult a durut, ea nu 

m-a făcut să mă simt singur. 

 Caterina, geniul bipolar pe care l-am privit pietrificat în timp 

ce se oferea trup și suflet pe scenă, fata pe care am sărutat-o pe acel 

pod din acel parc…cu care încă mai vorbesc, de altfel (mă refer la 

pod). 

 Teodora, domnița care mi-a dat speranța aspirațiilor înalte în 

industria dragostei, cea pentru care-am vărsat zece pagini plânse. 

Nici ea, nici Cati nu m-au făcut să mă simt singur. 

 Ioana cu accentul ei britanic, Alexandra și perfecțiunea sa, 

Elisa, cea la care mă gândesc când aud „Suceava”!... 

 „Andra, Iulia, Renata, Ștefana, ce e cu toate astea? De ce le 

enumeri pe toate? Ce e cu tine?” 

 Încă mă gândesc dacă le-am iubit, în adevăratul sens al cu-

vântului. Dacă știu ce e iubirea. Dacă faptul că am zis „te iubesc” nu 

a fost joc de rol. Dacă ele m-au iubit. Dacă le-aș fi putut săruta, pe 

două dintre ele. 

 Mă doare, stiloule! Mă doare, căci pe toate aș fi așezat un 

inel, pentru oricare aș fi devenit cu totul loial, pe fiecare le-am adorat 

la nebunie! Și acum… 

 Nu mă deranjează faptul că sunt singur. Surprinzător, nu mă 

gândesc la asta când privesc tavanul nocturn, luminat de mii de becu-

ri economice. Am și respins două domnișoare, din păcate. 

 Pentru că le-aș fi rănit. Pentru că sunt prea cinic pentru a mai 

merita ceva inocent. Stabil. Pentru că sunt în largul meu doar în 

aventuri și-n escapade, și pentru că acum am despre ce să scriu. 

 Dar, chiar dacă nu mă crezi, doresc pe cineva pentru care să 

scriu necontenit. Cineva pentru care să plâng și eu. Cineva pentru 

care să le mulțumesc zeilor, chiar dacă mă consider ateu. Cineva 

unic. Cineva de care să nu mă mai satur. Cineva stabil. 

 Conceptul de „femeie ideală” sună familiar? 

 Știu…e imaginația mea, din păcate. Dar poate o să găsesc pe 

cineva care o să-i ia locul. Aș descrie acea fată, dar stiloul meu 

rămâne fără sânge în rezervă. Și nu doresc a-mi ucide iubirea. 

 



 
 

 



 

 


