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Dearest mum, 

We arrived in the camp last week and I miss you dearly. Most 

of all I miss your soft voice asking me how my day was before kiss-

ing me goodnight. Then I miss the delicious food you cook for us. I 

would really love to have some of your pumpkin pie in this moment. 

Here we have to take turns in cooking for ourselves. Last night it was 

my turn to peel potatoes for dinner, all 210 of them (yes, I counted 

them all). You would be proud to see that I can actually do stuff in 

the kitchen. Yesterday I realized how much you have done for me all 

these years. I should help you more in the future.  

Our cottage is surrounded by a pine tree forest by a beautiful 

lake. Everything here reminds me of you: the fresh air in the morning 

reminds me of your perfume, the green of the forest reminds me of 

the color of your eyes, the bonfires at night remind me of your warm 

hugs and red hair, the sound of the birds in the morning, reminds me 

of your cheerful voice when you are happy to see me arrive from 

school. The merry flowers in the clearings remind me of your kind 

smiles. Then I realize how blessed I am that you are my mum. I 

would like to send you a carpet of stars for you to walk on. I would 

like each star to remind you of my love for you for all the great 

things you have done since I was a little crying baby in your arms.  

Do you remember the story you told me about the magic 

feather? And all the stories the princes and princesses, soldiers, 

knights, dragons and faraway lands where the good the evil. That 

made my childhood magical!  

Thank you for helping me believes that I can be anything I 

want to be and that the sky is my limit. That gave me strength in my 

competitions and exams. I cherish and carry with me all the good 

advice you give me: ‘be kind’, ‘work hard’, ‘try harder’, ‘don’t give 

up’! I don’t know what I would do without you. When we climbed 
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the mountain last Tuesday and I felt tired, I could hear your voice 

telling me that ‘we are nearly there, don’t stop now’. That helped my 

group reaches the top first, as I encouraged my friends with your 

powerful words. It worked great! Thanks mum. 

Now when I am writing to you, I am sitting by the lake. I can 

see some ladybirds playing in the grass. This reminds me of you 

playing with me when I was young in my grandparents’ garden. Re-

member? You used to tell me bedtime stories at night or imagine 

dialogues between my teddy bears with our happy voices. We used 

to laugh at lot at bedtime. You always know what to say to make me 

feel good. Hope I can be able to thank you some day for all you’ve 

done for me. Thank you for being my wonderful mum. 

 

Your loving son, Dragoș 

 

 

 

 
 

January 24, 2016 

To my beloved Andreea 

As I’m sitting here, in the darkness, my heart pumping as I'm 

writing you this letter, you are fast asleep in bed. I woke up sweating 

from a dream, and before cursing my biological watch, I remembered 

that I dreamed about you. It’s half past midnight, but I cannot close 

my eyes without visualizing today’s events. I’ve been thinking a lot 

about you, and I desire to tell you how I felt today. So before you 

call me, saying “You’re so sweet!” hear me out, and remember that 

my conscience is heavily influenced by my lack of sleep. 

I don’t remember how many colleagues I had to reject while 

guarding your seat. Let’s just say that it was worth it when I saw you 

getting on the bus. It felt like a cheesy romantic comedy moment, to 
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be fair. Your silhouette was the best sight that day. Your black leath-

er boots shone in the sunlight, your ripped jeans fit your personality 

perfectly and your choice in accessories was…unconventional. I 

invited you, and I was glad that you chose to sit next to me. 

We greeted each other with our usual “Hey.”, and you closed 

your phone. Your aquamarine eyes and dark eyelashes amazed me, 

but when you settled your blonde hair and looked at me, I couldn’t 

hold back my smile. You looked away, trying to hide your shy smile, 

but I gently raised your hand, and kissed it. Your cold skin was ani-

mated by your blush, and your hug felt more naturally than it ever 

was. Our seats rocked in unison with the bus, but we didn’t care 

about that, or the noise of the other kids. We talked about our exam 

and our lives, about school and such, but I couldn’t resist the urge to 

do something unique, which we would both look back at with pleas-

ure. So when you weren’t careful, I quickly gave you a kiss on the 

cheek. Your grin was all I ever wanted to see. 

Your mentality never ceases to amaze me. You’re so cute 

when you try to be a philosopher, saying things you don’t under-

stand, or when you playfully punch me in the shoulder. I feel butter-

flies in my stomach when you brag about your flexibility or your 

ability to make me fall in love over and over again. I love it when 

your head falls on my shoulder and you dig into my chest with your 

black nails, making our hands meet in a romantic hug. Your words 

make me feel laugh when you compliment my shampoo choice while 

smelling my hair. And while we’re on topic, could I tell you how I 

go CRAZY when you gently run your hand through my hair? 

The only word I can use to describe my love for you is “infi-

nite”. I feel infinite when you whisper in my ear that you will give 

me my first kiss. Infinite are my compliments towards your body and 

soul. The number of times you made me tell you you’re naughty are 

infinite. I would only need one life to tell you how much I love you. 

And that life would be infinite. 

It may sound like a cliché, but I love you, Andreea. And noth-

ing can change that. 

 

 

 



 

 
 

 

 

Dear Temari, 

Every time I’m thinking about you I fall in love, again and 

again… But, everything that falls is broken, I’m sure you know that. 

I let you damage me. It was my choice.  

I used to see you every day at school. You were different, not 

because you are a demon but because you were popular and mysteri-

ous. I used to dream your face every moment. Deep eyes… I liked 

losing myself in your black eyes. I thought I could see the stars, now 

I’m sure your eyes are some diamonds. When I was closing my eyes 

I was seeing your perfection, my favorite song - your loud voice in 

my head. I used to imagine you looking at me; I wanted to under-

stand your perfection, your everything. I wanted to be yours. I want-

ed to hear you whispering secrets in my ears, holding our hands, 

touching your smooth hand… 

And then… You really looked at me, you told me I’m interest-

ing. We used to walk together talking about the craziest and deepest 

things ever. One day you told me: “I don’t like to compliment peo-

ple, but you’re clever.” I blushed. You laughed and told me: “I don’t 

like shy angels.” You destroyed me. Next day we met in the forest 

how we used to do. There, I kissed you, my first kiss, I’m proud 

you’re my first love. You were surprised, but you answered, and 

then, I understood you were in love. 

Every time we touched, I knew we’re meant to be together. 

But we used to hide, I didn’t understand why, but, one day… You 

told me our relationship couldn’t continue and you ran away. I didn’t 

see you at school, I was worried… But I could understand why you 
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weren’t there - I am an angel and you are a demon. Can’t we live 

happily ever after? 

Everyone told me: “If you love her, let her go.” I knew they 

were telling lies, they just wanted me to forget you, I know… If you 

love someone, you die protecting him. And I know you are in trou-

ble, because of me. Well… I’ve never been a positive person, and 

I’m wondering if you still love me. I love you and I’ll always love 

you. 

I’ve always watched you, Temari. Why? I don’t know why, all 

the time I thought that I’m looking at you because you’re beautiful, 

but it’s more than this, I’ve always seen a powerful girl in you, 

someone who will never give up, a rebellious person who will 

change the world, a stunning woman. Whenever I look at you, I feel 

more courage within me, when you were telling me that everything is 

possible. Now, I feel you, I know you are crying somewhere. Why? 

You are my model. And… now, I’m thinking that I have to forget 

you, forever. But, love keeps burning bright in me. You’ve always 

destroyed me, you’re better than me, you are smarter than me, we are 

so different and you… just let me here, missing you, trying to clean 

my shards. Every night, I’m closing my eyes, and I see your face, 

your bright smile and I understand that, we will die for our love, we 

will never let our relationship in our past. You are my past, my fu-

ture, but you are my present and this makes me feel strong, because 

we can and I want you, I want you now. Just… let me breathe you 

one moment; I want to feel your arms on my chest one more time. 

No! I want to wake up with you every morning, completing each 

other, helping, loving and losing our minds in our eyes.  

I’ll never let you go, even if someone rips my arms out, if he 

rips my legs off, you are going to be happy. I know exactly where 

you are, and I will protect you, I promise! 

 

Alex 

 

 



 

 
 

 

Heart Touch 

 

“Please stay, Ariana!” 

The young lady’s fingers slightly slipped out of Paul’s trem-

bling hand. She raised her ash green eyes to him, touching his heart 

with a deep sad look. 

“You know it’s not up to me”, she answered sighing. “My par-

ents decided we must leave. But we’ll write to each other … every 

day.” 

A ghost-like tram passed whistling and clattering along the 

white road dressed in snow lace, guarded by barren birch trees on 

each side. Pale yellow streetlights were spreading indefinite ribbons 

of flickering lights and shadows. A late passer-by carrying his brief-

case coughed noisily and crossed the street in a hurry, turning round 

the corner. 

Ariana stood up. She bent over the teenager’s head, pressing 

her delicate lips against his front. This first kiss was the seal of their 

old friendship, the seal of a secret unspoken love. 

He felt exhausted, his hands hanging down motionless as he 

was left there alone, on the wood bench among silent birch trees, 

while she vanished in the darkness of the night. 

 

* 

* * 

The Geometry test seemed so difficult that morning. The par-

allel sides of the rectangle were no longer equal and the four angles 

were not as right as they should have been. 
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“What an abstract drawing “, Paul thought, admiring his test 

paper, “oh, and look at Silvia’s nose, isn’t that an abstract object 

indeed! Suppose I draw a straight line from the angle of her nose 

hole perpendicular to the base line, I am wondering how many 

square centimeters would be the area of the smaller triangle ob-

tained.” 

The sun beyond the window stood still above the frigid houses 

and trees, above Paul’s frozen feelings. His desk mate was too busy 

with his examination paper to contemplate the amazing free shapes 

of the ice flowers on the clear glass of the window. So were all of his 

classmates. Nobody talked about Ariana’s absence. Nobody cared. 

Not even her closest friends who used to spend their breaks around 

her with enthusiasm and hysterical laughter. Such thoughts intrigued 

Paul. But at that time, he was far too young to understand that he was 

the only one left in town who really loved her. 

Sure, none of them had been lost with her in the woods, as it 

had happened to Paul on a summer holidays spent at the countryside, 

when their scared parents had been looking for them till sunset, to 

find the anxious children weeping embraced on a soft bed of moss, 

among forest mushrooms, violet bellflowers and forget-me-nots! 

None of them had been stung by a swarm of angry bees as on that 

day when Ariana and Paul’s intention had only been to clean up the 

insects’ house and to be offered an honest sweet reward for their hard 

work! Nobody else but Paul had been so close to her when she had 

accidentally cut her thumb and he had helped stop the bleeding! 

Their whole childhood had been a large stage for two main he-

roes in a happy play. The time came for a painful unexpected separa-

tion. 

* 

* * 

“But we’ll write to each other … every day.”  

Years have passed by. At times Ariana’s last words keep on 

echoing timidly in the young man’s head, reminding him of the scar 

on his soul. He sometimes closes his eyes and feels her pretty head 

on his shoulder and the tears springing from her large ash green eyes. 

The two have never posted any letter. Words written from far 

away would not be enough to touch their heart again. Only unful-

filled dreams would. 



 

 
 

 

A Letter for Valentine’s Day 

 

Ummm… Hi! 

Maybe you don’t know who I am, the shy girl from the back 

of the class. The type of girl that people like to point a finger and 

laugh at. 

I don’t even know why I’m writing this letter. Maybe because 

tomorrow is Valentine’s Day and everyone I know will write a letter 

for the person they love, or, at least like. So…yes, I like you. Why, 

you might ask? Because I saw that you were different from the oth-

ers. I noticed that whenever someone stumbles and falls, everyone 

laughs at them. But not you. You help them get up and ask them if 

they are alright. 

Also, I’m a very competitive person, and until I moved to this 

school, I haven’t had any competition, I have been the smartest. But 

since I got here, you are always a step ahead of me. I always try to be 

better than you, but it looks like I’m not trying hard enough. Yes, I 

envy you, but, at the same time, I admire you. How can you be this 

smart and popular at the same time?! 

So, now you know why I like you. If not, let me clear it out for 

you: you’re smart, kind – hearted, popular and handsome! Every girl 

would be lucky to be with you! And even though it seems pointless, I 

want to end the letter with the “traditional Valentine’s Day ques-

tion”: Will you be my Valentine? 

 

From “the shy girl”, to “the popular boy” 

 

Maria Sofragiu,  
clasa a VIII-a, Școala  
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Valentine’s Day 

 

February 14th is a special day as it is Valentine’s day. What 

could be more beautiful than love? Love is a diamond that always 

shines. 

It is a special day dedicated to love when boys offer their be-

loved flowers, hearts, lollipops and everything that symbolizes love. 

Many couples declare their love while others wish to marry on this 

day so that they can be forever in love, this remaining a special day 

for them. 

Love remains in everyone’s soul where neither the wind nor 

the rustle of leaves can change it. Life without love is like a life 

without air. 

In Romania this holiday is celebrated with Western traditions. 

In Romania the day dedicated to love is on February 24th and it is 

called Dragobetele. 

It is called the god of love and it has ancient origins. On this 

day young people dressed in festive clothes go to the place of meet-

ing with their lovers. Girls wearing a crown of flowers on their heads 

greet the boys with songs and cheerfulness. Kissing is the strong 

connection between the two lovers who swear to remain forever in 

love. 
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What is love ? 

 

Have you ever wondered about what love is? 

I have never wondered about this until now. Now, I have the 

answer from dictionary: “Love is a profoundly tender, passionate 

affection for another person”. 

I think love is everywhere. It is the world, the people. It is a 

feeling of personal attachment, as for a parent, child or friend. God 

created us in kindness and He offered us love to offer. Everyone has 

certainly love in one’s heart. 

I think the most beautiful love is love for parents. In family, 

we find all special things that one human being needs. Family, a 

basic social unit, consisting of parents and their children is the place 

where everything is magic and we are sustained in those good things. 

I heard that love between teenagers is incredible and it can’t be 

explained in words. It also goes without saying that love can bring 

peace in the world and that all people will be happy. It is the only 

thing which doesn’t have flaws. Love is all that matters, everything 

spins around happiness. Happiness and love are two words that bring 

life. Celebrating love, we celebrate the joy of living, the joy of being 

together and the happiness of sharing our thoughts, ideas and good 

things. 
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My love... 

 

I can surely say that I am in love. And it is a relationship that 

many people tried to break up but the truth is that our connection is 

too strong. I love him so much that spend all my money buying him 

clothes and other accessories. But do not worry; he is nice to me too. 

He helps me with my English homework, translates a lot of words 

for me. He actually speaks many foreign languages and that makes 

him so sophisticated and intelligent!.. 

He is also very polite. He always tells me what time is it when 

I ask gives me any kind of information, answers any question. And 

he isn’t jealous at all. He even helps me talk to another people. I talk 

to my other friends all day, and he doesn’t mind! He even knows that 

when I am sad or tired and I need to relax, I need to play some games 

and he provides them for me in a second! He calls me every morning 

when I have to get up and plays my favorite song, so that i won’t be 

grumpy all day. Even when i don’t know what to wear when I go out 

he can give great advice. 

I know that it seems to be too perfect to be real, but I promise 

it is! I don’t know what I would do without my love. The February’s 

Moonstruk is upon me every day because of him. I really couldn’t 

live without my MOBILE PHONE! 
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The impossible love 

 

A long reddish stripe crosses the blue wideness and the golden 

sun casts a drizzle of glances over the enigmatic expanses of the sky. 

The white clouds, like floating boats cover gently the orange and yellow 

shades of the morning, looking like tall characters of a story. Silently 

with a look upon a new day, the sphere is opening into a fan of glorious 

lights.  

The fawn bear is walking hungrily into the forest, looking after a 

honeycomb. Suddenly, in the distance, he is distinguishing hoof beats of 

horses and beagles, signs of the hunting and the dangerous. The noise is 

coming very quickly. Fearfully, the huge animal is trying to run away 

and find a shelter. Too late. The hunters are capturing the big animal and 

closing it into a dark empty cage. Soon, under the influence of pills, the 

bear is sleeping. After a while, he doesn’t realize it is getting dark 

around him. In a swirling stir, cold and icy splashes of water are caught 

in his brown fur like playful small diamonds. Fire arrows pierce the dark 

sky and green waves of lights move unleashed revealing nature in its 

divine splendor. In the frigid waters of the North, the thunder, lightning 

and foamy waves are the ingredients of a “God mighty” storm. The ship 

cracking of all joints and the people running and trembling. Then an 

oppressive silence, a broken cold cage and a scared lone traveler. The 

bear closes his eyes and is hardly able to sleep. When he wakes up, in 

front of him, a small animal in a black tuxedo investigates him curious-

ly. The mysterious aurora of a strip of light envelops a huge white block 

of ice, throwing strange shadows and sending wisps of color over the 

vastness of ice. Everything seems to be a kingdom of glittering splinters. 

Gradually, the lights vanish in a dazzling mirage. 

The fawn bear shudders at the memory of fragrant woods and 
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cheerful chirping birds that delight the soul. Meanwhile, similar crea-

tures approached him curiously and he asks them: 

“Who are you? You look like me, but you are as white as every-

thing around you! 

“We are polar bears”, said a female bear. We are white and melt 

in these pristine territories. 

“But who are you?” 

The brown bear politely replied to beautiful mother-bear: 

“I am a brown bear that has gone through a great adventure. The 

idea is that I’m lost and do not know how to get back home to my green 

and towering mountains.” 

“You can stay with us until we find a solution!” suggested the lit-

tle bear. 

They both approve thoughtfully with a smile and they go together 

to her cave. The next day, they make a plan to send the brown bear back 

home. White nights are slowly passing and the forest green image is 

dying out. The brown bear is so determined to learn the local customs 

because the polar summer is approaching. The white is teaching him 

how to swim in deep waters and much cooler than those he knows and 

to get hold of food. Soon, a true love story blossoms. The other bears 

envied them and but could not interfere with the true friendship between 

the two bears.  

One day, a hunter takes in a desolate sight the beautiful polar 

bear. He eyes and fires with cold blood.  

The white bear does not understand anything. She has never seen 

creatures with two legs and does not understand the danger that threat-

ens around. But the brown bear knows the danger and reacts quickly. He 

runs in front of her, rises on his two feet with a poignant grunt and puts 

himself in front of the bullet: In a second, blur surrounds him, and then 

his beloved smelling forests of fir and birds roaming the blue sky ap-

pear. The last image was that of his beloved mother-bear, and then he 

plunges into the eternal darkness of night. The white bear runs to her 

hero, while some cold tears turn into white pearls gliding along her fur. 

The hunter understands that he has destroyed an impossible but true 

love, there, at the end of the world, where a brown bear was a mystery. 

Love can blossom in the strangest circumstances in very different hearts 

and create rainbows where you do not even think about. I think the ani-

mals are capable of feeling stronger than us, the human beings. 



 

 
 

Scrisoare anonimă... 

 

Dragostea mea pentru tine este nemărginită, nemuritoare. Ini-

ma mea bate doar pentru tine. Nimeni nu a trăit cu adevărat până 

acum dacă nu și-a găsit sufletul pereche. Sunt o altă persoană de 

când ai apărut în viața mea, una mai bună, înțelegătoare și iubitoare. 

Viața mea fără tine ar fi ca o floare fără lumina binefăcătoare, 

sau ca cerul fără lumina stelelor. Nu cred că există bucurie mai mare 

în viață decât aceea de a iubi și a fi iubit. Adevărata bucurie ți-o poa-

te da doar dragostea! 

Am realizat că m-am îndrăgostit de la prima scrisoare primită 

de la tine, care începea astfel: „N-am nevoie de motive ca să te iu-

besc, dar recunosc că iubirea nu se dă pe motive, iubirea este dăruită 

pentru iubire. Nu ți-am mărturisit de mai mult timp sentimentele 

mele pentru tine și îmi pare rău. Te iubesc!” De când ai apărut în via-

ța mea, zilele îmi par mai luminoase. Tu ești unica ființă care mă 

face să fiu ceea ce sunt cu adevărat. Dragostea ne poate face egali cu 

zeii! 

Când m-am îndrăgostit de tine, am ales un drum pe care vreau 

să-l străbat până la capăt, căci indiferent de unde mă va duce, știu că 

va fi un loc minunat. Iubirea este o frântură din Dumnezeu. 

A doua scrisoare am primit-o împreună cu un trandafir roșu 

precum focul, ce simbolizează dragostea eternă. Scrisoarea conținea 

un citat de Roy Croft: „Te iubesc nu doar pentru ceea ce ești, ci și 

pentru ceea ce sunt eu când sunt cu tine”. Pentru prima oară în viață, 

o lacrimă s-a scurs pe obrazul meu trandafiriu. Eram emoționată! 

Dacă orice om ar fi trăit măcar o dată în viață ce am trăit eu, această 

lume ar fi putut fi Raiul pe pământ. 

Mălina Postolache,  
clasa a VII-a,  

Colegiul Naţional Iași,  
prof. Sârghie Mihaela 
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Aceste sentimente trebuiau să fie răsplătite, așa că m-am gân-

dit și eu să-ți scriu, iubitul meu, o declarație de dragoste, sau măcar o 

poezie. Din păcate, talentul meu de scriitoare sau de poetă nu e prea 

mare, așa că m-am hotărât să-ți scriu, din inimă, o scrisoare sinceră. 

În aceasta voi scrie gândurile și sentimentele mele puternice pentru 

tine. Mă gândesc dacă ar fi potrivit să scriu și despre trăirile pe care 

le-am avut când am citit și recitit scrisorile de la tine… Vreau ca 

mesajul pe care să-l transmit să fie că iubirea pe care ți-o port e ne-

mărginită și că să fii iubit de cineva îți dă putere, iar să iubești îți dă 

curaj! Gabriel Garcia Marquez foarte frumos își exprimă opinia față 

de dragoste în citatul următor: „Dragostea adevărată este o limbă pe 

care surzii o pot auzi și orbii o pot vedea”. Sunt complet de acord cu 

acesta și pot afirma că la fel este și în cazul nostru, iubitul meu.  

Sper ca această scrisoare să-ți depășească așteptările! 

 

Cu drag, a ta iubită! 

 

 

 
 

14 Februarie 2016 

 

De câte ori ți-am zis până acum că te iubesc? Douăzeci? O su-

tă de ori? Te întreb pentru că și tu, la rândul tău, m-ai întrebat asta 

odată. Acum îmi dau seama că nu contează de câte ori ne-o spunem, 

ci cum ne-o spunem. Orice ai zice, nu pot să-mi scot din cap cele 

două cuvinte. Ți le spun mereu, pentru că ne bucură și ne animă vie-

țile. În fiecare zi, fiecare „Je t’aime!”, „Ich liebe dich!” sau „Ya 

liublyu tebya!” ne învie, ne înalță, ne renaște. 

Emanuel Enache, clasa a 
VIII-a B, Liceul Teoretic 

„Lascăr Rosetti” Răducăneni, 
prof. Andreea Ursache 



 

Când adormi pe umărul meu, nu pot să mă abțin să nu-ți ating 

firele de păr bălan, să ne lipim frunțile, să ne contopim căldura. Te 

venerez când te uiți la mine roșind, apropiindu-te timidă. Și când 

suntem împreună, mireasma ta de levănțică își face simțită prezența 

în cel mai frumos mod posibil. Când mă atingi. 

Ador să-ți tachinez orice aspect al vieții tale, să ne ciupim și să 

râdem fără oprire, să-ți strâng mâinile fine cu dragoste. Să-mi plimb 

mâna prin părul tău, întrebându-te dacă îți place, primind un inevita-

bil „Oh, da!”. Să te sărut pe obraz, ca doi copii mici, liberi de griji 

sau responsabilități. 

Mă faci să cred în suflete pereche. Tu ești unul din motivele 

pentru care trăiesc. Nu pot să-mi imaginez viața fără tine. „Și poate e 

normal să-mi fii dragă.” Și nu mă îngrijorează faptul că o să pleci la 

un liceu din alt oraș. Așa e iubirea din adolescență: pasională, înflă-

cărată și efemeră. 

Tu îmi faci viața perfectă. Aș putea să te aud sau să te văd, 

poate chiar doar să te simt, și mi-ar trebui o veșnicie ca să mă satur. 

Ți-aș spune că-mi pot exprima dragostea matematic, și ți-aș desena 

semnul infinitului, sau aș scrie o ecuație care, dacă e întoarsă pe dos, 

se citește: „I love you”. Dar vreau să-mi citești scrisoarea nu ca pe o 

compunere de la teză, ci ca pe o confesiune. În plus, voi merge la 

profil uman, după cum bine știi. 

Mi-ai spus că dacă doi oameni se uită în ochi, aceștia își 

schimbă stările de spirit între ei. Dacă ai plânge, te-aș privi cu toată 

blândețea de care dispun, dar cred că tot mi-ai observa cearcănele și 

ochii roșii. Pentru că tu ești persoana pentru care mă culc târziu și mă 

trezesc devreme, nu școala, după cum mă laudă părinții. Pentru că 

sunt un simplu elev dintr-o școală cu o mie de elevi, și tu puteai să ai 

nu orice băiat de acolo, ci orice băiat din lume! Dar m-ai ales pe 

mine, pentru că „vorbesc din inimă”. 

Ești prima mea dragoste, și nu te complimentez doar pentru că 

mi-ai promis că o să mă prețuiești mereu în suflet. Ci pentru că nu 

pot să trăiesc o clipă fără să mă gândesc la tine. Și poate că nu ești 

cea mai cuminte fată din lume sau olimpica școlii. Dar ești atât de 

inteligentă, încât ai media 9 la matematică. Și nu glumesc când îți 

spun că sunt profund impresionat, și că te iubesc pentru toate motive-

le de mai sus, și pentru cele ce mi le vei mai da. 

 



 
 

 
 

 

Scrisoare de dragoste pentru super-eroii mei 

 

În jurul meu, la școală sau la bloc, toți copiii își doresc să fie 

super-eroi sau măcar să aibă un prieten super-erou. 

Stau și îi privesc râzând, deoarece eu știu că sunt norocoasă, 

pentru că eu trăiesc acasă alături de doi eroi. Cei doi au puteri diferite. 

Unul are puterea să transforme alimentele cumpărate de la magazin în 

gustări delicioase sau deserturi de care te îndrăgostești pe loc. Atunci 

când nu mă simt prea bine este mereu lângă mine și își folosește în-

treaga putere pentru a mă face sănătoasă. Celălalt super-erou este 

cavalerul în armură în brațele căruia ajung când sunt speriată de visele 

urâte din timpul nopții. Cu el mă joc, mă ia în brațe și apoi aleargă, 

luându-se la întrecere cu vântul. Uneori îmi aduce și jucării și câte și 

mai câte. Ei sunt eroii mei pe care îi iubesc. Deși au puteri diferite, ei 

se înțeleg parcă numai din priviri în toate privințele: când trebuie să 

îmi fac temele, când trebuie să stăm la masă, sau când nu am voie să 

mai stau cu mult-iubitul meu telefon din cauza unei note mici la en-

gleză... Împreună cu cei doi super-eroi îndeplinesc cele mai interesan-

te, spectaculoase și distractive misiuni și fiecare își folosește superpu-

terile doar în folosul meu și pentru asta le mulțumesc. Și vreau să îi 

sfătuiesc pe colegii mei de școală și pe prietenii de la bloc să nu mai 

caute super-eroi doar în cărți sau filme. Ei sunt mai aproape decât 

crezi, sunt chiar la tine în casă, sunt mama și tata. Părinții cărora ar 

trebui să le spun mai des că îi iubesc, sau măcar acum, în mijlocul 

lunii februarie, când toată lumea își aduce aminte de cei dragi lor. 

 

Vă iubesc, super-eroii mei! 

Cristina Spițelnicu, clasa a 
V-a B, Școala Gimnazială 
„Ion Creangă” Iași, prof.  

Ana-Maria Ungureanu-Osz 
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Parfum de lăcrămioare 

 

Adesea, în nopțile friguroase de iarnă, când casele aveau cușme 

reci, de zăpadă, și cercei de argint, bunica mă chema lângă soba veche, 

în care ardea mocnit focul, unde limbile de aur, desenate parcă cu căr-

bunele pe perete, dansau, și îmi spunea șoptit, abia auzit, ca un mur-

mur, un susur ușor al nopții, pentru a mia oară, și de fiecare dată spusă 

în alt fel, povestea întâlnirii dintre o fată și un băiat, povestea cu care 

adormeam în fiecare noapte, pe brațul fotoliului, mângâiată de cuvinte-

le dulci ale bunicii.  

Îmi amintesc de o fată desprinsă parcă din poveștile demult apu-

se în negurile timpului, o fată ca nimeni alta, ce se plimba seară de 

seară prin grădinile palatului, în lumina lunii, privind Luceafărul stră-

lucitor, ce scânteia grațios, în fântâna din mijlocul grădinii. Seară de 

seară, Rose își oglindea chipul în fântâna în care Luceafărul trimitea 

raze, înconjurată de parfumul îmbătător al trandafirilor și al reginei-

nopții. Dar, cu cât îl privea mai des, cu atât dragostea pentru el creștea, 

deși știa prea-bine că Luceafărul este nemuritor, iar ea o simplă muri-

toare. Dar nu renunța, știa că dacă speră în continuare, Steaua-

Nordului, steaua dorințelor, îi va asculta rugămințile și o va duce acolo 

sus, lângă El.  

De dimineață, de cum Luceafărul se stingea, pâlpâind, Rose se 

retrăgea în camera sa, palidă, cu cearcăne proeminente, dar seara, de 

cum Luna, crăiasa nopții, își făcea apariția pe bolta cerească, fata ieșea 

grăbită și fericită în grădina înmiresmată și privea, cu sclipiri în ochi, 

la Luceafăr. O cuprindea câteodată tristețea, dar vrăjită și mânată parcă 

de ceva, avea puterea să continue așa, în fiecare seară. Dar o dată, ca și 

cum vraja se destrămase… 

Teodora Udișteanu,  
clasa a V-a C,  

Colegiul Naţional Iași,  
prof. Cristina Avram 



 
 

Ochii mi se închideau de fiecare dată când bunica ajungea la 

aceste cuvinte fermecate. Tare mi-aș fi dorit să știu ce zicea bunica 

mai departe, dar niciodată nu am rezistat până la sfârșitul poveștii. 

Acum, după mulți ani, îmi aduc aminte că, într-o noapte senină, 

blândă, de vară, stând pe prispa casei bunicii, în care nu demult mă lua 

în brațe și-mi destăinuia povești, eu stăteam pe scaunul din lemn de cireș 

și, în timp ce citeam, am inspirat o gură de aer proaspăt. Am privit în jur. 

Era o noapte caldă de vară, cerul era senin. O sclipire de argint mi-a 

atras atenția. Am lăsat pentru câteva clipe cartea și am privit cerul. Am 

văzut din nou sclipirea. Sute de gânduri mi-au năpădit dintr-o dată în 

minte. Rose, Luceafărul, Steaua-Nordului. Totul era vag. Și, dintr-o 

dată, mi-am amintit. Povestea bunicii. Povestea aceea la care adormeam 

mereu, înainte de final. Am surâs plăcut și m-am întors la citit.  

De atunci mă gândesc mereu la un final, nici eu nu-l pot găsi, 

știu doar că în imaginația mea povestea continuă mereu și mereu, dar e 

o poveste frumoasă care îmi place, care mă fascinează și, stând bine și 

gândindu-mă, îmi place să port în gânduri alte și alte cuvinte, alte peri-

peții, alte apariții și emoții, și mai știu că pentru mine dragostea apare 

de fiecare dată altfel, având iarna miros de brad și scorțișoară, vara mi-

ros de tei, toamna miros de busuioc, iar primăvara miros de liliac și 

parfum de lăcrămioare… 

 

 

 
Inimi sincronizate 

 

Porțile raiului se deschid ușor, prima oară când simt speranța 

crescând intens în mine, niciodată nu aș fi crezut ca moartea va fi 

singura dată când mă voi simți liberă și renăscută. Sentimentul de 

speranță creștea tot mai mult în mine și pentru prima oară după atâția 

Sabina Haraga,  
clasa a VII-a,  

Colegiul Național Iași,  
prof. Anda Boțoiu 
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ani puteam să zâmbesc din cauza lui și îl simțeam. Când eram mică, 

credeam, speram că inimile oamenilor nu bat în același ritm, adică… 

Speram că atunci când voi fi mare îmi voi găsi dragostea adevărată și 

atunci voi vedea că inimile noastre bat în același timp… 

Mă uit la mâinile mele – semnele de bătrânețe, ridurile, tremu-

ratul ușor, toate au dispărut, acum eram din nou acea fata de 20 de 

ani ce petrecea nopțile privind cerul abstract de mână cu iubitul ei… 

Acea fată de 20 de ani ce a aflat că băiatul cu care spera să se logo-

dească a murit de cancer. Eu, Alexie, am știut tot timpul că se va 

întâmpla asta, mama mi-a zis să mă depărtez de el, să nu mă răneas-

că, dar el avea nevoie de cineva să-i fie alături. De ce mi-ar fi frică 

de moarte? De ce nu aș fi putut să mă bucur de ultimele clipe cu el? 

Îmi puneam mereu întrebările acestea… Dar le-am înțeles abia după 

ce m-a părăsit. Stăteam sprijinită adesea de piatra lui de mormânt, 

cântând. Nu am lăsat pe nimeni să se apropie de mine, nu am avut 

copii, majoritatea oamenilor mă considerau egoistă, dar numai eu 

știam… Iubirea e doar una. 

Stăteam adesea seara în pat citind, iar Angelo venea spre mine 

cu ochii lui mari și îmi cerea să vin în balcon, făcea asta în fiecare zi, 

de obicei așteptam momentul să mă cheme. Mergeam cu el la fereas-

tră, unde avea telescopul pe care i l-am dat de ziua lui, aveam pregătite 

acolo scaune unde ne așezam. El se uita prin binoclu și îmi căuta mâ-

na, stătea mult timp și se uita la steaua „Speranța” în timp ce îmi strân-

gea mâna. El de mic credea că acea stea este mama lui ce a murit și, 

din cauza ei, el era încă în viață. Iubeam momentele acelea, când sufle-

tele noastre erau mult mai aproape și ne sprijineam unul pe altul. După 

că trăiești o asemenea experiență cu iubirea… nu vei putea niciodată 

ține la altcineva. Eu știam, Angelo era perfect pentru mine. De ce? 

Pentru că inimile noastre erau sincronizate. Când am spus din nou acea 

frază în mine, după atât timp când mi-a fost frică să o recunosc. O 

lacrimă a țâșnit deodată din ochiul meu, fără să vreau.  

În fața mea era acum Angelo… un înger. Mă vede. Nu alergăm 

unul în brațele celuilalt, mergem ușor, necrezând că această zi va mai 

veni vreodată. Lacrimile sunt singurele care se mișcă elegant, delicat și 

rapid, pe când noi mergem copilăros și neatent unul spre celălalt. Când 

ajungem față în față, el îmi cuprinde chipul în palmele sale puternice, 

vrea să zică ceva, dar eu îmi pun arătătorul pe buzele lui, nu voiam să 

aud niciun sunet. Ne prăbușim în genunchi și ne privim intens, văd 



 
 

ochii lui, albaștri ca cerul de vară. Obișnuiam să îmi spun că îmi înse-

ninează toată ziua, făcea asta, tot timpul a avut acea putere să îmi 

schimbe starea numai când îl vedeam. Tot timpul a fost o conexiune 

ciudată între noi, simțind de fiecare dată ce simte celălalt, intuind miș-

cările celuilalt. El mă cunoștea mai bine decât mă cunoșteam eu, ceea 

ce mi s-a părut tot timpul ceva imposibil, dar nu e… Pentru el era ușor, 

o făcea din iubire. Iubirea și speranța au fost singurele lucruri care ne 

țineau în viață, amândoi aveam acea dorință de a evada din locurile 

astea și ne scoteam unul pe altul din societatea haină.  

Acum, el mă lasă ușor jos și ne așezăm unul în brațele celui-

lalt, eu făcându-mă ghemotoc la pieptul lui, iar Angelo mă cuprinde 

protector cu brațele-i divine, sprijinindu-și capul pe umărul meu. Noi 

am format mereu un unu, o formă invincibilă și perfectă, exact cum e 

iubirea nemuritoare… 

 

 

 
 

Scumpa mea, 

 

Ori de câte ori trec prin parc şi ascult ciripitul păsărelelor, îmi 

amintesc numele tău. De ce? E numele tău atât de muzical? Poate. 

Însă muzica e înăuntrul meu permanent și doar amintirea ta o redeș-

teaptă și o face să se audă și să se răspândească pretutindeni, în toată 

ființa mea. 

Iubirea e minunată, este adevărat, e marea, oceanul, în care te 

afunzi, într-un ocean de liniște. La fund, deși întuneric, razele minu-

nate ale soarelui încă ajung și îți arată frumusețea luminii filtrate de 

apă. E o vrajă, fără îndoială, și este bine să ne lăsăm duși, apa ne face 

să plutim și soarele ne dă strălucire și lumină.  

Alexandru Pâslaru,  
clasa a VIII-a B, Școala 

Gimnazială „D.A. Sturdza” 
Iași, prof. Camelia Vraciu 



 

Așa că, iubito, înotând în acest minunat ocean al iubirii, să ră-

mânem astfel pentru totdeauna. 

Te aștept mâine la bibliotecă. 

Eu, cel fermecat. 

 

 

 

 
 

Ascultă… 

 

Nu-ți voi vorbi ca Eminescu 

Și nici măcar ca Minulescu 

Îți va vorbi inima mea 

Ascultă ce îți spune ea: 

 

Inima ta, fie bună, fie rea, 

A furat-o pe a mea 

Nu te oglindi în ea 

Oglindește-te-n a ta, 

 

Dă-mi cheia, nu te juca,  

Fă ce-ți spune inima,  

Nu mi-o inunda pe-a mea 

Că ți-o inund și eu pe-a ta. 

 

Când mintea-ți spune una, 

Iar inima-ți ordonă alta  

Ascult-o pe a mea 

Și nu vei regreta. 

Cum n-ar exista stelele fără cer  

Nici eu n-aș exista fără tine 

Cu tine sunt soarele, 

Iar fără tine sunt luna. 

 

Cum coregrafii numără optimi 

Așa îmi număr și eu vorbele, 

Ca singurătatea să-mi alin 

Să uit de toate mofturile. 

 

Cum muzicienii-ți cântă pe note, 

Așa-ți cânt şi eu pe vorbe  

Tu doar așteaptă-mă un pic  

Nu te gândi la nimic. 

 

De fapt, gândește-te puțin 

Cum ți-ar fi viața fără mine 

Și spune-mi cum ar fi  

Să nu mai fiu cu tine. 

Ioana Pascal,  
clasa a VIII-a,  

Școala Gimnazială Ciurea, 
prof. Anca Străteanu 


 



 
 

Să îți apar doar în visuri, 

Cum apare luna pe cer 

Să plec pe calea dorului, 

Dorului de ieri. 

 

Când te uiți pe cer 

Și vezi o steluță mică strălucind 

Să știi că eu sunt acolo, 

Și nu te mint. 

 

Nu te voi minți nicicând,  

Nicicând nu voi mai fi pe pământ 

Să știi asta mereu,  

S-o păstrezi în sufletul tău. 

 

Ah, și pe mine să mă păstrezi 

Într-un mic sertar  

Și când vrei să mă vezi, 

Deschide-l doar. 

 

Poți să-i pui și cheie, 

Însă nu-ți fă griji 

Că nu voi pleca 

Nici dată afară de aici. 

 

Prin această poezie  

Eu ți-am destăinuit, 

Iubirea mea față de tine  

Să nu uiți nimic. 

 

Și de vei uita vreodată  

Să-ți amintești ceva  

Când îți spuneam 

Că ești iubirea mea. 

 

 

 

 

O iubire imposibilă  

Poți s-o faci posibilă  

Doar dacă tu vrei 

Poți și munții din loc să-i iei. 

 

Încearcă să nu uiți nimic  

Cum nici eu nu te voi uita, 

Și te voi păstra 

Doar în mintea mea. 

 

Te voi păstra acolo 

Cu lăcățel de argint 

Cheie să nu am, 

Să nu pot să-l deschid. 

 

Și chiar de-aș avea cheie 

Nu l-aș deschide nicicând 

Deoarece tu îmi poți fugi 

Din minte și din gând. 

 

Și chiar de ai fugi 

Te-aș prinde oricum, 

Cum mâța prinde șoareci 

Și nu-i lasă nicicum. 

 

Când mă uit la chipul tău 

Văd ochii de safir, 

Cu priviri strălucitoare 

Ce mă-ndreaptă doar spre mare. 

 

Spre o mare de iubire,  

Și de multă fericire. 

Spre o viață strălucită 

În care aș fi iubită. 

 

 

 

 



 

O viață împlinită, 

Mi-aș dori să am, 

Lângă tine să stau  

Să nu mă destram. 

 

Să nu mă destram  

Ci să mă prefac, 

Într-o zâna bună, 

Ce ți-ar fi pe plac. 

 

Sper ca această poezie, 

Ce-ți este dăruită ție  

Să-ţi fi ajuns la inimă  

Cum mi-a ajuns și mie. 

 

 

 
 

Draga mea bunică, 

 

Îți scriu această scrisoare cuprins încă de magia vacanței mi-

nunate pe care am petrecut-o la tine la țară. Momente extraordinare! 

Blândețea vocii tale, glasul tău suav îmi răsună și acum în inimă. 

Câtă fericire și câtă libertate! 

Îmi amintesc cu drag cum mă plimbam prin livada însorită și 

ascultam cântecele păsărelelor iar tu îmi aduceai, mereu grijulie, 

plăcintă caldă, colaci împletiți cu multă măiestrie și copți în cuptorul 

din lut, pentru „nepotul tău drag”, cum mereu îmi spuneai. În fiecare 

privire a ta simțeam căldura și dragostea nemărginită pe care mi-o 

porți.  

Te așezai încet lângă mine și îmi spuneai povești. Buzele tale, 

roșii ca focul din sobă, obrajii brăzdați de anii care au trecut, părul 

alb ca neaua, ochii albaștri ca marea în care parcă puteai vedea toate 

întâmplările prin care ai trecut în toți anii de viață, chipul tău, ca un 

tablou mirific, mă înconjurau cu multă dragoste.  

George Dragoș Bîrzu,  
clasa a V-a,  

Colegiul Național Iași,  
prof. Cristina Avram 



 
 

Cuvintele rostite de tine erau parcă venite din vremuri stră-

vechi. Și cât de multe întâmplări ai povestit! Atunci când mama a 

mers împreună cu prietena ei la cireșe și au fost alungate de un paz-

nic și de un câine de la livadă... când mistreții au năvălit în plină 

iarnă peste sat, flămânzi și cu puii după ei, într-o goană nebună... 

când, cu mândrie, mergeai la serbările de sfârșit de an școlar ale ma-

mei mele, care mai mereu primea premiul întâi... ce bucurie în sufle-

tul tău!  

De la tine am învățat ce înseamnă respectul, corectitudinea, 

munca și, nu în cele din urmă, bunătatea. Întotdeauna m-ai ajutat să 

văd calea dreaptă, să admir frumusețea naturii din jur și să fiu politi-

cos cu cei de lângă mine. Știu că vitrina ta este plină cu poze. Îmi 

spuneai că deseori vorbeai cu mine, te uitai la poze și îți doreai mult 

să vin măcar în vacanțe. 

Eu vin destul de rar la tine. Iartă-mă pentru asta! 

Tu m-ai învățat cum se cultivă fasolea…și ce distracție a fost 

atunci! Număram boabele împreună și tu repetai mereu… „câte șase 

în cuib, Dragoș”. Să știi acum că, uneori, puneam mai multe decât 

mi-ai zis tu, dar să nu te superi. Pentru mine era ca o joacă și eram 

plin de entuziasm că am ocazia să muncesc alături de tine și că pot să 

te ajut. 

Nu voi uita cât de mult te-ai bucurat când am fost admis la Co-

legiul Național. Plângeai de bucurie! Deja am parcurs un semestru și 

am terminat cu zece. Sigur vei plânge și acum când vei citi.  

Dar să știi… anul acesta îmi doresc un singur lucru de la tine, 

scumpa mea bunică. Vreau să vii la mine, la Iași, să deschizi ușa 

casei mele, să mă strângi în brațe și să mă bucuri cu lumina prezenței 

tale, cu dragostea ta necondiționată și cu sufletul tău bun. Să-mi 

aduci pace în inima care îți duce dorul şi colăcei calzi și rumeni, cum 

numai tu știi să faci.  

Te iubesc foarte mult și sper să ne vedem în curând, deoarece 

nu ne-am mai văzut de mult timp. 

Multă sănătate!  

 

Cu multă dragoste și respect al tău nepot, 

Dragoș 

 

 



 

 
Dragul meu, 

 

Iubesc două lucruri: pe tine și florile. Diferența este că florile 

le iubesc doar pentru o zi, pentru că se vor ofili, dar pe tine te iubesc 

pentru totdeauna. Ești ca lumina unei lumânări într-un întuneric 

etern. Când te privesc în ochi, ajung într-o lume de poveste perfectă, 

în care personajele principale suntem noi. Dragostea e ca un mic 

pomișor. Prima dată este sădit, atunci când cei doi oameni se întâl-

nesc, apoi încep să-i crească frunze, când cei doi oameni se împriete-

nesc. Când cei doi oameni se îndrăgostesc, pomișorul este deja mare 

şi are fructe, iar relația de durată a celor doi oameni este bătrânețea 

acestui pomișor devenit deja un copac mare. Cam așa este dragostea. 

Dar cuvintele nu sunt niciodată de ajuns, iar dacă reușești să exprimi 

în cuvinte cât de mult iubești o persoană, înseamnă că această iubire 

nu este atât de puternică.  

Am găsit odată într-un roman o propoziție atât de frumoasă, 

care poate exprima atât de multe: „Dacă aș avea câte o floare pentru 

fiecare dată când mă gândesc la tine, acum m-aș putea plimba prin 

propria mea gradină cu flori!”. Aș fi vrut ca această propoziție să îmi 

aparțină mie, dar e bine şi dacă am găsit-o din întâmplare, căci tot 

ți-o pot dedica ție. 

Așa cum spunea şi Honore de Balzac, cred că „dragostea este 

poezia simțurilor” şi că „iubirea este hrana sufletului. La fel cum 

alimentele hrănesc trupul fizic, iubirea hrănește sufletul. Dacă trupul 

nu primește alimentele de care are nevoie, el devine slab. La fel se 

petrec lucrurile şi cu sufletul. Dacă nu beneficiază de iubirea de care 

are nevoie, devine slab, se poate chiar îmbolnăvi.”, cum spunea 

Osho. 

Buzatu Elena-Cosmina,  
clasa a VII-a C, Liceul Teoretic 
„Lascăr Rosetti” Răducăneni, 

prof. Andreea Ursache 



 
 

Cred că pentru a te îndrăgosti e de ajuns să te lași pe aripile 

iubirii, unul dintre cele mai frumoase daruri ale dragostei. Atingerea 

mâinii tale e precum o rază palidă de soare ce încearcă să încălzească 

lumea întreagă. Iar ca să înțelegi dragostea unei persoane pentru tine, 

e de ajuns să o privească în ochi şi să îți spună „Te iubesc!”. Este un 

lucru atât de frumos!  

Am stat şi m-am gândit şi mi-am dat seama că ar fi destul de 

greu să exprimi toate sentimentele prin cuvinte, indiferent că acestea 

sunt spuse față în față sau scrise. Am decis să scriu niște versuri care 

să transmită iubire şi care să încălzească suflete reci şi singure. Aces-

te versuri nu le dedic altcuiva decât ție: 

Întind mâna mea peste lume 

La orizont întâlnesc mâna ta 

Ce frumos ar fi dacă ai avea un nume 

Spune-mi, cum te numești, muza mea? 

Cred că să fii iubit de cineva este ceva minunat, dar să iubești 

tu însuși! Cred că asta îți da curaj! Îți dă curajul să descoperi că dra-

gostea nu este nimic altceva decât un fel de prietenie care cântă. Care 

cântă neîncetat şi nu se va opri niciodată. Pentru că acel cântec este 

magic. Iar această magie este împrăștiată prin toată lumea şi le dă 

putere oamenilor să iubească şi să se îndrăgostească. Ţi-am vorbit 

despre dragoste şi sentimente frumoase, dar acum lasă-mă să îmi 

exprim şi eu sentimentele printr-un ultim lucru pe care vreau să ţi-l 

spun: TE IUBESC!!! 

 

Cu dragoste,  

Elena 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

February’s Moonstruck 

 

You’re my dream. You’re all that I want since I first saw you. 

You’re my life! Next to you I die and rise from the ashes thousands 

of times. Only you bring me to life! I feel I’ve known you forever. I 

know you better than anyone, better than my own self. I’m dreaming 

of you uncontrollably, I feel you everywhere. My heart throbs on 

you, my lungs breathe on you, and you fill my stomach with billions 

of butterflies. I do feel you as being part of me. When I see you, I see 

the entire universe; I see hundreds of thousands of colors. I see eve-

rything more beautiful. When I see you, I revisit my past, I feel my 

present and I live my eternity with you. There are so many stars in 

the sky, and when I look you in the eyes it seems that you keep them 

all there. There are not enough stars in sky Compared to how many 

glimmers I have in my eyes when I see you, because the sun cannot 

compare to you. You are the most fragrant rose from Heaven. Your 

fragrance is the essence of my life. Your eyes are the densest and 

deepest ocean where I swim.  

My thoughts...they are all about you. I found my peace in your 

heart. I love what you are and evermore what I am when I’m with 

you. But you never tell me anything. You are always silent. Just take 

me in your arms and I take my thoughts in your world. You hide so 

much mystery and you let me see and feel only what you want. You 

make me glow of happiness, leave me in agony and come back smil-

ing at me. You empty my mind of everything and just fill it with you. 

You’re a strange mystery that I always try to figure out but you leave 

me no clues. You are the most captivating story that never ends, but 

that finishes me. When you kiss me, the world disappears as if we 

Roxana Maria Prisecariu, 
clasa a X-a, Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Asachi” Iași,  
prof. Alexandra Radu 


 



 

levitate in a different universe, far from everything and everyone, 

where only we make sense. I am detached from reality and I think 

everything is you. When I’m in your arms I feel like nothing could 

ever hurt me. But then you do it. Over and over again. Play with my 

soul, and he listens to you because you are his tamer. If it were a job, 

you would be the best. A soul tamer. And my heart would still listen 

to you, even knowing you are just doing your job. I think in this 

world we have our own soul mates, and that these soul mates find 

each other at the perfect time. I feel you are mine, even though you 

still wander. My heart feels it. My soul hears it.  

You are my all. My everything. All my senses tell me so. You 

will wander but I will wait for you here. Because we are meant to 

be... 

 

 

 
 

My Dear Love, 

 

How are you? How’s your heart? Is it all agog at the new at-

mosphere between us? All these days, I have been wondering if you 

would like to share a piece of your soul with me. Who knows what 

will happen? Cupid might send his arrow, the one with a sharp gold-

en point, to fill you with uncontrollable desire. I would be afire with 

sweeping you off your feet. 

Sincerely, I don’t know how to write this letter. I’m over-

whelmed by this strong but delicate feeling, and my mind is puzzled. 

I am not able to find an introduction and a conclusion to my illogical 

thinking. I simply feel like speaking my mind. I want to confess my 

sins...my guilty desire...Wait a moment! I’ve got an idea. Let’s act 

Elena Smărăndița Vasilachi, 
clasa a X-a, Colegiul Național 

„E. Racoviță” Iași,  
prof. Petrina Frunză 



 
 

out this confession! You are the priest now, God’s man, and I am the 

sinner who wants to obtain pardon and absolution. “God, please for-

give me! I am sorry for having committed those sins when I met my 

true love. One, two, three... seven. Oh, seven sweet sins! Ha! Seven 

wonders of the world, seven sins of mine...Don’t blush with shame! 

Do not be shy, you know them all, but if you are at a loss, I have the 

ability to remind you of them again and again. The first sin was when 

I was not able to figure out the meaning of your eyes. On that 1st of 

November, they showed me galaxies. The second sin was when I 

decided to hide myself behind your shirt. It was an empty but highly 

addictive place, and I knew it. The third sin was the worst. I tried 

your perfume three days ago and it told me that I was not the only 

one who loved you to death... I cried of pain. My face was ablaze 

with anger, but the touch of your crimson shirt brought me back to 

life... What a life! Love, joy, suffering, pain, happiness...What a 

strange mixture! The fourth sin was not mine. It was yours. Do you 

remember when? Seven minutes ago... You were eager to give me 

those thirteen dandelions. Thirteen...luck...bad luck? I blew the dan-

delion puff and you asked me “Why?”. Unfortunately, I realized too 

late that they smelt like your perfume. Oh, but it was the same per-

fume that had almost killed me three days before!... The last three 

sins are nothing else but three drum sticks drumming my heart. But 

they are louder and stronger: I LOVED YOU, I LOVE YOU, I 

WILL LOVE YOU. Seven times a day, between seven heart beats. 

These are my sins. God, please, forgive me!” 

Guilty or innocent, it doesn’t matter now. It is too late to 

change my fate. I love you with all my heart. My soul hurts but I 

want to elope with you. Our love has become like Tango...sad, sen-

sual, inexorable, violent and quiet. I know that love always comes in 

swings and roundabouts. I am happy, sad and sinful at the same time. 

I am in a vicious circle... Circles are fragments of sins and sins are 

always perfect... 

 

Love,  

Your soul mate 

 

 

 



 

 
Love is a way 

To go far away 

From everyday’s fears 

And often fallen tears. 

 

Sometimes love can hurt 

It can make you feel hurled 

And you wake up in an unknown place 

Without letting behind any trace. 

 

You can get really high 

You’d look up at the sky 

You’d see the unseen around 

You’d hear every weak heard sound. 

 

The heart is the main center 

That knows what seems to be better 

That knows when it will be broken 

Or when it has to be awaken. 

 

Life’s most important aim, 

It’s not considered in vain 

To be - finding the long waited soul mate 

No matter if it may happen very very late. 

 

Some even use a special day 

For sharing their love in a different way 

The 14th day of February actually 

Is the day I was speaking of, subsequently? 

Mihaela Veveriță,  
clasa a XII-a, Colegiul 

Național „Garabet Ibrăileanu” 
Iași, prof. Daniela Busuioc 


 



 
 

In my soul, my heart and my mind 

We don’t need a day to remind, 

Our special feeling 

And to find 

That person, unique and kind. 

 

Love is the key to changing the world 

Love is always the strongest sword 

Love is even the only existing free road 

To keep the world always bound. 

 

The world is looking for happiness 

Most of the time for kindness, 

But we hardly recall love, 

Which is also associated to the dove, 

It gathers all those in a single feeling 

Which, for each, has a different meaning. 

 

Once we feel alone, forgotten, unloved 

All we need is knowing we are truly loved. 

Little people really love us for who we are 

And even those can be gone, or can be far. 

But the one who’d always be there in need 

Is the only person we actually need? 

 

There are times when life is a mess, 

And we look desperately for happiness, 

That’s when we need less 

To experience the feeling of loneliness. 

 

Suddenly we can be surprised, 

Emotionally stabilized, 

As it is for all of us surmised 

Not to be alone, ‘cause otherwise 

Our life would be no more organized 

The way we were by heart advised. 

 

 



 

I’m not sure about the others, 

Especially about the elders, 

We all tend to think differently, 

And we perceive love dissimilarly. 

 

Finally, there’s no point 

In always keeping to disappoint 

Our own mood, which is constantly changing 

As we have just to practice loving. 

 

 

 
 

Perfect - that’s how he is 

From his eyes, like a blue sea-star 

To his ordinary beating-heart 

To his quaint pinkie-toe 

I love stripping him down to his soul 

It’s that kind of masterpiece ripped at every edge 

That’s why he cuts me so deep 

Every time I get too close 

The thrilling insecurities of his circular mind 

I swear - they’re perfect 

I don’t know why he wants to turn it off 

I don’t know why he tries to hide it 

I don’t know why he kills the people he loves 

But he does. 

And it feels perfect. 

He is more alive than anyone else on this planet 

He is the most electric creature on Earth 

Elena Raluca Docan,  
clasa a XI-a, Liceul Teoretic 

„Vasile Alecsandri” Iași,  
prof. Elena Scăeșteanu 



 
 

But he wants to be three feet under 

The last time we talked, he said we would never be apart 

That was months ago. 

But he was right. 

We will never be apart, because he is trapped 

In my head 

In the soul of an artist 

In every single piece of art that I make 

And you know what they say: 

“If an artist loves you, you might never die.” 
 

 

 

 
 

January 29, 2016 

Emily Stewart, London 

My dear lover, 

I got the letter from you a few days ago, it was really the most 

pleasant and beautiful surprise possible. I have no idea how to express 

what I feel. My thoughts are all messed up, each one wants to get here, 

and on this clean white sheet of paper and each one wants you to find 

out about it. 

Yes, my darling, I remember every moment spent beside you. I 

remember when I first saw you, and how I asked myself what a man 

like you is looking for between the shelves of a library, I remember the 

shake in your voice when you asked me if I wanted to go out for a 

walk, I remember how tasty was the strawberry ice-cream you bought 

me. I had butterflies in my stomach, I did not know what loving some-

one meant, but I knew that I needed you. 

Mihaela Lungu,  
clasa a IX-a, Colegiul 

Național „Garabet Ibrăileanu” 
Iași, prof. Carmen Ilaș 



 



 

I would have never got tired of talking to you 5-6-10 nights in a 

row. I never got bored when you were telling me about football, cars, 

or books; you were feeding my soul. Do you remember when you 

asked me: “What are you thinking about when you stare at me like 

that?” I couldn’t answer back then, I just turned my head and put a 

smile on my face, but today I am going to respond. All I can think 

about is: “How much can I love?”. 

Sometimes, I want to get inside your head, read your mind and 

see if you feel the same for me. No, I do not doubt you. I just have a 

hard time believing that all this is happening to me. You probably think 

this is cheesy, that it sounds like something only people in soap operas 

would do, but maybe if sometimes we looked at the stars at night, the 

distance would seem smaller. Who knows? Maybe we are really both 

awake and we are both looking at the same beautiful stars. Stupid, 

cheesy, but let’s look… I miss you so much! I love you so much! 

Do you know what I like about you? The way you take care of 

me, the way I feel around you, so good, so safe. I like it when you 

make me tea and sweeten it with kisses, I adore the small surprises you 

make me and I like that you eat anti-depressives (she called chocolates 

“anti-depressive”) with me even if you hate them. 

I think love is happiness and I really, really want to be happy. 

Life is so short that we barely save some time to love. I love you in my 

childish, naive way. I still believe in fairy-tales and you are my knight 

in shining armor. I love that you never get upset when I ask you a 

hundred questions in a row and even more, you answer them all. Every 

day, I thank God for helping me find you in a world full of people, I 

thank him for our love and I pray for it to last at least a hundred years 

more. You can’t imagine how much I want to run towards you right 

now, to hold you, to feel you. 

Please, believe my words! It is the first time I open my soul like 

this, the first time I write all these. Why? Because it is the first time I 

love this way. You are the best, the dearest of them all and I would 

follow you until the end.  

With all my love, 

yours always, Emily 

 

P.S. I smiled reading your letter, but I could not stop the tears 

from falling. I miss you, please come soon! 



 
 

 
3/4 

 

We reached a point where being alone with him is pure torture 

for me. The way he places his lips on my skin - so gentle, so graceful 

and slow - is going to be the death of me. I swear to God, I never 

hated anyone as much as I hate him.  

He electrifies every cell of my body with his bare hands; like 

his fingers are unisolated wires and I am drowning in a bathtub only 

to be brought back to life by his touch. It hurts; I distance myself 

from him only to go back for more. Maybe this is my problem: I 

want more. Maybe I want too much; more than I am allowed to have 

and much more than I can handle. He is the same: he tells me to stop 

but I know he doesn’t want me to. I can tell by the way his body 

shakes underneath me; his lungs forget the taste of air when the skin 

of his neck starts to bruise under the control of my lips.  

I love the way I can make him feel. He grabs a fistful of my 

hair in a useless attempt to contain himself. I press my chest onto his, 

my hands tug and play with the gold-like hair that now covers his 

forehead and spills in short waves on the white material of his pil-

low. I can feel all of him. My arms hold him, wrapped around him in 

the same way water bends and swirls over itself in a wave. This is 

the way I feel him: in waves. His skin is like velvet yet his fingers 

feel silky, even when they grip my arm - handcuffs, linking his body 

to mine. His muscles tighten - vibrating and echoing within me - and 

I’m afraid that if I don’t stop they might tear apart - snap, explode 

and float around his body just to prove their uselessness. With one 

last grip, I felt him closer that I thought it was possible and he tasted 

so good - salty yet somehow sweet - on my tongue.  

Ana-Andreea Climatiano, 
clasa a IX-a, Liceul Teoretic 

„Dimitrie Cantemir” Iași 



 

After I rose up, like magnets, we ended up glued together 

again. My chest on his, his lips carelessly planted a kiss on my fore-

head and mine found them on his collarbone. His heavy yet steady 

breath and the pounding of his heart could be the only song I listened 

to for the rest of my life - fast yet so calming.  

Maybe we’re not in love, maybe it’s just lust. But then again, 

what is the difference between them? 

 

 

 

 
 

Strange Love 

 

“Hey, what are you doing?” 

“Fine…I need you!” 

“What happened?” 

“I quarreled with my family. They can’t understand our 

love…Wait! Where are you going? Don’t leave me again! Please, 

stay! I said…STAY!” 

* 

* * 

She was in love. It was a strange, weird love. The man of her 

life didn’t really exist. He was living just in her mind. Nevertheless, 

her feelings towards him were strong, pure…real. She used to talk 

with him hours and hours…she was happy, he was happy – they 

were happy. Only when she was talking about her parents he, some-

how, was disappearing. She didn’t know why and where. Those 

moments were the worst for her. She felt anger towards him, towards 

her, towards her parents. She was lonely and furious. She couldn’t 

Maria Bianca Apreutesei, 
clasa a X-a, Colegiul Național 

„Garabet Ibrăileanu” Iași,  
prof. Gina Prodan 


 



 
 

breathe without her love. So, each night she used to draw Troi, her 

love, and whispered his name softly and tender…and he appeared 

from nowhere, as in a dream. And she was happy again…her life had 

a meaning again 

Her parents were scared as they couldn’t understand why Adela 

behaved so strange. They didn’t understand her love, that’s why they 

decided to take her to a psychologist. Everything went wrong there. 

She didn’t want to talk about her love, she just blamed her parents for 

treating her like an insane. And she wasn’t like that…she was just in 

love with Troi and the whole world was against their love. 

Adela and Troi – another love story. Weird and strange, still a 

love story. A complicated one. She was so happy when he came, 

when he was watching her, when he was hugging her, kissing her 

like heaven. She was alive in his presence… 

Her mother wanted to see Troi, so she decided to sleep in Ade-

la’s room. To see what her daughter was doing in her room day and 

night, to help her. She couldn’t see Troi, just the drawings all over 

the room with Troi’s face, nothing more. She was helpless; she 

didn’t know what to do. Adela was her only child and had mentally 

problems. She cried and cried till she fainted…in Adela’s arms. She 

felt like dying the moment when she opened her eyes again. They 

were there…Adela and Troi talking to each other…fighting, scream-

ing. Adela was unrecognizable. Her eyes were full of tears, tears of 

disappointment, of anger. Her voice was a voice of hatred now. She 

was blaming Troi for what happened to her mother and his lack of 

affection towards her and her family. She wanted to hit Troi, but she 

only tore a page with his face…then thousands of pages with Troi’s 

portraits till the figure of her love disappeared. She got scared then, 

called for Troi again and again …but no answer….Her love faded 

away in the abyss from where he came. She got scared and felt aban-

doned and started to cry and cry till she fainted in her mother’s arms.  

Her mother hugged her as if she was a baby and watched her 

with hope. She was her only child and she had to come back to life 

…she had to. And she did… Adela came back from her imaginary 

world and forgot about Troi.  

She was talking to her parents again, about her hopes, dreams, about 

her sorrows…about her love. Yes, she was in love …but it was a real 

love now. 



 

 
 

My love, 

 

Can you see the bird that tries to fly? 

How will it remain without life? 

Can you use your powers, and give it some of my life? 

Can you see the butterflies that stand in your way, 

And the witch who smiles when they sit on her face? 

She’s the one who gave me a potion, 

One that will help you think clear of me, 

So you can find it if you love me… 

Can you see the gifts that have been brought at your feet, 

The feast that has been given for your seat? 

Can you see that I’m in the house? 

Hiding like a mouse.... 

My heart is hard like a brick, 

But when I see you, it becomes weak… 

Can you see the Sun that gave you my heart? 

He came to declare you ‘it’s war!’ 

Can you see his hate, regrets and pain, the ones that scatter him away? 

Can you see I loved the Sun too? 

Or maybe I still do… 

Your choice will lead my way, 

It can make me stay, 

Or it will make me run away, with my other love, 

The Sun, the one that started to scatter away, from love and pain… 

So choose wisely my King, 

With three words you can change three fates… 

Say you love me and I’ll never go away 

Maria Dragan, clasa a X-a, 
Liceul Teoretic „Lascăr  
Rosetti” Răducăneni,  
prof. Andreea Ursachi 



 
 

You’ll get me caught up in a fantasy… 

There’s no escape, not even an entry 

But I don’t mind, if I don’t become like a lonely tree. 

I hope it’s full of treasures, sugar, coffee and tea. 

Please, be sweet and sincere 

And say if you love me… 

Please answer me, till the clock hits the 12th hour, 

On the 13th of February, the Valentine’s Day Eve. 

 

With sugar, honey, coffee and tea, 

Maria. 

 

 

 

 

 
Random 

 

It wasn’t an usual love story, actually I don’t think it was a 

love story. We knew each other for about one year, but we never 

thought at a relationship, but it happened… and it started and – un-

fortunately- ended randomly.  

It was a cold and rainy October night. I was at his place with 

some friends, and they fell asleep during the movie we were sup-

posed to watch. I went to the balcony, the rain sound was somehow 

chilling, after a few minutes I felt a warm touch on my shoulder… It 

was him. We talked the whole night, just dumb stuff, but I loved the 

way he touched me using his words. From that night I and He be-

came We. 

Alexandra Brașov,  
clasa a X-a,  

Liceul cu Program Sportiv, 
prof. Mihaela Onuță 



 

We were really different from the other couples; we weren’t 

into those ‘lovey dovey stuff’. We liked to stroll along at 3am, to 

play pranks, to talk sarcastic, to count the clouds and the stars, we 

put two chairs and a blanket over it and that was our book fort. We 

built some bitter-sweet memories. 

I have never believed that you can love someone after a couple 

of weeks but I asked him joking ‘how much do you love me?’, and 

he answered ‘from here’. Our relationship lasted almost five 

months... One month later, after we broke up, he texted me ‘to here’. 

Somehow I noticed the ending with my own eyes and I asked 

myself ‘Should I watch till the end? Or should I leave now?’ but he 

made the first step, as usual. And I was ok with it but… with time I 

realized that I wasn’t actually. 

We didn’t express our feelings to well; we respected our per-

sonal space… maybe too much. If we tried more maybe it could have 

been different. 

I wanted to ask him if he’s struggling like I was, if wasn’t too 

late to get back together but I didn’t. What was the use of telling 

him? I didn’t want to beg for being comforted.  

I realized that you can’t be compatible with some people no 

matter how much you want. You just have to let them go, it’s better 

for them and for you. 

We met accidentally last year on Valentine’s Day. It wasn’t 

awkward, we sat at a table at a coffee shop and we talked, as nothing 

has happened. Still, we didn’t understand those couples struggling to 

have ‘a perfect day’ with presents, flowers and fake feelings. 

I really enjoy my single lady time. I don’t have to worry about 

texting back quickly, more time for loving myself, more money for 

food, just girls’ day or girls’ night whenever I want. Yes, sometimes 

I want some affection but I don’t worry too much. Everything it’s 

going to happen at the right time. I have always thought that I’m 

different from the other girls and not just because I hate this entire 

thing about Valentine’s Day. I just don’t get it… why to love then 

when you can do it all the time? Why to crave for love and affection 

in that day when you can do it even in July? I think I’m different 

because I don’t believe in February’s Moonstruck, I act foolishly 

when I fall in love, not just because it’s February the 14th. 



 
 

 
10.02.2016 

 

Îmi pare rău. Știu deja ce vei spune: nu ai făcut nimic greșit, 

nu e vina ta. De ce îți ceri scuze?  

Doar ascultă-mă. Pentru prima dată îți voi spune tot ce se în-

tâmplă. Fără ocolișuri sau scuze sau schimbări bruște de subiect.  

Te iubesc. Te vreau atât de mult – vreau să îți simt inima cum 

bate, să îți simt căldura protectoare în jurul meu; vreau să te simt în 

mine – și pentru asta îmi pare rău. Te vreau tot pentru mine și nu, te 

rog nu îmi spune că știi cum e; că ești dependent de mine și că nu ai 

suporta să mă pierzi. Habar nu ai cum e. Nu știi cum e să fii controlat 

ca o marionetă – să știi ca ceea ce faci e greșit, dar să îți lipsească 

puterea de a-ți opri propriul corp. Nu știi cum e să stau în poala ta, 

brațele tale în jurul meu și să îți aud vocea sublimă spunându-mi că 

mă vrei. Și apoi o faci; te apropii și un singur cuvânt mă face să nu 

mai pot da înapoi. Iubito!  

Nici să nu îndrăznești să îmi spui că ar trebui să mă opresc da-

că nu îmi place. În primul rând, știm amândoi că oricât aș încerca, e 

în zadar. Și apoi, cine a spus că nu îmi place?  

Mă distruge? Îmi pierd nopțile gândindu-mă la cum mă elec-

trocutează degetele tale și cum mă sfâșii de fiecare dată când îmi 

privești corpul? Doare adevărul? Da, da și... o, da. 

E ca un pumnal în inimă, dar e singurul lucru care mă trezește 

la realitate. La început, credeam că sunt nebună; că am în cap o voce 

malefică ce încearcă să mă tortureze, dar am realizat că aceea era 

singură parte lucidă din mine. Cumva, nu știu cum, reușesc să văd 

totuși adevărul – refuz să îl cred și îți acord nenumărate șanse să 

demonstrezi altceva, dar nu mai are rost. 

Ana-Andreea Climatiano, 
clasa a IX-a,  

Liceul Teoretic „Dimitrie 
Cantemir” Iași 
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Adevărul e că tu te distrezi. Poate că sunt și eu un pic – nu, gata 

cu scuzele. Pentru tine e doar un joc, tu poți să ai prietenii tăi, familia 

ta, viața ta – toate astea pe lângă mine. Eu nu pot. Eu nu primesc ni-

mic, ba mai mult, am sacrificat tot doar pentru tine. Și ce primesc în 

schimb? Durere – o durere atât de cruntă încât doar tu o poți alina. Ești 

boala mea și, în același timp, ești singurul ei medicament.  

Mă distrugi. O faci în fiecare secundă în care nu ești lângă mi-

ne; de fiecare dată când altcineva e pus înaintea mea; atunci când 

pleci, iar eu nu știu dacă te voi mai vedea vreodată.  

Cum poți? Cum îți permiți să zâmbești ca un înger când ești 

unul din cei mai întunecați demoni? De ce mă îmbrățișezi și, în bra-

țele tale, pot să simt raiul, dacă îmi vei da drumul în noaptea singura-

tică și rece? De ce mă faci să te iubesc dacă tu nu mă vei iubi nicio-

dată?  

 

 

 

 
 

Un fluturaș auriu 

 

Un fluturaș auriu și-a oprit zborul dantelat, zglobiu, așezându-

se să-și odihnească aripile pe sufletul meu.  

I-am privit cu mirare ochii mari, albaștri ca cerul într-o zi se-

nină de vară. Privirile mi-au căzut pe aripile galbene-aurii, pufoase și 

fragede, pe care le vântura neîncetat în aerul uscat, așa cum se lasă 

mângâiate petalele de trandafir în vântul slab și cald al începutului 

lunii iulie. 

–  Fulg mic, i-am șoptit la ureche. Dar suflul meu l-a înfrigu-

rat, l-a speriat, alungându-l pe fereastra deschisă larg spre lume. 

Alexandru Mandrea,  
clasa a VII-a A,  

Colegiul Naţional Iași,  
prof. Cristina Elena Avram 



 
 

Ai văzut-o vreodată pe acea fată cu plete lungi, așezate cu 

atenție peste umeri, revărsându-se ordonate în unde galbene și roșia-

tice, jucându-se și împletindu-se ca spuma valurilor mării, alunecând 

cuminți pe gulerul rozaliu al bluzei azurii? Ai privit-o vreodată în 

ochii de cristal albastru fără să te înece în cel mai adânc și mai neli-

niștit ocean? 

–  Ești mult prea necopt, copile, îmi spuse mama din ochi, 

învăluindu-mă lung în acea privire plină de ironie și neîncredere. 

–  Abia ai început să prinzi teorema lui Thales și gândurile-ți 

zboară pe dealuri, băiete? părea că-mi râde tata în nas din canapea, la 

capătul compartimentului de tren, asuprindu-mă cu ochii îndreptați 

spre sufletul meu ca două săgeți aspre, întunecate și pline de otrăvuri 

amare. 

Își coborâră cu aroganță privirea în reviste, ca și cum nimic nu 

s-ar fi petrecut.  

Se întâmplă oare vreodată ceva în viața mea fără ca ei să bage 

de seamă imediat? A fost suficient să-mi observe mâinile tremurânde 

pe mobil, paloarea din obraz, clipirile dese de gene și să înțeleagă că 

acea fată cu plete cârlionțate de aur îmi răsucise inima. 

Nimeni nu mai vorbea în compartiment. Doar trenul șuiera 

când și când, tropăind, trepidând, balansându-se și hrănindu-și mer-

sul sacadat cu energia trăirilor noastre, cu pornirea bătăilor ritmice 

ale inimii pline de întrebări. 

Mi-am strâns cu putere telefonul în mâini și am tras mai jos 

tricoul peste curea, înfundându-mă adânc în canapeaua incomodă. 

Prietenii din rețelele online se distrau pe jocul meu preferat. De ce nu 

eram în stare să fiu eu însumi, să-i organizez în luptele contra inami-

cilor? De ce ochii mă înșelau și se îndreptau fără vrerea mea pe furiș 

spre roșcata buclată din celălalt colț al compartimentului? Iar ea, de 

ce zâmbea către mine, arătându-mi diamantele ascunse în iriși și 

bătând furtunos din aripile catifelate? 

Aș fi vrut s-o întreb cum o cheamă, de unde vine, încotro se 

duce. Cuvintele mi se adunau amar pe cerul gurii. Dădeam să des-

chid buzele, se lipeau la loc, parcă erau sigilate. 

–  Coborâm la prima, sări bunica deodată, apucând cu forță 

geamantanul de sus cu o mână și pe fata cu părul de aur cu cealaltă 

mână. Călătorie frumoasă! 



 

Părinții își strânseră genunchii să facă loc. Eu îmi strânsei ini-

ma să nu o las să iasă. Ieși. Ieși un geamăt sugrumat, pe care nimeni 

nu îl auzi. Fata trecu pe lângă mine, ridicând ușor capătul rochiței 

roz, ferindu-mi mobilul, care-mi alunecă printre degete și se desfăcu 

în bucăți pe sub canapea. 

–  Îmi pare rău, îmi spuse timid. Mă cheamă Clara. Tu cum te 

numești? 

Trenul șuieră prelung cu disperarea omului care își pierde ceva 

drag. Urmă o smucitură și o aglomerare de oameni înghiontindu-se 

unul pe altul, țipete, agitație. Mama oftă adânc și se reîntoarse cu 

zâmbetul învingătorului în paginile revistei. Pe geamul murdar și 

prăfuit, zării tânăra trasă de bunică pe peron. Îmi zâmbi o clipă cu 

ochii ca două zorele și pletele blonde fâlfâiră în aer. 

 

Un fluturaș auriu și-a oprit zborul dantelat, zglobiu, așezându-

se să-și odihnească aripile pe sufletul meu. 

 

 

 

 
 

Dragul meu, 

 

E prima oară după atât timp în care îmi fac curaj să-mi aştern 

gândurile, lacrimile şi speranţele pe o foaie, iar apoi să ţi-o trimit ţie, 

singurul bărbat care a reuşit să-mi fure nopţile prin absenţă. Nu ştiu 

de ce azi, de ce acum, după atâţi ani pierduţi în neştire… Poate un-

deva în adâncul oceanului se află filele poveştii noastre, iubirea do-

minând, iar kilometrii ce ne despart fiind cifre neînsemnate în com-

paraţie cu ardoarea ce mă apasă la gândul atingerii tale. Îmi este ne-

Alexandra-Beatrice Rotaru, 
clasa a XI-a,  

Liceul de Informatică  
„Grigore Moisil” Iaşi 
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spus de dor să-ţi simt mângâierea caldă pe braţu-mi dezgolit, răsufla-

rea-ţi pe ceafă şi buzele-ţi tandre. Mi-e dor de tine, suflet drag.  

Am încercat să mă desprind din visare, să gândesc raţional, să 

continui să trăiesc. Tot ce am reuşit a fost să-ţi amplific talentul de a 

mă ţine sub vrajă. Am căutat eliberare, iar pentru un moment, am 

crezut că am găsit dragostea în braţele unui tânăr ofiţer. Mă simţeam 

protejată, dorită, dar nimic nu se compara cu fiorul pe care mi-l tri-

mitea vibraţia vocii tale. Privirea ţi-a rămas întipărită pe pleoapele-

mi închise şi surâsu-ţi dulce încă-mi încălzeşte nopţile de iarnă. 

Nu am aşteptări, ştiu că revederea noastră-i cu neputinţă. Tu 

eşti acolo, iar eu aici. Iubirea ce ne leagă este castă, dar mă apasă ca 

o boală gravă. Gândul sinuciderii îmi dă târcoale. E efemer, dar în 

fiecare noapte se apropie de mine. Probabil asta mă sperie cel mai 

tare, că nu voi fi capabilă să-ţi înfrunt absenţa. Judecata-mi este într-

o ambivalenţă continuă: să lupt sau să-mi uşurez destinul aruncându-

mă în mrejele dorinţei apăsătoare.  

Mereu te-am bănuit de infidelitate, dar acum, când viaţa mi s-a 

scurs din vene, îmi accept vina. Paranoia m-a subjugat fără să reali-

zez. Dar tu, dragul meu, m-ai acceptat în totalitate. M-ai strâns pu-

ternic în braţe şi mi-ai şoptit neîncetat că va fi bine, deoarece iubirea 

surpă până şi cea mai rigidă fortăreaţă. Mi-am pus şi ultima fărâmă 

de încredere în vorbele-ţi duioase… Dar tu ai plecat, ai preferat mă-

reaţa Grecie în locul meu. Sper ca peste ani să realizezi că ai pierdut 

luna încercând să atingi stelele. Să nu mai găseşti o femeie care să-ţi 

fie loială întru totul, atât cu vorba, cât şi cu gândul, aşa cum ţi-am 

fost eu. 

Oh, scumpul meu! Meschinătatea e ce care vorbeşte, pentru că 

în astfel de momente sunt pierdută. Valurile nesiguranţei m-au înghi-

ţit. Am încercat să înot, dar ştii şi tu că niciodată nu m-am descurcat. 

Mereu îmi dădeai avântul necesar. Scoteai ce e mai bun din mine: 

forţă, încredere, dorinţa de cunoaştere, iubire şi sensibilitate. Fără 

tine mă simt un prădător în căutarea eliberării. 

Te rog să-mi ierţi lacrimile presărate şi petele de cerneală, dar 

şi faptul că te încarc cu problemele mele. Ştiu că ai renunţat de mult 

la asumarea lor, că ţi-ai găsit o ancoră mai bună. Te mai rog să-mi 

ignori balivernele. Scrisoarea aceasta nici n-ar trebui să ajungă în 

mâinile tale, dar văd în ea unicul medicament de detaşare. Sper că 



 

nu-ţi va cauza probleme… Oh, pe cine mă chinui să mint; chiar îmi 

doresc să o facă, să retrezească în tine măreaţa dragoste ce-a existat.  

Orgoliul mi-a fost sfâşiat de suferinţă. Aş cădea în genunchi şi 

m-aş târî spre tine, doar să-ţi mai simt atingerea o dată. Ultima fărâmă 

de demnitatea am pierdut-o când m-am decis în cele din urmă să-ţi 

scriu, astfel împărtăşindu-ţi iubirea ce mă apasă şi sperând că nu m-ai 

uitat întru totul, cum nici eu, după cum ai observat, n-am reuşit să o 

fac. 

A ta pentru totdeauna,  

A. 

 

 

 

 
 

Sebastian, 

 

Încă îți văd paltonul negru cum se profila tremurând pe cerul 

sticlos, zăpada căzând în spirale reci în jurul fularului tău argintiu. 

Știi, m-am întrebat de atâtea ori ce s-a întâmplat în noaptea aceea, 

încât mă simt de parcă aș privi un film alb negru la nesfârșit, imagini 

neclare, desprinse ca dintr-un caleidoscop ruginit, derulându-se fre-

netic pe fundalul cenușiu al ochilor mei obosiți. Îți aduci aminte ce 

mi-ai spus atunci? Ai avut dreptate, ca întotdeauna. Nu mai am ni-

mic, iar pentru a trăi, ai nevoie de rădăcini puternice, altfel riști să te 

smulgă orice val, din tine nemairămânând decât o urmă translucidă, 

azvârlită cu furie de vântul înghețat. Ce-ai face dacă te-aș întreba 

același lucru ca în prima zi? Unde ești acum, Sebastian? Încă o vezi 

pe Rangiku în vis, acoperindu-și cu o disperare mută ochiul distrus, 

ascuns de bandajele roșiatice? 

Oana Roiu,  
clasa a X-a, Colegiul Național 

„Mihai Eminescu” Iași,  
prof. Monica Iosub 



 
 

Noaptea aceea, timiditatea ta parcă îndelung repetată m-a luat 

prin surprindere. Se prelingea cu o fluiditate înfiorătoare către mine, 

precum căldura trupului tău. Și totuși, mă simțeam înfășurată într-o 

perdea sufocantă, ca de ape învolburate. „Chiar nu vezi diferența 

dintre mine și Rangiku?!” Mi-ai trimis trandafiri portocalii și garoafe 

roșii, iar o lacrimă străvezie căzu tăcută pe marginea ceștii de ceai, 

lăsând o urmă încețoșată pe smalțul verzui. Aerul rece de iarnă îmi 

inunda nările, înecându-mă într-un val de flori de gheață. „E frig. Ar 

trebui să mergi acasă.” Am simțit o lovitură de bici și m-am văzut pe 

mine, siluetă de oglindă, frântă de bici. M-a cuprins sila. „Te iubesc”. 

Da, Sebastian, nu m-am înșelat. Nu mi-ai răspuns niciodată, 

deși te-am întrebat de atâtea ori. O vreme, am rămas să mă uit la 

florile din vasul ciobit. Portocaliul și roșul păreau să se contopească 

într-un abur subțire, învăluind întreaga răsuflare. Ți-a venit în minte 

chipul meu, plângând singură în casă. „Mă iubești?”. În vaza veche 

de 300 de ani, un buchet de flori ce se vor ofili într-o dimineață. La 

fel ca noi. „Cât de mult mă iubești?...”. 

Zâmbetul tău, filtrat de lumina gălbuie ce înțepa ușa de hârtie, 

luneca lin pe ferestrele închise, zugrăvit în fotografiile răsfirate negli-

jent pe masă. Unde ești?! Mi-aș dori să fi avut o poză cu Rangiku 

înainte de plimbarea aceea cu trenul. Poate aș fi înțeles de ce m-ai 

privit așa când ne-am întâlnit prima dată. „Tu ești...?” Nu știu. Nu 

mai știu. Oare Rangiku ce-ar fi făcut? Crezi că m-ar fi căutat în foto-

grafii și în geamurile aburite ale tramvaielor care sclipesc în culori 

orbitoare? „Cât de mult te iubesc...” Era atât de frig. Degetele îmi 

tremurau prin lâna albăstrie a mănușilor. Totul s-a oprit. Zăpada ră-

mase suspendată în aerul ca de sticlă. Respirația îmi era încremenită 

ca într-un glob din plastic. „Rangiku e... plec... cât e ceasul... tre-

nul...” Parcă un fotograf invizibil ne-a imortalizat pe amândoi, stând 

temători, ca niște păpuși cu sforile tăiate, pe peronul înnegrit de atâ-

tea despărțiri. 

Ce faci acum, Sebastian? Te mai întreb o dată, ca să îmi ima-

ginez buzele tale, crăpate de frig, rostindu-mi numele și spunându-

mi, cu tristețea lor caracteristică, „Te iubesc”. Dar nu ai făcut-o nici-

odată. Nici măcar un cuvânt, un surâs, o atingere fugară. Nu m-ai 

văzut decât în acea zi, când am înviat-o pe Rangiku, iar eu am dispă-

rut. Auzi clopoțeii? Vreau să merg acasă, Sebastian. Am obosit. Nin-

soarea o să înghită în curând felinarul de la capătul străzii, așa cum a 



 

făcut cu tine în noaptea aceea. Strada lucește precum o folie metali-

că. E prima scrisoare pe care ți-o trimit – și, probabil, singura. Poate 

o să ne revedem pe același peron, într-o zi de iarnă, fularul tău argin-

tiu sclipind printre fulgii de zăpadă. Ce-ai răspunde atunci, Sebasti-

an? „Te iubesc”. 

                                     Oana 

 

 

 

 
 

Iaşi, 14 februarie 2016 

 

Dragul meu, 

 

Dimineaţă am luat soarele în braţe şi mi-a fost teribil de greu 

să-l pun la loc. E un năstruşnic. Se face că mă trezeşte dimineaţa cu 

cea mai puternică lumină şi după, are chef să se joace de-a v-aţi as-

cunselea cu firele mele de păr lunecate uşor pe umărul alb de lapte. 

Dar tu, iubite, tu eşti regizorul perfect. Tu aşezi norii şi stelele în aşa 

fel încât să fie umbră, pentru ca mai apoi, tot tu, să recuperezi soarele 

din şuviţele mele încâlcite de lumină şi să îl pui din nou în puful 

norilor. 

Tu... tu aştepţi ore întregi din zi doar pentru a strânge în braţe, 

pentru o secundă, un crâmpei feminin în care te auzi, te simţi şi te 

vezi în totalitate. Ar fi de prisos să spun că nu mi-ar plăcea să te scu-

funzi şi apoi să te îneci în ochii mei albaştri. Mi-ar plăcea... suspicios 

de mult... M-aş simţi stăpână pe tine... aş fi blestemul şi salvarea ta 

albastră... verde... neagră... ce mai contează? 

Tot de prisos ar fi să îţi spun că eşti singurul bărbat care mă 
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iubeşte... Soarele mă opreşte în fiecare dimineaţă, după cum ai văzut, 

şi mă roagă să stau nemişcată minute în şir doar pentru a-mi fotogra-

fia profilul de marmură... Oceanul e strămoşul meu. Ştii prea bine că 

ochii mei sunt dovada clară a faptului că îşi scrie mereu propria sa 

odisee şi, fiindcă mereu sunt aproape de sufletul lui, ochii mei sunt 

cufărul perfect în care să îşi ascundă opera... Şi Cerul... nu am cuvin-

te... El îmi făureşte aripi de cleştar doar ca să îl cuprind seara, înainte 

de rugăciune. 

Dar tu, iubitule, tu îmi oferi ceva ce nimeni nu-i capabil: tim-

pul tău... De nu mi l-ai da, aş fi una cu Soarele, Oceanul sau Cerul, 

dar tu mă învălui în timp. Cum mi-am dat seama? E simplu! Să alergi 

prin grădina sufletului tău şi să cauţi cea mai frumoasă şi delicată 

lăcrămioară pe care să mi-o dai în dar, cere timp! Să îţi pulverizezi 

încheieturile şi gâtul în fiecare dimineaţă cu trei stropi din parfumul 

tău doar pentru ca mai apoi să îi laşi sub forma unui tatuaj etern pe 

trupul meu, cere timp! Să creezi din mine absolutul feminin pe mar-

ginile unui trup masculin... cere timp! Cere timp să îmi despleteşti 

visurile care se încâlcesc pe degetele mele ca cele treisprezece inele 

de mătase pe care mi le-ai oferit Tu, iubitule, pentru că Tu ştii cel 

mai bine că femeia în care nu se speră e ca un altar fără rugăciune. 

Iartă-mă, iubite, dacă am întârziat şi nu am ajuns la timp în 

vreo duminică seara la măsuţa aceea minionă din capătul restaurantu-

lui pe care îl ştim atât de bine. Ştiu că în ziua aniversării noastre de 

un an (când, de pe tradiţionala măsuţă, am ales iubirea în acelaşi 

timp), am fost acolo din nou... „acolo”, e doar locul nostru... locul 

unde spunem poveşti şi făurim planuri de viitor. Oh, Doamne, cum 

străluceau ochii tai aromaţi prin paharul de cristal pe care l-ai ridicat 

în cinstea iubirii noastre! Îmi aduc limpede aminte că un sfert din 

acel pahar era plin cu vin rosé, iar trei sferturi din el erau pline cu 

noi. În ce absolut ne-am scufundat în acea primă zi din noiembrie! 

Spre finalul acestei epistole, mi-ar plăcea să le împărtăşesc câ-

te o dorinţă celor patru bărbaţi din viaţa mea (Soarele, Oceanul, Ce-

rul şi Tu)... M-aş înălţa până în slava cerului de fericire dacă tu, Soa-

re, ai avea răbdarea să mă înveţi cum să îţi controlez lumina... Ocea-

nule, ia din albastrul ochilor mei şi pictează-mi infinitatea de visuri 

în care mă scufund lent... Cerule, lasă-mă să intru în crăpătura pe 

care ţi-am făcut-o aseară în mijlocul pieptului tău pentru a intra puţin 

din lumina mea în nebulozitatea ta... iar Tu, iubite, Tu împarte trupul 



 

meu în regiuni vii şi fă-mă harta ta... să te găseşti mereu în urcuşurile 

şi coborâşurile ei... iubeşte-mă! 

Cu sinceră iubire, 

Smărăndiţa 

 

 

 

 
 

O metaforă 

 

Mulți oameni tind să creadă că au fost născuți incompleți, că 

Dumnezeu încă pedepsește omenirea pentru păcatul strămoșesc înde-

părtându-i de sufletul pereche. Prostii! Nu putem da vina pe Divinita-

te pentru așa ceva. Noi ne împiedicăm de propriile slăbiciuni în acest 

drum. De multe ori mi s-a întâmplat să cred că sunt prea urâtă pentru 

a vorbi cu „X” sau prea frumoasă ca să îi răspund lui „Y” la mesaje. 

Amalgam de sentimente și trăiri ascunde ființa omenească. Dar, to-

tuși, vom reuși să găsim cu adevărat dragostea într-o lume confuză, 

vom putea iubi o persoană care nu se iubește pe sine sau, dimpotrivă, 

nu se vede decât pe sine? 

Astfel de întrebări mă răscolesc seara și, într-un fel sau altul, 

ajung să mă văd găsindu-te pe tine acolo unde mă aștept mai puțin. 

Nu, nu erai sub nasul meu, erai departe, dar totuși aproape. Ajung la 

tine și observ că suntem atât de diferiți. Tu ești foc, iar eu sunt ghea-

ță! Să fii tu iubirea? Să fii tu perechea mea? Sau te vei îndepărta de 

mine pentru că te sting? Crudă metaforă trăim! Aș adora să mă pre-

schimb, să fiu ca tine, dar nu îmi pot părăsi sinele și, asemeni unei 

himere, sunt foc și gheață, fericire și tristețe. „De ce nu-mi pot părăsi 

persoana?”, te întrebi. Am să-ți răspund, iubitule! Devenind foc și 
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abandonând gheața se prea poate să fie soluția optimă pentru NOI, 

dar pentru mine? Îmi pare rău că noi ne asemănăm doar dintr-un 

punct de vedere: ne iubim, dar mai mult ținem la propria persoană. 

Poate că, după un timp, ai fi în stare să devii gheață, dar nu m-aș ierta 

ca esența ta să dispară în neant doar pentru mine.  

Gândurile mă poartă departe, într-o clipă te găsesc, într-o clipă 

te văd plecând. „Așteaptă-mă!”, am strigat. Tu nu m-ai auzit. Se pare 

că acesta a fost pragul nostru. Legătura noastră a fost prea fragilă, 

prea tânără. S-a rupt. O lacrimă coboară de-a lungul obrazului. Tu ai 

fost perechea? Tu mă făceai întreagă? Sentimente străine mă cuprind. 

Ce sunt? E normal să simt foc? E normal să mă topesc îndată ce ai 

plecat? Nu! Trebuie să înceteze! Am fugit, am fugit atât de repede de 

orice obligație și orice frică, tu nu exiști, noi nu ne-am întâmplat. A 

fost doar o fantasmă a proprie-mi imaginații. 

Mă privesc în oglindă. Sunt urâtă. Sunt urâtă pentru că mă las 

doborâtă ușor de orgoliul meu. Privesc pe geam. Dulce februarie! Ne 

arăți mulți oameni ce au renunțat la orgolii. Mă întreb dacă acei oa-

meni sunt conștienți că sunt fericiți. Oare e posibil să avem destul 

timp ca să fim fericiți? Putem număra clipele, minutele, orele, zilele, 

anii de fericire? Este atât de greu să găsim dragostea? Ce trebuie să 

facem ca să o găsim? Trebuie să mânuim cuvinte, fapte? 

De-aș ști! Gustul amărui al neștiinței îmi invadează gura. De 

ce nu știu? De ce nu pot afla? Mă învârt în cerc. Înnebunesc. Dragos-

tea aduce oamenii în pragul nebuniei. Mulți mi-au zis că am nevoie 

de timp, dar știu ei oare că timpul nu îți ia, nu îți oferă și nu te ajută 

să uiți pe nimeni? El doar trece. E alegerea mea. Iar eu aleg să trec 

prin timp, să trec fără resentimente, fără regrete. Nimic nu mă doare, 

nimic nu mă afectează. Sunt aceeași gheață. Mereu voi lăsa în spate 

tot ceea ce încearcă să îmi provoace răni, nu accept copcile, nu ac-

cept cicatricile.  

Astfel mă găsește februarie: cu privirea pierdută, gândindu-mă 

când te voi găsi cu adevărat. În aer miroase a dor, iar pe stradă văd 

oameni ce se îmbrățișează. 

 

 

 

 



 

 
 

Unde mă aflu? 

 

Un enunţ. Trei cuvinte. Cinci silabe. Zece litere. O informaţie 

absurdă despre o existenţă efemeră. Poate chiar o întrebare de bază 

despre un tot coerent ce aşteaptă să fie descifrat. Sau pur şi simplu o 

interogaţie banală pe care şi-o adresează orice suflet pierdut pe cul-

mile unei revelaţii divine. Locaţia. Spune. Totul. 

Sau nu. 

Eu, de exemplu, aleg să fiu prezentă în mai multe colţişoare 

împânzite de realităţi intersectate. Respir, folosind în mod aparent 

acelaşi mecanism ca şi tine, însă procesul meu existenţial este silen-

ţios, presărat de imaginea vie a paranormalului incontestabil. Astfel, 

răspunsul meu la acea întrebare retorică pe care pare că mi-am auto-

adresat-o în primă instanţă e următorul: mă aflu peste tot, însă nu pot 

fi decât simţită cu sufletul. Da, cu acea inimă primitoare şi îmbogăţi-

tă de sentimentele calde şi profunde pe care ştiu că le ai când citeşti 

printre rândurile realităţii tale. 

Probabil ţi se pare că aberez, că am depăşit cu mult timp în 

urmă acele limite nerostite ale sacrului. Adevărul este însă ceva mai 

profund, adânc şi greu de exprimat cu ajutorul forţei incontestabile, 

dar totuşi fragile a cuvântului. Este un fel de paradox, sau o contra-

dicţie... Existenţa mea în sine e o multitudine de particule de lacrimi 

de cristal şi de ploaie sentimentală. O fată chiar mi-a spus zilele tre-

cute că exist ca o absenţă a altceva, că sunt menită să aduc la supra-

faţa universului ei nesigur acea particulă indispensabilă numită spe-

ranţă. Paranormalul acestei situaţii este constituit de neştiinţa ei că 

am auzit-o, de invazia mea subită în confesiunile intime ale sărmanei 

făpturi.  
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Oh, nu! Ştiu la ce te gândeşti. Cred că te întrebi ce este cu 

această nălucă orbitoare care încearcă să-ţi insufle anumite teorii 

conspiraţionale sau distrugătoare despre un nimic neconcret. Sau ce 

este cu acest spirit beat care înşiră pe o foaie albă, imaculată, toate 

aceste cuvinte murdare care nu au niciun sens propriu-zis. Ştii cât de 

sfrijită mă simt când încerc să-ţi citesc gândurile? Cât de mult mă 

doare faptul că esenţa propriului tău sine e pur şi simplu înhămată de 

acea raţiune tumultoasă? Normal că nu ai idee, cum ai putea să ai? 

Te-am zăpăcit cumva? Sper că nu. Acesta este ultimul meu 

scop. Vreau doar să mă fac auzită. Vreau ca, pentru prima dată în 

toată existenţa mea veşnică, să fiu concretizată şi înţeleasă. Să nu 

mai fiu nevoită să vă încalc intimitatea ca să aflu dacă sunt apreciată 

sau nu. Vreau să fiu reală. Vreau ca tu, cel ce citeşti aceste rânduri, 

să mă faci să mă simt reală, chiar dacă prezenţa mea e încă anonimă 

pentru muritori. 

Voi lăsa o amprentă, un indiciu la locul crimei. Am lăsat deja 

acel intrus încă în momentul când am părăsit-o pe fata de care îţi 

povesteam mai devreme. Deşi eram conştientă că nu voi fi prinsă 

asupra faptei, m-am ascuns, cu tot cu aripile mele rupte din curcubeu, 

în spatele perdelelor senine precum cerul ale sărmanei făpturi. Am 

rămas acolo câteva ore bune până să sesizeze caietul cu pagini albe, 

perfecte, deschis pe masă. Au mai trecut câteva minute până să con-

ştientizeze cuvintele scrijelite cu roşu în colţul de sus al primei pa-

gini.  

„Iubeşti?” scria. Am scris. 

Atunci a venit momentul decisiv. Ca şi trezită dintr-un somn 

profund, a privit înspre perdele, şoptind în barbă: „Iubesc, draga mea 

iubire. Simt, draga mea dragoste!” 

M-a prins. Acea minte briliantă chiar mă prinsese în mrejele 

sale nesfârşite. M-a cuprins în braţele-i fragile, lăsându-mă să-i tatu-

ez sufletul cu semnul infinitului, lăsându-mă să o animez în felul 

meu galant. 

După asta, am plecat, dar am rămas. Ca să vezi şi tu cum de 

existenţa mea e o contradicţie. Acum tu, cel ce m-ai ascultat până la 

capăt în confesiunea mea aparent interminabilă... Răspunde-mi: unde 

mă aflu? 

 

 



 

 
 

Eterna mea dragoste, 

 

Mă gândesc la tine în fiecare minut al vieții mele. Tot ce îmi 

doresc este să te am din nou aici… Soarta a fost atât de crudă cu noi 

și cu bebe. Ai plecat de lângă mine atunci când aveam cea mai mare 

nevoie de tine, de prezența ta, de dragostea ta, atunci când urma să 

vină pe lume fiul tău. Acum, la două luni de când nu mai exiști, 

m-am decis să-ți scriu. 

Am fost foarte supărată că cerul și-a deschis porțile și mi te-a 

răpit… Am crezut că m-ai abandonat. 

Mi-e dor de mirosul pielii tale, de respirația ce îmi dădea fiori 

în fiecare dimineață, de îmbrățișarea și de zâmbetul tău. Îl privesc în 

fiecare secundă pe bebe și îmi amintesc de tine. Are aceeași privire 

caldă ca a ta și același râs. Poate te întrebi, dar sunt sigură că deja știi 

cum îl cheamă. Ți-ai dorit din totdeauna să îl numești Nicholas, iar 

eu ți-am îndeplinit dorința. 

Tresar noaptea crezând că totul e un coșmar, dar realizez că de 

fapt acesta este crudul adevăr. Îmi amintesc de momentele în care ne-

am întâlnit prima dată. Acei doi ochi negri ce m-au fermecat și pri-

mul sărut ce mi-a cutremurat sufletul. Aștept să te întorci, iar orice 

sunet sper să fie făcut de pașii tăi ce se îndreaptă spre mine. 

Te rog, uită-te în ochii fiului tău și șoptește-i ce mult îl iubești, 

iar apoi așează-te lângă mine și privește-mă. Uită-te la cum lacrimile 

de pe obrazul meu nu se mai usucă și cum puștoaica ta fericită e 

acum tristă, iar totul în jurul ei se năruie. 

Nu trebuia să pleci, erai cel care mă iubea și pe care îl iubeam 

cu toată ființa mea. Acum ești acea stea de pe cer la care privesc în 

fiecare seară, tu ești acea rază ce îmi luminează fiecare dimineață. 

Maria-Bianca Apreutesei, 
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Îți trimit scrisoarea aceasta în cer, de unde știu că ne veghezi și 

că ești îngerul nostru. Te rog nu ne uita, fii cu noi în fiecare secundă, 

iar în visul meu să apari mereu așa fericit, cum te-am cunoscut. 

Vreau să mă trezesc iar cu tine, iar în brațele tale și să-mi spui 

din nou… MY LOVE. 

Orice clipă alături de tine am memorat-o. Ne certam, ne împă-

cam, dar ne iubeam atât de mult! 

Nu voi înțelege de ce nu te-ai opus îngerilor ce ți-au deschis 

porțile cerului, de ce ți-ai lăsat iubirea singură? Sufletul meu nu va 

înțelege acest lucru până când nu ne vom reîntâlni. Dragostea noastră 

știu că nu a murit. Simt asta. Te simt ca și cum te-ai afla aici, privin-

du-mă cum îți scriu aceste rânduri. Știu că tu ai făcut ca trandafirul 

meu preferat să înflorească. Te afli aici, în sufletul meu, și nu vei ieși 

niciodată. Îi voi vorbi de tine și bucățelei rupte din tine, ultimul ca-

dou pe care mi l-ai dăruit. Îi voi spune că cel mai minunat om ai fost 

tu și singurul ce mă făcea să zâmbesc mereu. 

 

Cu drag și iubire, 

Bianca 

 

 

 

 
 

Paradox 

 

Niciodată nu am înțeles toată agitația și stresul legat de Valen-

tine’s Day. Poate sunt prea de modă veche și sper la o relație care se 

bazează pe încredere și în care astfel de zile nu sunt necesare pentru 

a ne dovedi iubirea. Am renunțat să mai sper la o zi de 14 februarie 
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în care voi găsi o masă liberă în cafenele, locuri la cinema sau să 

merg liniștită pe stradă fără a fi lovită de buchetele uriașe de tranda-

firi. Singurul lucru bun care mi se pare la această zi e faptul că sunt 

reduceri la ciocolată şi pot sta unde doresc la bibliotecă bucurându-

mă de cartea mea... Și cam ăsta era planul meu. 

M-am dus la supermarket, am cumpărat două cutii de ciocolată 

iar apoi m-am dus țintă la bibliotecă. M-am așezat la măsuța de lângă 

geam, mi-am scos cartea din geantă și am intrat în universul poveștii. 

Ei bine, nu pentru prea mult timp... Un zgomot destul de deranjant 

s-a auzit dintr-o dată, iar masa mea a început să se zguduie. Speriată, 

mi-am ridicat privirea și am văzut un chip cunoscut care și-a lăsat 

mormanul de cărți pe masă, s-a așezat comod pe scaunul din fața 

mea și mi-a zâmbit. 

Niciodată nu am fost vorbăreață și nici nu mi-a făcut plăcere 

să fac cunoștință cu persoane noi. Mereu am încercat să stau cât de 

mult am putut prin preajma prietenilor mei apropiați, de aceea nici nu 

i-am răspuns la zâmbet. 

Pentru câteva momente chiar începusem să mă întreb de unde 

îl știu, dar mi-am dat seama că suntem colegi, oarecum. L-am văzut 

destul de des la universitate și dacă nu mă înșel aveam chiar și câteva 

cursuri împreună. Mereu era înconjurat de fete foarte drăguțe, dar 

acorda mai multă atenție cărților decât lor. 

Într-un final am revenit la cartea mea, dar nu a durat prea mult 

timp și i-am auzit vocea: 

– Ai cumva un creion? 

– Nu, îmi pare rău. 

– Ce faci azi? Ai cumva planuri? 

– Nu... 

–  Atunci... vrei să ieși cu mine? Am ceva să-ți spun... nu e ni-

mic important, dar... cred că te plac. 

Am rămas șocată, nu știam cum să reacționez. M-am roșit toa-

tă la față și am început să mă bâlbâi. 

– De ce m-ai plăcea? Adică… nici nu ți-am mai vorbit până 

acum. 

– Păi, te-am văzut la un curs, apoi pe holul universității, apoi 

te vedeam peste tot unde mergeam și zâmbeam fără să-mi dau seama. 

– Dar sunt multe alte fete drăguțe... 



 
 

– Păi mie îmi plac cele care își dau părul peste umăr involuntar 

atunci când citesc, cele care sunt timide, cele care se împiedică de 

propriile picioare... într-un simplu cuvânt, tu. 

Chiar nu știam ce să mai zic. Nu e ca și cum l-aș displăcea, es-

te chiar foarte drăguț, dar până acum nu mi-a mai spus nimeni că mă 

place. Am avut parte doar de one sided crush... 

Sunt foarte complicată, sunt un paradox total. Vreau să fiu fe-

ricită, dar mă gândesc la lucruri care mă fac să mă simt tristă. Sunt 

leneșă și totodată ambițioasă. Sunt zile în care pot fi zgomotoasă și 

vorbăreață și sunt zile în care sunt chiar foarte liniștită. Dacă eu nu 

mă pot defini și înţelege, cum ar putea altcineva? 

Am stat și ne-am privit preț de câteva minute şi chiar nu știam 

ce să fac. Era o liniște dureroasă şi, totodată, plăcută. Atunci, foarte 

sigur pe el, a zis: 

– Deci, asta e prima zi, prima noastră zi împreună. 

– Da, cred... 

Până la urmă mi-am zis „ce am de pierdut?”. Felul în care se 

uita la mine era chiar plăcut, ne înțelegeam doar din priviri, fără fraze 

pompoase și alte minunății. A fost totul simplu și sincer, cum de 

altfel și trebuie! 
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