Eu sunt…

Sunt

Leoveanu Ana, 5A

Ilie Bianca, 5A

Eu sunt o floare pe câmpie

Sunt o rază de lumină,

Între alte flori.

Sunt un bulgăre de tină,

Eu sunt marea ce separă,

Sunt un gând, un singur vers

Nopțile, de zori.

Sunt întregul univers.

Eu sunt un fluture pe-o floare,
Ca fiecare...

Sunt o floare pe pământ,
Sunt o mare de ne-nfrânt,

Eu nu sunt ce vezi în oglindă,

Sunt un abur ce se pierde

Sunt o carte necitită,

Sunt un om a toate vede.

Sunt diferită de restul,
Ca și tine!

Sunt o simplă amăgire,
Sunt o zare în venire,

Sunt o picătură-n mare,

Sunt un mic cuc măiastru

De nedistins...

Și vin dintr-un loc sihastru.

Sunt o fată mare,
Sunt un om,

Sunt o creație a lumii,

Sunt ca tine,

Sunt o mică stea a lunii,

Tu ca mine,

Sunt o mare pată verde,

La fel, dar unici...

Sunt o fată care crede.

Am sentimente
Sunt un om!

Speranța

Eu sunt

Pîslaru Anca, 5E

Solomon Oana, 5A

Sunt un fluture venit din amintire,

Sunt făcută din rouă și lacrimi,

M-am născut din speranță și iubire.

Sunt o făptură dintr-un vis,

Vreau să zbor departe, să zbor în neștire,

Sunt o încântare, o rază de soare,

Și să mă-ntorc în propria-mi copilărie.

Sunt un poem ce încă nu s-a scris.

Parfumul florilor calea să-mi arate
Și vântul să-mi mângâie aripile dantelate.
Să pot zbura dincolo de curcubeu
Și să ajung în universul meu.

Mărţişor
de Mihai Dragoş Popescu
Clasa a V-a C, Prof. Liliana Băcanu

La ora de română-mi pare,
Am întâlnit un epitet
Prins între filele de carte
De un poet.

Am tras de el şi-am rupt sonetul.
Pe bancă rimele au căzut
Şi să le-nghesui în ghiozdan,
Nu am putut.

Atunci le-am prins în şnur alb-roşu,
Apoi le-am agăţat de-un nor,
Şi l-am trimis cu dedicaţii
De mărţişor.

Luptătorul
de Mihai Dragoş Popescu
Clasa a V-a C, Prof. Liliana Băcanu

Ţine-n pumnul mic, de aur,
O fărâmă de ştiinţă.
E al lumii noastre faur,
Dramul nostru de credinţă.

Îşi îndreaptă sus, spre ceruri
Încruntată a lui faţă.
În zadar cere răspunsuri,
Cere dreptul lui la viaţă.

N-are patrie, nici nume,
Nici vreun ajutor divin.
Vrea doar dragoste în lume
Şi căldura unui cămin.

Vrea la şcoală să înveţe
Şi să aibă an de an

Pace, sfaturi şi blândeţe,
Haine, masă şi ghiozdan.

Vrea ca albul, galben, negrul
Să rămână doar culori.
Toate rasele au cerul
Presărat cu-aceiaşi nori.

Vrea ca fata sau băiatul
Să se bucure la fel
Şi creştinul şi budistul
Să aibă acelaşi ţel.

Lui şi eu am să m-alătur
Şi lupta-vom amândoi,
Ce-i nedrept am să înlătur.
Drepturi cerem pentru noi!

Să punem roţi
de Mihai Dragoş Popescu
Clasa a V-a C, Prof. Liliana Băcanu

La fabrica de roboţi,
Am învăţat cu toţi’
Să punem roţi.

Sunt meşter la pus roţi.
Vă rog pe toţi
Să punem roţi.
Eu am pus roţi la vise
Şi sunt deschise
Ferestre pentru toţi.

Vă rog, măcar o pâine
O carte sau o floare
Să agăţaţi de roţi.

Să-mpărtăşim ce ştim,
Ce vrem şi ce dorim
Veniţi cu toţi!

Avem drepturi şi noi
La fel ca voi
Nu de roboţi.

De dragostea e mare
S-o aibă fiecare
Să o avem cu toţi’.

Un nume şi o rasă,
Religie, şcoală, casă
Cerem cu toţi.

La fabrica de roboţi
Veniţi, copii, cu toţi’
Să punem roţi!

Amintiri…
de Baboi Roxana
Clasa a VII-a C, Prof. îndrumător: Bănică Zoia
Sunt un fluture venit din amintire
Pe o flacără de iubire.
Mă topesc uşor in zbor;
Vreau să nu-ti mai fie dor.

Să mă simti aproape
Şi să poţi incepe
A mă înţelege
Şi mistere a culege.

Să mă pierd uşor in noapte
Neputând a mă abate,
Să mă-ndrept uşor spre cer,
Printre stele ca un colier.

Să mă-ntorc uşor zburând,
Să-ţi alung gândul plăpând,
Ce uşor străbate,
O viaţă fără de moarte.

O lacrimă
de Popa Ştefania Anda
Clasa a VII-a C, Prof. îndrumător: Bănică Zoia

O lacrimă când cade
Pe mâna fierbinte,
Inima caldă se aprinde

O lacrimă când cade,
Totul se schimbă,
Şi inima-i rănită.

O lacrimă când cade,
Faţa fericită,
Devine şi ea rănită.

Timpuriul…
de Popa Ştefania Anda
Clasa a VII-a C, Prof. îndrumător: Bănică Zoia

Sunt mic şi nu pricep nimic,
Şi-am sufletul curat
Aparent neînsemnat.
Însă vreau să mă desprind,
Vagonul maturităţii să-l prind.

Şi nu-mi găsesc rostul în viaţă,
Mă simt o simplă paiaţă

Controlată cu fire de aţă
De-o altă paiaţă “mai măreaţă”.

Şi nu-mi găsesc locul in lume,
Nu ştiu dacă să urc pe culme
Sau să cobor către Dunăre ,
Să-mi văd chipul printre umbre.

Şi mă sufoc, mă zvârcolesc,
Şi locul tot nu mi-l găsesc;
Încep să obosesc...
Dar ţinta, tot n-o părăsesc.

Şi toate-mi sunt de-a valma
Şi vreau să găsesc vama
Să mă îmbarc şi să plec
Să pierd cârma ...
Să merg în neant
Să stau neancorat
... În realitate

Şi-un val de fericire
Să mă înece.

Un gând trist
de Tică Andreea
Clasa a VII-a C, Prof. îndrumător Bănică Zoia

Îmi cade o lacrimă
Şi înc-o lacrimă,
Care mă-nvăluie
În gândul metaforic al cuvintelor,
În gândul versurilor,
Care, îmi aduc aminte
De anii ce s-au scurs
Ca intr-o clepsidră,
Şi-au lăsat in urma lor,
Durere, durere...
În sufletul parcă gol şi părăsit
Ca şi codrul părăsit de toamnă.
Plâng zi si noapte suspinând,
Gândindu-mă la ea, doar la ea,
Un suflet bun care avea înăuntrul lui
Iubire, pace si dragoste.
Şi am un singur lucru de spus:
Te iubesc dragă doamnă,
Şi îmi cer scuze dacă te-am supărat !

