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Florin Iaru

Totul, adică altceva
(o prefață)
Spre deosebire de antologiile adolescenților de acum 30-40 de ani,
când juriile încercau să descopere la tinerii talentați metafore, tropi
și invenții poetice standardizate, conform unei rețete infailibile, cartea
aceasta are un caracter aparte. Ea dă seamă despre felul în care gândesc și scriu adolescenții, iar partea cea mai interesantă din toate
textele trimise și selectate e chiar viața lor. Am reacționat și la inovații,
și la sinceritate. Am văzut, i-am văzut dincolo de cuvinte. Dar ce-i important e ce spun acești adolescenți, e pariul lor cu literatura. Nu
sunt așa cum îi descriu prejudecățile. Cel mai cinstit ar fi să spun că
sunt oameni ca toți oamenii, pentru care existența, identitatea și sentimentele vin pe primul loc. Așa am fost și noi în urmă cu mulți ani.
Versurile lor (de multe ori, cu slăbiciuni tehnice și naivități) au parfumul autenticității, al plăcerii de a scrie și a iubi. În definitiv, ar trebui
să ne intre în cap ce a spus, cum altfel?, tot un poet, Nichita Stănescu:
Creștemereualtăiarbă. Ei bine, crește, nu glumă!
Proiectul editorial propus de ClubulUNESCO–Adolescenții și realizat în colaborare cu MuzeulNaționalalLiteraturiiRomânedinBucurești (director: Ioan Cristescu), în cadrul programului ZIUAADOLESCENȚILOR.SĂPTĂMÂNAADOLESCENȚILOR,a reușit, prin
intermediul rețelelor de socializare, să adune, poate, cei mai mișto
poeți. E semn că poezia nu moare. Mai mult, sunt sigur că, printre
cei adunați între coperțile de-acum, există câțiva poeți în toată puterea cuvântului. M-aș bucura să-și aducă aminte de aceste zile. Și de
aceste pagini.
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Alice Anamaria Vîrtopeanu,
Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea

Bianca Maria Andrei

Te iubesc – virtual
(și, și, și)
Suntem în sfârșit împreună.
Acum putem să punem status pe facebook
Și poze când ne ținem de mână.

de dragoste

Iar când mergem la acel caffée
Și îmi dai „ador” la toate pozele
Ne dăm „check-in” ca să vadă fetele.
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Dacă nu îmi iei flori și ciocolată,
O să stau trei zile supărată;
A, și apropo, încă aștept scuze
Pentru că m-ai pupat când aveam ruj pe buze.
Ieri nu mi-ai dat mesaj de dimineață
Și am plâns toată ziua, mi s-a întins rimelul pe față.
În sfârșit mă bagi în seamă pe „wapp”:
„Ce faci, iubita? De ce n-ai mai sunat?”
Eu îți dau „văzut”
Și aștept să înțelegi ce greșeală gravă ai făcut.
Iar dacă tu mă crezi atunci când îți spun „bine”,
Ia aminte, ai terminat-o cu mine.

Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”, clasa a XI-a G, Târgoviște

Andreea-Mădălina Balea

Tei

Teiul din curtea noastră umbrește fereastra
Într-o dimineață dogoritoare de august,
Umbra sa îmi mângâie omoplații –
Acolo unde tu mă sărutai cu buzele tale moi
Și îmi șopteai că ai face orice pentru mine.

Supradoza

Îți mai amintești când pe vremea asta
Ne țineam de mână pe-o alee retrasă?
Erai frumoasă și plină de viață,
Cu un surâs atât de inocent și sincer.
Eu încă îmi amintesc.
Îmi e dor de tine.
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Astăzi îmi beau ceaiul, uitându-mă în gol pe geam,
Așteptând ceva ce nu vine,
Oricât de mult aș spera sau visa.
Păsările își cântă trilul, ca de obicei,
Dar pentru mine e doar un sunet îndepărtat.
Camera ta neagră și întunecată îmi trimite
Un fior rece pe șira spinării,
Iar sângele uscat de pe oglinda din baie
Îmi amintește de rujul tău mat.

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, clasa a IX-a B, Ploiești

Cosmina Raluca Calancia

cum am învățat
să merg

mai întâi am învățat să țin ochii larg deschiși.

de dragoste

cu ochii deschiși vezi lumea așa cum e ea.
lumea cu iubirile, cu luptele și războaiele ei,
oamenii mici cu vise mari,
oamenii mari cu răutăți mici.
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apoi am învățat să respir.
prin nările mele dilatate am lăsat aerul să intre
și, lacomă, am simțit mirosul pielii ude de ploaie,
plăcintă cu mere și scorțișoară,
mănunchiuri de izmă ruptă dimineața, pe rouă,
dar și miros de moarte, de singurătate, de trădare.
cum am învățat să merg,
te-am întâlnit pe tine
și am aflat ce este cu adevărat important.

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, clasa a X-a, Suceava

carne coaptă udată
cu vin de nimic
în centrul orașului, acolo unde fetele
gustă o felie incandescentă din soarele amiezii,
unde băieții depășesc pragul inferiorității,

Supradoza

la etajul spitalului
de psihiatrie sta bătrâna mamă,
avea-n ochi pulbere de durere,
sânu-i era plin de boală.
lumini pierdute-n înghețul vremii și buze
sugrumate de minciuni
compun dreapta nefericire.
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vedea pe fereastra de pe holul
murdar, ascunși la umbra unui
copac uscat, doi tineri aprinși în farmecul zilei
de primăvară.
dar, zâmbete spontane, cu dinții lați,
oamenii
acoperă sângele de pe o gură spurcată de
foame.
în ochii femeii se vedea cristalinul minții,
anii ei se scurg în scurtmetraje de euforie cu
texte patetice, cu diacritice.

era o lacrimă a trecutului trecut –
parcă se fisura în timp, până când…

de dragoste

veni asistenta.

9

timp

Supradoza

ora 7:00,
afurisitul de ceas
ce-mi deranjează visul în care
visam că gust kinder bueno
de pe buzele tale.
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pe holul liceului,
la etajul din mijloc,
există o clasă în care se fumează sentimente,
fapte contrafăcute,
săruturi expirate,
fete uitate într-un colț al clasei,
cu fețe obosite și mâini îmbătrânite, cu rujul
șters și rimelul scurs.
trupul gol e atât
de cald și blând,
când îl atingi,
se transformă-n ceață.

pasaj din tine

nu te am, dar am prea multă Nebunie.
e prea mult „eu” în loc de „noi”,
e un gol ce-l umplu-n foi,

de dragoste

un fior de tip nasol,
ești genul badboy,
vreau doar să te găsesc,
să facem cocktail împreună,
Apă, Foc și lămâie
și iubire la hotel.
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Abigail Iolanda Ciobotaru

Fire de păr mentolate

Mesteci gumă?
Sau acesta este parfumul tău
Cu miros de scorțișoară?
Îndrăznești să-l folosești
Cum făceai odinioară?

Supradoza

Mi-ai spus: „Suntem chin și pasiune”,
Mi-ai negat existența, iar, prin negare,
M-ai abandonat. Nu te preface,
M-ai abandonat printr-o scrisoare.
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Continuă să sufli, promit c-o să îndur
Această secetă anchilozantă,
Pietrele crapă, mâinile mi se usucă,
Sufăr într-o agonie ce-mi doresc a fi distantă.
Suflă pe mâinile mele albe,
Dăruiește-mi respirația ta de mentă
Sau era acesta părul tău, bunăoară,
Când te-mpleteam cu o mișcare lentă?
Nu contează, voi uita tot, însă,
Suflă către mine și azi, și mâine,
Și poimâine, și următoarea zi,
Nu-mi voi lua privirea de la tine.
Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, clasa a XI-a D, Vaslui

Mi-e dor de pachetul tău de gume,
Pe care-l deschideam cu mâna mea uscată,
Ca să iau o gumă mentolată.
Cine știa c-avea să fie ultima dată?

de dragoste

Dar suflarea ta dăinuie pe degetele mele,
Împrăștie acea mentă debilă,
Permite-mi să mă-mbăt cu ea,
Să amețesc și să devin senilă.
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Gura ta vorbea șarade nepătrunse,
Împărțea fiori, mincinoșii,
Credeam că mă-nțelegi când îmi vorbeai,
Cu dinții albi și gingii roșii.
Continuă să sufli,
Poate astfel rana nu mai doare,
Iar mâinile mi se usucă…
Mi-e dor de mentă, sau de tine, oare?

Impresie

Supradoza

Nu pot să ating tufișurile verzi
și nici pe tine
decât în visul cumplit ce naște uneori
emoții cu aripi,
pentru că sunt hidoase
și tu, și povestea, și orașul hidos.
Vocea ta respingătoare
o aud strident și apăsat,
colorat și cu ecou,
reversul schizofreniei.
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Numește-mă un mizantrop
pentru că sunt hidoase
și tu, și povestea, și orașul hidos.
Firea mea ce reneagă sentimente
te reneagă și pe tine,
căci sunt daltonistă
în senzații.
Când îmi duc mâinile la urechi
tremurând „mi-e greață”,
gustat-am din paharul de sete
și era otravă.
Scriu cuvinte de viciu,
dar nu scriu pentru nimeni,
mi-e teamă de citire

de dragoste

pentru că sunt
și tu, și povestea, și orașul hidos.
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Paharul pe post de „beatitudo”
e menit să mă descumpănească,
să mă conformeze monocrom,
teorii dezlegătoare.
Și otrava ești tu,
de aceea le ascult, dar evadează
prin piele
niște viermi ce deja
și-au construit tunele de abținere.

David Andrei Vovcenco, Colegiul Național „Ion Creangă”, București

Maria-Iuliana Ciocârlan

geografia nimănui

noaptea, îmi deșurubez globurile oculare
și le pun lângă ornamentele de Crăciun,
întind tâmplele oarbe lângă lampa cu gaz
și mă gândesc că, dacă te-aș lipi într-o hartă fizică
(cu tot cu spiritualitatea ta inutilă),
ai fi Podișul Mehedinți.

Supradoza

mi-am sterilizat toți receptorii,
mă cațăr pe pereții Dunării
să gust toate șisturile și calcarul de pe buzele tale
de pe mal,
podișule!
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sunt un defileu
închis ermetic-metaforic.

Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, clasa a VIII-a, Piatra Neamț

Maria Grigore

medicație

ce formă are dragostea?
cât măsoară în talie?
câte ore doarme pe noapte?
oare are mereu un pat single?

de dragoste

un monitor
oftează
nu se regăsește
epic
24/24 de gardă
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supradoză de dragoste
a doua nebunie nu are nume

Liceul Internațional „Little London”, clasa a IX-a, București

pictură în șampanie

n-am cronometrat
mi-a luat jacheta
a agățat-o în cuierul plin de așteptări

Supradoza

mi-a tras elegant scaunul
sub ceva ce trebuia să se descrie
ca fiind
un corp bine proporționat
al unei fete
mult prea băiețoase
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mi-a turnat chiar șampanie
într-un pahar înalt
două-trei săruturi
furate dintr-un tablou
cu o fată cu perlă
de-al lui Vermeer
operă mult prea realistă
portretul unei fete ce caută un suflet
într-o cupă de șampanie

Tatiana Grosu

El știe

365 de zile-n an
Eu tot la tine mă gândesc,
Te am.
Te port cu dor în suflet și în gând,
Și-mi trece viața, tot așa, călcând.

de dragoste

De-i zi cu soare, de-i cu ploaie,
Știi…
Tot vâlvâie-mi furtuna inimii,
Tot zbate-mi-se ea neîncetat,
În așteptare ori în ceas uitat.
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Ușor de-mi e sau greu,
Scăpare nu e.
Temnița s-a închis. Zăvor de fier.
Și fericirea-mi pare o gutuie,
O văd prin gratii, pe copac, sub cer.

CEVVC (Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău), clasa a XI-a,
Republica Moldova

Vladimir Amzăr / Liceul-Colegiul Național Gheorghe Șincai, București – (detaliu)

Irina Ioniță

Praful de pușcă

Ș-am luat cleștele de nuci,
Ș-am spart coaja de-apus, iubito;
Te-ai revărsat în oranj, în violet:
Te-ai înălțat căci te-am strâns prea tare, iubito.
Ș-am mușcat dintr-un balon de vată de zahăr, roz,
Să te-urmăresc printre miezi de nor, iubito.

de dragoste

Ș-a trebuit să trec printr-un buton:
Un nasture, roșu, de patru ori, ca o sfoară greoaie;
Căci ascunseseși trupul mlădiu în palton, iubito.
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Ți-am găsit crâmpei fraged de argilă,
Să-nflorești în nou boboc iar, iubito.
Ș-am fost nerăbdător să te sorb din priviri:
Ți-am tras petalele-n floare prea curând, iubito.
Ș-am vrut să-ți pavez drumul spre bolta divină:
Cu miere și zahăr, neprețuito!
Dar praful de pușcă și ceara erau la reducere.
Iubirea mea este arzătoare,
Ți-am dat foc, iubito!
— Ce e iubirea, dacă nu abuz?
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, clasa a X-a, București

Denisa Lepădatu

Supradoza

Caut prin sertare
iubirea
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Căutam prin sertare iubirea
scrisesem ceva despre ea
deși greu mai venea
dar venea
erau clipele mele cu de toate
trăiam o duioasă fixație
ca o nimfă de marmură zvâcneam în clipele acelea
și visul meu se tot răsfira
se tot împlinea
cu dulci șiruri de cuvinte pe care
nici măcar nu trudeam să le rostesc
nici nu știam dacă umbra care se ținea scai
de mine
era a mea sau venea de sus
simțeam că niciun amin n-ar fi dat roade mai bune
totul se petrecea într-o toamnă ambră
care-și sorbise ultimul strop de rouă
iar acum graseia cu ardență
îngânându-mi picul meu de liniște
cam ca un mic haos dintre zi și noapte
dintre noapte și zi
îmi era dulce să fiu ținta unei săgeți cu dorul în vârf
ca o creangă atârnam nedesprinsă de iluzia mea
singur sângele îmi ducea clipocitul iubirii mele
pe care o purtam ca pe un semn de carte
Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, clasa a VIII-a, Galați

de dragoste

pașii mă îndreptau asemenea unui alfabet într-acolo
și totul era fragil
precum această poezie neterminată
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La adăpostul perdelei

Supradoza

La adăpostul perdelei
m-am încăierat cu gândul de-a te vedea într-o zi
iubire inegală ce nu-mi dădeai pace
descompusă în factori
divizibili doar cu noi doi
te hrăneam din palmă pe săturate
într-un joc fără reguli impuse
mi te imaginam uneori așezând pe diagonală
energii primite de la admiratoare
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te vulturai prin preajma mea nepăsător
de mă opream mai departe
să rămân descumpănită la răscruce de vise
imortalizând pe retină dorințe succesive
pentru care aș fi calculat la nesfârșit volume și arii
târziu am descoperit teorema iubirii absolute
n-am primit însă niciun Nobel
cum m-aș fi așteptat
pentru că mulți dintre participanții la experiment
n-au mai putut fi găsiți
nicăieri
P.S.: încă mai caut supraviețuitori

de dragoste

Iubirea mea
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Ca o pasăre îmblânzită
m-am trezit în colivia ta
în care mi se petrecea mai repede valsul inimii
în fiecare dimineață mă reincarnam
pentru legănarea visului tău
mă învârteam prin lumea asta
ca o nălucă
ochii îmi erau ca două ploi primăvăratice
la fiecare intersecție cu tine
și fugeam
de tine fugeam
să te pot regăsi
puneam semne de carte peste tot
să păstrez taina doar pentru mine
ce dacă timpul trecea
cu mine la grămadă
erai singura presimțire a mea
ca din infinit tăiam din tine felii
să văd cum rămâi întreg
întreg
ce bine că într-o zi niște aripi
au binevoit să te inventeze
doar pentru mine

Andreea-Lorena Olescu,
Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea

Elena Macsim

Confesiune

Îmi place vocea ta,
Îmi place cum tragi de cuvinte și le alungești
Atunci când trebuie,
Cum vorbești de parcă tu nu respiri
Și cum vorbele tale au gravitatea unei nopți de vară.

de dragoste

Tonul tău le face să pară
Mai rigide decât formulele de geometrie.
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Îmi place mai ales când îmi spui pe nume,
Doar atunci când îl pronunți tu are sens
Iar cu mierea care se scurge din el
Mi-aș putea lipi toate visurile de ale tale,
Astfel încât veșnicia nu ar mai părea
Atât de plictisitoare.

Colegiul Național „Mihai Eminescu”, clasa a X-a, Botoșani

Maria-Elena Milandru

3 dimineața
în dungile cămășii

se loveau în pahar amibe
noi uitam și uitam de noi
respirația uita că se naște și moare
în corpul tău de fildeș

Supradoza

globii oculari se desprindeau
din nebuloasa de sub ei
zăngănit de bomboane colorate
ca descreierații
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și te uitau și te uitau
se presupunea că erau
cu-adevărat fericiți
imaginea de pe cutia de cereale
care nu era acolo dar o lipeai tu
cu retinele tale pensule
muiate în vopseaua lumii
iubirea-i trăită în dungile cămășii
încă mototolite de la spălatul în lighean

Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”, clasa a XI-a B, Brașov

efectul iubirii

sângele și oasele
îți tremură în carnea altuia
ard potecile întortocheate în stomac
vorbe ruginite

de dragoste

am stat la taclale în cadă
cu un corp luat din desene animate
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Iulia Alexia Henț,
Colegiul Național Bănățean, Timișoara

Delia-Cristina Mitrache

Prea frig

de dragoste

Închide-ți pleoapa
Să-ți lustruiesc ochii ca sticla, cu carnea.
Aprinde lampa
Și spune-mi, cum mă vezi acum, c-a venit iarna?
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Liceul Teoretic „Petre Pandrea”, clasa a XII-a B, Balș

Privește atent!

Îngheț? Respir? M-am schimbat?
Intransigent,
Ăst timp să mor în ger m-a lăsat.
Tu vii,
Cu șoapte dulci vrei să mă încălzești.
De n-ai veni

Supradoza

E prea frig să mă mai iubești.

34

Elena Olaru

de dragoste

Cuvinte și pixeli

35

Iubim azi cuvintele, mâine – pixelii
Dintr-o fotografie, ne place să
Credem că eu sunt artera principală
Din corpul tău, iar tu locuiești în
Atriul meu stâng, căci în dreptul
Pulsează artificiile tatuate permanent
De la prima întâlnire. Împletim totul
Într-o iubire androgină sculptată pe
Zidul din stânga străzii noastre, însă
Mă faci să cred că nici Platon nu știa
Senzația aceea de iubire perfectă. Mai
Degrabă ești un fel de Narcis cu oglinda,
Până vin eu și ai 7 ani de ghinion.
Tu crezi că nu mi-am dat seama că
Ai citit de trei ori Arsamandi?
Altfel, nici măcar nu te priveam, iar luna
De pe cer îți șoptește să taci când buzele
Mele se-ncleștează. Alergam pe harta
Din cabinetul de geografie și ne-am fi
Pierdut la Tropicul Racului dacă nu
Erai tu cu calculatorul tău iar eu
Îți croșetez un zâmbet în palmă.
E 20:30 și am uitat să închei.

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, clasa a X-a C, Medgidia

Iulia Maria Roșu,
Colegiul Național „Elena Cuza”, Craiova

de dragoste

Ea e altfel
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Ea nu miroase întotdeauna
A flori și cireșe coapte,
Ea nu este mereu îmbrăcată
În roz. E o ființă cu suflet verde,
Care crește neîncetat. Trece și
Pe roșu atunci când inima îi este
Pictată în nonculori și când se
Evaporă prin ceață.
Timpul nu schimbă oamenii,
Ei se schimbă în timp. Dar
Ea e altfel. Nu înțelege
De ce, chiar și atunci când
Este soare, îi tremură zâmbetul
De frig. Ea visează că străbate
Pacificul în 3,14 secunde și
Înconjoară Zidul Chinezesc
Dintr-o mișcare. E specială.

Supradoza

Ciocolată caldă

38

Îmi viscolești prin inimă și azi,
La fel cum o făceai și astă-iarnă.
Cu o cană de ciocolată caldă
Și puloverul gros, cu tine
Sub pleoape stau acum la geam.
Privește acel fulg, ce singuratic
Îmi mângâie sternocleidomastoidianul.
Și știu că n-ai fost bun la biologie
Și eu ador literatura.
Oare la fel de visătoare era și Otilia
După ora 6 p.m.? Hai să ieșim
În stradă, pe zăpadă, cu sufletele
Goale, să iubim amurgul și liniștea
Iar vecinii să ne privească zâmbind.
Trimite-mi prin poștă un sărut,
Acum cât buzele încă îți sunt calde,
Dar să nu uiți de foaia parfumată
Iar timbrul să-l lipești în colț,
Doar lasă-mă să îți păstrez iubirea,
Și în zăpadă se ne aruncăm din nou,
De ce clipești tu leneș
Atunci când dispar în ochii tăi?
Fiecare strop de ciocolată din
Cana mea s-a scurs pe pielea ta.

de dragoste

Acum. Privește acel fulg singuratic,
Te strigă tot mai tare, eu mă topesc
Sub cer, de dor, de frig, de sete,
Să îți beau ultimul vis amestecat
Cu ciocolată caldă.

39

Cald și trist

Supradoza

Afară e soare, 31 de grade,
Te plimbi defăimat
Pe malurile Senei
Și te întrebi de ce,
De ce și de ce
S-a ajuns aici.

40

Eu stau abătută
Cu sacoșa plină
De amintiri,
Cu pielea fină,
Bătută de vântul Prierului,
Cu o duzină de lacrimi
Ascunse sub pleoape,
Cu un cufăr ruginit
De clipe apuse.
Un gând perforat
Îmi zguduie ziua:
Noi cândva
Completam un întreg,
Noi eram luceafărul nopții
Și inimile noastre se topeau
În vânt. Ne unea speranța,

de dragoste

Cea care nu moare.
Și te mai întrebi
Ce nu a mers?
Orgoliul blestemat.

41

Supradoza

Poveste

42

Ora de fizică și inimi frânte.
Energia cinetică se pierde
Printre genele false
Ale poveștii. Cu pixul
Pe foaia în pătrățele,
Ea scrie formula despărțirii
Și calculează conform
Graficului de insomnii.
Profa o ceartă că nu e atentă,
Însă pe cerul de vise din
Privire îi apar numai speranțe.
Recreația mare și coridorul
Macabru din sufletul ei,
O speranță-n zbor, până în
Alaska și soarele gri
Sărută pe frunte diamantul
Ascuns prin băncile școlii.

Mihai Pocol

Zburând efemer

Am naufragiat pe stânci de pustie,
Aveam în traistă cuvinte o mie,
Să ți le aștern printre zeci de cerdacuri,
Să mă iubești sute de veacuri,

de dragoste

Să-mi spulberi tăcerea cu ploi de noiembrie,
Pleacă spre crepuscul,
Tu, adiere divină,
Lasă-mi fluturii să zboare-n grădină,

43

Minte-mi minciunile pentru mii de apusuri
Și poposește-mi sufletul între veac și opuscul.

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, clasa a XI-a C, Alba Iulia

Robert Zimbran
Liceul de Arte „Sabin Drăgoi”, Arad – (detaliu)

Ștefan Sebastian Popescu

clătitele vamaiotului

de dragoste

haide, iubito,
să bem un pahar de apă cu lămâie
din același pai,
să facem autostopul până în vamă,
să mâncăm clătitele vamaiotului
cu scorțișoară,
– mereu îmi zici că sunt nebun
pentru că pun scorțișoară pe clătite –
și apoi să trecem ilegal granița
spre wonderland.

45

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, clasa a XI-a E, Alba Iulia

Eduard-Mihai Ristea

0722… și noi doi

Supradoza

domnișoară cu ochii de gheață,
dă-mi numărul tău de telefon.
am scăpat telefonul în stele
și l-am pierdut. te rog.
sau poate am eu o manie
să te aud când spui cifra 2,
căci am acasă gânduri pline,
de 0722… și noi doi.

46

pe pereții cu numărul tău
nu mă uit decât sâmbătă când te sun să ieșim,
căci doar atunci ești ocupată
și, vai, îmi place să-mi spui că nu poți.
ești stresată,
te înțeleg,
dar știi că nu pot să amân
să te sun
lunea,
să-ți cer numărul.

Colegiul Național „Andrei Șaguna”, clasa a X-a, Brașov

artă poetică

în toate versurile mele
există măcar un cuvânt
care e al tău.
tu mi-ai inventat
universul în care scriu.

de dragoste

să știi că nu cred în reincarnare,
dar poeziile despre tine
se scriu de la sine.

47

Lucia-Alexandra Caragiov,
Liceul Tehnologic „Școala Națională de Gaz”, Mediaș

de dragoste

circular

49

ești ca o cafea, dragă.
ești amară, dar dulce
când pun puțin zahăr.
dacă uit de tine pe foc,
îmi murdărești aragazul.
dacă nu te beau când ești caldă,
te răcești și nu mai ești bună.
bat uneori luminile în tine
și pare că ești cel mai bun lucru
după o zi plină.
aburii tăi
mă fac să vreau să te savurez.
dar să știi că tu, precum cafeaua,
îmi distrugi stomacul.
mi-a spus că nu poate ține
atâția fluturi doar pentru tine.
acum am intoleranță la cafea.
ești ca o cafea, dragă.

îmi place să iau ceaiul
cu tine
în cana mea cu ceai
și forme geometrice
te văd sub o petală pătrată de iasomie
cum caști
strigi
și vrei săruturi

Supradoza

te legeni subit
pe ultima speranță
care a căzut neintenționat de pe linguriță

50

am amestecat într-o cană ciobită
un gram de stele și lună
două de noroi
și am pus flori de iasomie
pentru că știu că nu-ți plac florile
beau în fiecare dimineață
ceaiul ăsta de eșec
și rămâi mereu acolo
legănându-te sub petale
va trebui să îmi recunosc mie
că ești pregnantă
și constantă

de dragoste

(după aia nu mai pleca
nici acum
nici altădată)

51

pe terasă (la fiecare
dintre noi, acasă)
viole(n)te
sărutări,
mai bine, sună-mă,
că eu nu îți știu numărul,
domnișoară cu ochii migdalați.

Supradoza

pictez cu tonul repetitiv,
pe telefonul meu,
remușcări că nu te-am strigat ieri.
(iată-mă încercând numere la nimereală)

52

(l)atente
mângâieri,
ce-ar fi să ne vedem,
totuși?
(ai un ceva când treci strada în grabă)
strada cu numele tău
scris pe trotuarul în care ți-ai adâncit tocul
îmi amintește de noi
când încă încercam să fim doar eu și tu.
iată-ne în trecut,
o să te sun

de dragoste

(până la urmă),
că viața nu e făcută din așteptare,
ci din ceaiuri băute cu tine
(în gând).

53

Benea Alin Andrei,
Colegiul Național de Informatică
„Grigore Moisil”, Onești”

criză existențială

vreau să
simt
că tu
simți
ce simt și eu.

de dragoste

oare doar norii mei
se șterg
pe buzele tale
care râd?

55

ființă care râzi,
vino.
s-a făcut noapte.
unde ești?

Supradoza

de Dragobete,
îți iau iaurt

56

mă pictezi printre nuferi
cu iaurtul de ieri,
căci reclamele de Dragobete
nu-mi oferă prețuri prea decente,
deci mâine nu vom avea iarăși iaurt.
scurt,
voi merge la ăștia cu reclamele
și le voi spune că bomboanele
nu sunt pentru toți,
că nu toate fetele sunt dulci
ca strugurii copți,
unele sunt reci,
palide, cu arome sau seci.

de dragoste

un monolog cât pentru
noi doi amândoi,
deodată

57

între mâna ta
și mâna mea
e o distanță cât două adjective.
să fie, acum, de exemplu,
naivă și frumoasă.
dacă vrei, poți spune
și tu un adjectiv.
el poate fi oricare, acum.
între corpul meu
și corpul tău
e o distanță de juma de rimă.
n-aș face o crimă
să mărturisesc
că te iubesc.
între mintea mea
și mintea ta
sunt furtuni și spații imense,
dar crezi
că dacă reușești să născocești
și scrii de tot ce-ai fost și ești,
de tot ce-ți scriu, de tot ce sunt,
despre un veșnic alergând
ce se oprește într-o fată
și-i ia mâna,
spunându-i că e frumoasă, dar naivă,
vei reuși să spargi toate distanțele dintre noi?

Andrei-Iulian Brabete,
Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea

Alessandra Silaghi

Adio, dulce durere

Fluturăm steagul alb
Și facem pace,
Mă faci să cred că poate
Mai avem o speranță
Să fim așa cum am fost.

de dragoste

Dar, cum se spune,
„Aparențele înșală”.
Așa ai fost și tu,
Înșelătoare
Din cap până-n picioare.

59

Am zis și eu că poate ești altfel,
Dar, până la urmă,
Toți sunt la fel.
Și nu ar trebui
Presupuneri să mai fac.
Vii în viața mea,
Mă dai peste cap,
Apoi pleci și mă lași așa,
Cu tine în inimă și în fiecare centimetru
Din lumea asta ce-o numim viață.

Colegiul Național „Preparandia – Dimitrie Țichindeal”, clasa a IX-a C, Arad

Dragoste pictată-n
negru

Supradoza

Ne certăm, ne împăcăm,
Iar ne certăm și iar ne împăcăm.
Suntem într-un continuu rollercoaster emoțional.
Eu am admis că am greșit, dar tu continui cearta;
Am spus că îmi pare rău, chiar dacă nu eram nevoită,
Ce pot să zic… îți place cearta.
Să îți placă, dragă, dar găsește pe altcineva,
Că la mine nu țipi chiar așa.

60

Mă gândesc cum eram la început,
Râdeam, glumeam
Îmi spuneai că sunt „the one”.
Mai demult îți plăcea că sunt copilă,
Acum îmi reproșezi că sunt inaptă și imatură.
Spuneai că vrei să mă ții în brațe cinci ani.
Țin să te anunț că au trecut doar două luni
Și deja mă lași baltă.
Măcar puteai să mă scutești de toate dulcegăriile alea
Că acum nu sunt okay.
M-ai făcut să cred că vom fi happilyeverafter,
Dar ai pus punct cam curând.
Noi două eram goals
Sau cel puțin așa ni se spunea.

de dragoste

Le cam dau dreptate,
Inimioare peste inimioare
Și nu era nici măcar Valentine’s Day.
Conversații până la opt dimineața
Pentru că nu voiam să intrăm în lumea viselor.
Îmi cântai să adorm,
Erai radioul meu personal.
De la Radiohead și Amy Winehouse
Până la Dan Spătaru și imnul de la Steaua.

61

Dar sărim peste amintiri,
Că îmi fac doar rău,
Să mă gândesc așa la vremurile bune
Ar trebui să realizez că totul s-a terminat,
Că nu mai avem nici măcar o mică șansă.
Și îmi spun toți „o să fii bine”,
Dar până o să fie bine
Nu o să fiu bine.

Daria Stratu

Suflet regal

Un sunet mut îi iese-n cale,
Împrăștiind sentimente ornamentale.
– Tu, domniță criminală,
Unde-ascunzi coroana regală?

Supradoza

O păstrezi în sufletul curat
Sau o dai la-mprumutat
Fiecărei zodii grele,
Să-și arate ce au pe ele?
Fiecărei domnișoare –
Ca să nu scriu cuvinte murdare!

62

O lacrimă e de ajuns
Ca să simt pe suflet ce-ai pus.
În anii ăștia, cât am lipsit,
De iubirea cui te-ai molipsit?
De dor și de neputință
M-am molipsit eu, dragă domniță!
De nesomn și de priviri rele,
Ce m-au învăluit nopți grele.
Dar o sclipire m-a adormit,
În îmbrățișarea ei blândă am bântuit.
În ochii verzi ai acelei domnițe
Liceul Teoretic „Aurel David”, clasa a IX-a, Chișinău, Republica Moldova

de dragoste

M-am îndrăgostit iar –
Făr` de dorințe.

63

Nu coroana te face regină,
Rupe acest titlu de pagină.
Când vei cuceri al meu regat,
Atunci te vei numi regină de-mpărat.
……………………………………
Dar tu, preaiubite și stimate domn,
Vei fi mereu un simplu și iubit om.
Pentru a mea iubire tu nu ai luptat
Și câmpul de luptă a fost câștigat.
O luptă nu se ia între forțe egale,
Ea se dobândește din vorbe murdare.
Și câștigată din fapte reale!
Un caracter prioritar
Petrecut la altar,
Cu inima originală,
Capacități de criminală.

Maria Adela Tudose

Corpuri efemere

Corpurile noastre efemere în bătaia timpului
Caută cu disperare și-n adâncurile negre
Pasiunea ce, poate, s-a stins odată,
Dar a lăsat arse cicatrici în spate.

Supradoza

Noi suntem perfecta contopire
A două elemente neomogene.

64

Colegiul Național „Mihai Viteazul”, clasa a IX-a, Ploiești

Adrian Tulli

din nou egoist

de dragoste

și de data asta
mi-am găsit un motiv
să te ador
cum implori cu vocea ta
să nu plec
și să m-așez la pieptul tău
de parcă n-ar mai fi
înc-o zi de mâine
sau poate
ai vrea să privim acea zi
la un castron de cereale

65

eu cu părul zburlit
prin șapte direcții
buimac ca de obicei
și tu deja ușor parfumată
veșnic pregătită
mereu așteptând
prima fluturare a ochilor mei

Colegiul Național „Ion Creangă”, clasa a XII-a, București

povestea unui tu

Supradoza

eul
s-a complicat c-un alt
tu
și-am pierdut zâmbetu’
undeva într-o stație de autobuz
pe dezacorduri de chitară
tu-ul găsindu-și alt
eu

66

tu
parc-ai apărut din neant
dar ai existat mereu
numai eu n-am crezut
că tu poți exista
făcându-ți loc
în eul meu
al tău
tu ai dat sens acestei vieți
atât de furtunoase
atât de dramatice
atâta furtună
ce se dezlănțuia
în clipa când
m-ai cuprins

în mine prima dată
iar acum
tu ești uragan

de dragoste

tu ești
a mea

67

Andreea Barabas,
Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”, Onești

Ana Țifrea

de dragoste

Climax

69

Lângă pădurea de licheni,
La poalele răchitei,
Printre lianele jilave
Și scorburi rătăcite,
Vrăjită de-a pădurii odă,
Trăia într-un castel de mușchi
O falnică gasteropodă.
Avea tot ce-și putea dori,
Și ghinde, și rășină,
Dar ea voia să-și lase neamul,
Să fugă anonimă.
Nute-avântalarâu! – i-au zis
Brotacii înțelepți,
Tute-ainăscutșimoriaici,
Numerităsăpleci.
Rămâidepartede-adevăr,
Nute-avântalamoarte!
Terog,ascultă-nepenoi,
Șinuplecadeparte!
Dar într-o noapte fără vis,
Selena se arată,
Rânjind obeză și i-a zis
Să își urmeze soarta.
Corpul slinos și verde
Prin frunze-și unduia,
Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, clasa a XI-a, Constanța

Supradoza
70

Ghidat de razele celeste,
Mucus cleios lăsa.
Curând ajunse și la râu,
Un fir negru de mâl;
Privirea rece a grăsanei
În el se refracta;
Magnifica moluscă
Chipul își oglindea.
Și vast, și plin de bube
În noapte strălucea,
Iar fața-i putrezită
Feeric radia,
Și cu privirea-i mută
Oglinda își sorbea.
,,Iubirea mea din apă,
Ești dintr-o altă lume!
Vino aici, la mine,
Să râdem împreună,
Printre ciuperci uscate
Să ne strigăm pe nume,
Și să uităm de tot,
Dormind în văgăune!”
Dar fața de cristal,
Din paradis distrus
Gingaș îl îngâna.

de dragoste

Neașteptând răspuns,
Hipnotizat de vrăji,
În râu se aruncă.
Inima îi tresaltă,
Cu ochii strâns închiși,
Simte lumina caldă,
Morbidului fetiș.
Cu inima ușoară,
Noroi îl înconjoară,
Și fără ezitare,
Îl transformă în ceară.

71

Ruxandra Maftei,
Colegiul Național „Alexandru Odobescu”, Pitești

Georgiana Iuliana Ursachi

Femeia

de dragoste

Ți-am pus cireșe la urechi, am și dansat. A ieșit o mișcare
browniană.
Am aflat că tu, bogăție, tu nu ești doar un trandafir roșu
spinos,
În miez de noapte, cuprinzându-te, parcă o briză fierbinte
vine și ne cheamă,
Te privesc: nu, iubito, tu chiar ești un trandafir, însă cel
mai frumos!

73

Copacii-și aveau jocul erotic, iar tu, Venus, se făcea
că încă ești a mea.
M-ai lăsat noaptea, când satul se pregătea de transhumanță.
Un risipit intră în casă; corpu-i uscățiv, bătut de vânturi
în căutarea ta,
Năpădit de ploi, eu scot din călimară trista romanță!
Nici plapuma de afară nu e mai moale ca vechea ta rochie
din mătase;
Te văd în vis înghețată și ți-aș da haina mea groasă.
„Prea departe!” Mă ascund de frig în patul tău, unde
Dumnezeu călcase.
Și spune-mi: ne-om mai întâmpla noi doi vreodată, Crăiasă?

Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”, clasa a IX-a, Siret

În mod subit

Sunt gol și flămând sub flăcările unui miraj
Și văd crăpăturile din crepuscul
Și cerul se face țăndări de durere
Te privesc senzual ca un nebun de departe

Supradoza

Doar regina rămâne pe loc
Aceeași

74

Cuprins

de dragoste

Florin Iaru / Totul, adică altceva (o prefață) / 3

75

Bianca Maria Andrei / Te iubesc – virtual (și, și, și) / 5
Andreea-Mădălina Balea / Tei / 6
Cosmina Raluca Calancia / cum am învățat să merg / 7 / carne
coaptă udată cu vin de nimic / 8 / timp / 10 / pasaj din tine / 11
Abigail Iolanda Ciobotaru / Fire de păr mentolate / 12 /
Impresie / 14
Maria-Iuliana Ciocârlan / geografia nimănui / 18
Maria Grigore / medicație / 19 / pictură în șampanie / 20
Tatiana Grosu / El știe / 21
Irina Ioniță / Praful de pușcă / 23
Denisa Lepădatu / Caut prin sertare iubirea / 24 / La adăpostul
perdelei / 26 / Iubirea mea / 27
Elena Macsim / Confesiune / 29
Maria-Elena Milandru / 3 dimineața în dungile cămășii / 30 /
efectul iubirii / 31
Delia-Cristina Mitrache / 33 / Prea frig / 33 / Privește atent! / 34
Elena Olaru / Cuvinte și pixeli / 35 / Ea e altfel / 37 / Ciocolată
caldă / 38 / Cald și trist / 40 / Poveste / 42
Mihai Pocol / Zburând efemer / 43
Ștefan Sebastian Popescu / clătitele vamaiotului / 45
Eduard-Mihai Ristea / 0722… și noi doi / 46 / artă poetică / 47 /
circular / 49 / îmi place să iau ceaiul cu tine / 50 / pe terasă (la fiecare dintre noi, acasă) / 52 / criză existențială / 55 /

Supradoza

de Dragobete, îți iau iaurt / 56 / un monolog cât pentru noi doi
amândoi, deodată / 57
Alessandra Silaghi / Adio, dulce durere / 59 / Dragoste pictată-n
negru / 60
Daria Stratu / Suflet regal / 62
Maria Adela Tudose / Corpuri efemere / 64
Adrian Tulli / din nou egoist / 65 / povestea unui tu / 66
Ana Țifrea / Climax / 69
Georgiana Iuliana Ursachi / Femeia / 73 / În mod subit /
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Palmaresul Concursului Național
„Cele mai frumoase poezii de dragoste
ale adolescenților”, 2017
(ordine alfabetică)

Juriul Concursului Național „Cele mai frumoase poezii de dragoste
ale adolescenților”, format din scriitorii Ioana Crăciunescu, Dan
Mircea Cipariu și Florin Iaru, în cadrul programului ZIUA ADOLESCENȚILOR. SĂPTĂMÂNA ADOLESCENȚILOR, 8-14 mai 2017, a hotărât acordarea următoarelor premii:
Premiul I
Denisa Lepădatu, Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”,
clasa a VIII-a, Galați, județul Galați;
Elena Olaru, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, clasa a X-a C,
Medgidia, județul Constanța;
Eduard-Mihai Ristea, Colegiul Național „Andrei Șaguna”,
clasa a X-a, Brașov, județul Brașov.
Premiul II
Cosmina Raluca Calancia, Colegiul Național „Ștefan cel Mare”,
clasa a X-a B, Suceava, județul Suceava;
Abigail Iolanda Ciobotaru, Liceul „Mihail Kogălniceanu”,
clasa a XI-a, Vaslui, județul Vaslui;
Maria Grigore, Liceul Internațional „Little London”, clasa a IX-a,
Pipera, Municipiul București.
Premiul III
Maria-Elena Milandru, Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă”,
clasa a XI-a B, Brașov, județul Brașov;
77

Alessandra Silaghi, Colegiul Național „Preparandia –
Dimitrie Țichindeal”, clasa a IX-a C, Arad, județul Arad;
Adrian Tulli, Colegiul Național „Ion Creangă”, clasa a XII-a,
Municipiul București.
MENȚIUNI
Bianca Maria Andrei, Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”,
clasa a XI-a G, Târgoviște, județul Dâmbovița;
Andreea-Mădălina Balea, Colegiul Național „Alexandru I. Cuza”,
clasa a IX-a B, Ploiești, județul Prahova;
Maria-Iuliana Ciocârlan, Colegiul Național „Calistrat Hogaș”,
clasa a VIII-a, Piatra Neamț, județul Neamț;
Tatiana Grosu, Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație
din Chișinău, clasa a XI-a, Republica Moldova;
Irina Ioniță, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, clasa a X-a,
Municipiul București;
Elena Macsim, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, clasa a X-a,
Botoșani, județul Botoșani;
Delia Cristina Mitrache, Liceul Teoretic „Petre Pandrea”,
clasa a XII-a B, Balș, județul Olt;
Mihai Pocol, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”,
clasa a XI-a C, Alba Iulia, județul Alba;
Ștefan Sebastian Popescu, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”, clasa a XI-a, Alba Iulia, județul Alba;
Daria Stratu, Liceul Teoretic „Aurel David”, clasa a IX-a, Chișinău,
Republica Moldova;
Maria Adela Tudose, Colegiul Național „Mihai Viteazul”,
clasa a IX-a, Ploiești, județul Prahova;
Ana Țifrea, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, clasa a XI-a,
Constanța, județul Constanța;
Georgiana Iuliana Ursachi, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă”,
clasa a IX-a, Siret, județul Suceava.
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COLOFON
Supradozadedragosteeste un proiect editorial propus
de Clubul UNESCO – Adolescenții și realizat în colaborare
cu Muzeul Național al Literaturii Române din București
(director: Ioan Cristescu), în cadrul programului
ZIUA ADOLESCENȚILOR. SĂPTĂMÂNA ADOLESCENȚILOR.
Juriul Concursului Național „Cele mai frumoase poezii de dragoste
ale adolescenților” a fost format din scriitorii Ioana Crăciunescu,
Dan Mircea Cipariu și Florin Iaru.
Proiect co-finanțat de AFCN (Administrația Fondului Cultural
Național).
ProgramulnureprezintăînmodnecesarpozițiaAdministrației
FonduluiCulturalNațional.AFCNnuesteresponsabilă
deconținutulprogramuluisaudemodulîncarerezultatele
programuluipotfifolosite.Acesteasuntînîntregime
responsabilitateabeneficiaruluifinanțării.
Supradozadedragoste a fost imprimată, în mai 2017,
în 1000 de exemplare (prima ediție!).
Cartea a fost tipărită pe hârtie offset, de 100 g.
Supradozadedragosteeste un proiect editorial și cultural
propus de Clubul UNESCO – Adolescenții
(fondator: Maestrul George Mihăiță). Cea de-a XX-a ediție a
Festivalului ZIUA ADOLESCENȚILOR. SĂPTĂMÂNA
ADOLESCENȚILOR s-a desfășurat în perioada 8-14 mai 2017
și a reprezentat un program de educație culturală și de promovare
a operelor literare și artistice realizate de către adolescenții din
România și Republica Moldova, program menit să celebreze
a douăzecea ediție a Zilei Adolescenților, conform unei Legi
promulgate la 13 noiembrie 1997 de Președintele României.
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ZIUA ADOLESCENȚILOR.
SĂPTĂMÂNA ADOLESCENȚILOR
„Salut, ADOLESCENȚĂ! După 20 de ani”
8-14 mai 2017

Organizatori: Primăria Municipiului Bucureşti,
Muzeul Naţional al Literaturii Române din Bucureşti,
Teatrul de Comedie şi Clubul UNESCO – Adolescenții
Co-finanțator: AFCN (Administraţia Fondului Cultural Naţional)
Parteneri: Palatul Șuțu – Muzeul Municipiului București,
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Asociaţia Euro
CulturArt, Asociația „Călătoria spre tine”, Printoteca,
Cafeneaua „Jos Pălăria”
Parteneri media: Radio România Cultural, TVR 1, TVR 2, Smart
FM, Observator Cultural, Radio France International,
AgențiadeCarte.ro
Parteneri pentru premiile adolescenţilor: Coca-Cola România,
Oriflame, Dent Est 4 Teens, Cinema City, Cinemagia

