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Niculae Narcisa,  

clasa a X-a C 



Poleac Florin,  

clasa  a X-a C 



Dragoste de iarnă 
Dumitru-Radu Ștefan,  

clasa a X-a C 

Ai avut o iarnă norocoasă, 

Cu obiceiuri, cu lume la masă. 

Norocul ți-a surâs îndată:  

Ai cunoscut o fată minunată. 

  

Să-i aduci în dar o floare 

Și toată natura deodată-n 

soare 

Un zâmbet să primești în dar,  

Asta-și dorește un om normal. 

Am început o prietenie 

Ca o-ntreagă enciclopedie. 

Am studiat amănunțit  

Și ce să vezi? Ne-am 

îndrăgostit! 

 

Să porți un nume "Alina" 

E ca și cum mi-ai întinde mâna 

Să mergem pe același drum 

Cu vise, năzuințe și cununi. 



Silitră Cosmin,  

clasa a IX-a C 



Doi ochi albaștri 
Aron Alexandra,  

clasa a XII-a C 

Doi ochi albaștri și un zâmbet dulce 

M-au făcut să sper că va fi bine, fără vărsare de sânge. 

 

Mi-ai redat speranța și încrederea în iubire. 

Ești totul pentru mine, mă simt cea aleasă, 

Ești singurul pentru care vreau să fiu mireasă! 

 

În ochii tăi văd și acum răsăritul de soare 

Și, indiferent de bani, noi nu avem zile amare. 



Rovența Adriana,  

clasa  a XII-a A 



Poleac Florin,  

clasa  a X-a C 



Rovența Adriana,  

clasa  a XII-a A 



 Dragobetele este o sărbătoare populară dedicată iubirii și 

este 100% românească, fiind echivalentul sărbătorii 

internaționale Valentine’s Days. 

 

 Sărbătoarea Dragobetelor se sărbătorește în fiecare an de 

către români, pe data de 24 februarie.  

 

 Fiind o sărbătoare a renașterii naturii, în această zi nu se 

sacrifică și nu se cumpără animale. 

 

 Tinerii îmbrăcați în straie de sărbătoare culeg ghiocei. 

 

 Dragobetele este considerat patronul dragostei și al bunei 

dispoziții. El este deschizător al primăverii și fiu al Babei 

Dochia. Acesta este întâmpinat cu flori. 
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Sursa foto:  

www.historia.ro 

 

Datorită asocierii sale cu începutul primăverii, 

în unele zone ale țării, Dragobetele mai este 

cunoscut și sub denumirile de „Cap de 

primăvară”, „Năvalnicul” sau „Sânt Ion de 

primăvară”. 
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 Adevărata iubire începe de acolo de unde tu nu mai aștepți nimic în 

schimb – Antoine de Saint-Exupery. 

 

 Poate că Dumnezeu va dori să cunoști multe persoane nepotrivite 

înainte de a cunoaște persoana potrivită, pentru că atunci când o vei 

cunoaște în sfârșit, să știi să fii recunoscător – Gabriel Jose Garcia 

Marquez. 

 

 Să fii iubit de cineva îți dă putere, iar să iubești pe cineva îți dă curaj – 

Lao Tzu. 

 

 Dar ce poate însemna o iubire? Cât poate ea dura? Nimic nu durează 

în lumea asta; totul trece, totul se preface, totul moare ca să se nască 

din nou, altfel, în altă parte, cu alți oameni. - Mircea Eliade. 

 

 Te iubesc nu doar pentru ceea ce ești, ci și pentru ceea ce sunt când 

sunt în preajma ta – Roy Croft. 

 

 A iubi înseamnă, poate, a lumina partea cea mai frumoasă din noi - 

Octavian Paler. 
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