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“Sărbatoarea Dragobetelor sau Valentine’s Day-ul românesc nu a murit !” Asta au demonstrat băieții
din clasa a XI-a A, în decursul zilei de 24 Februarie 2012, când au surprins plăcut fetele, oferindu-le o zi
fericită. Iată câteva opinii în legătură cu această surpriză :
Pentru mine sărbătorirea Dragobetelor în acest an a fost cu totul și cu totul specială. Nu ma așteptam
ca băietii să dea dovadă de atâta ingeniozitate, sentimentalism și maturitate. Ne-au arătat în decurs de 1 oră
cât de mult însemnăm noi pentru ei și cred că, spusele lor au iscat un zâmbet pe fiecare chip și o bătaie în
plus în inimile noastre.
Aceasta sărbătoare, cel puțin eu, nu am mai privit-o cu ochii nevinovați de copil ca în anii anteriori ci,
cu ochii unei adolescente care a mușcat poate, pentru prima dată din asa zisul “fruct al dragostei”.
Bomboanele de ciocolată dăruite din suflet de băieți ne-au indulcit, simțind astfel dragostea care așa cum se
spune ,,trece prin stomac”.
Pe scurt, băietii ne-au făcut să simțim iubirea, care parcă plutea în toată sala de clasă pe versurile melodiei
dedicate nouă, o melodie ce a atins o coardă sensibilă, nedescoperită a sufletului nostru.
Pot spune cu sinceritate că, îmi doresc ca această tradiție a clasei să continue și totodată, îmi doresc
ca băieții să nu se schimbe niciodată, fiind mereu la fel de sensibili și drăguți. (Grosu Ioana și Cocan Dragoș)

Ziua de 24 februarie a fost una cu adevărat deosebită, așa cum ne-am obișnuit de doi ani încoace. Am
petrecut-o bucuroși, cu toții la școală alături de doamna dirigintă, o parte dintre noi și în particular, după
ore. Noi, fetele clasei a XI-a A, am fost din nou în centrul atenției, impresionate până la lacrimi de ai noștrii
colegi, care ne-au încantat cu o melodie superbă, cu inimioare ca simbol al dragostei și afecțiunii lor, ne-au
îndulcit cu bomboane de ciocolată și ne-au făcut să ne simțim cele mai iubite și apreciate, prin cuvintele
frumoase pe care ni le-au rostit. O emoție prevestitoare a primăverii ce va să vină, aceeași atmosferă
copleșitoare, unică, de sărbătoare, la fel ca și anul trecut. Împreună am dat incă o dată frâu liber
sentimentelor, ROMÂNEȘTE! Le mulțumim din nou băieților pentru implicare, îi felicităm pentru gestul
impresionant și suntem mândre de ei! (Istrate Bianca)

