
        Cu drag, de Dragobete 

 

       Iubirea, elixirul unei vieți cu sens, manifestare arhetipală spre care 

toată suflarea tinde, care ia forme și contururi de neimaginat și îți 

„izbește tâmpla de stele”, este un prilej constant de celebrare. Iubirea 

de oameni, iubirea de școală și cultură, iubirea de neam și tradiție, 

iubirea de artă și frumos sunt izvoare din care ne hrănim sufletul și ne 

îmbogățim calitatea viețuirii. Cu astfel de pârghii morale a pornit 

activitatea desfășurată pe data de 24 Fabruarie la Școala Gimnazială 

„Miron Costin”, Suceava, unde, prin diverse activități multiculturale, s-

a celebrat dragul de școală și dragul de a fi împreună, prilej pricinuit de 

Ziua de Dragobete. 

      În acest sens, la inițiativa Consiliului Elevilor și sub 

coordonarea d-nei Consilier Educativ, prof. Adrobotoaei Elena, 

s-a realizat o piesă de teatru al cărei intertext a fost însăși 

consacrata legendă a lui Dragobete. Astfel, elevii, ca desăvârșiți 

vestitori ai primăverii, întruchipați în mesagerii iubirii-de-

tradiție, au făcut din fiecare sală de clasă „grădina Maicii 

Domnului, Dacia”, unde iubirea topește și cele mai împietrite 

inimi, unde Dochia, Dragomir-

Dragobete, Primăvara, Vântul, Crăiasa 

Apelor, Crăiasa Florilor, Crăiasa 

Albinelor și Crăiasa Fluturilor, ne-au 

reamintit de iubirea-omenească, de 

iubirea-natură, de iubirea-floare, de 

iubirea-zbor, de iubirea-vindecătoare, 

bucurii ale sufletului aflate în jurul nostru. În chip profetic și pe un fundal sonor 

care invita la visare, elevii școlii ne-au evocat că indiferent de vremi „Toate-s trecătoare, toate-s 

trecătoare,/ Iubirea moarte n-are!”, amintindu-ne, parcă de  versetul mesianic: „Acum, dar, rămân 

acestea trei: credința, nădejdea și dragostea; dar cea mai mare dintre 

ele este dragostea” (Corinteni 13:13). 

     Prin urmare, ziua de 24 Februarie ne-a invitat să ne sădim 

primăvara în inimi, să fim primăvară ca mai apoi să aducem 

primăvară în jur. Pentru a ne întipări multă vreme această stare de 

bine și prospețimea momentului artistic, elevii au atribuit ușilor din 

sălile de clasă și panourilor de pe holul școlii mesaje-inimi pe care 



le-au încărcat cu drag de cultură, acestea devenind, astfel, veritabile 

ferestre spre lume. Drag de cunoaștere ne-au 

transmis și actorii zilei prin invitația făcută 

fiecărei clase vizitate: de a răspunde, prin doi 

reprezentanți (fată și băiat), la întrebări de 

cultură generală. Manifestând interes și 

solidaritate, elevii au fost recompensați pentru răspunsurile oferite, iar 

vastitatea culturii generale afișată, cu brio, încă o dată.  

      De asemenea, fiecare clasă, atât de 

primar, cât și de gimnaziu, a marcat 

însemnătatea acestei zile prin numeroase 

activități care au contribuit la crearea unor 

caractere complete, complexe, valoroase și au 

dovedit o sincronizare autentică între  

școală – realitate. 

   Toate activitățile au fost „îmbrăcate” în iubirea de neam, evidențiată prin 

purtarea tradiționalei ii care are preafrumosul rol de ne face, mereu și mereu, 

să vibrăm la unison și să ne unim într-o mare inimă numită Școala Gimnazială 

„Miron Costin”, unde de drag și cu drag toate se fac.  
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