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Zâmbetele noastre timide nu pot 

umple sufletul dornic de frumos, de 

fericire, de prietenie. Noi toți dorim și 

vrem să avem prieteni, dar nu toți 

prietenii sunt buni... 

Un prieten bun este cel care nu te lasă 

la greu. Un prieten bun este atent, știe 

să observe cand ți-e greu, este acolo 

unde și când ai nevoie. Este iubitor, 

știe să mângâie, știe să se comporte 

frumos, are capacitatea să iubescă 

necondiționat.  Acest prieten este 

egalul tău, acest bun prieten va avea 

întotdeauna ușa deschisă  și va fi gata 

să te primească cu dragoste. 

Daniela Dobricean 

Prietenia poate fi înțeleasă ca o 

profundă apropiere sufletească. 

Oricine dorește sa aibă un prieten 

bun, căruia să i se poată destăinui. 

De multe ori relația de prietenie 

dintre două sau mai multe persoane 

este luată în râs de către ceilalți. Este 

de ajuns o privire pentru ca sincerul 

sentiment de simpatie să încolțească.  

De ce nu știm cu toții să apreciem 

prietenia adevărată cu ochii 

sufletului și nu doar a fizicului? Este 

dificil în viată sa fii singur, să nu ai 

un prieten căruia să-i vorbești, să nu 

ai cu cine să-ți împarți bucuriile, să 

nu ai un umăr pe care să plângi (la 

nevoie). 

Prietenia– floare rară 
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,, Uneori cuvintele 
sunt de prisos. Las 
să vorbească 
imaginea  în locul 
lor…,, 



   Cu răbdarea treci marea cu zâm-
betul treci furtuna. 

    Zâmbetul te ajută să îti pui 
ordine în gânduri și să ai energie 
mai multă. 

    Zâmbetul este prietenos cu me-
diul. Luminează ziua oricui și nu 
presupune multă energie. 

    Un zâmbet este o modalitate 
necostisitoare de a-ţi schimba 
înfăţişarea. 

    Zâmbetul este fericirea care se 
află chiar sub nasul tău. 

    Nimic nu uneşte mai mult oa-
menii decât zâmbetul. 

    Atâta timp cât mai putem 
zâmbi, cauza nu-i încă pierdută. 

 

 

 

Denisa Belinar 

“Vorba bună, zâmbetul şi fapta binefăcătoare sunt raze 

ale soarelui răsfrânte în sufletul omului.” (Nicolae Iorga) 

 De omul bun și de zilele bune 
nu te saturi niciodată.  

 
 Bunătatea este înţelepciune. 
 
 Bunătatea este limbajul pe care 

surdul îl poate auzi şi orbul îl 
poate vedea. 

 
 Marcu Andreea 

 
                            
  

Citate: Ce înseamnă să fii bun... 

 Omul trebuie să facă bine ce-
lui ce i-a făcut bine, căci de 
vei face bine, vei găsi tot bine. 

 

  Când cauţi binele în alţii, de-
scoperi ce e mai bun în tine. 

 

 Nu-i de ajuns să faci bine, mai 
trebuie să-l faci şi bine. 

 

 Trebuie să iubim oamenii şi să 
avem încredere în ei, dacă nu 
vrem să ne transformăm viaţa 
într-un haos. 

 

  Omul bun prețuiește bunăta-
tea ca albina floarea. 
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Prietenia poate fi inteleasa ca o profundă apro-

piere sufletească. Oricine dorește să aibă un prie-

ten bun, căruia să i se poată destăinui. Dar câți 

dintre noi îl poate asculta cu tot sufletul și poate 

chiar ajuta pe cel aflat la ananghie. 

Doamna dirigintă a stat, s-a gândit puțin și a 

răspuns: Nu pot define exact prietenia. Mă  

întreb dacă există prieteni adevărați. S-ar putea 

să par demodată și unii să se supere pe mine dar 

nu cred în prietenii de pe facebook Totuși  cred 

că adevăratul prieten la nevoie se cunoaste. 

                                        Dayana Taubner 

Am luat câteva ,,interviuri,, colegilor mei de 
clasă întrebându-i ce este prietenia pentru ei  
și cerându-le să definească prietenia.  

Pentru colega mea Marinela Lipitor prietenia 
reprezintă un sentiment de neînlocuit, 
neprevăzut. El ”apare când te aștepți mai puțin ”. 
Aceasta  este părerea ei despre prietenie. 

Alți colegi mi-au răspuns cu un ton mai 

prefăcut , încercând să mă impresioneze și, de 

aceea, am încercat să intru, să pătrund în sufletul 

lor și să îmi povestească măcar o simplă 

întâmplare care i-a facut, poate, să-și câștige un 

prieten.  

Înduioșat, un coleg îmi povestește că atunci cănd 

era mai mic  a  căzut  pe stradă și un alt copil l-a 

ajutat să se ridice. El îmi spune că de atunci ei 

sunt cei mai buni prieteni . Asta înseamnă 

prietenia! 

Să nu ne despărțim niciodată! 

Interviul lunii 
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        Nu pot să-mi 
imaginez viața fără 
prieteni. Ei sunt una 
dintre cele mai im-
portante aspecte ale 
vietii mele. Avem ne-
voie de ei ca sa le 
împărtășim atât 
bucuriile cât și 
supărările noastre. Es-
te bine să stim lucrul 
acesta și să învățăm 
din timp sa îi apreciem 
și să-i ținem aproape 
de noi. Pentru mine, 
prietenul meu cel mai 
bun înseamnă foarte 

foarte mult. De fiecare 
dată când am avut ne-
voie de el mi-a fost 
alături. El este o perso-
ana sinceră care nu ar 
putea să mă mintă nicio-
dată indiferent de situ-
ație. Mi-a dovedit de 
nenumărate ori că nu 
este un prieten fals și a 
reușit să-mi caștige toată 
încrederea. Am învățat 
să ne distrăm, să 
învățăm unul de la 
celalalt, să ne plângem 
unul altuia atunci cand 
ne este greu și ,cel mai 

greu și ,cel mai im-
portant lucru, să ne re-
spectăm. De când sun-
tem prieteni am inteles 
că fără rspect si fără 
răbdare nu poți avea un 
prieten adevarat. Imi 
doresc foarte mult ca 
prietenia noastră să du-
reze pentru todeauna, să 
nu ne despartim nicio-
dată .  

 

            Lipitor Marinela 
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vă    sfătuim: 
 Faceți-vă timp pentru   pri-

eteni, cu sufletul deschis! 
 
 

 


