
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
 

 

 

 
    

    

Pentru tinePentru tinePentru tinePentru tine,,,,    RaduRaduRaduRadu    
    

     Se spune că o imagine poate face cât o mie de cuvinte, dar câte mii de cuvinte nu 

aş da eu doar ca să pot savura pentru o clipă imaginea chipului tău fericit, ochii tăi 

strălucind de emoţie. 

     Sper să îţi placă darul meu, sper să-ţi aducă aminte mereu câtă dragoste e în 

inima mea numai pentru tine; inima mea e la fel ca această carte, plină de iubire...   

şi de tine! 

Te iubescTe iubescTe iubescTe iubesc! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    



 

 

        
 

A iubi și a fi iubit, iată taina fericirii.  

Jacques-Benigne Bossuet 

 
     A iubi înseamnă a înceta să trăiești pentru tine, a face ca toate sentimentel e omenești, 

teama, speranţa, durerea, bucuria, plăcerea să nu depindă decât de o singură fiinţă; 

înseamnă a te cufunda în infinit, a nu găsi nici o limită simţirii, a-ţi închina viaţa unei fiinţe 

în așa fel încât să nu trăiești și să nu gândești decât pentru a o face ferici tă; a turna 

mareţie în înjosire, a găsi alinare în lacrimi îndurerate, plăcere în suferinţă și suferinţă în 

plăcere; adică a întruni în sine toate contradicţ iile.   

 Balzac 

 
       Adevăratele comori nu se pot drămui în palme nici cuprinde cu privirea, adevăratel e 

comori se drămuiesc pe buze cu ochii închişi. .. 

Eradu 

 
      Aud vibrând vocea ta în toate zgomotele lumii . 

Paul Eluard 

 
     Absenţa este pentru dragoste ce este vântul pentru foc; 

 o stinge pe cea slabă, o aprinde pe cea puternică. 

Comte Debussy-Rabutin 



 

 

     Atât de mult pentru atât de puţin... uneori am impres ia ca ţi-aş putea cere viaţa 

pentru un sărut şi n-aş fi refuzat.    

Eradu 

 
     Acceptă lucrurile de care soarta te leagă, iubește oamenii pe  care soarta ţi 

 i-a adus alături, dar fă acestea cu toată inima ta.  

Marcus Aurelius        

 
      Acela care nu a iubit niciodată, înseamnă că nu a trăit niciodată. 

John Gay 

 
       Acesta este miracolul care li se întâmplă celor care iubesc: cu cât dăruiesc mai mult 

cu atât au mai mult. 

Rainer Maria Rilke 

 
     Acolo unde iubim ne este casa, casa pe care picioarele noastre o pot  părăsii, dar nu 

și inima. 

Oliver Wendell Holmes 

 
     Adesea, oamenii uită că una din componentel e importante  

ale dragostei este voinţa de a iubi. 

 



 

 

        
 

     Am găsit fericirea fără margini în inima ta, am găsit frumuseţea supremă în privirea 

ta, am găsit liniştea deplină la pieptul tău, am găsit împl inirea totală pe buzele tal e. Cât de 

mică poate ajunge lumea când iubeşti atât de mult pe cineva.. . seara când vin la tine pare 

că ies din mica cu tiuţă a lumii mele ca să mă contopesc în galaxii. 

Eradu 

 
     Adevărata dragoste începe când nu mai dorești nimic în schimb. 

Antoine de Saint-Exupery 

 
     Afecţiunea es te germenele pasiunii. Pasiunea  este   germenele  cel ei mai perfecte 

iubiri. 

 
    A iubi înseamnă, poate, a lumina cea mai frumoasă parte din noi. 

Octavian Paler 

 
     Atunci când te simţi singur şi neiubit nu eşti pregăti t pentru adevărata dragoste. Căci 

dragostea adevărată nu e ceva ce se primeşte de la altcineva ci e o lumină ce se trezeşte 

radiind în tine şi o simţi strălucind de la sine fără nici un motiv, aducându-ţi împlinire 

sufletească şi dorinţa irezitibil ă de a o dăruii tuturor. 

Eradu 

 



 

 

      Am avut norocul să aflu că dragostea e singurul adevăr important și absolut într-o 

viaţă care nu ne dă decât daruri relative. Și n-am fost ipocrit. Am iubit și eu. 

Octavian Paler 

 
     Am început cu-nceputul și am sfârșit în cuprinsul îmbrăţișărilor tale. 

Ionuţ Caragea 

 
     Am renunţat la mărginitul Eu, nemărginindu-mă-n tine. 

Ionuţ Caragea 

 
   Am învăţat să nu judec dragostea ci să-i întâmpin sosirea cu toată inima deschisă. 

Alice Walker 

 
     Am iubit până la nebunie; ceea ce se numeşte nebunie pentru mine este cel mai sensibil 

mod de a iubi. 

Françoise Sagan 

 
     Aş vrea să fiu o salcie iar tu să fi un lac, şi toată viaţa să mi-o petrec aplecat pes te 

malul tău, să-mi las braţele ramurilor să-ţi mângâie luciul, să te sărut  

din când în când cu câte o frunză şi tu să te-nfiori în unde... 

Eradu 

    



 

 

        
 

     Am învăţat că oamenii pot uita ce le-ai spus, pot uita ce le-ai făcut, dar nu vor uita 

niciodată cum i-ai făcut să se simtă. 

Maya Angelou 

 
   Anii nu ne împiedică să iubim dar iubirea ne poate impiedica să îmbătrânim. 

 

 
     Atinge steaua de neatins și nu-i uita pe cei ce au crezut în tine! Iubirea e un sărut 

furat, un zâmbet inocent, o îmbrăţișare pătimașă…și un suflet smuls din piept… 

Octavian Paler 

 
     Aș prefera să am ochi care nu pot vedea, urechi care nu pot auzi, gură care nu poate 

vorbi decât o inimă care nu poate iubi. 

 
     Ascultarea  este ati tudinea inimii, dorinţa sinceră de a fi cu cel  care te atrage 

 și te face să te simţi bine. 

J. Isham 

 
     Bărbaţii care nu iartă micile greșeli ale femeilor nu se vor bucura  

niciodată de marile lor calităţi. 

 



 

 

     Bogăţiile de genul celebrităţii și frumuseţii nu oferă altă plăcere și sat isfacţie 

posesorilor decât  plăcerea și satisfacţia de a le  poseda. 

 
Buzele-ţi calde, braţel e primitoare şi ochii tăi înflăcăraţi, dacă cineva mi-ar cere să-mi 

imaginez paradisul asta-i tot ce mi-ar veni in minte! 

Eradu 

 
     Ca să obţii fericirea supremă  trebuie să ai pe cineva cu care să o  împarţi. 

 
     Ascultă-ţi inima... s-ar putea să nu auzi nimic, pentru că şi ea m-ascultă-n linişte 

adoratoare... 

Eradu 

 
     Ca un om să iubească pe altul e probabil cea mai grea sarcină care ne-a fost 

încredinţată, sarcina supremă, examenul final, opera pentru care toate celelalte sunt doar 

un preludiu…Iubirea e un imbold pentru fiecare să se desăvârșească, să  

devină cineva, să devină o lume el însuşi de dragul cuiva.  

 Rainer Maria Rilke  

 
      Căldura nu poate fi separată de foc și nici iubirea de veșnicie. 

Dante Alighieri 

 



 

 

        
 

     Când dragostea vorbește, vocile tuturor zeilor  par a fi adormite în armonia raiului. 

William Shakespear e 

 
     Când ești îndrăgostit nu mai poţi să dormi pentru că realitatea e mai frumoasă decât 

visele. 

Dr Seuss 

 
     Când nu iubești multe lucruri par lipsite de sens, când iubești totul pare un miracol ! 

Eradu 

 
     Când inima unui bărbat este deprimată de atâtea preocupări, ceaţa este imediat 

împrăștiată în momentul în care apare o femeie. 

John Gay 

 
     Când iubești puternic, găsești întotdeauna ceva nou în persoana iubită. 

Pascal 

 
     Când vin ploile bucuraţi-vă pentru florile ce au să-nflorească-n urma lor. Când 

greutăţil e vă cotropesc o viaţă frumoasă mulţumiţi pentru şansa de a descoperii 

 cât de mult vă iubiţi, cât de sinceră şi puternică e relaţia voastră. 

Eradu 

 



 

 

     Când două inimi se regăsesc ce mai contează un nor sau doi în plus pe cer. 

Wolf and Page 

 
     Când sunt întrebat  ce iubesc mai mult din toată  viaţa asta zâmbesc și răspund 

imediat: pe tine! 

 
     Când luna-ţi este soră dragă și soarele vecin invidios înseamnă că ești iubită... 

Eradu 

 
     Când te am îmi ești ca vinul  și mierea, și gustându-te îmi ard buzele cu dulceaţa ta!  

Ah, scump viciu, mi-ai umplut venele de foc şi mi-ai otrăvit inhibiţiile cu fanteziile tale. 

Eradu 

 
     Când te trezești  dimineaţa sărută-ţi iubitul pe frunte și urează-i o zi fericită. 

Necunoscut 

 
     Cândva visam să înconjor și să explorez lumea, acum nu-mi imaginez un vis mai 

frumos decât să-ţi înconjor talia într-o-mbrăţişare fierbinte și să-ţi explorez privirea! 

Eradu 

 
     Când vei vrea cu adevărat să iubești o vei vedea așteptându-te. 



 

 

        
 

      Cu cât te iubesc mai mult cu atât pare că îmi doresc mai puţine, căci dragostea ta mă 

împlineşte şi mă face fericit cu-adevărat. 

Eradu 

 
     Casa unui om nu este unde locuiește ci unde iubește… 

 
     Cât de delicios este sărutul cucerit la începuturile dragostei! 

Thomas Campbell 

 
     Câteodată apropierea ta îmi ia răsuflarea și toate lucrurile care vreau să ţi le spun nu 

mai au glas… Atunci, în tăcer e, sper doar ca ochii mei să dea glas inimii . 

Robert Sexton 

 
     Cuvintele tale în sufletul meu sunt sclipirile din ochii îndrăgostiţ i a lui Dumnezeu. 

Eradu 

 
      Caută iubirea cu inima, nu cu capul ! 

Mark Twain 

 
       Ce e dragostea? Nevoia de a ieși din tine însuţi. 

Charles Baudelaire 



 

 

     Ce dăruiește inima nu e  niciodată pierdut... este păstrat în inimile celorlalţi. 

 
     Cândva trăiam într-o lume cenuşie, cu oameni reci, şi a trebuit să te descopăr pe tine 

ca să-nţel eg că oamenii pot fi la fel de minunaţi ca îngerii şi stă în puterea lor să 

transforme lumea într-un paradis.  

Eradu 

 
     Cea mai rapidă cale să primești dragoste este dăruind-o; cea mai rapidă cale să pierzi 

dragostea este ţinând-o prea strâns; și cel mai  bun mod de a păstra dragostea este  

dându-i aripi. 

 
     Ce inima simte ca frumos este cu siguranţă și adevărat . 

 

 
     Ce simt pentru tine pare mai puţin pământesc și mai mult ceresc. 

Victor Hugo 

 
     Ce dulce e dragostea pentru cei care stiu sa o savureze… 

 
     Ce sublimă copilărie este și amorul ! 

Al. Dumas 



 

 

        
 

     Cea mai mare plăcer e a vieţii e dragostea. 

William Temple 

 
      Cea mai bună dovadă a dragostei este încrederea. 

James Joyce 

 
     Cât e pământul în lung şi lat vânturile îl străbat dar nici cele mai aprigi vijelii nu 

zboară mai repede cum îmi fulgerează zâmbetul tău prin inimă, de la un capăt la altul al 

unei iubiri imense. 

Eradu 

 
     Cea mai mare slăbiciune a majorităţii oamenilor este teama  de a-și spune cât se iubesc 

cât timp sunt în viaţă. 

O.A. Batt ista 

 
     Cea mai mare  tragedie a vieţii nu este faptul că oamenii mor ci faptul că ei încetează 

să iubească. 

W. Somerset Maugham 

 
     Cea mai preţioasă comoară pe care o poate stăpânii un bărbat  

este inima unei femei! 

Josiah G. Holland 



 

 

     Cei pe care îi iubești cel mai mult sunt cei care te pot răni cel  mai tare. 

Necunoscut 

 
     Cel care iubește mai puţin este cel care conduce într-o relaţie. 

Robert Anthony 

 
       Cel mai bun lucru pe care-l pot spune despre mine ești tu. 

Shannon Crown 

     
     Cel mai bun mod de a-l cunoaște pe Dumnezeu este iubind cât mai mult. 

Vincent Van Gogh 

 
     Cel mai curajos lucru pe care-l fac bărbaţii este să iubească femeile. 

Mort Sahl 

 
     Cu tine nici un vis nu e prea îndrăzneţ, de la pământ până la cer tu mi-ai dăruit totul! 

Eradu 

 
     Cel mai greu lucru posibil, să privești pe cel care-l iubești iubind  

pe-altcineva. 

Necunoscut 



 

 

        
 

     Cele mai bune și frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute sau atinse, el e pot fi simţite 

cu inima. 

Helen Keller 

 
     Cele mai măreţe lucruri în viaţă sunt invizibile, de aceea închizi ochii când  

săruţi, plângi sau visezi… 

Necunoscut 

 
  Cuvintele te mint şi manipulează, dragostea luminează doar adevărul. 

Eradu 

 
     Cele mai bune terapii de vindecare sunt prietenia și dragostea. 

Hubert H. Humphrey 

 
     Cele mai mari ironii ale vieţii: să te-ndrăgostești de persoana potrivită la momentul 

nepotrivit, să te îndrăgosteșt i de persoana nepotrivită la momentul potrivit, să realizezi că 

ești îndrăgostit de cineva după ce acea persoană pl eacă din viaţa ta. 

 

 
     Cele mai mari regrete ale vieţii sunt riscurile pe care ţi-a fost 

 frică să ţi le asumi. 



 

 

     Cel ce iubește nu are nevoie de comparaţie: când comparaţia intră pe ușă, dragostea 

iese pe fereastră.  

Yahya Haqqi 

 
     Cine este înţel ept în dragoste iubește mult și vorbește puţin. 

Lord Alfred Tennyson 

 
     Cine nu iartă distruge puntea pe car e trebuie să treacă el însuși. 

Henrik Ibsen 

 
     Cine poate pune frâu îndrăgostiţilor și să dea legi iubirii? 

Petrarca 

 
     Ciripitul păsărelelor nu e decât ecoul dragostei pentru tine din pieptul meu. 

Eradu 

 
     Cine știe ce-i dragostea trăiește ferici t; nopţil e lui sunt liniști te și zilele trec fără 

zbucium, în casa lui tihnită.  

 Adam Mickievitz 

 
     Cine umblă după iubire, n-o va găsi; cine-o dă, o primește înapo i 



 

 

        
 

     Când dragostea apare viaţa devine o sărbătoare, visele devin realităţi şi lumea un chip 

drag alintându-se în palmel e tale. 

Eradu 

 
     Credinţa face totul posibil; dragostea face totul ușor. 

Necunoscut 

 
     Contemplarea dragostei și a frumuseţi i este scopul pentru care am fost creaţ i, și sufletul 

ne atrage spre el e cel mai puternic, sunt singurel e lucruri pe care nu obosim niciodată să le 

admirăm. 

 
     Cu cât există mai multe legături între trupul, mintea și spiritul a doi îndrăgostiţi cu atât 

va fi mai puternică relaţ ia lor și vor trăi mai multe momente speciale. 

Barbara De Angelis 

 
     Cu cât judeci mai mult, cu atât iubești mai puţin. 

Honore de Balzac 

 
     Cu cât îi iubim mai mult pe cei dragi, cu atât îi vom flata mai puţin. 

Moliere 

 



 

 

     Când m-am îndrăgostit de tine am ales un drum pe care vreau să-l străbat până la 

capăt, căci indiferent unde mă va duce ştiu că va fi o călătorie minunată. 

Eradu 

 
     Cu cât trăiești mai mult cu atât viaţa poate deveni mai frumoasă. 

 

 
     Cu fiecare vorbă ce o spui cucerești încă o bucăţică din inima mea! 

Tiara Johnson 

 
     Cum poţi spune stropilor să nu cadă când există ploaie, cum poţi spune florilor să nu 

înflorească când există soare, și cum mi-ai putea spune mie să nu mă îndrăgostesc când 

exiști  tu?! 

Eradu 

 
     Cursul dragostei  adevărate nu a fost niciodată neted. 

William Shakespear e 

 
     Dacă ai motive pentru care iubești pe cineva atunci îţi folosești mintea,  

dar dacă iubești fără să găsești un motiv anume atunci sigur iubești 

 cu inima. 

Necunoscut 



 

 

        
 

     Dincolo de timp, dincolo de spaţiu, mult dincolo de cuvinte, gânduri şi chiar vise, 

dincolo de tot e nemărginirea de lumină căruia noi îi spunem iubire. 

Eradu 

 
     Dacă ar trebui să aleg între a te iubi pe tine și a respira, cu ultima răsuflare ţi-aș 

șopti: Te iubesc! 

Necunoscut 

 
     Dacă îţi spun că te iubesc pot să te păstrez pentru totdeauna? 

Casper 

 
     Dacă aș avea o floare pentru fiecare moment în care m-am gândit la tine întreaga 

lume ar fi o grădină! 

Alfred Lord Tennyson 

 
     Dacă aș putea ajunge să prind în palmă o stea de câte ori mi-ai făcut inima să se-

nfioare aș avea acum tot cerul nopţii în palmă! 

Necunoscut 

 
     Dacă există un motiv pentru care lumea aceasta încă mai  

există, acel motiv poate fi doar dragostea. 

Eradu 



 

 

     Dacă găsesc oameni care nu știu să sărute am întotdeauna timp să-i învăţ. .. 

Mae West 

 
     Dacă iubești pe cineva eșt i gata să dai totul pentru el, dar dacă ești iubit nu ţi se va 

cere niciodată acest lucru. 

Necunoscut 

 
          Dacă iubești cu adevărat  pe cineva, dă-i drumul. Dacă se va întoarce va fi al 

tău pentru totdeauna, dacă nu, înseamnă că nu ţi-a aparţinut niciodată. 

Kahlil Gibran 

    
     Dragostea e acel zâmbet pe care inima iubirii tale ţi-l poate oferi doar atunci când îl 

meriţi. 

Eradu 

 
     Dacă judeci oamenii nu ai timp să-i iubești. 

Mama Teresa 

 
    Dragostea nu mă întreab ă nimic și mă susţ ine la nesfârșit. 

 

 



 

 

        
 

     Dacă o ai  (dragostea) nu mai e nevoie de  altceva, dacă n-o ai, orice altceva 

posedezi nu mai contează 

Sir James M. Barrie 

 
     Dacă picăturil e de apă ar fi sărutări ţi-aș trimite  furtuni, dacă îmbrăţișăril e ar fi 

valuri ţi-aș trimite oceane, dacă dragostea ar fi o persoană ţi-aș trimite… pe mine! 

Ally Qwerty 

 
     Dacă aș putea să te ascund în palmă sau într-un buzunar la piept, n-aș mai rămâne 

niciodată corig ent la capitolul dragoste 

Ionuţ Caragea 

 
     Dacă ţi-aș spune că te iubesc la fel ca însăși viaţa  mea, doar moartea m-ar dovedi 

un mincinos . 

Necunoscut 

 
      Dacă vrei să trăiești dragostea adevărată trebuie să-ţi asumi riscuri. Dragostea 

merită toate riscurile. 

 
     De ce ne invidiază îngerii? Pentru că doar noi putem trăi  

extazul de a descoperi pentru prima oară lumina iubirii în întuneric. 

Eradu 



 

 

     Deși am putea răscoli întreaga lume ca să descoperim iubirea, trebuie s-o purtăm în 

noi ca să o găsim. 

Ralph Waldo Emerson 

 
     Deși s-ar putea să fie clipe când am să fiu departe de tine, niciodată nu te întreba 

unde aș putea fi căci sunt întotdeauna lângă inima ta. 

 
     Dulce e guriţa ta, nectar pentru inima mea flămândă, lumino şi sunt ochii tăi, faruri 

pentru sufletul meu rătăcit, fermecătoare este vocea ta, balsam pentru mintea mea obosită;    

Eradu 

 
     Deschide-ţi ușa inimii iar dragostea, îngerii și toate minunil e paradisului vor da 

năvală prin ea! 

Eradu 

 
     Dezvoltă-ţi interesul pentru frumuseţil e simple al e vieţii; oamenii, arta, natura – lumea 

este atât de minunată prin frumuseţile ei simple, frumuseţea spirituală, oamenii interesanţi. 

Uită-ţi nevoile egoiste. 

 

 

 



 

 

        
 

     Diferenţele atrag, dar după căsătorie diferenţele atacă. De cele mai multe ori suntem 

atrași de oamenii care au lucrurile ce nouă ne lipsesc. Incompatibilitatea este motivul 

căsătoriei dar și al divorţului. Dar incompatibilitatea este doar lipsa comunicării. 

 
     Dacă măcar am încerca să ne  iubim la fel cum vrem să fim iubiţi am rezolva toate 

problemele. Și dacă nu comunicăm e greu să aflăm cum ne place să fim iubiţi. 

 

  
  Dacă vrei să fi iubit, iubeşte. 

Seneca 

 
      De când dragostea crește în tine, simt atâta frumuseţe în jur, pentru că dragostea e 

frumuseţea sufl etului. 

Sf. Augustin 

 
     De câte ori zâmbești cuiva, faci un act de dragoste, oferi un cadou al frumuseţii acel ei 

persoane. 

Mama Tereza 

 
     Definiţia femeii frumoase “ este cea care mă iubește“. 

Sloan Wilson 

 



 

 

     Dacă vrei să vezi curcubeul va trebui să suporţi puţină ploaie. 

Dolly Parton 

 
Deschide-ţi mai întâi inima și dragostea îţi va deschide apoi și ochii . 

 

 
     Dragostea e o nevoie spirituală esenţială - nevoia de a-ţi părăsi ego-ul şi a te dărui 

complet unei fiinţe mai dragi decât tine însuţ i, o nevoie specială care iese la iveală atunci 

când întâlneşti persoana potrivită şi puţini sunt cei care primesc această şansă. 

Eradu 

 
     Dragostea e ca numărul pi: natur al, iraţional și foarte important. 

Lisa Hoffman 

 
     Dintre toate măsurile de protecţie, măsuril e de protecţie în dragoste sunt cel e mai 

fatale. 

 Bertrand Russell 

 
     Doar pentru că cineva nu te iubește așa cum vrei tu nu înseamnă că  

 nu te iubește din toată  inima. 

Octavian Paler 

 



 

 

        
 

     Dorinţa de a fi iubit pentru ceea ce ești în tine însuţi este o reflectar e a Inimii lui 

Dumnezeu care se oglindește în inima noastră. 

Necunoscut 

 
     Două suflete se întâlnesc pe buzele îndrăgostiţ ilor. 

John Keats 

 
     Dragostea nu vine niciodată singură. Ea se apropie de tine întotdeauna cu doi ochi 

strălucitori care-ţi inundă inima cu cea mai dulce fierbinţeală. De asemenea dragostea te 

întâmpină mereu gârbovită de grijă şi afecţiune, braţele o dor de câtă tandreţe îţi poartă pe 

ele şi bineînţeles inima ei geme de emoţii pentru tine! 

Eradu 

 
      Două suflete, dar cu un singur gând, două inimi care bat ca una. 

Friedrich Halm 

 
     Doar cu inima poţi vedea corect, esenţialul este invizibil privirii. 

Antoine de Saint-Exupery 

 
     Dragostea este o intersecţie cu sens giratoriu. Te-nvârţi în 

 jurul aceleiași inimi până rămâi fără lacrimi. 

Ionuţ Caragea 



 

 

     Dragostea  adevărată nu poate fi găsită unde nu exis tă și nu se poate ascunde unde 

există. 

Francois De La Rochefoucauld 

 
     Dragoste se cheamă atunci  când viaţa ta se contopește  firesc cu cea a persoanei 

iubite, când sufletul tău se împletește strâns cu al celuilalt. 

Michel Zevaco 

 
     Dragostea adevarată este o limbă pe care surzii o pot auzi și orbii o pot vedea. 

Mark Twain 

 
     Dragostea adevărată e un foc nestins în inima veșnic aprinsă, niciodată bolnavă, 

niciodată bătrână, niciodată moartă, niciodată trădătoare. 

 
     Dragostea este înţelepciunea nebunulu i și nebunia înţeleptului. 

Octavian Paler 

    
     Dragostea e cel mai minunat lucru din univers, cine o simte arzând în piept are tot ce 

îşi doreşte, căci îş i doreşte tot ce are şi este fericit. 

Eradu 

 

 



 

 

        
 

     Dragostea adevărată este un foc mistuitor care își duce flacăra în celelalte sentimente 

și le însufleţește cu o vigoare nouă. 

Jean Jacques Rousseau 

 
     Dragostea adevărată este eternă, infinită și întotdeauna ea însăși. Este dreaptă și 

pură, fără demonstraţii violente: este văzută cu părul alb dar are întotdeauna inima 

tânără. 

Honore de Balzac 

 
     Dragostea adevărată se simte împlini tă nu prin ceea ce primește ci prin ceea ce 

dăruie. 

 
     Dragostea adevărată aduce împl inirea sufletească. Atunci viaţa devine o călătorie 

sublimă spre paradis. 

Eradu 

 
     Dragostea îmblânzește cele mai sălbatice spirite și le sălbăticește pe cel e mai blânde . 

Alexis Delp 

 
     Dragostea adună fericirea, scade tristeţea, înmulţește  

speranţa și împarte plăcere. 

 



 

 

     Dragostea adevărată nu are un final  fericit, dragostea adevărată nu are un final . 

Necunoscut 

 
     Dacă stelel e ar împlini întradevăr dorinţe le-aş aduna pe toate întruna mare mar e de 

tot: să îţi dăruiesc fericir ea! 

Eradu 

 
       Dragostea care o dăruim mai departe este singur a care o păstrăm pentru noi. 

Elbert  Hubbard 

 
     Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia și de a simţi fericirea 

aces tuia  ca și cum ar fi a ta. 

Emanuel Swdenborg 

 
     Dragostea construiește poduri acolo unde nu există. 

R. H. Delaney 

 
     Dragostea curată și suspiciunea nu pot locui împreună. 

Alexandre Dumas 

 

 



 

 

        
 

     Dragostea se ofilește și moare în inimile seci și exaltează în cele pline de pasiune, de 

senzualitate, de imaginaţie. 

 
     Dragostea creează un no ino ino ino i fără a distruge un eueueueu. 

 
     Dragostea e reflecţia lui Dumnez eu pe pământ, și oriunde există aceasta se pot 

întâmpla minuni oricând. 

 
     Dragostea e o clipă ce durează o veşnicie. 

Julie Wittey 

 
     Dragostea doar pentru  frumuseţe odată cu frumuseţea se ofilește! 

 
       Dragostea e ca focul, dacă n-o  întreţii, se stinge. 

M. I. Lermontov 

 
     Dragostea e ca o prietenie cuprinsă de flăcări, la început e o scânteie,  foarte drăguţă, 

deseori fierbinte și jucăușă, dar totuși firavă și trecătoare. Pe măsură ce  

înaintează în timp, inimil e noastre se maturizează si dragostea  

devine ca şi cărbunel e, arzând profund și de nestins. 

 



 

 

   Dragostea e o floare ce creşte sub mângâieril e tale şi-nfloreşte după lumina ochilor tăi.     

Eradu 

 
     Dragostea e acea stare în care fericirea cuiva e necesară pentru fericirea ta. 

Robert Heinlein 

 
     Dragostea e ca ciocolata fierbinte înainte de a se fi răcit, te frige puţin la început dar 

îţi ţine de cald mult timp după. 

Necunoscut 

 
     Dragostea crește dăruind. 

Elbert Hubbard 

 
     Dragostea e unica  fereastră spre paradis ce se poate deschide de pe pământ. 

Eradu 

 
     Dragostea e ca vinul,  devine mai bună odată cu trecerea anilor. 

Necunoscut 

 
     Dragostea e ruptă din rai dar te poate face să suferi ca în iad. 

Necunoscut 



 

 

        
 

     Dragostea e cea mai puternică forţă din univers! 

Moliere 

 
     Dragostea e ca rândunelel e, poartă noroc casei unde se aciuează. 

Emile Zola 

 
     Dragostea e ca un obiect, o obsesie, toţi o doresc, toţi o caută dar puţini o găsesc, și cei 

care reuşesc o preţuiesc, sunt pătrunși de ea, și mai  presus de toate, niciodată…  nicioadată 

nu o vor mai uita! 

 
     Dragostea e cea mai puternică dintre pasiuni pentru că atacă simultan pe toate 

planurile: fizic, mental și emoţ ional. 

Lao Tzu 

 
    Dacă nu o voi găsi în inima ta n-am să mai caut fericirea în nici un alt loc. 

Eradu 

 
     Dragostea e focul care te încălz ește din interior,  care arzând  

nu te rănește ci te vindecă. 

 

 



 

 

     Dragostea e o evaluare exagerată a diferenţei dintre valoarea unei anumite persoane 

faţă de valoarea tuturor celorlalţi. 

George Bernard Shaw 

 
     Dragostea e o limbă vorbită de toţi dar înţeleasă numai de inimă. 

Shirley Rindani 

 
     Dragostea e un extaz; ne scoate din noi înșine. 

Miguel de Unamuno 

 
   Dragostea nu are nevoie de cuvinte, însă cuvintele au întotdeauna nevoie de dragoste. 

Ionuţ Caragea 

 
     Dragostea e un lucru minunat și n-ar trebui niciodată să o iei unei persoane ca să o 

dai alteia... există mai mult decât destulă iubire pentru a ajunge tuturor. 

 
     Dragostea e un stăpân atât de plăcut de îndurat… 

Michel Zeaco 

 
     Dragostea este  abilitatea de a merge prin conflicte împreună. 

Necunoscut 



 

 

        
 

     Dragostea este acel lucru care face o femeie să șteargă pe jos cântând după bărbatul 

cu papucii plini de nămol… 

Hoosier Farmer 

 
     Dragostea este asemenea tusei:  nu poate fi ascunsă. 

George Herbert 

 
     Dragostea este ca un război, ușor de început, greu de sfârșit. 

Proverb 

 
     Dragostea este ca un zâmbet, niciodată nu are valoare dacă n-o dăruiești. 

Walter Scott 

 
     Dragostea este atunci  când rănind-o pe ea te răneșt i pe tine și mai mult. 

 

 
     Dragostea e flacăra ce-ţi luminează și încălz ește inima și sufletul. Fără ea lumea e 

rece și întunecoasă. 

 
       Dragostea poate fi explicată prin mii de cuvinte dar  

singurul care îmi vine mie în minte eșt i tu. 



 

 

    Dragostea e un delir al inimii, nu încerca să o înţeleg i, urmeaz-o cu încredere, oriunde 

are să te poarte toate drumurile ei au o singură direcţie căci dragostea are o singură 

obsesie - pe mine.   

Eradu 

 
     Dragostea este ceaţa care se  formează cu aburii suspinelor. 

William Shakespear e 

 
     Dragostea este ceea ce se întâmplă unui bărbat și unei femei care nu se cunosc. 

W. Somerset Maugham 

 
     Dragostea este cel mai bun cosmetician. 

Louisa May Alco tt 

 
     Dragostea este compusă dintr-un singur suflet locuind în două trupuri. 

Aristotel 

 
     Dragostea este dorinţa irezistibilă de-a fi dorit irezistibil. 

Robert Frost 

 

 

 



 

 

        
 

     Dragostea cere totul și are tot dreptul să o facă. 

Beethoven 

 
 

     Dragostea este genul de copac ale cărui fructe nu cresc  pe crengi, ci la rădăcină. 

Bruce Boyd 

 
     Dragostea este misterul dintre doi oameni, nu asemănarea dintre ei . 

John Fowles 

 
     Dragostea este sentimentul cel mai măreţ, care face minuni, care făureşte oameni noi, 

creează cele mai mari valori morale.  

A. S. Makarenko 

 
     Dragostea este o bătălie, dragostea es te un război; dragostea este o maturizare; 

James Baldwin 

 
      Dragostea este o fiinţă sălbatică. Când încercăm să o ţinem  în frâu, ne distruge, 

când încercăm să o închidem, ne înrobește, când încercăm să o înţel egem, ne tulbură.  

Paulo Coelho 

    



 

 

     Dacă aş avea aripi de înger care să mă poată purta în paradis le-aş schimba doar pe 

un singur lucru din tot acest univers, încă o inimă să te pot iubi pe tine de două ori mai mult 

aici pe pământ!!! 

Eradu 

 
       Dragostea este o poveste  străveche, dar întotdeauna nouă. 

Heinrich Heine 

 
     Dragostea este poezia simţurilor… 

Honore de Balzac 

 
     Dragostea este primul lucru capabil să schimbe total viaţa unei persoane de la o clipă 

la alta. 

Paulo Coelho 

 
     Dragostea este sentimentul cel mai măreţ, care face minuni, care făurește oameni noi, 

creează cele mai mari valori morale. 

A. S. Makarenko 

 
     Dragostea pentru inimă e ca praful de pe-aripile unui fluturaș, le  

atingi prea dur, praful se șterge și fluturele nu mai zboară niciodată. 

Eradu 



 

 

        
 

     Dragostea este sfinţenie plus sexuali tate. 

Emil Cioran 

 
     Dragostea este singurul joc de doi în care amândoi pot să câștig e. 

Necunoscut 

 
     Dragostea este spaţ iul și timpul măsurate cu inima. 

Marcel Proust 

 
     Dragostea este starea în care fericirea cel eilal te persoane e condiţia pentru fericirea 

ta. 

 
     Dragostea este tot ceea ce avem, es te singura modalitate în care ne putem ajuta unul pe 

celălalt. 

Euripide 

 
     Dragostea este un fruct copt tot timpul și pentru toată lumea.     

 

 
     Dragostea este un joc ciudat:  sau amândoi câșt igă sau  

amândoi pierd ... 



 

 

   Dragostea nu e un cuvânt, dragostea e un întreg univers, prea mare pentru a fi 

cuprinsă de simţurile noastre , prea profundă ca să o putem înţeleg e, și poate de aceea 

pentru unii dragostea va rămâne mereu un simplu cuvânt . 

Eradu 

 
Dragostea este când persoana viselor tale devine reali tate și somnul încetează să mai fie o 

prioritate. 

Necunoscut 

 
Dragostea e o floare. Trebuie lăsată să crească. 

John Lennon 

    
     Dragostea sunt visurile şi trăirile mele născute din tine... 

Eradu 

 
       Dragostea este un lucru simplu și profund. Este un  fapt de viaţă, nu o iluzie. 

Necunoscut 

 
     Dragostea este un vis devenit realitate când te-am întâlnit ! 

 

 

 



 

 

        
 

   Dragostea e o lumină îngropată în cel mai profund loc din inimă şi uneori doar cea mai 

adâncă suferinţă ne poate afunda până la ea. 

Eradu 

 
        Dragostea este frumoasă tocmai pentru că nu cunoşte nici o silnicie, e preferinţă 

sinceră. 

Camil Petrescu 

 
     Dragostea este veșnică, aspectul ei se poate schimba dar nu și esenţa.     

Vincent van Gogh   

 
       Dragostea este darul pe care zeii l-au dat oamenilor singuri de sub cer.  

 Sir Walter Scott 

 
     Dragostea îi arată omului cum ar trebui să fie. Când iubești, descoperi în tine o 

nebănuită bogăţie de tandreţe și duioșie și nici nu-ţi vine să crezi că ești în stare de o astfel 

de stare. 

A. P. Cehov 

 
     Dragostea îi face pe oameni să se simtă egali. 

F. M. Dostoievski 

 



 

 

     Dragostea imatură spune ”Te iubesc pentru că am nevoie de tine”.Dragostea matură 

spune ”Am nevoie de tine pentru că te iubesc”. 

Erich Fromm 

 
        Dragostea înseamnă a ne descoperi pe noi în ceilalţi și încântarea recunoașterii.   

Alexander Smith   

 
     Dragostea înseamnă să ne încredinţăm inima cuiva fără a-i putea cere nici o 

garanţie, să ne dăruim complet cu speranţa că dragostea noastră va trezi o dragoste 

identică în inima persoanei iubite. Dragostea es te un act de încredere 

 și cât de mică este încrederea atât de mică es te și dragostea. 

Erich Fromm 

 
     Dragostea înseamnă  mai  mult a da decât a primi. 

Drieu LA Rochelle 

 
     Dragostea înseamnă să iubești pe cineva pentru cine a fost, cine este și cine va fi. 

Chris Moore 

 
     Dragostea înseamnă să nu trebuiască să îţi ceri iertare niciodată. 

Erich Segal 

 



 

 

        
 

     Dragostea îţi luminează ochii cu dorinţa, dragostea îţi umple inima de fascinaţie! 

 

 
     Dragostea marchează triumful imaginaţiei asupra inteligenţei . 

Dave Barry 

 
     Dragostea nu cere nimic ci doar dăruiește, Dragostea suferă mereu dar nu se 

răzbună niciodată. 

 
     Dacă ar fi totul aşa cum aş dori eu, lumea ar fi... ar fi exact aşa cum e şi  acum căci 

tot ce contează pentru mine eşti tu ! 

Eradu 

 
     Dragostea mea pentru tine va fi o călătorie care va începe cu „eternă” și se va sfârși 

cu „ infinită”. .. 

 
     Dragostea neexprimată e o crimă împotriva inimii! 

 
     Dragostea nu are nimic în comun cu ce te aștepţi să primești,  

ci cu ceea ce vrei să dai - adică totul! 

Katharine Hepburn 



 

 

     Dragostea nu e oarbă, ea doar nu spune ceea ce vede. 

Necunoscut 

 
     Dragostea nu este altceva decât numele pentru dorinţa și căutarea întregului. 

Aristofan 

 
     Dragostea vine peste tine ca o ploaie racoroasă de vară si pleacă ca o furtună urâtă 

de toamnă. 

Eradu 

 
     Dragostea nu poate îndura indiferenţa. Ea are nevoie să fie dorită. Ca o lampă ar e 

nevoie să fie alimentată cu combustibilul unei alte inimi sau va arde din ce în ce mai slab. 

Henry Ward Beecher 

 
     Dragostea nu  întreabă: Cât trebuie să fac? ci numai: Ce trebuie să fac? 

Necunoscut 

 
     Dragostea nu pune multe întrebări, deoarece, dacă începem să gândim, începe să ne 

fie frică. E o frică inexplicabilă, nu poate fi exprimată prin cuvinte.  

De aceea nu întrebi,  faci. 

Paulo Coelho 

 



 

 

        
 

Dragostea nu face lumea să se-nvârtă, dragostea face să merite drumul. 

Elizabeth Browning 

 
     Dragostea pentru tine îmi cere multe sacrifici i și durere dar  toate sacrificiil e și 

durerile sunt mai ușoare decât să nu fiu iubit de tine. 

Hank Aaron 

 
     De-atâtea ori buzele tale mi-au adus linişte şi pace în inima tulburată de furtuni, de-

atâtea ori ochii tăi mi-au luminat sufletul, de-atâtea ori mi-ai căzut în braţe şi mi te-ai topit 

în inimă ca un fulg de iubire aruncat din palmele îngerilor. 

Eradu 

 
     Dragostea este esenţa lui Dumnez eu. 

Ralph Waldo Emerson 

 
     Dumnezeu este dragoste. 

Biblia 

 
     Dragostea, asemeni unui râu, își va săpa o nouă cale oriunde 

 întâlnește un obstacol. 

Crystal Middlemas         

 



 

 

   Dacă am să-ţi spun că te iubesc mă vei crede?  Eu sper că nu pentru că dragostea nu e 

făcută pentru a fi vorbită ci pentru a fi dovedită. 

Eradu 

 
     Dragostea poate fi minunată, dar de asemenea poate fi foarte destructivă. Ea poate 

face oamenii să mintă, să înșele sau chiar să omoare. 

Dave Barry 

 
     Dragostea poate fi o experienţă mai înspăimântătoare decât aceea de a te afla faţă în 

faţă cu un arcaș care ţintește înspre inima ta. 

Paulo Coelho 

 
     Dragostea poate uneori să fie magie. Dar magia poate fi uneori… doar o iluzie. 

Javan 

 
     Dragostea rezultă mai ales din aptitudinea de a iubi existentă în noi înșine, și nu 

neapărat din faptul că partenerul are reale cal ităţ i pentru a fi iubit. 

John Fowles 

 
     Dragostea se naște cu un zâmbet, crește cu un sărut și 

 moare cu o lacrimă. 

Necunoscut 



 

 

        
 

     Dragostea e ca o clepsidră, cu inima umplându-se pe măsură ce creierul se golește. 

Jules Renard     

 
     Dragostea romantică este pas ionala legătură spirituală,  emoţională și sexuală dintre 

bărbat și femeie care reflectă mar ea admiraţie a unuia faţă de celălalt . 

 

 
     Dragostea e la fel de normală ca un om ce vrea să zboare din avion cu două lopeţi, 

lasă cel e mai frumoase vise să te pătrundă, sunt aici să te prind de oriunde te-ai arunca. 

Eradu 

 
     Dragostea nu înseamnă numai flori, zâmbete, iubire, ci înseamnă și lacrimi, dorinţă, 

pasiune și de aceea puţini au privilegiul de a-i descoperi puterea. 

Octavian Paler 

 
     Dragostea seamănă cu un trandafir sălbatic,  frumos și pașnic dar gata să verse 

sânge pentru a se apăra. 

Mark Overby 

 
     Dragostea este singura floare care crește și înflorește  

indiferent de sezon. 

Kahlil Gibran 



 

 

     De câte ori mă uit în ochii tăi mă-ndrăgostesc din nou şi în acelaşi timp pare că te 

cunosc de-o viaţă la fel cum pare că te văd pentru prima oară. 

Eradu 

 
       Dragostea e cea mai dulce și dietetică prăjitur ă! 

 

 
       Dragostea și moartea, singurel e două elemente prin care omul  poate atinge infini tul. 

Al. Dumas 

 
     Dragostea vindecă oameni - pe cei care o dăruiesc, dar și pe cei ce o primesc. 

Karl Menninger 

 
     Dragostea, cea adevărată, face toate intenţiil e onorabile. 

George Bernard Shaw 

 
     Dragostea e creeată pentru a fi risipită, da, risipită, ca ploaia peste tot ce te 

înconjoară, ca lumina oriunde privirea ta poate pătrunde, ca visele până în înăl ţimil e unde 

imaginaţia ta poate zbura. 

Eradu 

 

 



 

 

        
 

     Dragostea adevărată este cea pe care o putem dărui fără să cerem nimic în schimb. 

Mazie Hammond 

 
     Dragostea fizică este intimitate totală. Este semnul că partenerii nu-și refuză nimic 

unul altuia, că își aparţin pe deplin unul altuia. 

J. Leclercq 

 
     Dragostea, sub toate formele ei, este drumul unic care duce spre puritatea morală. 

P. Lescot 

 
     Dragostea: cel căruia acest sentiment îi este străin, caruia nu-i mai trezește emoţia și 

nu se mai poate simţii înfiorat de iubire, este ca și mort; ochii lui sunt închiși… 

Albert Einstein 

    
     Dragostea este răsuflarea lui Dumnezeu peste inimil e răcite ale oamenilor. 

Eradu 

 
      E ușor să împarţi plăcinta la o masă aglomerată când există dragoste. 

Proverb irlandez 

 

    



 

 

     Eşti împlinirea visurilor mele, ştii de ce? Pentru că visel e mele te plac atât de mult 

încât te urmează ferici te oriunde mergi.    

Eradu  

 
   E bine să avem grijă doar de ceea ce luăm cu noi din viaţă. 

Paulo Coelho 

 
     E așa ușor, să te gândești la dragoste, să vorbești despre dragoste, să-ţi dorești 

dragostea. Dar nu este întotdeauna ușor, să recunoști dragostea, ch iar și atunci când o 

ţi… de mână. 

Jaka 

 
     E cu dragostea ca și cu stafiil e:  toată lumea vorbește despre ele dar puţini le-au văzut. 

Francois De La Rochefoucauld 

 
     Ea se scaldă în frumuseţe, ca cerul nopţii senine scăldat în stel e și tot ce-i mai frumos 

din întuneric și  lumină se-ntr epătund în făptura și în ochii ei. 

Lord Byron 

 
     E aşa frumos să ştii că ai lângă tine pe cineva care te iubeşte 

 mai mult decât pe propria-i fiinţă. 

Eradu  



 

 

        
 

     Este ceva în orice iubire profundă care nu poate fi explicat . 

Octavian Paler 

 
    E un loc în inima mea unde nici un gând rău, nici un sentiment întunecat nu poate 

ajunge.  Un loc unde e soare şi veselie neîncetat, unde curcubeul se vede tot timpul  şi cerul 

senin răsună de râsul tău fericit. Unde păsărel ele ţi-au învăţat numel e şi ţi-l ciripesc 

neobosite în triluri fermecătoare iar florile au parfumul trupului tău. Acest colţ de rai din 

inima mea e locul in care te păs trez pe tine! 

Eradu  

 
     Există un singur fel de dragoste dar și mii de imitaţii. 

Francois de La Rouchefoucauld 

 
     Eşti pânza pe care se ţes visele mele, fir cu fir, sărut cu sărut, mângâiere cu mângâiere 

ele devin realitate lângă tine. 

Eradu  

 
     Fără dragoste suntem orfani de toate, fără pasiune suntem ca o moară de vânt 

spânzurată în vid! 

Octavian Paler 

 

 



 

 

     Fă toate lucrurile cu dragoste! 

Og Mandino 

 
     Fără iubire nu există viaţă. Iubiţi-vă! Și alungaţi bezna aceasta ce ne sugrumă în 

fiecare cl ipă! 

Octavian Paler 

 
     Fără dragostea ta nu pot face nimic, cu dragostea ta nu există nimic pe care să nu-l 

pot face. 

Necunoscut 

 
     Fericirea nu înseamnă să ai ceea ce îţi doreşti, ci să îţi doreşti ceea ce ai. 

Octavian Paler 

 
     Femeia n-a fost plămădită din coapsa nici unui bărbat, femeia e jumătatea inimii sale 

învăluită în toată frumuseţea şi tandreţea şi gingăşia din lume, ca să fie sigur că se întoarce 

întotdeauna acolo unde îi este locul. 

Eradu  

 
     Femeile au un loc în care dacă le atingi le înebunești de plăcere  

– Inima! 

Melanie Griffith 



 

 

        
 

     Fiecare clipă fără tine e o clipă pierdută. 

Michael Bristol 

 
     Fericirea supremă în viaţă es te convingerea că suntem iubiţi – iubiţi pentru noi sau, 

mai degrabă, în ciuda noastră. 

Victor Hugo 

 
     Fericiţi cei romantici, căci ei știu cum arată paradisul și au parte de îngeri ch iar și în 

viaţa de pe  pământ. 

Eradu 

 
     Fiecare lucru are frumuseţea lui, dar nu oricine o vede. 

Confucius 

 
     Frumuseţea pentru dragoste e ca frunzele pentru copaci, într-o zi se vor veșteji și vor 

cădea, dar nu va  mai conta, ele au avut rostul lor cândva și copacii cresc mai departe. 

Eradu 

 
     Fiecare oră de  fericire între îndrăgostiţi valorează cât o întreagă 

 viaţă plictisită și ordinară! 

Aphra Behn 

 



 

 

     Găsesc motive să te iubesc, găsesc motive şi să nu te iubesc, dar inima, din fericire, nu 

are creier sau raţiune, ea înţelege doar zâmbete şi lacrimi, ea găseşte sensuri în atingeri 

înfiorate şi priviri arzătoare, ea nu crede în pedeapsă pentru că durerea ta e durerea ei şi 

fericirea ta e fericirea şi împlinirea ei, pe ea o îngrozeşte minciuna pentru că miciuna o 

îngroapă în mizerie până la ext incţ ie, ea te doreşte şi te caută mereu pentru că, în această 

viaţă, eşti unicul ei prieten adevărat.. . 

Eradu 

 
     Gândește-te nu că vei putea schimba drumul dragostei ci dragostea dacă te va găsi 

demn de ea îţi va schimba destinul! 

Khalil Gibran 

 
     Gelozia e singurul viciu  care nu oferă nici o plăcere. 

Necunoscut 

 
     Gelozia ia naștere odată cu dragostea, dar nu moare odată cu ea. 

Octavian Paler 

 
     Graţia divină mi-a atins sufletul prin dragostea ta... 

Eradu 

 



 

 

        
 

    Îi stă frumos unei femei acoperi tă de diamante, dar nu-i vei putea dărui niciodată 

diamante mai frumoase ca cele din priviri. 

Eradu 

 
     Îl iubesc atât încât alături de el aș îndura orice moarte și fără el n-aș trăi nici o viaţă. 

William Shakespear e 

 
     Îmi cresc aripi când îmi șopteșt i ”Te iubesc” și pentru un sărut te-aș purta spre 

paradis! 

Eradu 

 
     Îmi place atât de mult să fiu cu tine nu pentru vorbele pe care ni le spunem ci pentru 

gândurile pe care nici nu mai e nevoie să le mai rostim. 

Nikki Giovanni 

 
     E aşa frumos să ştii că ai lângă tine pe cineva care te iubeşte mai mult ca pe propria-i 

fiinţă. 

Eradu  

 

 

 



 

 

      Îmi pare că te-am iubit în nenumărate forme, de nenumărate ori, vieţi după vieţi, 

veacuri peste veacuri! 

 
     În definitiv, ce e dragostea decât o taină pe care o ascund îndrăgostiţii și o poartă în 

umbră, de frica luminii? Pasiunil e fug de lumină – lumina le omoară. Îndată ce taina se 

dă pe faţă, dragostea veștejește, își pierde frăgezimea, vraja, devine ceva obișnuit, de toate 

zilele. 

Mihail Drumes 

 
     Îmi doresc un singur lucru de la această viaţă, să vină ziua-n car e te voi întreba dacă 

n-ai uitat cumva cât te mult te iubesc şi tu să-mi răspunzi: cum aş putea, mi-o repeţi de 100 

de ani! 

Eradu 

 
     În iubire se simte mai mult decât e nevoie, se suferă mai mult decât se cugetă, se 

visează mai mult decât se trăiește. 

Octavian Paler 

 
  Îmi poţi cere orice, inima îmi spune că am totul. 

 
     În dragoste există  două lucruri: trupuri și cuvinte. 

Joyce Carol Oates 



 

 

        
 

     ...în grija celuilalt pentru tine, în întunericul nopţii și albul zăpez ii, iarna; în sărăcie și 

necazuri - iubirea e mereu acolo. 

 William Blake 

 
     În fiecare om se-ascunde o jumătate de înger ce își așteaptă perechea ca să se poată 

întoarce în par adis. 

Eradu 

 
     În tine mă pierd. Fără tine aș vrea să mă pierd din nou. 

Necunoscut 

 
     În dragoste nu este nici împărţire, nici măsură. 

Georges Bernanos 

 
     În dragoste, a înţelege pe  jumătate un cuvânt înseamnă mai mult decât a-l înţelege în 

întregime. 

 
     În iubire, totul se schimbă, toate devin însemnate: dintr-un nimic se naște un colos. 

Tudor Arghezi 

 
  În inima fiecăr ei persoane e un nerv secret care reacţionează la iubire. 



 

 

     În matematica dragostei unu plus unu este egal infinit și doi minus unu este egal cu  

zero. 

Mignon McLaughlin 

 
     În momentul în care vei avea în inima ta aces t lucru extraordinar numit dragoste și 

vei simţi adâncimea, încântarea și extazul ei, vei descoperi că lumea s-a transformat pentru 

tine. 

J. Krishnamurti 

 
     În toate poveștile de dragoste există întotdeauna ceva care ne apropie de eternitate și 

de esenţa vieţi i, pentru că poveștil e de dragoste conţin toate tainel e lumii. 

Paulo Coelho 

 
     În ochii iubitei un bărbat adevărat știe nu să se facă mare ca s-o acapareze ci să se 

facă mic ca s-o lase să privească lumea. Dragostea adevărată e cea care eliberează nu 

cea care cucer ește.  Iubind nu stăpânești ci susţi i, îţi susţii partenerul cu dragostea ta 

necondiţionată ca el să se dezvolte cât mai deplin. Ce-ţi poate da aripi mai ușor în tot ceea 

ce faci decât să te știi iubit necondiţionat de cea mai dragă persoană de pe lumea asta. 

Eradu 

 
     În vise și dragoste nu există imposibilul ! 

Janos Arnay 



 

 

        
 

     Începi să vorbești prea mult și să râzi prea tare, acesta este preţul dragostei. 

Brian Ferry 

 
     Încetăm să ne mai iubim pe noi înșine dacă nimeni nu ne mai iubește pe noi… 

Germaine De Stael 

 
     Îndrăgiţi dragostea. Ea  face pe femeie și pe bărbat  întregi! 

Michel Zevaco 

 
     În viaţă faptele vorbesc mai tare decât cuvintele, dar in dragoste ochii fac asta… 

Necunoscut 

 
     Întotdeauna exis tă ceva nebunie în dragoste. Dar întotdeauna există ceva raţiune în 

nebunie. 

Friedrich Nietzsche 

 
     Iertăm atât de mult cât iubim 

Francois Rochefoucauld 

 
        Inima are taine pe care nici o raţiune nu le pătrunde. 

Guy de Maupassant 



 

 

     Inima care poate vorbi prin ochi poate săruta cu o privire! 

Necunoscut 

 
     Inima cunoaște raţiuni pe care raţiunea nu le cunoaște. 

Blaise Pascal 

 
     Inimă gingaşă te at ing cum mângâi aripil e unui fluturaş, atât de uşor să nu scutur 

praful fin ce-l face să zboare, iubirea dulce şi sensibilă de suflet minunat. 

Eradu 

 
     Iubim să fim îndrăgostiţi, acesta este adevărul.  

W.M. Thackeray 

    
     Iubesc și acesta este începutul a tot… 

F. Scott Fitzgerald 

    
     Iubirea mea e piscul alb de pe vârful celui mai înalt munte, toţi îl văd dar ştie ce 

ascunde doar cine a avut curajul să-l cucerească. 

Eradu 

 

 

 



 

 

        
 

     Iubește puţin cel ce poate spune prin cuvinte cât iubește… 

Dante Alighieri 

 
     Iubești pe cineva atunci când vrei să-i dai ce ai mai bun și hotărăști să i te dai pe tine 

însuţi… 

Octavian Paler 

 
     Iubește-mă fără teamă, încrede-te în mine fără întrebări, acceptă-mă fără schimbări, 

dorește-mă fără inhibiţii ; pentru o dragoste atât de liberă nu ne-am despărţi niciodată. 

 
     Indiferent cât de grea e orice zi sunt fericit pentru că ştiu la cine-am să mă-ntorc în 

fiecare seară.. . Eşti farul inimii mele ce-mi ghidează viaţa spre ţărmuril e iubirii chiar şi 

prin cea mai neagră furtună!  

Eradu 

 
     Iubește-o nu pentru că e frumoasă, sau bună, sau deșteaptă, sau harnică, sau 

pasională,  ci pentru că poate fi ea însăși când e cu tine. 

Henri Frederic Amiel 

 
     Iadul curge prin lacrimile unei îndrăgostite! 

Dorothy Rothschild Parker 

 



 

 

    Iubirea mi-a transformat viaţa într-o poveste şi inima într-un regat pe car e nu mă mai 

satur să-l cutreier. 

Eradu 

 
     Iadul este un loc, un timp, o stare a conștiinţei, în care nu este nici un fel de dragoste. 

Richard Bach 

 
     Iubirea trebuie învăţată, încercată, experimentată… prima at ingere nu reprezintă 

niciodată expresia ei desăvârșită. 

Octavian Paler 

 
        Iubește inima care te rănește dar nu rănii niciodată inima care te  iubește.                    

 
     Iubirea neîmpărtășită e un foc ce poate arde inima până la scrum. 

Eradu 

 
     Iubești pentru că pur și simplu nu te poţi abţine să n-o faci. 

 
     Iubirea e singurul lucru ce poate fi descoperit şi trăit fără a fi înţeles. 

Eradu 

 



 

 

        
 

     Iubirea  nu poate fi ucisă ușor, este un lucru plin de viaţă, și le râde în faţă tuturor 

necazurilor vieţii, cu excepţ ia unuia singur  -  nepăsarea. 

 
     Iubirea e un cuvânt din șapte litere cu diverse definiţii. Ce simţi tu în inimă e ceva 

mult mai presus de toate aceste  cuvinte. 

Eradu 

 
     Iubirea e un imbold pentru fiecare să se desăvârșească, să devină cineva, să devină o 

lume el însuși de dragul cuiva. 

Rainer Maria Rilke 

 
     Iubirea este arhitectul universului. 

Hesiod 

 
     Iubirea este cea mai înaltă fericire la care poate ajunge omul, căci numai prin ea 

cunoaște că el e  mai mult decât el însuși, că e una cu totul! 

Rabindranath Tagore 

 
     Iubirea nu alungă norii. Ea îţi dăruie florile ce răsar după ei. 

Eradu 

 



 

 

     Iubesc soarele, el îmi luminează şi colorează lumea, dar te iubesc pe tine mai mult, din 

cauza ta mă bucur de ea... Iubesc atâtea pe pământ dar pe toate din cauza ta şi la toate 

aş renunţa doar ca să-ţi rămân în inimă! 

Eradu 

 
      Iubirea este cheia ce deschide porţile fericirii . 

Oliver Wendell Holmes 

 
     Iubirea este o prietenie care a luat foc. 

Jeremy Taylor 

 
     Iubirea, nu o cere de la mine, la mine vei găsi doar semne că arde în tine... 

Eradu 

 
     Iubirea este o stofă a naturii, brodată de imaginaţie. 

Voltaire 

 
     Iubirea este pentru oameni și zei o măreaţă și minunată divinitate. 

Platon 

 

 

 



 

 

        
 

     Iubirea adevărată nu o primeşti de la altcineva ci o radiezi din-năuntrul tău. 

Eradu 

 
     Iubirea se poate aprinde cu o scânteie de frumuseţe dar arde doar alimentată de 

generozitate, fidelitate, atașament și nu în ultimul rând puţină imag inaţ ie și pas iune. 

 
     Iubirea se dezvoltă în inimile curate, de aceea nu este accesibilă tuturor. 

Eradu 

 
     Iubirea este răsăritul fermecător al dimineţii din fiecare inimă. 

 
     Iubirea este singura pasiune care se plătește cu o monedă fabricată de ea însăși. .. 

jertfa. 

Octavian Paler 

 
     Iubirea este singurul lucru care poate fi împărţi t la infinit fără să se micșoreze. 

Necunoscut 

 
     Iubirea râde și de infern și de cer. 

Octavian Paler 

 



 

 

    Iubirea mea e un înger, eu o ştiu cel mai bine, şi-a ascuns aripil e în inima mea. 

Eradu 

 
     Iubirea înseamnă a fi doi și a fi ca unul. Un  bărbat și o femeie ce se topesc într-un 

înger. 

Victor Hugo 

 
     Inventarea ceasurilor e o greşeală, timpul nu se măsoară în secunde ci în bătăi de 

inimă şi numai tu iubire îl poţi face să se oprească sau să al erge nebuneşte. 

Eradu 

 
     Iubirea orbește. Și exact în momentul acela femeia profită. 

Vincente Garcia 

 
     Iubirea dă sens întregului univers, ea ni-l descoperă cu adevărat, ea ne îndeamnă să 

privim, să simţim, să gustăm, să ascultăm... 

Eradu 

 
     Iubirea este aripa dăruită  de Dumnezeu  sufletului pentru a urca la el. 

Michelangelo Buonarotti 

 

 



 

 

        
 

     Iubitul meu e un înger venit în concediu pe pământ. 

Eradu 

 
     Iubitul spune : Ce frumoasă eșt i tu acum că mă iubești pe mine... 

Marlene Dietrich 

 
     Iubitul meu este un artist  virtuos  al dragostei, trupul  meu este instrumentul  

la care știe cânta melodii divine. 

Eradu 

 
   Jocurile dragostei sunt jocurile inimii, niciodată depăşite, niciodată plictis itoare, 

frumoase şi pline de veselie la orice vârstă. 

Eradu 

 
     La atingerea dragostei oricine devine poet. 

Platon 

 
   La sfârşitul timpului meu  mulţi vor plânge dar prietenii care mă vor cunoaşte cu 

adevărat vor zâmbi, căci ei vor ştii cât am iubit şi cât am fost de  

fericit.. . cu tine. 

Eradu 

 



 

 

     La cine te vei întoarce când singura persoană din lume care îţi poate șterge lacrimile 

este cea care te- a făcut să plângi… 

Necunoscut 

 
      Luaţii iubirea  și inima va deveni un mormânt. 

Robert Browning 

 
     Lucrează ca și cum n-ai avea nevoie de bani, dansează ca și cum nu te-ar  vedea 

nimeni, iubește ca și cum n-ai fi fost rănit niciodată 

Necunoscut 

 
     Mai bine să iubești și să pierzi decât să nu iubeșt i de loc. 

Ernest Hemmingway 

 
     Lumea aceasta va fi mai bună atunci când puterea dragostei va înlocui dragostea de 

putere. 

Jimi Hendrix 

 

 

 

 



 

 

        
 

     Mă poartă-n inimă cum marea leagănă pe valuri barca, căci n-am nici pânze nici 

vâsle şi mă poartă prin viaţă doar dragostea ta. 

Eradu 

 
     Mă iubești pentru că sunt frumoasă sau sunt frumoasă pentru că mă iubești? 

Oscar Hammerstein 

 
     Minune, cum ai păşit în viaţa mea, ca un înger venit pe pământ să-mi aducă inima ce-

am uitat-o la el în paradis. 

Eradu 

 
     M-aş lupta cu balauri în lume pentru că ştiu ce adăpost ocrotitor am în braţele iubirii 

mele, unde nu mă poate at inge nici un rău, unde doar îngerii îndrăznesc să privească. 

Eradu 

 
     M-am uitat în portofel și era gol, m-am uitat în buzunar și am găsit doar câteva 

monede, m-am uitat în inimă și te-am găsi t pe tine.Abia atunci am realizat cât de bogat 

sunt! 

Necunoscut 

 

 

 



 

 

    Mă pierd în ochii tăi ca un fluture într-o câmpie nesfârşi tă de flori dar mă regăsesc de 

fiecare dată în ges turile şi vorbele tale căci eşti jumătatea inimii şi sufletulu i meu. 

Eradu 

 
     Mi-a fost dor de tine mai mult decât mi-am imaginat; și mi-am imaginat că o să-mi 

fie dor de tine foarte mult. 

Vita Sackville-West 

 
     Mi-am dat inima pe un sărut  şi am făcut afacerea vieţ ii mele , nu-mi mai rămâne 

decât să mă bucur de o viaţă minunată lângă tine. 

Eradu 

 
     Ne e frică să iubim pentru că ne e frică să ne dăruim cuiva pe care l-am putea 

pierde. 

    
     N-am nevoie de motive ca să te iubesc dar să ştii că iubirea nu se dă în nici un caz pe 

motive, iubirea se dăruie doar pentru iubire, nimic mai puţin. 

Eradu 

 
     Nimeni nu este perfect până nu te îndrăgostești de el. 

Necunoscut 

 



 

 

        
 

     Nimic nu ajunge mai repede la inimă ca iubirea! 

 
      Nici un om nu merită lacrimile tale, și când îl vei găsi pe cel care  va merita, el nu te 

va face niciodată să plângi. 

 
     Nu visa iubirea. Trezește-te si pornești în căutarea ei. 

Eradu 

 
     Nici un dar nu este prea modest pentru a fi dăruit sau primit dacă este împachetat în 

gânduri bune și legat cu dragoste. 

 
     Nimeni nu a reușit să măsoare, nici măcar poeţii, cât poate inima să poarte. 

Zelda Fitzgerald 

 
     Nimic nu ia gustul din untul de arahide la fel ca iubirea neîmpărtășită. 

Charles M. Schultz 

 
     Noaptea are sute de ochi, ziua are numai unul singur;  totuși lumina lumii dispare 

odată cu  soarele, mintea are sute de chipuri și inima unul singur;  

totuși frumuseţea vieţii dispare odată cu iubirea. 

 



 

 

     Noaptea mea a devenit o dimineaţă însorită din cauza ta. 

Ibn Abbad 

 
     Norocos este bărbatul care e prima iubire a unei femei dar mai norocoasă este femeia 

ce e ultima iubire a unui bărbat! 

Necunoscut 

 
     Nu e o fantezie, nici un fermecător miraj al unei inimi ameţite de iubire, privirea ta e 

magică, e o fereastră spre paradis prin care privesc cu-atâta emoţie, e pocalul cu pulbere 

de stele din care ori de câte ori gust mă simt o fiinţă atotputernică şi nemuritoare. 

Eradu 

 
     Nu atracţia gravitaţională este motivul pentru care ne simţim atrași unii de alţii… 

Albert Einstein 

 
     Nu avem voie să lăsăm totul la voia întâmplării, așa cum nu avem voie să ne înecăm. 

Înoată! 

John Fowles 

 
  Nu îmi mai amintesc cine m-a învăţat să vorbesc dar n-am să  

uit niciodată cine m-a învăţat să iubesc. 

Eradu 



 

 

        
 

     Nu contează neapărat cât de mult facem ci cât de multă dragoste punem în ceea ce 

facem. 

Maica Tereza 

 
     Nu există mare fără furtuni, nu există viaţă fără necazuri dar cerul e cel mai curat și 

senin numai după ploaie și inima e copleşită de recunoștinţă și speranţă numai după 

necazuri. 

Eradu 

 
       Nu există deghizare care să ascundă dragostea prea mult timp acolo unde există sau 

să o  simuleze unde nu există. 

la Rochefoucauld 

 
     Nu există nimic care să acaparez e și să lege sufletul ca dragostea. 

Umberto Eco 

 
     Nu există proști îndrăgostiţi. Proști sunt doar cei care nu iubesc. 

 

 
     Nu mai trage cu ochiul, îmi vei săgeta inima. 

Ionuţ Caragea 

 



 

 

     Nu fă lucruri de genul tatuajelor și piercingurilor. S-ar putea să primești mai multă 

atenţ ie cu ele dar atenţia nu înseamnă dragoste. 

 
     Nu te-acoperii cu haine, lasă-mă să te acopăr cu sărutări! 

Eradu 

 
     Nu iubești o femeie pentru că e frumoasă, e frumoasă pentru că o iubești. 

Necunoscut 

 
     Nu lăsa pe cineva să devină totul pentru tine pentru că dacă va pleca nu vei mai avea 

nimic. 

Kenya Mitchell 

 
       Nu ne putem alege părinţii sau copii, îi acceptam şi îi iubim din suflet aşa cum îi 

primim de la Dumnezeu, însă pe tine iubire te-am ales eu, căci ai plăcut inimii mel e şi am 

simţit că tu eşti ceea ce-mi doresc şi vreau să iubesc o viaţă întreagă! 

Eradu 

 
     Nu merit, dar îţi face bine: dăruiește-mi un zâmbet ca semn al iertării ! 

Necunoscut 

 

 



 

 

        
 

     Nu plânge că s-a terminat ci zâmbește că s-a întâmplat! 

Theodor Seuss Geisel 

 
     Nu poţi cumpăra dragostea dar poţi  plătii scump din cauza ei. 

Henny Youngman 

 
     Nu poţi forţa pe cineva să te iubească, poţi fi doar cineva demn de a fi iubit, restul e în 

sarcina celuilal t de a înteleg e cât meriţi . 

 
     Nu iubi primăvara, ci înfăţişarea unei anumite flori în care primăvara s-a închis ; nu 

iubi dragostea, ci pe cel în care dragostea se întruchipează! 

 Antoine de Saint Exupery 

 
     Nu există satisfacţie mai mare pentru un îndrăgostit decât să-şi ştie inima sclavă 

iubitei lui şi iubita prizonieră adoraţiei sale.  

Eradu 

 
     Nu poţi porunci inimii! Dragostea se câștigă, respectul se merită. 

Necunoscut 

 

 

 



 

 

     Nu se mai vede nici o diferenţă între un înţelept și un nebun atunci când amândoi se 

îndrăgostesc… 

 
     Nu te căsătorești cu cineva cu car e crezi că poţi trăii împreună, te căsătorești cu cel 

fără de care nu poţi trăii. 

 
     Nu există probleme de nerezolvat şi rău de neînvins pentru iubirea ta, căci toţi îngerii 

îmi ascultă fermecaţi rugăciunile atunci când le povestesc despre tine . 

Eradu 

 
     Nu toţi posedăm talente extr aordinare, dar e suficient să ai bun simţ și dragostea va 

face restul. 

Myrtle Auvil 

 
    Nu trebuie să ai o diplomă ca să poţi iubi. Ai nevoie  doar de o inimă generoasă și 

curată. 

 
     Nu-mi măsura dragostea în cuvinte, măsoară-mi-o în bătăil e de inimă trecute de când 

te-am cunoscut, toate au fost din cauza ta. 

Eradu 

 

 



 

 

        
 

     Nu vei afla adevărata fericire până nu vei iubi cu adevărat și nu vei înţeleg e 

adevărata durere decât în momentul în care o vei pierde. 

 

 
     Numai dragostea ne poate face să vedem lucrurile normale  într-un fel extraordinar. 

 

 
     Nu dragostea ne orbește ci lipsa ei. 

Glenway Wescott 

 
     Nu-ţi fie teamă să-mbătrânești împreună cu mine, ce-i mai frumos de acum încolo 

urmează. 

 
     Nutrea pentru ea o  dragoste supusă, un sentiment aproape dumnez eiesc,  

pe care-l manifesta uitându-se la dânsa ca un câine credincios. 

Emile Zola 

 
     Nu-mi cere să te preţuiesc aşa cum meriţi, n-ar putea-o face o mie ca mine la un loc, 

pot doar să te iubesc din toată inima! 

Eradu 

 

 



 

 

     O căsătorie reușită înseamnă să te îndrăgostești de multe ori… de aceeași persoană. 

Mignon McLaughlin 

 
     O dragoste apusă e ca un vulcan, niciodată nu poţi zice că a trecut pericolul de a 

izbucni din nou. 

Octavian Goga 

 
      Oricât de mare e furtuna afară, în braţele tale e întotdeauna un colţ de paradis. 

Oricât de înspăimântătoare sunt tunetel e şi fulgerele, ecoul sărutului tău le-acoperă pe toate. 

Eradu 

 
     Orice voi face, oricine voi deveni, oriunde voi ajunge, voi fi mereu jumătate 

 din tine... 

Eradu 

 
     Oricare persoană merită să fie iubită din toată inima, şi nu din cauza frumuseţ ii, 

bogăţiei  sau a oricăror alte calităţi ce le poate avea ci pur şi simplu pentru toată dragostea 

ce ţi-o poate dărui înapoi.. . însutit ! 

Eradu 

 

 

 



 

 

        
 

     O căsnicie fericită are cu adevărat toate sat isfacţiile prieteniei, toată fericirea 

sensibilităţii și pasiunii, și fără îndoială toate deliciile vieţ ii. 

Joseph Addison 

 
     O inimă care veghează este inima care șt ie că mer eu există o legătură de la inimă la 

inimă. 

 
     Iubesc și asta e începutul a toate. 

F. Scott Fitzgerald 

 
     O inimă îndrăgostită e nemuritoare şi pieptul de deasupra ei va rămâne fierbinte 

mereu; ne vom strange în braţe şi ne vom privi în ochi până la sfârşit, ce altceva mai 

frumos ne-am putea dori de la această viaţă? 

Eradu 

 
     O inimă neiubită e un trandafir ofilit – frumuseţe împietri tă și fără parfum. 

Eradu 

 
     O iubire pe care ești nevoit s-o păzești nu reprezintă nimic. Dar tocmai as ta n-au să 

înţeleagă niciodată oamenii cu adevărat geloși. 

Octavian Paler 

 



 

 

     O inimă care iubește este întotdeauna tânără. 

Proverb 

 
     O iubire mare e mai curând un proces de autosugestie. .. Trebuie timp și trebuie 

complici tate pentru formarea ei. ..  

 
     Orice iubire e ca monodeism, voluntar la început, patologic pe urmă. 

Camil Petrescu 

 
     O mare durere să iubești, o mare nenorocire să scapi de această durere! 

Ion Luca Caragial e 

 
     Oamenii profită de tine, dragostea se sacrifică pentru tine. 

Eradu 

 
     O persoană care încearcă să trăiască singură nu se va simţi niciodată împlinită. 

Inima ei va suspina mereu după căldura unei alte inimi. Mintea ei se va cutremura 

ascultându-și doar ecourile propriilor gânduri fără a trăi inspiraţia unei inimi 

îndrăgostite.. . 

Pearl S. Buck 

 



 

 

        
 

     Orice om are conștiinţă, dar nu orice om poate iubi.  Conștiinţa ne separă de animal e, 

iubirea ne separă între noi. 

Eradu 

 
       O viaţă fără dragoste este asemenea unui an fără primăvară. 

Proverb 

 
     O femeie nesatisfăcută își doreșe lux. Dar o femeie ce iubește un bărbat doarme și pe 

scânduri goale. 

D. H. Lawrence 

 
     Oamenii iubitori trăiesc într-o lume iubitoare, oamenii ostili trăiesc într-o lume ostilă. 

Și toţi pe același pământ… 

 
     O relaţie fericită es te cea în care cel iubit este liber să fie el însuși : să râdă cu mine dar 

niciodată de mine, să plângă cu mine dar niciodată din cauza mea, să iubească viaţa, să se 

iubească pe el însuși, să iubească și să fie iubit. O astfel de relaţie se poate baza doar pe 

libertate și niciodată nu se poate dezvolta într-o inimă geloasă. 

Leo F. Buscaglia 

 
     Oamenii au nevoie de dragoste chiar și când nu o merită. 

Nikki Ledbetter 



 

 

     Oamenii slabi se supun din teamă, oamenii buni se supun din dragoste. 

Aristotel 

 
     Oare e mai bine să te căsătorești cu cineva car e te iubește sau cu cineva pe care îl 

iubești? 

 
      Odată, am ţinut dragostea în palmă.  Uite-i liniil e… 

John Weiners 

 
     Omul are nevoie de dragoste. Viaţa fără duioșie și fără iubire nu e decât un mecanism 

uscat, scârţâitor și sfâșietor. 

Victor Hugo 

 
     Opusul dragostei nu este ura, ci indiferenţa. 

Elie Weisel 

 
     Orice dragoste care nu are la bază prietenia este ca un castel construit pe nisip. 

Ella Wheeler Wilcox 

 
     O viaţă fără dragoste este o eternitate de nefericire. 

Necunoscut 



 

 

        
 

     Oricine poate fi măreţ pentru că oricine poate iubi. 

 

 
     Oricine poate fi  pasional  dar trebuie să fi cu adevărat îndrăgostit  ca să îndrăznești  

să fi nebunatic! 

Rose Franken 

 
     Paradisul este  acolo de unde izvorăște iubirea. 

Jean Paul F. Richter 

 
     Pe măsură ce creștem descoperim că până și persoana care nu trebuia să ne 

dezamăgească vreodată, probabil o va face. 

Octavian Paler 

 
     Pentru a obţine întreaga valoare a fericirii trebuie să ai cu cine să o împarţi . 

Mark Twain 

 
     Pentru lume ești cineva dar pentru cineva ești lumea! 

Necunoscut 

 

 



 

 

     Privirea ta e un câmp de ghiocei răsăriţ i în calea inimii mele să aducă primăvara 

peste ea.    

Eradu 

    
     Povestea vieţii mele e defapt un cuvânt, un mănunchi de litere pe o foaie de hârtie - un 

univers feeric în inima mea: TuTuTuTu! 

Eradu 

 
     Pentru orice frumuseţe există undeva ochi să o vadă, pentru orice adevăr există 

undeva urechi să îl audă,  pentru fiecare iubire există undeva o inimă să o primească. 

Ivan Panin 

 
      Pierdută e inima ce nu poate iubi, tot în piept se găseşte dar nu se simte niciodată! 

Eradu 

 
     Pe drumul vieţii am privit înapoi și am văzut urmele pașilor noștrii mereu împreună, 

dar unde au fost cele mai grele momente era o singură urmă... acolo m-ai purtat în braţe. 

 

 
     Plângi cu sufletul, fără a ţi se umezi ochii.  Râzi pentru a 

 putea reuși.  Iubește pentru a-ţi putea umple inima cu adevărata  

dragoste. E tot ce-ţi trebuie pentru a trăi fericirea! 



 

 

        
 

     Poate că au avut dreptate când au pus dragostea în cărţi ; se prea poate ca ea să nu  

poată exista în altă parte. 

William Faulkner 

 
     Priveşte-mă... şi nu-mi spune nimic, de mă iubeşti am să-nţeleg totul! 

Eradu 

 
     Poate Dumnezeu va dori să cunoști multe persoane nepotrivite înainte de a o 

descoperii pe cea potrivită, pentru ca atunci când o vei găsi în sfârșit să poţi fi 

recunoscător. 

Gabriel Garcia Marquez 

 
     Poate pentru lume ești o singură persoană, dar pentru o anumită persoană ești 

întreaga lume. 

Gabriel Garcia Marquez 

 
     Putem vindeca bolile trupești cu medicamente, dar singurul tratament pentru 

singurătate și disperare este dragostea. Sunt mulţ i în această lume care mor pentru că le 

lipsește o bucăţică de pâine,  dar sunt și mulţi care mor pentru că le lipsește dragostea. 

Mama Tereza 

 

 



 

 

     Poate nu sunt ce îţi dorești dar am să încerc în fiecare clipă să fiu ceea ce ai nevoie. 

 

 
     Poate părea absurd sfatul: e bine să faci dragoste numai dacă și numai după ce 

aceasta există deja. 

Radu Zaharescu 

 
     Poţi să dăruiești fără să iubești, dar nu vei putea iubi niciodată fără să dăruiești.   

Robert Louis Balfour Stevenson 

 
     Prima îndatorire a dragostei este să asculte. 

Paul Tillich 

 
    Poate au să treacă multe furtuni peste noi în viaţă dar prea puţin îmi pasă atât timp cât 

eşti lângă mine, săruturil e în mijlocul furtunii sunt cele mai frumoase... 

Eradu 

 
     Preţuiește dragostea car e o primești mai mult decât orice. Va exista mult 

 timp după ce frumuseţea și sănătateata vor dispărea. 

Og Mandino 

 



 

 

        
 

     Prietenia este cu siguranţă cel mai bun pansament pentru durerile provocate de 

dragoste. 

Jane Austen 

 
     Pe sub privirile tale gândurile mi se răstoarnă-n inimă şi zâmbetul tău angel ic le-

amestecă-ntr-un bulgăre luminos plin de iubire şi fericire. 

Eradu 

    
     Promite-mi că n-ai să mă uiţi niciodată pentru că dacă aș cr ede că mă uiţi nu mai 

plec de lângă tine! 

A.A. Milne 

 
     Puţină dragoste seamănă cu puţin vin. Prea mult, și dintr-unul și din celălal t, îl 

îmbolnăvesc pe om. 

John Steinbeck 

 
     Rămâi în inima mea dragoste și nu vei plăti chirie. 

Samuel Lover 

 

 

 



 

 

     Râd, iubesc, sper, muncesc, sufăr, doresc, mă tem, plâng. Știu că şi tu faci aceleași 

lucruri mereu. Deci vezi că nu suntem chiar atât de diferiţi, tu și eu. 

Colin Raye 

 
      Rar vezi o frumoasă și o virtuoasă într-o singură femeie. 

 
      Reducerea universului la o singură fiinţă, expansiunea unei singure fiinţe în tot 

universul, asta înseamnă dragostea. 

Victor Hugo 

 
   La sfârşitul timpului meu mulţi vor plânge dar prietenii car e mă vor cunoaşte cu 

adevărat vor zâmbii, căci ei vor şti cât am iubit şi cât am fost de fericit... cu tine. 

Eradu 

 
     La marginile mărilor se ridică întotdeauna faruri pentru sprijinul celor în primejdie, de 

mâna ta m-am prins eu, nu sunt un far, sunt o stea s-o ţi în palmă, să-ţi lumineze inima 

mereu și să nu simţi singurătatea nici în cele mai negre clipe. 

Eradu 

  
     Lângă cel mai înalt punct al fericirii se află cea mai adâncă  

prăpastie a durerii. 

Octavian Paler 



 

 

        
 

    Să fi îndrăgostit înseamnă doar să fi într-o stare de confuzie continuă: să confuzi un 

tânăr obișnuit cu un zeu grec sau o tânără obișnuită cu o zeiţă. 

H.L. Mencken 

 
     Să iubești pe cineva înseamnă să-i înveţi cântecul pe care i-l cântă inima și să il cânţi 

persoanei respect ive când ea îl uită. 

Necunoscut 

 
     Se ştie cât de nărăvaşă poate fi o inimă, cât curaj îţi trebuie uneori doar ca să te 

apropii de ea 

Eradu 

 
   Sunt bogat!!! Sunt bogat pentru că îmi număr bogăţia în clipe minunate petrecute cu tine, 

în miile de stele din ochii tăi strălucitori de dragoste, în ceea ce iubesc şi o să am pentru 

totdeauna - inimioara ta! 

Eradu 

    
      Să înţelegi totul este să ierţi totul! 

Buddha 

 
     Sărutul e semnătura unei inimi pe buzele tale. 

Eradu 



 

 

     Să iubim nebunește tot ce strălucește pe acest pământ,  fiindcă altă viaţă nu ne este 

cunoscută! 

Euripide 

 
     Să știi că dragostea caută mai mult fericirea celuilal t decât fericirea ei. 

 
     Să te îndrăgostești e atât de greu… pentru genunchi. 

Aerosmith 

 
     Sunt aici pentru tine, poate nu să-ţi dăruiesc tot ce-ai visat dar măcar să te-ajut să nu 

renunţi la visele tal e. 

Eradu 

 
     Sărută-mă și vei vedea steluţe,iubește-mă și ti le voi dărui pentru totdeauna! 

Necunoscut 

 
     Sărutul tău mă face să mă simt nemuritor! 

Christopher Marlowe 

 
     Să-ţi fiu prieten este ce mi-am dorit, să-ţi fiu iubit este ce am visat… 

Necunoscut 



 

 

        
 

     Sărutul conţine leacul pentru orice boală. 

 
     Să iubești și să fi iubit e ca și când te-ar încălzi soarele și din faţă și din spate. 

David Viscott 

 
     Se poate să fi soldat și fără să sângerezi,  se poate să iubești și fără să verşi lacrimi. 

Sir Edwin Arnold 

 
     Sedu-mi mintea și poţi avea trupul meu, decoperă-mi inima și îţi voi aparţine pe veci! 

 
     Sentiment care vine în galop și dispare în vârful picioarelor. 

Tudor Musatescu 

 
     Să urăști e ușor. Să iubești trebuie curaj. 

Necunoscut 

 
     Sentimentel e nobile duse până la exagerare dau aproape același rezultat ca și marile 

vicii. 

Honore de Balzac 

 



 

 

     Se spune despre iubire că uneori aleargă alteori zboară; zburdă cu unii, pășește grav 

alături de alţii; transformă în gheaţă sau aruncă în flăcări; îi rănește pe unii, pe alţii îi 

omoară chiar; ca un fulger apare și la fel ca el în același moment poate dispărea; face 

orice cetate să cedeze după doar o noapte de asediu, căci nu există forţă ce poate să-i 

rezite… 

Miguel De Cervantes 

 
     Sentimentul de a fi iubit foarte mult de cineva îţi dă putere; să iubești foarte mult pe 

cineva îţi dă curaj. 

Lao-Tzu 

 
    Sărută-mă...ş i nu vorbi, nu asculta, nu gândi nimic, iubirea noastră nu e o poveste care 

s-o păstrăm pentru copii, e miracolul trăit de noi din care se vor naşte ei... 

Eradu 

 
     Și dacă totul se va destrăma voi ști în adâncul inimii mele că singurul vis la care-am 

ţinut în această viaţă s-a împlini t: am fost iubită de tine! 

Colin Raye  

 
     Sigur că există și dragoste la prima vedere, dar este întotdeauna  

bine să mai aruncăm și o a doua privire. 

Necunoscut 



 

 

        
 

 

     Simt cel mai dulce fior din lume când îmi spui bună sau îmi zâmbești pentru că știu că 

măcar pentru o clipă ţi-am trecut prin gând. 

Necunoscut 

 
     Singurul mod de a reţine dragostea este dăruind-o. 

Elbert Hubbard 

 
      Singura anomalie es te incapacitatea de a iubi. 

Anais Nin 

 
     Singurul lucru care te poate face să pășești mai departe prin focul suferinţei este 

iubirea. 

Eradu 

 
      Singurul remediu pentru iubire este să iubești și mai mult. 

Henry David Thoreau 

 
    Spaţiul dintre degetele tal e a fost creat pentru ca degetele  

altcuiva să-l poată umpl e. 



 

 

     Soarele se răspândește din imensa-i strălucire la tot… Cu dragoste, căldură, lumină,  

anihilând nimicul. Dar în drumul său nu poate atinge mărginirile pusti ite de rău  ale 

sufletului decât atunci când i se permite! 

 
     Spune te iubesc pentru că o crezi nu pentru că o poţi spune. 

 

 
    Se spune că destinul se poate citi în palme însă eu sunt convins ca destinul meu stă scris 

în inima ta. 

Eradu 

 
     Spune-mi cine te admiră și te iubește și îţi voi spune ce fel de om ești. 

Charles Augustin Sainte-Beauve 

 
     Sunt aici nu pentru că am ceva de făcut sau câştigat, ci pentru că inima m-a chemat, 

pentru că aiciaiciaiciaici, lângă tine, este locul meu... 

Eradu 

 
     Spune-mi pe cine iubești ca să-ţi spun cine ești . 

Proverb 

 

 



 

 

        
 

     Spuneţi-mi despre dânsa tot răul din lume, de vreţi să-nnebunesc, că-i hetera, că-i 

monstru, că-i satan… o iubesc! 

Mihai Eminescu   

 
     Sunt atâtea motive de tristeţe pe lume încât nu avem altă soluţie decât săiubim şi mai 

mult ceea ce merită să fie iubit. 

Octavian Paler 

 
     Sunetul unui sărut nici nu se compară cu cel al unui tun, și totuși ecoul sărutului 

durează mult mai mult. 

Oliver Wendell Holmes 

 
     Sufletul tău e un magnet pentru sufletul meu, îl atrage irezistibil din învelişul lui 

pământesc într-o altă dimensiune, te privesc şi uit să mă mai gândesc la mine, uit cât de 

efemere sunt toate şi-mi pare că te am de-o veşnicie, că noi doi suntem doar în vizită aici 

de undeva de sus şi doar un pas către tine, o atingere de buze, şi marginile universului 

rămân o amintire în urma noastră. 

Eradu 

 
     Suntem animalici când ucidem, umani când judecăm și  

dumnezeiești când iertăm și iubim. 

Necunoscut 



 

 

     Suntem doi și singuri, și-n loc de inimă ne bate luna; 

Nichita Stănescu 

 
     Știi că iubești cu adevărat atunci când simţi cum tot ce-ţi dorești este ca celălalt să fie 

fericit, chiar dacă tu nu ai  face parte din acea fericire. 

Julia Roberts 

 
     Știu ce este dragostea, dragostea este din cauza ta. 

Herman Hesse 

 
     Știu ce-nseamnă dragostea pentru că am aflat-o de la tine. 

Necunoscut 

 
     Știi că ești îndrăgostit când vezi întreaga lume în ochii ei și ochii ei pes te tot în lume. 

David Levesque    

 
     Știi că ești cu adevărat îndrăgostit când realitatea devine mai frumoasă ca visele tal e. 

Necunoscut 

    
     Tăcerea cea mai plină de înţelesuri – cea a două  guri  

întâlnindu-se într-un sărut. 



 

 

        
 

     Te doare inima să-ţi vezi iubirea fericită cu altcineva, dar te doare și mai rău să o vezi 

neferici tă cu tine. 

Necunoscut 

 
     Te port în gând cum vântul poartă miresmele florilor de primăvară, te adăpostesc în 

inimă cum pasărea-şi ocroteşte puişoru-n cuib, te cuprind în suflet cum cerul cuprinde 

măreţia soar elui şi explodează-n miliarde de culori datorită lui... 

Eradu 

 
       Te iubesc mult, cum n-am mai iubit niciodată, și tocmai de aceea plec, pentru că, dacă 

aș rămâne, visul  s-ar transforma în realitate, în dorinţa de a poseda, de a dori ca viaţa ei 

să fie a mea. În fine, toate lucruril e care transformă dragostea în sclavie. 

Paulo Coelho 

 
    Te ador steluţa mea şi te rog nu uita în fiecare noapte.. . să cazi în patul meu. 

Eradu 

 
     Timpul te lasă în urmă, dragostea te ridică în sus. 

Eradu 

 

 



 

 

     Te iubesc și tocmai  de aceea mai degrabă prefer să mă urăști pentru că ţi-am spus 

adevărul decât să mă adori datorită unor minciuni. 

Pietro Aretino 

 
    Tu eşti jumătatea mea, jumătatea de suflet pe care Dumnez eu a întins-o de la cer până 

la mine, să ajung în par adis plutind prin tine. 

Eradu 

    
     Te iubesc nu pentru ceea ce eșt i ci pentru ceea ce sunt când sunt cu tine. Te iubesc nu 

pentru ceea ce ai devenit ci pentru ceea ce m-ai transformat. Te iubesc pentru ceea ce scoţi 

în evidenţă din mine. 

Elizabeth Barret t Browning 

 
     Te iubesc şi îmi incredinţez visel e inimii tale, ştiu că au să se împlinească mai frumos 

decât le-am imag inat eu . 

Eradu 

 
     Te iubesc până în profunzimea, amploarea și înălţimea la care-mi poate ajunge sufletul. 

Elizabeth Barret t Browning 

 
     Toţi vor să ajungă în paradis dar nimeni nu vrea să moară. 

Joe Lewis    



 

 

        
 

   Te iubesc cum o floare iubeşte soarele, te iubesc cum un copil îşi iubeşte mama, te iubesc 

cum te-am iubit din prima zi, uimit şi încântat de minunea ce mi-a răsărit în cale, 

adorându-te după primul cuvânt rostit de gura ta. 

Eradu 

 
     Timpul este prea încet pentru cei ce așteaptă, prea schimbător pentru cei ce se tem,  

prea lung pentru cei ce n-au răbdare, prea scurt pentru cei ce se distrează, dar pentru cei 

ce iubesc …timpul es te o eternitate. 

Henry Van Dyke 

 
     Te iubesc pentru că aşa am ales să fac, din miliarde de stele pe cer mi-am ales steluţa 

mea care să-mi lumineze viaţa, să mă iubească, să o iubesc, să nu mai fie niciodată beznă 

în inima mea.    

Eradu 

 
     Toate neputinţele se reduc la una: aceea de a nu putea iubi, de a nu putea evada din 

propria tristeţe… 

Emil Cioran 

 
     Toate pasiunil e ne fac să comitem greşeli, dar dragostea ne  

face să săvârşim greşelile cele mai ridicole.  

La Tochefoucauld 



 

 

     Trupul unei femei – cel mai minunat instrument la care cântă cei mai virtuoși  

maeștri i... 

 
     Toţi suntem născuţ i pentru dragoste… ea este principiul existenţei și unicul ei sfârșit . 

Benjamin Disraeli 

 
     Totul stă în voia inimii, pe care nici oamenii, nici cerul, nici ch iar propriile noastre 

interese nu o pot schimba vreodată. 

U. Fuscolo 

 
     Trebuie sa căutăm dragostea acolo unde suntem, chiar dacă asta ne-ar costa ceasuri, 

zile, săptămâni de decepţ ii și tristeţ i. Căci în clipa în care pornim în căutarea iubirii, și ea 

pornește în întâmpinarea noastră. Și ne salvează. 

Paulo Coelho 

 
     Tu poţi fi un simplu om în această lume, dar poţi însemna și o lume-ntreagă pentru un 

singur om. 

Bill Wilson 

 
     Tu ești singurul înger care a avut curajul să coboare pe  

pământ ca să-mi fie alături. 

Eradu 



 

 

        
 

     Totul în jurul tău se zbate, se luptă, cucerește sau se retrage, numai dragostea te-nvăluie 

în pace și-armonie, dacă ea nu ar fi existat lumea s-ar fi prăbușit în haos demult. 

Eradu 

 
     Ţi-am sădit în suflet şi clipe de fericire şi greşeli, toate fărădelegile mele şi toate faptel e 

bune, toate visele frumoase, toate coşmarurile, tot ce-a născut şi cuprins fiinţa mea... şi tu 

mă iubeşti ! 

Eradu 

 
     Uite toate delicatesele lumii… Și uite inima mea din care poţi gusta numai tu; Ce ai 

alege? 

Paul Verlaine 

 
     Un bărbat nu e cu adevărat însurat până când nu înţeleg e vorbele pe care soţia lui nu i 

le spune. 

Necunoscut 

 
     Unii spun că le bubuie inima ca o tobă în preajma iubirii lor, la mine însă e  diferit, 

când te văd nu bubuie o tobă, când te văd porneşte o fanfară! 

Eradu 

 

 



 

 

     Un bărbat se îndrăgostește de ceea ce vede, o femeie de ceea ce aude. 

Woodrow Wyatt 

 
     Un dram foarte mic de speranţă este suficient pentru a cauza reapariţ ia dragostei.  

 Stendhal 

 
     Un îndrăgostit este iubit de toată omenirea. 

Ralph Waldo Emerson 

 
     Un iubit este cineva care șt ie cântecul inimii tale și ţi-l cântă atunci când tu ai uitat 

versurile. 

 
     Un sărut este un truc drăguţ,  proiectat de natură, pentru a opri cuvintel e atunci când 

discursul devine inutil. 

Ingrid Bergmen 

 
       Un sărut: pentru o fată tânără – destin, pentru o femeie căsătorită – speranţă, pentru 

o femeie vârsnică – un cadou nesperat . 

V. P. Skipper 

 
    Universul te-înlănţuie-n materie, dragostea te eliberează-n spirit. 



 

 

        
 

     Un scop, o dragoste și un vis este tot ceea ce ai nevoie pentru o viaţă fericită. 

 

 
     Un singur ceas de dragoste poate valora cât o viaţă întreagă. 

Honore de Balzac 

 
     Un singur cuvânt ne poate elibera de toate greutăţile și durerile vieţii. Acel cuvânt este 

dragostedragostedragostedragoste. 

Sofocle 

 
     Unde există dragoste, există viaţă. 

Mahatma Ghandi 

 
     Undeva e cineva care  visează la zâmbetul tău. 

Necunoscut 

 
     Uneori e greu să iubești pe cineva pentru că ţi-e atât de frică să nu-l pierzi. 

Jean Zheng 

 
       Uneori inima vede ce este invizibil pentru ochi. 

  H. Jackson Brown 



 

 

      Un bărbat înfăşoară braţele în jurul femeii ca s-o încălzească, o femeie cu o atingere 

uşoară se strecoară în inima bărbatului şi-l topeşte din interior. 

Eradu 

 
     Unii oameni spun ca au văzut îngeri, eu te-am văzut pe tine și e mai mult decât pot 

îndura. 

G. Moore 

 
     Unii oameni intră și ies repede din vieţile noastre . Dar alţii ne atrag și ne-ndeamnă 

sufletel e să danseze. Ei ne descoperă o nouă dimensiune a vieţii cu șoapta trecătoare a 

înţelepciunii lor. Unii oameni ne fac cerul mai frumos de privit. Ei  stau în vieţile noastre 

pentru o vreme, lasă urme adânci în inimile noastre, și după trecerea lor nu vom mai fi 

niciodată aceeași . 

Flavia Weedn 

     
     Unii se roagă să se căsătorească cu persoana pe care o iubesc, dar rugăciunea mea e 

oarecum diferită: mă rog cu umilinţă cerului să iubesc persoana cu care mă voi căsătorii. 

Anouk Aimee 

 
     Unii spun că dragostea înseamnă fericire, dar dragostea fără   

speranţă este un chin agonizant . 

 



 

 

        
 

    Unde eşti tu acolo sunt şi visele, speranţel e şi paradisul inimii mele, restul locurilor sunt 

drumurile ce duc spre tine. 

Eradu 

 
     Ura ucide mereu, dragostea nu moare niciodată. 

Mohandas K. Gandhi 

 
     Un bărbat își pierde echilibrul după patru beri. O femeie și-l pierde după patru 

săruturi. 

H.L. Mencken    

 
     Văd lumina din ochii tăi îndrăgostiţi și ea mă topeşte cum soarele topește zăpada. 

Necunoscut 

 
     Vai de cel a cărui inimă nu a învăţat din tinereţe să spere, să iubească și să aibă 

încredere în viaţă. 

Joseph Conrad 

 
     Vei realiza când vei privi înapoi asupra vieţii tale că momentel e  

în care ai trăit cu adevărat sunt cele în care ai făcut lucruri 

 în spiritul dragostei… 

Henry Drummond 



 

 

     Viaţa fără dragoste este ca un copac fără flori sau fructe. 

Kahlil Gibran 

 
    Viaţa te încearcă, dragostea te așteaptă. 

Eradu 

 
     Vezi tu, există un loc în mine unde focul mângâierilor tale încă mai arde, gustul 

săruturilor tale încă persistă și ecoul șoaptelor tale încă mai vibrează. Este locul în care o 

parte din tine va fi pentru totdeauna o parte din mine… 

Gretchen Kemp 

      
     Viaţa fără dragoste este o umbră a lucrurilor care ar putea fi. 

Necunoscut 

 
     Viaţa fără dragoste ar fi  ca lumea fără culori. 

Eradu 

 
     Viaţa ne-a învăţat că dragostea nu înseamnă a ne privi în ochi ci a privi împreună în 

aceeași direcţie. 

Antoine de Saint-Exupery 

 



 

 

        
 

     Vrei să vezi un porumbel al dragostei? Pune-mi mâna pe piept, ai să-l auzi cum se 

zbate să-ţi atingă palma. 

Eradu 

 
     Vocea ta mă face să mă cutremur pe dinăuntru și zâmbetul tău e o invitaţie pentru 

imaginaţia mea să o ia razna. 

 
     Vom face dragoste în rime îmbrăţișate, încrucișate, până când toate nopţile vor fi albe. 

Ionuţ Caragea 

 
     Vreau să fiu izvorul dragostei veșnice în schimbul căruia tu să-mi oferi focul nestins al 

pasiunii. 

 
     Viaţa e cadoul naturii, dragostea e cadoul vieţii, sărutul e cadoul dragostei. 

 
     Ziua în care te-ai născut sigur era ploioasă, dar nu era ploaie, cerul plângea pentru 

că pierduse cel mai frumos înger! 

Necunoscut 

 
     Ziua iubesc soarele, noaptea iubesc luna și pe tine te iubesc 

 pentru totdeauna! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        
 

 



 

 

    

    

    

    

    

        

    


