
Au trecut 4 ani. Suntem la sfarsit de liceu . Nu stiu cum va suna voua aceste cuvinte dar mie mi 

se par aproape ireale. Ne aducem cred cu totii aminte, cum, cand eram mici, 4 ani ni se pareau 

interminabili, o vesnicie . Dar iata-ne acum aici . Din pacate , anii vor trece din ce în ce mai 

repede. Deciziile pe care le vom lua vor deveni din ce in mai importante si vom avea parte din ce 

in ce mai putin de acea siguranta pe care ne-au oferit-o pana acum parintii si scoala . Oricat de 

exigent ar fi fost un profesor, el lucra cu o clasa de 30 de elevi , ne cunostea pe toti si avea 

rabdare , ne pasuia. In viata  nu vom mai fi membrii unei clase cu 30 de elevi , ci parti ai unei 

lumi imense, unde nimeni nu ne ca cunoaste. Nu vom avea cu cine negocia . Ne vom confrunta 

cu probleme si responsabilitati mult mai mari decat acum. Cu toate acestea , imi doresc pentru 

toti colegii mei ceea ce imi doresc si pentru mine. Imi doresc sa ne schimbam cat mai putin , sa 

pastram mereu ceva din copiii care suntem acum. Si aici nu ma refer la imaturiate si 

iresponsibilitate, ci ma refer la a ne pastra acel entuziasm specific varstei si acea inocenta. Sper 

ca trecerea timpului sa nu ne transforme in niste adulti plictisiti. Sper ca piedicile de care ne vom 

izbi sa nu ne inraiasca si sa le infruntam cu demnitate , ramanand mereu fideli noua insine  si 

pastrand in strop de idealism chiar in mijlocul unei lumi predominant pragmatice. Alt lucru pe 

care il doresc  tuturor colegilor mei este sa faca ceea ce vor face cu pasiune si , indiferent de 

functiile sau pozitiile pe care le vor ocupa, sa fie multumiti de ei insisi la sfarsitul zilei. Imi 

doresc sa ne gasim cu totii locul in lume , un domeniu in care sa ne valorificam potentialul pe 

care fiecare dintre noi il are. As dori in final sa multumesc profesorilor , care au avut rabdare cu 

noi si ne-au indrumat pe parcursul acestor ani. Desi nu am fost mereu niste elevi model , asta a 

fost mai mult pentru ca am fost si suntem niste copii si nu am realizat mereu consecintele faptele 

noastre. Cred ca adevarata satisfactie va veni peste ani , odata cu realizarile noastre , la care 

fiecare dintre ei si-a adus aportul. 

 


