Dragi absolvenți,
Ne găsim în aceste momente de final al vieții voastre de liceeni, un final atipic. În
aceste zile ar fi trebuit să scrieți cu nostalgie în albumele cu poze din liceu; în schimb vă
scrieți mesaje pe telefon sau internet, departe unii de alții. În aceste zile ar fi trebuit să
dansați bucuroși și entuziaști la banchetul vostru în haine de gală, aranjați și frumoși; în
schimb vă petreceți timpul acasă întrebându-vă cu îngrijorare cum va fi bacul, cum va fi
înscrierea la facultate în pandemie. În aceste zile ar fi trebuit să priviți cu emoție cum colegii
voștri mai tineri împodobesc sălile de clasă cu baloane și flori, cum toată școala vă aplaudă la
careu; în schimb, de la distanță socială vă vedeți pe un ecran colegii și profesorii pe care nu
puteți să-i îmbrățișați aievea. Nimic nu poate înlocui toate aceste manifestări tipice
adolescenței, activități care marchează trecerea într-o nouă etapă în viața voastră.
Știu că e greu, ne e greu și nouă, profesorilor, părinților voștri, dar mai știu și că voi,
generația absolvenților cu mască, generația căreia pandemia i-a furat visurile, voi sunteți mai
presus de toată starea în care ne aflăm. Știu că voi veți găsi puterea să priviți dincolo de
lucrurile mărunte care acum ne macină viața cotidiană și că veți reuși să învățați mai mult din
ce se întâmplă acum în jurul nostru.
Voi ați schimbat toca și roba cu masca și mănușile chirurgicale, voi n-o să mai
cântați „Bun rămas banca mea” și „Prietenia”, voi n-o să mai știți că ultima dată când ați
ascultat în careu imnul țării și al liceului a fost într-adevăr ultima dată în calitate de liceeni,
voi n-o să defilați prin fața colegilor sau să încingeți la sfârșit hora cu dirigintele. Să știți însă
că voi sunteți niște absolvenți privilegiați. Viața v-a scuturat brusc și v-a pregătit intens
pentru viitorul nostru, al tuturor. Dintr-odată ați devenit mult mai responsabili pentru voi și
pentru familiile voastre, pentru bunicii voștri, dintr-odată v-ați gândit mult mai serios la
viitorul vostru. Ce-o să mă fac? Cum intru la facultate? Cum pot să-mi ajut familia? Cum îmi
pot câștiga existența? Ce pot face eu pentru lumea în care trăiesc? Acestea sunt întrebări ale
căror răspunsuri au înlocuit toate acele lucruri pe care le regretați azi. Nu fiți triști! Nu ați
pierdut nimic. Ați câștigat mult mai multe.
Pandemia și criza sanitară mondială, dacă ne-au învățat ceva, ne-au învățat să
recunoaștem omenia și curajul din oameni, să vedem iubirea, chiar dacă de la distanță, să
sperăm, să ne bazăm unii pe alții, să avem încredere în noi și în ceilalți (și, da, să ne spălăm
mai des pe mâini).
Voi aveți ocazia atât de așteptată să schimbați în bine lumea în care trăim. Ați
urmărit cu interes știrile, ați căutat informații despre boală, ați văzut tot ce s-a întâmplat în
România în aceste luni fără precedent, din prim plan. Ați văzut că există oameni care
salvează vieți, meserii care salvează vieți, indiferent că e vorba de personal medical,
administrativ sau militar; ați văzut că există oameni cu un curaj nebănuit în fața morții și cu
un devotament exemplar, oameni care fac orice pentru alți oameni, fără să aștepte nimic
înapoi, indiferent că e vorba de poștași, vânzători, curieri, țărani, voluntari și alții; ați văzut că
fiecare își are locul lui important în societate, că fiecare contează.

Dragi absolvenți, școala nu s-a închis odată cu lipsa participării la cursuri. Școala s-a
deschis în fiecare din casele voastre și a adus laolaltă părinți, elevi și profesori în scopul unic
de a vă face această perioadă mai ușoară. Lumina și strălucirea evenimentelor de final sunt
deja în inimile voastre, în mințile voastre și noi avem încredere că veți ști ce să faceți cu ele.
Noi avem încredere că tot ce ați învățat acum vă va folosi mai târziu, pentru că, viața este
așa cum o faceți voi cu puterea inimii și minții voastre, restul e mai puțin important.
Așa că, dragi absolvenți, nu fiți triști că plecați din liceu fără ceremonii, că, pentru o
perioadă, nu vă vedeți prietenii și profesorii! Noi suntem aici și vom fi și când vă veți întoarce
într-o zi să revedeți școala și să ne faceți mândri de voi! În această perioadă de incertitudini
și nesiguranță, acest lucru e sigur: noi și părinții voștri suntem mândri de voi și avem
încredere că veți reuși! Vă doresc succes la examenele școlii și la examenele vieții!
Bun rămas, absolvenți ai Colegiului Național „Avram Iancu”, bun venit tineri
responsabili și entuziaști!
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