Este pentru prima oară când îmi permit să rostesc un cuvânt de salut de la o depărtare pe care nu mi-am
dorit-o.
Nutresc speranţa ca la cea de-a o sută patruzecea aniversare a Liceului nr. 1 Roman Vodă, devenit azi
Colegiu Naţional să pot rosti aievea câteva cuvinte care să ducă în miezul lor lumina recunoştinţei pentru tot ceam primit în cei mai frumoşi ani de viaţă petrecuţi în acest lăcaş de cultură.
Îndrăznesc şi astăzi cu sfială să mulţumesc profesorilor care mi-au deschis porţile cunoaşterii.
Mulţumesc doamnă Alice Stanciu, pentru că m-aţi urcat pe scena Teatrului de Vară ca să-mi susţin
creaţia literară proprie!
Mulţumesc domnule profesor Ovidiu Rusu, că aţi fost mai exigent ca Atila în abordarea istoriei,cu un
talent arareori întâlnit !
Vă mulţumesc doamnă profesoară Apăteanu că m-aţi luat de mână şi m-aţi dus în patria lui Voltaire!
Mă uit la colegii mei din fotografiile de pe vremea aceea şi mă cuprinde mirarea cât de curaţi la suflet
eram şi cât de plin de energie am ieşit de sub cupola acestui mare colegiu.
Vă mărturisesc că adeseori mi se părea că aud paşii lui Calistrat Hogaş sau ai marelui poet naţional
Eminescu, ce trecea să ne inspecteze aşezământul de cultură în urmă cu un secol.
N-am să uit nici astazi fumatul pe furiş în locuri nepotrivite şi recunosc după atâta experienţă de viaţă că
am greşit.
Mă gândesc la voi şi mă bucur că sunteţi mai bogaţi în informaţie că vă puteţi rosti gândurile de iubire la
telefonul mobil şi că vă puteţi ajuta la făcutul temelor prin internet.
Sunteţi minunaţi atunci când sunteţi conştienţi de ceea ce vreţi să deveniţi în viaţă şi acţionaţi ca atare.
După cum n-am să uit vreodată că de pe urma versurilor de iubire comandate de colegii mei, primeam
răsplăţi ce-mi asigurau un supliment la pachetul zilnic de hrană.
Am scris tot timpul cu iubire în suflet pentru cei din jurul meu,pentru că aşa m-au educat profesorii mei.
Cred că o să-mi înţelegeţi mesajul ca pe un gest respectuos mesaj de iubire faţă de profesorii care m-au
educat dar şi faţă de aceste ziduri impresionante nu atât prin mărimea lor cât mai ales prin mărturiile ce le-au
marcat existenţa de aproape un secol şi jumătate.
Ehei dacă ar avea zidurile acestea să spună câte taine au marcat existenţa sutelor de mii de copii , cred
că ne-am cutremura şi ne-am bucura în egală măsură!
Acum îmi imaginez că acest aşezământ de cultură a ţinut cu noi şi ne-a apărat tainic învăţându-ne cum
să devenim oameni adevăraţi.
Vă imaginaţi, că dintr-o serie de 480 de absolvenţi ai promoţiei, 450 au intrat în facultăţi?
Vă imaginaţi, că profesorul Alexandru Cojocaru devenise un fel de Ţuţea al matematicii româneşti?
Nici nu ştiţi cât de minunate erau lecţiile profesorilor A. M. Ciobanu, Şteţcu, sau ale profesorilor de
muzică şi desen care mi-au modelat visele şi m-au făcut să cred că mă pot exprima în aşa fel încât să nu-l fac
de ruşine pe cel mai năstruşnic romaşcan Tache Teofănescu, dirijorul corului episcopiei.
Vă spun vouă astăzi că pe vremea când eram ca voi, cu uniforma adeseori roasă între picioare dar
mereu curată, eram gata să merg la Cenaclul Uzinelor de Ţevi sau să cânt la contrabas şi la baterie, într-o
formaţie de muzică uşoară de cartier.
Mi-e dor de acele vremuri, mi-e dor de voi şi chiar vă invidiez pentru că sunteţi atât de tineri şi abia
aştept să mă bucur de realizările voastre, atâta timp cât Dumnezeu mă va suporta pe acest pământ.
Salutându-vă pe voi, pe profesorii de astăzi, respectându-vă pe voi, mă respect şi pe mine şi mă bucur
că nu v-am făcut de ruşine!
Cred că în inima voastră este loc de multă iubire faţă de limba română, faţă de naţia română şi faţă de
tot ceea ce face cu adevărat cinste existenţei voastre.
Mi-aş fi dorit să vin şi să vă aduc cărţile mele pentru ca să vedeţi cum un absolvent al Colegiului
Naţional Roman Vodă poate să viseze o viaţă întreagă cu ochii deschişi şi cu un gând frumos pentru tot ceea ce
îl înconjoară.
Mă iertaţi că nu sunt în carne şi oase în faţa dumneavoastră, dar vă jur că voi fi!
La mulţi ani iubit colegiu!
La mulţi ani domnilor profesori!
La mulţi ani organizatorilor care s-au gândit şi la mine!
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