
Mesajul clasei a XII-a B

Iubită doamnă dirigintă, stima

Iată-ne deci, ajunşi acum, împreun

noastre prin liceu. Drumul nostru

dezamăgiri, reuşite şi eşecuri

se deschide astăzi pentru to

Însă niciunul dintre noi nu ar putea înainta fă

ani. 4 ani în care am muncit dar am 

şi lecţii de viaţă, am uimit at

personale. 4 ani în care ne

ambiţiile noastre şi nu am dat gre

poate peste măsura forţelor noastre, pe care le

transformat a vrea în a face.

nu ar fi fost însă posibile fă

cea a  profesorilor şi a părin

încurajat să dăm tot ce este mai bun din noi. 

Pe parcursul anilor, ideile, ambi

treptat; putem spune cu mâ

într-un liceu, suntem o familie. 

lăsa în urma noastră amintirea uno

ciuda micilor greşeli şi a ocazionalelor abateri de la re

cu toţii le facem mai devreme sau mai t

Cel mai important însă, acest

un reper pentru momentele frumoase

ani. Liceul a însemnat, poate

aminti, mai mult sau mai pu

a B 

, stimaţi profesori, emoţionaţi părinţi, dragi colegi,

mpreună ca întotdeauna, la linia de sosire a c

nostru iniţiatic, plin de bucurii şi regrete, satisfac

ecuri deopotrivă ia sfârşit aici, la poarta maturit

zi pentru toţi. 

iciunul dintre noi nu ar putea înainta fără experienţa acestor memorabili 4 

n care am muncit dar am şi petrecut, am învăţat nu doar matematic

, am uimit atât prin rezultatele şcolare cât şi prin reu

ne-am urmărit visurile cu îndârjire, am 

nu am dat greş niciodată, am făcut planuri îndră

elor noastre, pe care le-am dus la final, într-

. Toate aceste reuşite, la care privim acum cu m

ără implicarea fiecăruia dintre noi, elevii, dar nici f

rinţilor care mereu ne-au susţinut, ne-au ajutat 

m tot ce este mai bun din noi.  

Pe parcursul anilor, ideile, ambiţiile dar şi competitivitatea noastr

ândrie că am ajuns să fim mai mult decât o simpl

o familie. Am primit chiar şi un nume, B-ul. Un nume care va 

amintirea unor elevi capabili, responsabili şi cu ini

i a ocazionalelor abateri de la reguli, pe care, p

mai devreme sau mai târziu. 

acest nume va rămâne în amintirea fiecăruia dintre noi ca 

momentele frumoase, de neuitat, petrecute împreun

poate, lucruri diferite pentru fiecare însă

aminti, mai mult sau mai puţin, de colegii noştri. Cum ai putea s

colegi, 

ntotdeauna, la linia de sosire a călătoriei 

i regrete, satisfacţii şi 

it aici, la poarta maturităţii, care 

a acestor memorabili 4 

at nu doar matematică ci 

i prin reuşitele 

rjire, am ţintit sus cu 

ăzneţe, uneori 

-un cuvânt, am 

ite, la care privim acum cu mândrie, 

dintre noi, elevii, dar nici fără 

au ajutat şi ne-au 

atea noastră ne-au unit 

t o simplă clasă 

ul. Un nume care va 

i cu iniţiativă, în 

guli, pe care, până la urmă, 

ruia dintre noi ca 

mpreună în aceşti 4 

ă toţi ne vom 

tri. Cum ai putea să îl uiţi pe 



prietenul tău cel mai bun, pe col

pregătită cu o nouă idee ori pe co

învăţat în familia B-ului şi cred c

noi are acel ceva special în el, acel lucru m

unici. 

Aşadar, chiar dacă trecem ac

sper ca acest moment să nu fie un simplu adio, ci, mai degrab

curând. 

 

pe colegul care mereu face poante, pe colega mereu 

idee ori pe colegul care le ştie pe toate? Un lucru pe care l

i cred că nimeni nu-l va uita vreodată e că

n el, acel lucru mărunt care ne diferenţiaz

cem acum linia de sosire, minunaţi colegi şi dragi

nu fie un simplu adio, ci, mai degrabă, un promiţător pe 

pe colega mereu 

tie pe toate? Un lucru pe care l-am 

ă fiecare dintre 

iază, făcându-ne 

dragi prieteni, 

ă, un promiţător pe 


