
Dragi părinți, stimați profesori, iubiți absolvenți,

Ne aflăm, iată, în fața anului terminal al claselor gimnaziale, pentru o nouă generație. 
Circumstanțele impuse de pandemia nenorocită care ne-a afectat pe toți înlătură o bună 
parte din ceremonialul destinat îndeobște pentru acest tip de evenimente. Chiar dacă sunt 
date la o parte elemente emoționale deosebite, esența evenimentului rămâne aceeași: tinerii 
noștri pun capăt unei perioade a vieții lor și năzuiesc, cu speranță și nerăbdare, pentru anii 
următori ai pregătirii lor pentru viață. Dragi absolvenți, nu fiți triști, vor mai exista 
momente în viață, pe care să le cinstiți, așa cum se cuvine. Voi nu sunteți absolvenții 
generației pandemiei ci sunteți absolvenții care au învins acest perfid dușman și și-au croit 
calea spre cele mai înalte țeluri!  Important este să învățați că, în zbaterea existenței, florile 
vieții au și spini, ba uneori au numai spini. Sunt momente în care gândul îmi fuge la munca 
copiilor și a dascălilor lor pentru a ajunge în acest punct terminus, care este totodată și un 
punct de plecare. Eu însumi știu că avem o datorie față de acești copii, datorie care impune 
netezirea drumului lor spre o viață mai bună. Sper ca cei mai mulți dintre ei să găsească 
acest drum și să-l urmeze, în folos personal dar și al comunității noastre din Chețani. 
Indiferent unde vor ajunge, sper să nu uite de unde au plecat și unde au deprins primele 
slove, din cartea vieții. 
Mergeți mai departe și să vă fie drumul presărat de adevărate bucurii! Gândiți cu respect la 
părinții voștri, cu devoțiune la profesorii voștri și cu nădejde la viitorul vostru! Aveți în față 
o perioadă fastă, care presupune muncă dar și bucurii, efort dar și satisfacții. Alegeți 
chibzuit calea și odată alegerea făcută, mergeți neabătuți pe drumul vostru! Vă doresc 
multă sănătate, succes la examene și  noroc în vârtejul vieții!
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