Scrisoare deschisă în prag de absolvire
Tinere absolvent,
Poate părea surprinzătoare adresarea la persoana a II-a, singular, dar fiecare absolvent al
acestei generații uniriste este o individualitate, o personalitate care poartă amprenta puternică a unui
caracter bine clădit... Fiecare tânăr este în sine un OM, care a adunat crâmpeie din existența noastră, care
a învățat să transforme cuvântul în idee, care a știut să dea sens unor valori, care a avut puterea să reziste,
să dea o lecție de adevărată demnitate, când viața s-a poticnit într-un timp suspendat...
Dar, tinere absolvent, tu ai avut puterea să înfrunți ceea ce a îngenunchiat o lume întreagă,
prin credința în viitor, prin nesecate resurse interioare, născute din elanul vârstei tinere, prin dorința de a
izbândi! Ai început în urmă cu patru ani, atunci când fiecare avea nevoie să se reconstruiască, să reînveţe
puterea visului frumos, să caute răspunsuri la întrebări nerostite, să adune şi apoi să risipească din
frumusețea tinereții.
Poate că momentele acestea vor aduce tristețea unor îndreptățite frustrări: eu, de ce nu pot
îmbrăca roba absolvirii? Eu, de ce nu pot defila mândru pe străzile orașului, purtând însemnele uniriste?
Eu, de ce să nu fiu aclamat de o sală deschisă?
Te simți mai puțin pregătit pentru examenul de bacalaureat, simți cum emoțiile tale trezesc în
tine revolta pentru această perioadă în care ai fost vitregit de accesul firesc la educație? Nu înceta să ai
încredere în ceea ce ai acumulat în acești ani de școală, în ceea ce profesorii ți-au dăruit cu conștiință
profesională, nu acum, ci mereu, cu creta albă scrisă pe tabla inimii.
Dar, toate acestea contează și există! În noi, profesorii, care știm cât de mult te-ai străduit
pentru a ajunge aici, care îți știm momentele de neliniște, dar și aspirațiile, care cunoaștem nesomnul
dinaintea oricărui concurs sau a unei olimpiade! Există în mândria părinților care au fost părtași la toată
această transformare căreia tu, singur, ai știut să-i dai sens! Profesori și părinți care au înțeles că
împlinirea ta se consfințește prin verbul a fi conjugat la viitor! Există în visul inscripționat pe piatra de
temelie a acestei școli care a clădit, prin unitate, destine! Toate pentru ca, apoi, tu să înţeleagi farmecul
acestor ani minunaţi de liceu, pe care Colegiul Național Unirea îi oferă cu prețuirea autentică a educației,
călăuzind drumul spre performanța.
De aceea, tinere absolvent, nu renunța, mergi mai departe, pentru că numai drumurile dificile
duc spre cele mai frumoase destinații!
Dragi absolvenți, v-au adus împreună entuziasmul tinereţii, tenacitatea, puterea de a vă
autodepăși. Dar nu uitați, singura răspundere adevărată este faţă de propriul vostru potenţial pe care
trebuie să-l îndreptați spre împlinirea celor mai îndrăznețe idealuri. Vă dorim să fiţi puternici în lumea
dezlănţuită, să înfruntaţi cu acelaşi curaj furtunile şi să arătaţi lumii că sunteţi construiţi pentru a fi cei mai
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buni. Avem încredere în voi şi ştim că veţi reuşi în tot ceea ce v-aţi propus. Pentru că aveţi curaj şi pentru
că ştiţi să discerneţi între frumos, bine și adevăr, alegând calea cea dreaptă.
Urmați-vă visul și Universul va deschide uși, acolo unde erau doar ziduri !
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