Un sfârșit e un început

Un sfârșit e un început, așa se numește o melodie foarte
frumoasă a trupei ,,Celelalte Cuvinte,, , care era în vogă în anii
’80. Orice sfârșit este, de fapt, un început, indiferent la ce ne
referim, totul în univers este transformare, creștere, evoluție,
nimic nu e static, așa cum nu sunteți nici voi, elevi ai Colegiului
Tehnic „Gh. Asachi”. Un sfârșit bizar, neașteptat, nu prea
„happy”, cel puțin apparent, pentru promoția 2019-2020, în sensul
că tot ce nu e conform așteptărilor, tot ce ne schimbă modul
firesc de a funcționa, tot ce ne scoate din zona de confort, ne
creează derută, debusolare, chiar frică. Așa s-a încheiat acest
an pentru voi, dragii nostri elevi de clasa a XII-a, din cauza
situației de criză prin care trecem cu toții și care ne-a adus în
fața atâtor schimbări cu totul neprevăzute.
Acum patru ani ați pășit în acest colegiu cu speranțe, cu
așteptări, cu planuri, cu vise. Poate unele s-au împlinit, poate
altele nu și poate ați reușit lucruri pe care nici nu le-ați avut în
gând. Dacă e să tragem firul timpului înapoi, cu siguranță vă veți
aduce aminte că în septembrie, acum patru ani, stăteați într-un
careu, în curtea școlii, în dreptul unor cifre care indicau clasa
din care faceți parte, cu siguranță priveați uimiți în jur, la colegi,

la profesori, încercând să intuiți cum vă veți încadra în noul
coleciv. Anii au trecut, cu reușite, cu deziluzii uneori, ați legat
prietenii, v-ați atașat de unii colegi, poate chiar de unii profesori
și acum sunteți în pragul despărțirii de curtea în care ați intrat zi
de zi, de clasa în care ați stat în bancă, de tot ce înseamnă viața
de elev. O viață frumoasă, chiar dacă, poate, nu ați realizat asta
în fiecare zi a celor patru ani.
Și, pentru că am început cu ideea că orice sfârșit e un

început, noi, Echipa Managerailă a Colegiului și cadrele
didactice, vrem să vă amintim că drumul vostru e abia la
început, că acum, când terminați liceul, vă câștigați dreptul de a
face ceva frumos cu viața voastră, depinde de alegerile pe care
le veți face pentru mai departe. Da, a fost un sfârșit bizar, știm
că v-au lipsit cursul festiv și banchetul, o festivitate de premiere
și ocazia de a arunca toca în aer, dar viața voastră nu se oprește
aici și poate că trecerea prin situația aceasta dificilă vă va întări
și vă va da mai multă putere să răzbateți în viață, ceea ce noi
sperăm din tot sufletul.
Așa încât, în lipsa unei festivități deschise, care nu este
posibilă acum, vă urăm în acest fel mult succes la examenul de
Bacalaureat și mai departe, în tot ce veți încerca să realizați,
multă sănătate, căci s-a dovedit că e cea mai importantă, un pic
de noroc și să vă amintiți mereu cu drag de anii de liceu.

Felicitări absolvenților 2020!

