
De la bucuria absolvirii, la fericirea vieții  

 

Dragii noștri absolvenți de liceu, 

 

 Mai este doar puțin, în fond clipe, până la ultimul sunet al ”clopoțelului” ... ce bucurie și 

ce frumos că îl auzim din nou! La aceasta se adaugă și bucuria Balului Majoratului, a festivității 

de încheiere și a Banchetului de final, bucurii ce ne-au fost răpite de pandemie, dar pe care 

Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a știut să ni le redea la timpul potrivit. Consider, așadar, că este 

bine să fim plini de recunoștință și de mulțumire în inimă pentru toate micile bucurii care, de cele 

mai multe ori, dau sens, culoare, conținut și fericire vieții noastre. Se spune că fericirea nu este 

doar un sentiment, ci, mai degrabă, suma bucuriilor noastre, oricât de mici ar fi acestea, și înclin 

să cred că în mare așa este ! 

 Să nu uităm nici de bucuria sau emoția, dacă vreți, a intonării ”imnurilor” absolvirii: 

”Gaudeamus”, ”La revedere Petru Rareș”, ”imnul clasei” !  Să prețuim, să învățăm să prețuim 

tot frumosul din jurul nostru, din ceilalți și din noi înșine! Nu marile greșeli ale istoriei (războiul 

ș.a.) definesc umanitatea, ci tot ceea ce omul, prin darul, puterea de la Dumnezeu și munca lui, 

poate realiza frumos! Îmi amintesc, cu plăcere, de momentul absolvirii liceului (deși, cu siguranță, 

acum l-aș trăi diferit, l-aș simți mult mai profund!) ... de clasica melodie ”Ani de liceu” ... de banca 

mea, de colegi, de doamna dirigintă și de ... catalog ... lucruri, în esență, simple, dar care pot aduce 

chiar și generației voastre (o generație ”Z”- cum o numesc specialiștii, mereu în viteză, pragmatică, 

deși, paradoxal, uneori foarte sensibilă) multă bucurie și fericire! 

Nu mi-am propus, dragilor, o pledoarie pentru bucurie, fericire și frumos, însă poate așa a 

fost să fie pentru promoția voastră și acestea au fost gândurile pe care am simțit să vi le scriu, din 

inimă! Inițial, m-am gândit să închei micul meu mesaj pentru voi cu un citat din Blaise Pascal 

despre fericire, dar, desigur, cunoașteți și voi multe astfel de citate ... cel mai potrivit ar fi, sunt 

convins de aceasta, să vă doresc atât eu, cât și colegii mei profesori și diriginți, să aveți parte din 

plin de bucuria absolvirii și de fericirea vieții !  

 

Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus ! 

(Să ne bucurăm, așadar, Cât încă suntem tineri !) 

 

Cu drag, 

prof. Adrian Balaș 


