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Ultimele luni au fost adevărate încercări prin care am trecut cu toții, mult mai uniți decât înainte. Chiar dacă 

aceste momente de final de clasa a VIII-a mi le-am imaginat ALTFEL, amintirile și experiențele pe care le-

am adunat de-a lungul acestui timp , le voi pastra mereu in suflet ca pe niște icoane . Toate aceste clipe, și 

cei care mi-au fost alături, au format un capitol semnificativ din acest roman, numit simplu,  VIAȚA. 

     Din el,  am gustat numai câteva capitole.Sunt convinsa că  mai are încă multe file de oferit. De acum, un 

nou portal ni se deschide , unul ce ne va arăta o altă lume și o altă versiune fiecăruia dintre noi. Sunt 

recunoscătoare pentru fiecare piedică ce a apărut in cale, pentru fiecare emoție pe care am cunoscut-o și 

pentru fiecare clipă pe care am avut ocazia să o savurez din acest capitol de  elev gimnazist. Pe curând, 

…draga mea școală! Pe curând,…copilarie! 

Suciu Maria 

 

 

Astăzi ar fi trebuit să călcăm pentru ultima dată pragul clasei, să auzim ultimul clopoțel al școlii și să mai 

petrecem câteva clipe împreună. 

Dragi colegi, chiar dacă acest sfârșit nu a fost așa cum ne-am imaginat, legătura dintre noi va fi și mai 

strânsă, pentru că noi suntem generația “cu masca pe față”. De la fetița, care acum doi ani s-a strecurat între 

voi, am ajuns să vă vorbesc la final de gimnaziu. Deși timpul a trecut, sunt sigură că amintirea acestor ani nu 

se va șterge niciodată. 

În aceste clipe, ne aducem aminte de momentele frumoase petrecute alături de profesori. Vă mulțumim că 

ne-ați înțeles păsurile și ne-ați ajutat. 

Îți mulțumesc, dragă școală, pentru toate amintirile minunate și pentru acești ani în care am crescut și ne-am 

maturizat împreună. 

Bandi Adrienn 
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