
Distinși profesori, stimați părinți, dragi colegi 

 

              Misiunea de a rosti un discurs la finalul celor opt ani de școală ar trebui 

să-i revină celui mai bun orator, nu celui care a acumulat cele mai mari note. M-

aș fi simțit mult mai confortabil căutând soluții pentru o problemă de genul „Se 

dă nimic. Se cere totul. Rezolvați în două moduri.”. 

Așadar...  

           Distinși profesori, doresc să vă mulțumesc că ați fost pentru fiecare dintre 

noi dascălii pe care orice părinte i-ar dori pentru copilul său. De la 

dumneavoastră am învățat că nu toți oamenii sunt corecți, că în viață este, de 

departe, mai onorabil să eșuezi decât să trișezi, că nu există rușine în lacrimi, că 

în eșec poate fi glorie și în succes disperare. 

          Datorită dumneavoatră voi fi capabil să-mi vând creierul și talentul celor 

care dau mai mult, dar niciodată nu voi pune preț pe sufletul meu. 

          Pentru toate acestea și pentru multe altele, vă sunt recunoscător. 

          Stimați părinți, vă mulțumesc pentru că ne-ați trezit în fiecare dimineață și 

ne-ați trimis la școală, că ne-ați vegheat și sprijinit continuu. Acum urmează 

unul dintre cele mai importante examene din viața noastră. Doresc să vă 

reamintesc că printre noi se află și un artist care nu are neapărată nevoie să 

înțeleagă matematici complexe, un viitor antreprenor căruia nu-i pasă prea mult 

de literatură sau de istorie, un muzician pentru care notele la chimie nu contează, 

un sportiv pentru care pregătirea fizică este mai importantă decât fizica. 

           Vă rog să nu consideraţi că medicii și informaticienii sunt singurii oameni 

care au parte de bucurie în viață. 

           Dragi colegi... 

           Visați măreț! E dreptul vostru! 

           “Cu tinerii din ziua de azi, nici viitorul nu mai e ce a fost!” (Codrin 

Bradea), doar suntem generaţia care-şi doreşte „să moară pe Marte. Evident nu 

la impact.” (Elon Musk) 

           Până când veți deveni câştigători ai Medaliei Fields sau ai Balonului de 

Aur, laureați ai Premiului Nobel, Pulitzer sau Oscar, nu uitați: dacă mișcă e 

biologie, dacă reacționează e chimie, dacă vă cade în cap e fizică. 

 

Mult noroc tuturor! 

Mulțumesc. 


