
În urmă cu un an şi jumătate o fostă elevă mi-a împărtăşit gândul ei de a organiza o întâlnire a tuturor celor care au 
fost elevi în clasa care a pornit în anul 1994 şi a terminat clasa a VIII-a în 2002. Această întâlnire frumoasă şi 
emoţionantă a avut loc sâmbătă, 28 aprilie 2012. O las pe ea, Ioana Bere, iniţiatoarea întâlnirii, să povestească 
despre aceasta zi. 
Alexandrina Pop 

 
ÎNTÂLNIRE DE 10 ANI DE LA ABSOLVIREA CLASEI A 8-a!!! 
 
Sâmbătă, 28 aprilie 2012, a avut loc mult aşteptata întâlnire, planificată şi organizată cu drag în ultimele 
săptămâni. Ne-am adunat destul de mulţi dintre cei care am făcut parte, într-o mai mare sau mai mică 
măsură în decursul celor 8 ani (1994-2002), din clasa doamnei Alexandrina, sau clasa Miss Martei sau a 
Antoniei aşa cum ne povestea Titus. Ne-am întâlnit la noua şcoală pe care mulţi am tot visat-o de când 
eram mici... pe coridor ne aştepta o expoziţie cu desene de-ale noastre de care ne-am bucurat cu toţii şi 
care ne-a trezit primele amintiri. Imediat dupa ce s-a sunat de intrare ne-am strâns în cercul de dimineaţă 
şi am găsit fiecare un fragment din MOMO, o pictură frumoasă şi ghiocei, atent pregătiţi de doamna 
învăţătoare. Am încercat încet, încet să intrăm în atmosfera de demult şi ne-am adus aminte treptat de tot 
felul de momente care ne-au rămas dragi nouă şi profesorilor, pe care i-am ascultat cu drag povestind 
întâmplări aşa cum se vedeau ele din faţa clasei. Am aflat ce am făcut fiecare în cei 10 ani care au trecut 
de când am terminat noi clasa a 8-a, dar şi ce au mai făcut şi profesorii noştri dragi. Am primit lucrări de-ale 
noastre de când eram mici şi ne-am dat sema că intr-adevăr au trecut mulţi ani de atunci. Am făcut poze 
câte doi în bancă, aşa ca şi în clasa I., şi apoi am vizitat şcoala mult visată. Şi pentru că începea să ni se 
facă foame, de cum s-a sunat de ieşire ne-am îmbarcat în maşini şi am plecat spre Făget, unde am 
continuat într-un cadru şi mai relaxat, cu poveşti şi amintiri şi am ţinut-o aşa până seara târziu, când ne-am 
strâns din nou în cerc, de data asta la lumina stelelor şi am ascultat povestea lui MOMO, povestită de 
doamna învăţătoare. La sfârşitul poveştii fiecare a luat-o pe drumul lui şi am rămas că ne mai vedem... 
poate nu numai peste alţi 10 ani! 
Ne-am bucurat tare să-i auzim amintindu-şi de noi pe: doamna învăţătoare Alexandrina, miss Marta, 
Eugenia Pop, Magdi, Emese, Zita şi pe Titus Grigorovici. Pe care i-au ascultat cu drag Lizuca Kabos, Anda 
Feher, Loredana Parasca, Simona Rusu, Iulia Pop, Iulia Koncz, Noemi Muresan, Antonia Mărincas, Ioana 
Bere, Florin Cistelecan, Mihai Damacus, Tudi Farkas, Gabriel Fati, Vlad Bilc, Dan Sancraian, Petrica Barz 
şi Mihai Serdean.  
Ne-am amintit cu drag şi de colegii şi profesorii care din diferite motive nu au putut să ajungă şi pe care 
speram că o să îi vedem la întâlnire. 
 
 

 

 


