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Dar chiar de la prima oră de curs mi-a fost pus la încercare tactul meu pedagogic. 

M-am oprit în faţa clasei a IV-a de liceu (a VIII-a de astăzi), unde aveam oră, prima mea oră de 

profesor secundar. Prin uşă răzbătea un vacarm de nedescris. Am apăsat clanţa, am deschis şi am 

apărut în prag. Gălăgia n-a scăzut nici cu o jumătate de grad măcar ci, dimpotrivă, s-a înteţit. Am 

închis uşa încet, ca şi cum mi-ar fi fost teamă să nu tulbur liniştea din clasă, dar nici n-am făcut bine 

primul pas spre catedră, când deodată a ţâşnit lângă mine vocea răguşită a unui elev, strigând cât îl 

ţinea gura: 

– Împărate ceresc, mângâietorule, duhul adevărului... 

Era prima oră de curs şi pe atunci se obişnuia să se spună rugăciunea de dimineaţă; i-am făcut 

semn cu mâna şi i-am şoptit punând degetul la buze: 

– Un moment, te rog. Numai un moment! 

M-am grăbit spre catedră. Am pus tacticos catalogul, am rămas în picioare şi am început să 

zâmbesc, ca şi cum aş fi fost amuzat de situaţie, deşi fierbeam. 

„Sunt eu oare chiar atât de scund, de neînsemnat, îmi spuneam contrariat, încât nu le impun niciun 

respect acestor puşti?” 

Într-o frântură de clipă mi-a apărut în minte scriitorul Camil Petrescu, fostul meu profesor de la 

„Lazăr”, care nu avea o statură mai impozantă decât a mea. Ba, odată, la sfârşitul orei, când să iasă din 

clasa a IV-a, unul dintr-a VIII-a l-a întrebat, crezând că este elev: 

– Bă, n-auzi, a ieşit profesorul? Iar Camil i-a răspuns amuzat: 

– Chiar acum a ieşit! 

„Hei, dragii mei, mi-am spus eu atunci orgolios, cu mine v-aţi găsit să faceţi haiul ăsta?” 

Şi, sufocat de mânie, dar stăpân pe nervii mei, mi-am simţit privirea atrasă spre tabla neagră, unde 

o mână nevăzută parcă scrisese cu majuscule enorme: CU MINE?! „Cu mine vă permiteţi voi asta, 

care pe timpuri, la liceul «Lazăr», eram... şi-n vremea studenţiei mele am fost…” 

Un val de justificată indignare mă cuprinse. Şi, ca-ntr-un film retrospectiv, vertiginos mi se derula 

pe dinaintea ochilor viaţa mea de student, atât de promiţătoare pentru frumoasa profesiune ce mă 

aştepta – cum îmi imaginam eu pe atunci – cu braţele deschise, gata să-mi facă toate onorurile 

cuvenite unui dascăl tânăr! 

„O, trai ferice de student!” îmi flutură o clipă pe buze melodia noastră preferată, care anunţa 

anticipat, cu duioşie, nostalgia ce ne va încerca mai devreme decât ne aşteptam noi! 


