Tot respectul pentru profesor
Toata stima pentru director
Dar mai presus de toate, toată dragostea pentru sufletul lui minunat
Mi-e dor de el. Mi-e dor de acel OM atat de bun.
Cand il cunoasteai simteai ca esti in siguranta, ca totul in jur este si va fi bine. Nu
trebuia sa spuna sau sa faca ceva anume, toate erau normale si nici nu-ti trecea prin cap ca ar
putea fi altfel.
Ati intalnit un om mai primitor ca el ? Eu nu.
Facea ca toti cei din jur sa se simta bine si parea sa nu-si dea seama cat ii datorau
ceilalti. Cand erai cu el simteai ca esti important, ca esti apreciat si ca meriti sa fii in tovarasia
lui. Este oare cineva care l-a rugat ceva, care i-a cerut ajutorul si el nu a facut tot posibilul sa
ajute ? Rugamintea ta devenea problema lui. Cu cata dragoste ii privea pe toti din jur si cata
ingaduinta pentru greselile si chiar rautatile unora.
Draga Emil, ma gandesc la tine si-ti vad zambetul cald si prietenos, si-mi spun ca
lumea este mult mai putin buna si mult mai saraca sufleteste fara tine.
De ce a trebuit sa pleci asa de repede, cand noi toti mai aveam nevoie sa stim ca existi,
ca putem sa te vedem oricand, ca viata mai are ce sa ne ofere ?
Ne-am cunoscut acum 45 de ani, dar am devenit prieteni de-a lungul timpului. Cu
fiecare revedere respectul meu pt tine a crescut, erai destept, aveai umor, foarte primitor si
din greu muncitor, dar peste toate erai de o mare modestie si cinste.
Caldura ta a alimentat si a fost intarita de familia minunata care te-a inconjurat mereu,
Lenuta - care impreuna ca tine forma un echilibru perfect si cei tineri si foarte tineri, toti
oameni minunati si dragi care poarta si dau bucuria si linistea fiecarei clipe, preluata de la
tine.
Nu ne intalneam prea des, dar niciodata nu eram straini, vorbeam despre orice si mai
ales intelegeam gandurile celuilalt.
Oare ai vorbit vreodata de rau pe cineva ? nu cred, caci daca cineva nu era bun, tu erai
sigur ca va deveni, de asta cred ca ai fost un om fericit si ai imprastiat aceasta fericire si la cei
din jur care te-au iubit si admirat.
Sunt fericita si onorata ca te-am intalnit si intotdeaua ma voi mandri cu prietenia ta.
Te iubesc din tot sufletul !
Lucia Popescu.

