
Ion Besoiu: \&quot;Eu sunt mandru ca am facut Colegiul Lazar!\&quot;

   Absolventii Colegiului "National Gheorghe Lazar" si, respectiv, doamnele ce au terminat Liceul
"Domnita Ileana", si-au dat intalnire in Sub Arini vineri. Unii au vorbit intre ei, altii stiau deja ca e lege sa
se revada in prima vineri a verii. 64 de ani au numarat de cand au agatat anii de liceu in cui si au dat piept
cu viata, cu realitatea. Cochete, cu palarii pe cap si ochelari de soare, reprezentantele sexului frumos si-au
asteptat vechii colegi. Barbatii nu au venit, insa, cu mana goala, ei aducand trandafiri si smulgand, astfel,
inca cateva zambete din partea doamnelor. Printre cei care nu au lipsit aproape in niciun an de la
traditionala intalnire anuala s-a numarat si Ion Besoiu, artistul cu radacini sibiene. "Avem amintiri
frumoase din liceu!", spune maestrul. Astazi, fostii colegi de liceu il apreciaza foarte mult si ii recunosc
meritele inca de pe bancile scolii. "A infiintat un cenaclu literar. Se pricepea", ne destainuie unul dintre
prietenii sai. intrebat despre perioada liceului si despre povestile de atunci pe care le pastreaza in suflet,
Ion Besoiu nu poate alege doar cateva dintre ele, caci toate au avut rostul lor. De asemenea, cu drag isi
aduce aminte despre dascalii pe care i-a avut. Pentru el, au fost modele de-a lungul vietii. "Noi, lazaristii,
am fost - cred - un fel de elita. Am avut profesori extraordinari. Nu ii pot enumera, ca sa nu omit vreunul.
Ne-au invatat si respectul pentru literatua. Tot", spune Ion Besoiu. Cu palaria pe cap, cu o vesta galbena
si cu un baston in mana, zambeste. "Eu sunt mandru ca am facut Colegiul Lazar!", conchide maestrul. 
Promotia "Eminescu"
  
  Promotia 1950 a Colegiului "Gheorghe Lazar" din Sibiu se numeste si promotia " Eminescu ", pentru ca
in anul cand au terminat liceul s-au sarbatorit o suta de ani de la nasterea marelui scriitor. De revederea
din parcul Sub Arini, in fiecare an, este responsabil Virgil Taus, cel care telefoneaza si invita lumea din
nou la o scurta poveste, la imbratisari dupa ani si ani. Anul acesta, organizatorul a mai dat de urma unui
coleg, de Mircea Muresan. Cel din urma, probabil, a avut cele mai mari emotii. Şi-a revazut colegii pentru
prima data de la terminarea liceului. A fost arestat inca din timpul scolii de Securitate, iar prietenii i-au
fost furati astfel. "E prima intalnire la care particip. Au fost multe probleme. Viata e cu multe meandre...
Acum mi-au dat colegii telefon. Şi am venit", povesteste Mircea Muresan, nostalgic. Traieste in Deva
inca din anul 1958, iar vineri a luat calea spre Sibiu pentru a revedea chipurile celor dragi. Amintirile il
coplesesc, dar le pastreaza pentru mai tarziu, la restaurantul ce a gazduit povestile de dinainte de 1950.
  
  Cu drag rememoreaza acele timpuri si Alexandru Costea, fost profesor de matematica. Printre gandurile
sale, se numara si "pataniile" pe care le faceau pe atunci. "Ce-mi aduc aminte e legat de invierea de Pasti.
Dupa vacanta se canta Hristos a inviat!, cu fata spre rasarit, de trei ori. Ei, noi cantam de sapte ori, sa mai
treaca din ora", povesteste surazand. Dupa jumatate de ora, asa cum "cere" traditia in fiecare an, s-au
asezat cu totii in fata statuii, sa faca poza de grup. "Faceti si cu aparatul asta! Şi asta!", se aud doamnele
din primul rand, dornice sa pastreze in cat mai multe "sticlute" esenta reintalnirii.
  
  Dupa aceasta, au plecat la restaurantul de pe strada Justitiei, unde au depanat amintirile din liceu, viata
de dupa absolvire si momente despre colegii ce nu mai sunt, din pacate printre ei. De asemenea, la final
si-au luat ramas bun cu gandul ca imediat va veni si 2015, cand ceasul din nou va arata ora 11, in prima
vineri a lunii iunie.
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