Imaginea României și proiectul de țară
1. Profesorii din Luxembourg s-au mai convins odată la Cluj, în buricul Europei, că "chez les
primitifs, ce n'est pas mal". Dincolo de acest aspect, sloganul luxembourghez pentru concursurile
anuale dintre liceele silvice rămâne același: "pas les derniers et pas derrière les belges."
2. Profesorii norvegieni au conluzionat că ambasadorii României nu sunt numai cerșetorii din
Bergen. Ei n-aveau până acuma, din păcate pentru noi, decât acest unic grad de comparație după
cum ne-au și declarat.
3. Profesorii francezi veniți tocmai din Normania au putut vedea și ei cu această ocazie că "faire la
Manche ça ne signifie pas faire la manche."
4. Profesorul englez, Charlie Askew a constatat la rândul lui că un silvicultor din Carpați – l-am
numit aici bineînțeles pe Profesorul Norocel-Valeriu Nicolescu de la Universitatea Transilvania
din Brașov – vorbește o engleză de Oxford. Așa se nasc în România, poate, viitoarele proiecte
Erasmus ale școlilor de resurse.
5. Apropo de Erasmus, să ne reamintim că acesta a fost un învățat olandez care a deschis Europa
spre lume și, așa cum spun unii, lumea spre Europa.
6. Profesorii portughezi au fost găzduiți în condiții excelente la Cuj-Napoca de "Os Romenos, latinos
do oriente" ca să-l cităm aici pe Mircea Eliade.
7. România rămâne singura țară europeană care a organizat seminarul EUROPEA fără nicio
sponsorizare internă convențională deși au fost făcute solicitări repetate la firmele de exploatare a
lemnului de la MIS Grup la Holzindustrie Schweighofer, printre altele, precum și la Regia
Națională a Pădurilor, de unde noi tragem concluzia că elevii silvicultori și profesorii lor devin
interesanți numai atunci când sunt organizate campaniile de plantat arbori ori de strângere a
gunoielor de prin păduri sau de pe malurile râurilor îmbâcsite de mizerii, ocazie cu care cineva își
face propagandă prin intermediul acestora.
8. Mulțumirile și recunoștința noastră se îndreaptă însă către Liceul "Petru Rareș" din Botoșani și
spre generosul său director dl. Dumitru Tudosă care prin redirecționarea a 2 % din impozitul anual
pe venit, pe parcursul a 9 ani de existență a virat 5857,45 € la cursul mediu de 4,5 lei, pentru
susținerea activităților EUROPEA Romania și fără de care acest eveniment n-ar fi fost cu putință.
9. Quo vadis, Domine? întreabau la unison profesorii polonezi de parcă erau niște apostoli trimiși de
Henryk Sienkiewicz, aici, în Transilvania. Ca din întâmplare la ortodocșii din Cluj se celebra
săptămâna mare pe care unii o denumesc și săptămâna luminată.
10. Un prinț – dar nu din Levant –, le tot spune profesorilor valahi ai școlilor de resurse:
"- Something is rotten in the state of Denmark." Dar cine să-l mai audă la noi și pe acesta?
11. Totuși, se pare că până la urmă și Romania și-a găsit un loc al ei în EUROPEA International.
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