Profesorul Ilie Chirtoacă a devenit sexagenar
Profesorul, antrenorul de lupte libere, dl. Ilie Chirtoacă a devenit recent sexagenar, vârstă despre care în
Roma antică se spunea cu duritatea specifică epocii, imperiului: ”Sexagenarios de ponte”. În traducere
liberă asta ar semnifica următoarea frază. ”La râpă cu sexagenarii”. La vârsta respectivă ei erau deja
neputincioși, o povară. Vremurile, însă, s-au schimbat, s-au călătorit secole, calitatea vieții a sporit și ia
să încerce cineva să-l dea jos pe dl. Ilie Chirtoacă, sexagenarul cu mers sprinten, ținută zveltă, privire
ageră, corp musculos. Mai degrabă se duce-n râpă cel care s-ar încumeta, încerca cumva să atenteze la
demnitatea dumnealui, integritatea lui corporală.
S-a lăsat ispitit de tainele luptelor libere de un consătean, Iacov Chihai, campion național, maestru al
sportului. A citit într-un ziar despre isprăvile lui și a hotărât să-i urmeze calea, să devină și el maestru al
sportului. A devenit. Mai mult decât atât. A îmbrățișat și antrenoratul la Liceul Internat Republican cu
Profil Sportiv, devenind peste un timp și Antrenor Emerit. Marea lui performanță realizată pe tărâmul
respectiv este educarea fiului, a multiplului campion național Alexandru Chirtoacă, premiant al primei
ediții a Jocurilor Olimpice Europene, campion al Germaniei, concursul pe echipe, învingător la diferite
turnee internaționale de anvergură.
Și cum să nu-i dai în asemenea caz - vorba vine - Cezarului ceea ce i se cuvine cu vârf și îndesat? Altfel
spus, cum să nu apreciezi cea mai mare realizare a dumnealui. Toți copiii săi - nu doar Alexandru – au o
educație aleasă, un comportament exemplar. Și asta datorită faptului că a a însușit la timp un adevăr
etern, indiscutabil : cel mai profitabil business în lumea asta este investiția făcută în instruirea copiilor, în
educația lor corectă, care este răsplătită, mai apoi, de regulă, înmiit.
D-le Ilie Chirtoacă, Vă felicităm cu ocazia frumosului jubileu. Vă dorim să fiți și în continuare așa cum Vă
cunoaștem: amabil, prietenos, competent, principial, onest, corect, dornic mereu de a cunoaște cât mai
multe lucruri interesante, utile, familiei, colegilor de breaslă, societății!
Un grup de prieteni

