
LEVENTE LEVECZENI      Parcursul unui om pare a fi 

prestabilit şi se desfăşoară, implacabil, pentru fiecare dintre 

noi. Destinul însă este cel care ne permite, într-o oarecare 

măsură, să ne considerăm stăpâni, capabili şi puternici. 

Cu toate acestea, până să avem conştiinţa propriului destin a 

trebuit să învăţăm-să respirăm, să zâmbim, să transformăm 

sunetele în cuvinte, să gândim. 

Când se opreşte acest proces de învăţare? Dacă suntem 

norocoşi- niciodată! Un vis îl crează pe următorul, o idee se 

deschide şi aşterne întrebări pentru alte viitoare idei. 

În clasele mici învăţătorii s-au dăruit pe sine, picurând în noi 

dorinţa şi ştiinţa de a deveni oameni. În liceu profesorii ne-au 

ţinut în frâu, încercând să domolească haosul sufletelor şi minţilor adolescentine, sculptând cu 

grijă în jurul aripilor, ca atunci când ne luăm zborul, să fim total desprinşi de cochilia ce ne ţinea 

închişi. 

 

Şi iată-ne ajunşi în faţa unei decizii serioase. Studiile universitare, un pas asumat, un moment în 

care simţim că avem o ocazie unică, de a înţelege profund lumea apropiată dorinţelor noastre. 

Acum nu mai auzim „să fii cuminte”, sau „învaţă tot, să iei note bune”, vremea copilariei a trecut. 

Studiile universitarea înseamnă o etapă a maturităţii când suntem singurii care ne putem impune, 

cu adevărat alegerile în viaţă.  

 

Iar aici, indiferent de ce studiezi, este vorba de momentul de uimire când descoperi cât de multe 

lucruri s-au realizat deja în domeniul pe care ţi l-ai ales. Şi poate te simţi uşor umil şi aproape că 

eziţi în a continua acest drum. Dar alegerea a fost, este şi rămâne a ta, îţi iei curaj şi ştii că va veni 

o clipă când toate acele cunoştinţe vor fi fundaţia propriilor tale descoperiri. Atunci profesorii te 

vor sprijini să înţelegi că ai ales o cale frumoasă, ce ţi se potriveşte, ştiindu-ţi fiecare emoţie din 

examene, fiecare licărire din ochi la descoperirea unor noi realităţi. 

 

Drumul se poate opri aici, sau dacă încă ai rămas neliniştit, Universitatea te va aştepta cu noi 

provocări, în studii de cercetare doctorală – o lume în care profesorii îţi sunt colegi şi fără să îţi dai 

seama când s-a întâmplat asta, la rândul tău devii îndrumător pentru alţi tineri cu aripi abia 

deschise, care te vor privi cu încrederea că ştii mai mult decât ei, dar eşti pregătit să le dăruieşti şi 

lor câte o frântură de univers.  

 

 

 
 


