
 2020 FACULTATEA DE LITERE 

Absolvent: Tătăran Laura Melinda 

Studenta promoției 2020 

”Dragi colegi, 

 Anii studenției sunt cei care ne-au purtat pașii de la copiii cu 
aspirații de oameni maturi, la tinerii cu adevărat hotărâți să 
construiască ceva și să reușească în viață. 

În acești ani am învățat cu adevărat să visăm, să sperăm, să ne 
luptăm pentru toate acestea; să nu dăm înapoi dacă nu ne-a ieșit din 
prima. De fapt, am învățat că trebuie să avem curajul și să îndrăznim 
să ne transformăm visurile în realitate. Pentru că, dacă tot trebuie să 
ne depășim propriile limite, atunci să o facem în așa fel încât să fie 
măreț! Calitatea gândirii noastre ne va oferi și calitatea vieții 
noastre.  

Un gând la finele anilor de studenție pentru voi?  

Mergi pe drumuri umblate pentru a avea puterea să mergi apoi pe 
căi și poteci neumblate de nimeni! Și chiar dacă uneori ajungi în 
locuri pustii, întunecate, unde nu se zărește lumina și crezi că de 
acolo nu există decât cale de întoarcere, îndrăznește! Nu uita că 
uneori trebuie să faci cale întoarsă, să și cobori, nu doar să urci, 
pentru a reuși să iei decizia cea corectă! Pune semințe acolo unde 
ajungi, udă-le cu sudoarea frunții tale și vei vedea că și acel loc 
pustiu va aduce rod. Viața este și despre cum poți mânui planul B. Iar 
alfabetul mai are atâtea litere…! 

Intrarea total asumată în Labirint îți dă dreptul să regăsești Centrul, 
cel care îți dă șansa la ordine, la echilibru și îți permite zborul. Viața 
nu e frumoasă în absența unei deveniri continue. Învățarea nu se 
termină niciodată. Să ne asumăm cunoașterea și putem face Lumea 
mai bună. 

Fii cel care împrăștie zâmbete, frumusețe, încredere în drumul tău, 
căci oamenii sunt încă buni. Nu lăsa mințile înguste să te convingă că 
visurile tale sunt prea mari. Ia aminte la îndemnul lui Constantin 
Noica – „Trăiește frumos, învață mult, creează bine. Alții au nevoie 
de împlinirea ta la fel de mult ca tine!” 

Mult succes și inspirație!” 


