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VALORI DIN VIITOR

MOTIVE
DE A NE CONSTRUI
UN VIITOR ACASĂ
Într-o perioadă în care cei mai mulţi tineri tind să plece peste hotare, există
şi persoane care aleg să rămână aici să-şi construiască viitorul, oricât de
instabilă ar fi situaţia politică şi oricâte obstacole ar avea de înfruntat. Să fie
vorba de curaj, de rezistenţă sau de patriotism?
Iată câteva motive ce ne determină să rămânem acasă.

Dumitru GROSEI, regizor
1. Oricât de frumos şi de bine ar fi în
străinătate, oricum rămâi un străin.
2. De tine nu poţi fugi nicăieri, oriunde ai pleca,
tot Tu rămâi.
3. Rădăcinile sunt foarte importante şi cu
vremea începi să le simţi lipsa.
4. Lumea acum e ca un „sat electronic”, aşa că
nu sunt mari diferenţe între ţări.
5. Dacă plecăm noi de aici, vor veni alţii să
populeze aceste locuri, iar când vei dori să
te întorci, şi aici vei fi tot ca un străin.
Cătălina RUSSU, studentă
1. Familia şi prietenii. Nu există nimic mai de
preţ şi mai plăcut decât senzaţia că cineva,
după o zi grea, te aşteaptă acasă.
2. Amintirile pe care le creezi aici. Orice
colţişor din ţara asta prin care treci poartă
o istorie, pe care doar tu o cunoşti. Şi nicio
altă stradă din lume, oricât de europeană ar
fi, nu-ţi poate provoca asemenea emoţii.
3. Limba maternă. Orice limbă e frumoasă,
dar niciuna nu va avea cuvintele necesare ca
să exprime iubirea ta, tristeţea ta, speranţa
ta.
4. Istoria. Atâta sânge s-a vărsat pentru
bucata aceasta de pământ. Ar fi pur şi
simplu păcat să o schimbăm pentru teritorii
străine.
5. Schimbare. Pentru că tu poţi face o
schimbare şi poţi ajuta ţara să se mişte
înainte.

Mihaela Iordăchescu, inginer de testare
1. Persoanele dragi. De ele mi-e dor mereu şi
tot ele sunt cele care mă susţin atunci când
am nevoie.
2. Posibilitatea de afirmare. Există oportunităţi
şi aici, acasă, doar că ele trebuie valorificate.
3. Legătura spirituală cu locul în care mi-a sortit
Dumnezeu să mă nasc.
4. Sentimentul patriotic faţă de locul unde m-am
născut.
5. Speranţa în parcursul european al Republicii
Moldova.
Ghenadie Şonţu, pictor
1. Familia – instituţia în care investesc constant
ani la rând. Cei patru copii ai mei născuţi în
Moldova sunt patru motive solide de a căuta
un viitor stabil aici, acasă. Acasă pentru
mine este locul unde este Familia mea şi
nicidecum construcţia sau imobilul în care
locuim.
2. Comunitatea formată din oameni cu valori,
fără de care multe planuri în Moldova, dar şi
peste hotare ar fi irealizabile.
3. Predestinarea este un alt indicator în baza
căruia mi-am asumat decizia de a construi
viitorul familiei mele aici, în Moldova. Fiecare
dintre noi are o chemare, o menire, o misiune
pe care trebuie să şi-o asume cu integritate
şi competenţă la locul şi în domeniul în care
este.

