
  

Este 1 decembrie. 

Ca într-un carusel parcurgem la pas toate clipele țării și ajungem 

astăzi la ziua în care fiecare fir de iarbă, fiecare pasăre, fiecare bob de 

rouă sărbătorește împreună cu noi ziua națională. 

Suntem un popor și suntem o nație, suntem o familie și vrem să 

vibrăm toți pe aceeași undă a eterului pentru a ne cinsti moșii și 

strămoșii, pentru a ne cinsti conducătorii, pentru a ne cinsti pe noi cei 

ce împreună încercăm să ducem România spre culmile cele mai înalte 

ale progresului și dezvoltării. 

Știm că este greu, știm că uneori povârnișul diminuează elanul 

dar, știm cel mai bine că nimic nu este imposibil, nimic nu ne poate 

opri din drumul intențiilor nobile din dăruire și abnegație. 

Noi suntem o familie mică dacă ne raportăm la România mare, 

dar ambiția noastră de a ne depăși condiția și a ne depăși  nivelul care 

ne-a ținut ani la rând pe una dintre cele mai de jos trepte sociale, ne 

face să ne simțim pui de pasăre Phonix, vulturi în imensitatea cerului. 

Avem  copiii minunați ce sperăm să transforme viitorul comunei 

dintr-un poem anost într-un roman al celebrități, avem bătrâni 

înțelepți ce sunt și vor rămâne baza a tot ceea ce ne definește – suntem 

noi cu putere de muncă, cu voință și dăruire. 

Și pentru că pentru tot ceea ce definește prezentul, are în temelie 

sacrificiul eroilor, nu ne putem dezminți și nici nu dorim acest lucru, 

de cei ce în cele mai triste momente din viața României – la vreme de 

răstriște   și-au dat viața pentru ca noi, astăzi să EXISTĂM. Să existăm 

într-o țară liberă și frumoasă, în țara moșilor și strămoșilor noștri într-

o țară de care și Decebal și Traian, Mircea, Ștefan și toți ceilalți coloși 

ai neamului, ar fi mândri. 

Învăluiți de spiritul lor, în aura unui trecut înălțător încercăm să 

fim demni. 

La mulți ani! România; 

La mulți ani! tuturor celor ce-i cinstesc numele; 

La mulți ani! nouă tuturor celor din familia Saraiu. 

 


