
 

La multi ani! 
În zarea încețoșată soarele s-a dus la culcare luând cu el un an de griji, 

de probleme, de emoții și îndoieli, dar și de realizări și împliniri, proiecte 

materializate în obiective de invidiat, dar și proiecte ce trebuie să mai aștepte 

lansarea în amplul proces de execuție; a luat cu el tot ceea ce ne-a umbrit 

clipele, tot ceea ce a lăsat ochiului lacrimă amară sau sclipitoare de bucurie. 

În negura vremilor îngropăm trecutul cu tot ceea ce reprezintă el, 

păstrăm în minte înțelepciunea pe care trăirile anterioare ne-a consolidat-o, 

punem pe un raft de arhivă încă neprăfuit experiențele pe categorii de 

importanță și impact – spre a le avea la îndemână în iureșul noului an spre 

”așa da” – ”așa nu” și, înflăcărați de binecuvântarea unui nou an în viața 

noastră, pășim cu fruntea sus și pieptul înainte spre noi redute, spre noi 

încercări, spre noi victorii. 

Vouă tuturor: familia Saraiu, demnitari, colegi, colaboratori, prieteni 

cărora viața ne-a intersectat drumurile și sufletele, vă aștern în cale inima și 

sufletul meu spre a merge mai departe, mai sus, mai bine. 

Nu vă doresc pentru 2014 comori pe care să nu le puteți duce, nu vă 

doresc bucurii care să vă copleșească, nu vă doresc zile de euforie și extaz; 

vă doresc în schimb să vă dea Bunul Dumnezeu tot, absolut tot ceea ce El știe 

că vă face trebuință în clipa și momentul oportun. 

Să vă fie calea dreaptă și plină de lumină, să aveți în jur oameni – 

oameni așa cum este definit cuvîntul, oameni care să vă merite și pe care să-i 

meritați, oameni alături de care viața să vă fie o proză învăluită într-o  poezie 

a eternului în care suntem o fărâmă, dar o fărâmă din care crește lanul. 

La mulți ani! – la mulți ani cu bucuria noului, la mulți ani cu 

provocarea destinului, pur și simplu ”La mulți ani!” 
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