MESAJUL PREFECTULUI JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI
ADRESAT CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI
Este a doua oară când, ca Prefect al judeţului Călăraşi, mă adresez călărăşenilor cu
ocazia sărbătoririi Zilei Veteranilor de Război.
Îi sărbătorim astăzi, 29 aprilie, pe cei
care şi-au trecut viaţa prin focul şi prin groaza
războiului. Îi sărbătorim astăzi pe cei pentru
care cuvinte precum: datorie, onoare, curaj
sau sacrificiu, nu sunt doar vorbe ori noţiuni.
Datoria, onoarea, curajul şi sacrificiul au
făcut parte din viaţa eroilor care astăzi stau,
plăpânzi, în faţa noastră şi aşteaptă de la noi
doar atât: să fim demni de ţara pe care ne-au
lăsat-o!
Mă uit cu tristeţe cum, în fiecare an,
numărul bunicilor noştri care au luptat cu arma
în mână pentru ţară, scade.
Mă emoţionez când mă gândesc că
oamenii aceştia, bunicii mei, bunicii noştri, care mai sunt în lumea aceasta sau care sunt într-o
altă viaţă, poate mai bună, au pus mâna pe
arme şi au luptat de multe ori jertfindu-şi viaţa
pentru noi, fără ca măcar să ne cunoască. Am
fi noi în stare de aşa ceva? Să ne jertfim sau
să ne sacrificăm, pentru copiii şi nepoţii noştri
încă nenăscuţi? Să ne sacrificăm pentru ei şi
atunci când îi vom cunoaşte să nu le cerem
nimic pentru noi, ci tot pentru ei? Am fi?
Cum am putea mângâia obrajii pe care
au curs lacrimile durerii pricinuite de război?
Cum am putea alina suferinţă din sufletele şi
din trupurile veteranilor noştri de război?
Răspunsul este în ochii lor: să fim demni de
ţara noastră!
Răspunsul este şi la noi: să nu-i lăsăm să lupte şi acum, cu viaţa, cu realitatea, cu
greutăţile. Acest efort al nostru ar fi şi aşa prea mic faţă de sacrificiul lor.
Îmi doresc, ca aceste cuvinte să ajungă la inima călărăşenilor. Îmi doresc, ca fiecare
dintre noi, să putem să mângâiem un veteran de război asigurându-l că sacrificiul lui nu a fost
în zadar. Şi să transmitem toţi, un gând către cer pentru veteranii de război care astăzi numai
sunt printre noi.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
Emil MUŞAT,
Prefectul judeţului Călăraşi
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