Paul Surugiu, alias Fuego, gânduri de ziua lui: “Nu sunt perfect…”
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Descriere foto:

Paul Surugiu, alias Fuego, a devenit nostalgic azi, de ziua lui.
Artistul, care este atât de îndrăgit, a împărtășit cu fanii săi mai multe mesaje prin care a mărturisit că la această vârstă este mândru,
demn și a realizat totul prin forțe proprii. Deocamdată nu se pune problema de dezamăgiri, căci Fuego nu a avut de-a face până
acum cu așa ceva.

“Ce să zic despre mine? Anii nu mi-au dăruit nici o dezamăgire majoră. Mi-au lăsat desigur, tristeți pe chip, dispariții premature și
m-au călit. Eu am evoluat în ani ca om și-am învătat să ﬁu cumpătat, să ﬁu mai bun și să nu văd răul din nimeni. Perfect nu sunt și
nici nu-mi doresc. Mă enervez repede, devin irascibil, sunt perfecționist, iar asta nu e uneori o calitate. Dar sunt mândru că nu am
vanități, sunt demn și n-am încercat niciodată să întru peste munca altuia sau să trădez! Mi-am găsit mereu calea potrivită și-am
clădit totul pe forțele proprii, găsind forma perfectă să-mi prezint visul și talentul lumii. Mâine ne serbăm aici, împreună, pentru că
anii aceștia trecuți vă aparțin și vouă! Și tot mâine, spre după amiază, lansăm super piesa „ZIUA MEA”, un minunat vals despre
bucuria de-a trăi”, spunea Fuego ieri, în prag de ziua lui.

“Super 42! Uneori nu-mi vine nici mie să cred cum au zburat anii aceștia! Am încercat să-i fac strălucitori, să-mi fac părintii mândri,
să-mi pot dovedi mie că pot! Simt cu ﬁecare moment ce trece că devin mai tanăr și că spiritul meu are o mulțime de idei și de
povești de dăruit publicului! Sunt liniștit, sunt împăcat cu mine și cred că tot ce am trăit a pus în mine cele mai potrivite nuanțe. Nici
dorințe majore nu am. Vreau privirile și zâmbetele celor dragi să mă bucure cât mai mult timp, vreau să pot face muzică și ea să
ajungă la public, vreau să pot ajuta în continuare și să pot ﬁ eu, sincer și deschis, așa cum mă cunosc și cum mă iubesc oamenii.
Vârsta e doar o cifră și cred că toți dintre noi ar trebui să vedem dincolo de ani, cum suntem și ce trăim noi cu noi! Mulțumesc
tuturor pentru urări, iar azi, aici, de la ora 16.00, lansez pentru voi super piesa "ZIUA MEA"!”, a mai adăugat azi artistul, la
împlinirea celor 42 de ani.
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