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Acesta și aici este destinul nostru!Acesta și aici este destinul nostru!

Cezar Adonis

Mihalache

NNu, nu ne spune el
cum să ne purtăm cu frații
noștri! Nu vine el să ne
oblige să punem la graniță
apostila „Vecin”. Și nici nu
ne învață el ce înseamnă a
fi român. Pentru că, oricât s-
ar umfla sub mângâierea
Maicii Rusia, rămâne un
nimic în fața istoriei. Iar isto-
ria o fac oamenii simpli, o
face norodul, o fac mil-
ioanele de inimi ce nu pot fi
încuiate în case diferite.
Geaba’, clamează Dodon,
„fiecare cu casa lui”. Poate
fiecare cu „odaia” lui. Iar

asta doar provizoriu, cât s-
or mai număra filorușii ăstia
pe pragul Nistrului! Pentru
că noi nu avem case
diferite. Avem un singur
cămin, vremelnic demarcat,
nu despărțit în suflet și în
cuget, de o linie.

Desigur, nu ar fi
mare mirare să ne trezim
cum Igor Dodon ne va cere
tratate de bună vecinătate
care să pună între cuvinte
de lemn nu înțelegerea „a
doi vecini” („vecini”, Igore,
dar pe vecie frați!), ci ideea
de separație. De ziduri pe
care le va ridica având spri-
jinul Moscovei, dar și al
Bruxelului.

Dar noi vom rezista!
Vom clădi scări peste
aceste ziduri ridicate de
politicieni, vom aștepta mo-
mentul în care acestea,
vremelnice prin ele însăși,
se vor prăbuși. Pentru că
nimic nu poate sta în calea,
nu a podului dintre două
inimi, ci a două inimi ce s-au
regăsit așa cum era firesc:
dimpreună, bătând într-o
singură cadență! O cadență

ce va sfărâma orice zid,
poate, de acum într-un timp
din nou extins de mâinile
marilor puteri, dar care, la
nivel istoric, se va dovedi
doar o buclă ridicolă în fața
Istoriei.

Vremurile vor fi însă
grele pentru frații noștri!
Pentru fiica Basarabie a Pa-
triei Mumă. Și care va
rămâne fiică a Țării indifer-
ent de pretențiile și
amenințările pe care le va
ridica Igor Dodon. Că doar
nu am ajuns să ne speriem
de un biet ciot desprins din
Maica Rusie și căzut în
inima Prutului, ce e ciot ca
putregaiul năruindu-se în
cele din urmă!

Așa că, răbdare, frați
și surori! Noi suntem aici,
voi încă „dincolo”, într-un
dincolo pe care doar camar-
ilele diferitelor cancelarii îl
definesc așa. În realitate, el
nu există. Doar că politicienii
sunt prea mici pentru a
înțelege măreția oamenilor
simpli! Da, vă v-a fi poate
mai greu… Dar suntem
lângă voi! Și nimeni nu ne
poate pune pumnul în piept
pentru a ne opri din îm-
plinirea menirii noastre as-
trale: Reîntregirea!

Și nimeni, absolut ni-
meni, nu ne poate impune
să nu mai fim alături de voi!
Pentru că suntem legați,
frate și soră, de o respons-
abilitate ce trece dincolo de
vremelnica prețuire pe care
o dăm vieților noastre! Este
viețuirea unor generații, a
unei Istorii și așa mult prea
mult neîndreptățite. Iar Igor
Dodon poate cere doar
Bucureștiului „politic” să
dovedească faptul că „nu
sprijină mișcări unioniste în
Republica Moldova”. Așa,
ca între politicienii fără

coloană, fără simțire, fără
inimă, fără crezuri. Că ei,
între ei, se înțeleg bine! Și
probabil vor semna și noi
„tratate” de vecinătate încer-
când să ne îndepărteze. Dar
nu o vor putea face.

Ție, e adevărat, își
va fi greul cel mai mare,
frate! Pentru că, felul
amenințător, nesancționat
de nici un politician de la
noi, ori din „democrata” UE,
al impertinenței lui Dodon
de a ne cere să nu mai
tratăm Republica Moldova
„ca pe o soră mai mică” (iar
aici se vede iarăși cât de vit-
reg este în putința lui de
înțelegere acest om, căci
Basarabia nu a fost mai

„mică” sau mai „mare”, a
fost, este și va fi mereu sora
noastră!), dar mai ales
pretenția acestuia de a nu
mai sprijini „mișcări union-
iste în Republica Moldova”,
trădează… trădările deja
puse pe hârtie de neoamenii
politici. Pesemne, cât de
curând, mișcările unioniste
vor fi interzise în Moldova,
asociate acțiunilor destabi-
lizatoare, poate și teroris-
mului, iar noi vom fi
catalogați ca sprijinind
„terorismul” unionist.

Dar totul va fi
vremelnic, frate! Aidoma oa-
menilor care s-au trezit în
măreția acelor locuri care
pot face națiuniile mari,
restabilându-le în fruntariile
de drept ale Istoriei, dar au
fost prea mici pentru a-și
asuma un rol istoric. Iar în
timp ce ei se vor petrece (și
chiar de vor veni alții ca ei,
vor fi tot mai puțini!), noi,
milioanele de inimi vom fi tot
aici. Pentru că acesta și aici
este destinul nostru!

●

Decât un vot la nimereală…Decât un vot la nimereală…

George

Petrovai

SSe subînțelege că
situațiile limită, generate de
crize prelungite și/sau de
corupția generalizată (pro-
funda distorsiune moral-
spirituală), reclamă mijloa-
ce adecvate pentru
cunoașterea, dar mai ales
pentru depășirea lor:
Curățenie de sus până jos
acolo unde corpusul social
are capacitatea să producă
anticorpii trebuincioși întru
neutralizarea ticăloșiei, im-
posturii și a tuturor celorlalte
forme majore de lichelism
politico-social, adică în
statele unde încă există
demnitate și cu adevărat ni-
meni nu este deasupra legii,
respectiv prin revolta
maselor, încăierări și jertfe
umane acolo unde abuzurile
și nedreptățile cârmuitorilor
s-au înmulțit până la totala
lor banalizare, căci pe aceste
meleaguri, susținea Traian
Băsescu, „legile sunt făcute
de hoți pentru hoți”.

Prin acțiunea
neîntreruptă și tot mai
agresivă a legii celor trei „f”-
uri (frică-foame-frig), grosul
românilor antedecembriști au
ajuns la prezicerea lui
Coșbuc („Când nu vom mai
putea răbda,/ Când foamea
ne va răscula…”), așa că în
cele din urmă au ieșit cu mil-
ioanele pe străzi. Firește, nu
chiar spontan, ci nițel mai
mult împinși de la spate de
„agenturili” din Est și 
din Vest. Urmează cap-
turarea soților Ceaușescu,
asasinarea acestora în ziua
de Crăciun și umplerea vidu-
lui de putere cu gașca lui Ion
Ilici Iliescu – alogeni cruzi,
perfizi, lacomi și trădători.

Cumplita ironie a
sorții acestui mult prea
răbdător și nefericit popor
este următoarea: Crezând în
meșteșugitele minciuni ale
„emanaților” și sperând să se
înfrupte pe săturate dintr-o
prosperitate reală după
dispariția bolșevismului, el a
aplaudat executarea cuplului
Ceaușescu acuzat de sub-
minarea economiei naționale
(majoritatea românilor de-
atunci puneau semnul de
egalitate între comunismul
românesc și Nicolae
Ceaușescu), pentru ca în
scurtă vreme să
conștientizeze că postde-
cembrismul viza construirea

comunismului cu față
umană, că una este prosper-
itatea aparent-conjuncturală
și cu totul altceva cea
substanțial-stabilă (Ion Rațiu
nu le-a promis românilor
prosperitatea, ci cunoașterea
căii care duce la ea!) și că
genocidul ceaușist era floare
la ureche în comparație cu
poligenocidul social-eco-
nomic și cultural-identitar ce
s-a abătut în mod planificat
asupra României, motiv pen-
tru care sinistra „epocă de
aur” a început să fie
regretată de tot mai multe
dintre victimele democrației
originale. (De fapt sunt vic-
time sau complici, având în
vedere faptul că își votează
cu regularitate călăii hoți,
trădători și impostori?!…) Că
vorba ceea: „Rău cu rău, da’-
i mai mai rău fără de rău”! Și
încă: „Nu-i da, Doamne,
omului atâta cât poate să
ducă”…

Însă nu s-au revoltat
cu sutele de mii și milioanele,
așa cum era de așteptat (nici
când erau zdrobiți în bătăi de
tovarășii mineri, nici măcar
atunci când ciobanii se
răfuiau cu șparlamentarii), și
nu i-au luat de beregată pe
tâlharii putrezi de-atâția bani
furați din averea poporului, ci
au tot sperat că viitoarele
alegeri vor aduce cu ele în-
ceputul schimbării în bine. Și
iată că au trecut 27 de ani!

De aceea, pe 11 de-
cembrie românii trebuie să
decidă: Ori votează masiv
independenții cinstiți și
bineintenționați (economistul
Gheorghe BLEDEA este
unul dintre aceștia), ori – prin
neprezentarea la scrutin în
proporție de peste 90% –
optează pentru greva
electorală generalizată. Cale
de mijloc nu există. Atenție,
chiar Noul Testament
pledează pentru o situație
fără echivoc: „Dar, fiindcă
ești căldicel, nici rece, nici în
clocot, am să te vărs din
gura Mea” (Apocalipsa 3/16).

Utilizat judicios, inter-
netul îi poate ajuta pe
alegătorii români  în mult mai
mare măsură ca tembelizorul
și afișele, în vederea unei
memorabile mobilizări pe
una din cele două direcții.
Cam așa ca în turul doi al
alegerilor prezidențiale din
2014…

●
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Cripta de la Niculițel - singurul mormânt de natură păgână în care s-au păstratCripta de la Niculițel - singurul mormânt de natură păgână în care s-au păstrat
rămăşiţele unor sfinţi creştinirămăşiţele unor sfinţi creştini

George V.

Grigore

MMuzeul de Istorie şi
Arheologie din Tulcea avea să
organizeze în luna iunie a anu-
lui 2013 o expoziţie dedicată
artefactelor epocii constanti-
niene, dar şi Sfinţilor Martiri de
la Niculiţel, prăznuiţi de Biser-
ica Ortodoxă în ziua de 4 iunie.
Oameni de cultură, istorici şi
clerici au participat atunci la
vernisarea expoziţiei „Sângele
martirilor“, în cadrul căreia au
fost expuse artefacte specifice
epocii Sfântului Împărat Con-
stantin cel Mare, descoperite
în nordul Dobrogei. Scopul
evenimentului a fost
evidenţierea modului în care
credinţa creştină a fost
impropriată de către populaţia
locală, situată pe ţărmul vestic
al Pontului Euxin. De aceea,
între cele expuse s-a aflat şi
racla originală a Sfinţilor Martiri
Zotic, Atal, Camasie şi Filip,
descoperită în cripta bazilicii
de la Niculiţel (jud. Tulcea), în
nordul Dobrogei, în urmă cu 45
de ani. Expoziţia a fost
completată de conferinţa
dedicată tematicii expoziţiei, al
cărei moderator a fost dr. Vic-
tor Henrich Baumann, direc-
torul Muzeului de Istorie şi
Arheologie din Tulcea, cel care
a făcut această descoperire
remarcabilă pentru întreaga
lume creştină. Domnia sa a
precizat că pentru prima dată
în lumea creştină martirii
Zotikos, Attalos, Kamasi(o)s şi
Philippos apar ca sfinţi, lucru
atestat de către inscripţia din
interiorul criptei: „Martirii lui
Hristos Zotikos, Attalos, Ka-
masi(o)s şi Philippos... aici şi
acolo sângele martirilor“.

De asemenea, a vorbit
şi despre cei doi sfinţi,
descoperiţi în partea de jos a
criptei, ale căror nume nu se
ştiu şi ale căror sfinte moaşte
au fost date la vremea aceea
Institutului de Antropologie
„Francisc I. Rainer“ al Acade-
miei Române, fiind ulterior
pierdute. Racla în care s-au
păstrat timp de 17 veacuri
moaştele Sfinţilor de la
Niculiţel a fost expusă pentru
prima dată după cele patru
decenii de la momentul de-
scoperirii şi este singura raclă
originară din lume care încă se
mai păstrează atât de bine,
aceasta şi datorită lucrărilor de
restaurare executate în labora-
toarele Institutului de Cercetări
Eco-Muzeale Tulcea. „Se îm-
plinesc 42 de ani de la această
descoperire remarcabilă pen-
tru toată lumea creştină.
Această criptă mi-a dat
satisfacţia descoperirii celor
mai vechi martiri de pe terito-
riul României, şi fac referire la
cei doi sfinţi din partea
inferioară a criptei ale căror
nume nu le cunoaştem.”,
spunea atunci dr. Victor Hen-
rich Baumann. „Aici, la
Niculiţel, pentru prima dată în
lumea creştină martirii apar ca
sfinţi. Din păcate, osemintele
celor doi sfinţi au fost date cab-
inetului din Bucureşti care se

ocupa de antropologie la acea
vreme şi au fost pierdute.”
Acesta a adăugat că, din feri-
cire, în anul 1977, în revista de
specialitate „Pontica” a apărut
un studiu în care s-a făcut
referire la cei doi sfinţi din
Niculiţel, iar potrivit acesteia
cei doi martiri necunoscuţi sunt
bărbaţi de vârste apropiate,
aduşi din altă parte și care au
fost arşi la mijlocul secolului al
III-lea, cel mai probabil. „Atunci
când s-a construit cripta mare
pentru cei patru sfinţi martiri,
osemintele celor doi sfinţi au
fost depuse în partea inferioară
a acesteia. Ele au fost aduse
de proprietarul stabilimentului
rural care avea la vremea
respectivă producţie destinată
pieţei, iar ulterior, pe la mijlocul
secolului al IV-lea, spaţiul a
fost cedat bisericii, pentru ca în
secolul următor acolo să se
ridice o catedrală”, a afirmat di-
rectorul Muzeului de Istorie şi
Arheologie, Victor Baumann.
Astfel s-a readus în atenția
celor interesați o descoperire
peste care se așternuse praful
uitării, o descoperire  prin care
arheologia, ca știință, „și-a dat
mâna” cu credința noastră
ortodoxă.

Totul a început în anul
1971, când în urma unor ploi
torenţiale, la Niculiţel s-a de-
scoperit o criptă martirică,
aceasta fiind deschisă de arhe-
ologi pe data de 4 noiembrie
1971. Cripta, odată deschisă,
s-a dovedit că adăpostea os-
emintele a două grupuri de
martiri, un grup de patru, în
partea superioară a martyri-
onului, respectiv doi martiri, la
nivelul inferior. Calitatea de
martiri creştini a patru dintre
sfinţi - Zotikos, Attalos, Cama-
sis şi Phillippos - a fost înscrisă
în tencuiala crudă a pereţilor
criptei, actele martirice
relevând că ei au fost
martirizaţi în cetatea Novio-
dunum, din Isaccea. În cazul
celorlalţi doi sfinţi martiri, sin-
gura menţiune a apărut pe
inscripţia care bloca accesul în
zona inferioară a criptei („Aici
şi acolo (se află) sângele mar-
tirilor”).

După ce cripta a fost
declarată monument unic în
Europa, fiind singurul mormânt
de natură păgână în care s-au
păstrat rămăşiţele unor sfinţi
creştini, în anul 1983, aici a în-
ceput ridicarea unei construcţii
care să ocrotească monumen-
tul declarat unic la nivel euro-
pean, realizat în stilul
mausoleelor greco-romane.
Moaştele celor patru sfinţi mar-
tiri - Zotikos, Attalos, Camasis
şi Phillippos - sunt păstrate din
anul 1973 la Mănăstirea
Cocoşu („Cel ce strigă
deșteptarea”) din apropierea
localităţii Niculiţel, iar din anul
2000, anual, pe data de 4
iunie, în cadrul unei ceremonii
religioase, sfintele oseminte
sunt aduse de la mănăstire la
basilică. S-a hătărât ca Sfinții
Mucenici Zotic, Atal, Camasie
și Filip să fie prăznuiți în Biser-
ica Ortodoxă Română pe data
de 4 iunie. Acești sfinți fac
parte acum din grupul de 36 de

mucenici care au pătimit pen-
tru Hristos pe pământul ţării
noastre, în vechiul Novio-
dunum, Isaccea de astăzi,
între sfârșitul veacului al III-lea
și începutul veacului al IV-lea.
Ei au pătimit pentru Hristos sub
împărăția lui Dioclețian și Max-
imian. Se crede că erau ostași
în armata romană, dar, pentru
credința lor în Hristos, au fost
osândiți la moarte prin tăiere
cu sabia. Nu se știe exact data
morții lor, nici locul unde au fost
martirizați. Unii cred că au fost
surghiuniți la Gurile Dunării, în
nordul Dobrogei de astăzi,
unde erau exilați numeroși
creștini ai Imperiului Roman,
care nu voiau să jertfească ido-
lilor. După tradiție, acești sfinți
martiri ostași au fost judecați
de autoritățile romane în orașul
Noviodunum, tot în Dobrogea.
Izvoarele istorice atesta că la
începutul sec. IX î.Hr., pe teri-
toriul actual al comunei
Niculițel și al regiunii în care se
află, locuia o populație getică.

Astfel a apărut aici – în
nordul Dobrogei - în jurul anu-
lui 341 î.Hr. o formațiune
politică destul de puternică
condusă de un „basileu” pe
nume Mokson (datarea s-a re-
alizat pe baza monedelor
emise de Mokson descoperite
în regiune; în bustrofedon
Mokson se poate citi „Koson –
M” (ca și celebrele monede
dacice de aur; Koson, Cozion,
Cozia, sau „Cozile lui A” – „Rit-
ual al cozii” din Vechea
Biserică Valaho – Egipteană),
sau „Coada Marii Mame a
Zeilor și Oamenilor” (Codana;
de aceea fetele - femeile își
purtau părul împletit în două
cozi, ca un „Y” – Cele două căi
ale Forței Vieții), cea care ne
trage spre un viitor cyclic cata-
clysmic, déjà cunoscut, dar
„uitat”). Localitatea Niculițel
este cunoscută atât pentru vin-
urile de calitate obținute din
podgoriile ce o împrejmuiesc,
cât și pentru numeroasele ves-
tigii care fac obiectul de studiu
al arheologilor. Zona reprezintă
un vechi teritoriu de
întrepătrundere a drumurilor
comercianților care veneau în
special din Orient pentru a face
schimb de mărfuri cu negus-
torii nord-dunăreni. Multiple de-
scoperiri arheologice și-au
găsit ecoul în literatura de spe-
cialitate. Ruinele unei fortificații
aflate în punctul „La cetățuie”,
de unde provin materiale ro-
mane, bizantine și slave, situ-
ate pe o înălțime care domină
localitatea dinspre sud-vest,
abundența monedelor romane
și bizantine, valul de pământ
care înconjoară Niculițelul din-
spre sud-sud-vest, bisericuța
„Sf. Atanasie” care pare să
rezide dintr-o capelă veche
bizantină, ca și cele treis-
prezece monede medievale,
aparținând foarte probabil unui
tezaur din vremea lui Vlaicu
Vodă evidențiază o intensă și
îndelungată locuire a acestor
locuri nu în cadrul unui simplu
sat necunoscut, ci într-o
așezare civilă, cu caracter
cvasi-urban. Localitatea se află
la numai câțiva kilometri de

Noviodunum, stațiune a flotei
dunărene, devenită în pe-
rioada constanteniană pivotul
apărării sectorului nord scythic,
unde se găsea staționată
„praefectueripae legionis pri-
mae foviae, cohortis quintae
pedaturae superioris” și uni-
tatea de auxiliari – „milites
primi Constantiani”.

Datorită pădurilor
zona a fost favorabilă în sec.
IV ca refugiu în cazul unor
primejdii care nu vor întârzia să
apară o dată cu pătrunderea
vizigoților și în tot cuprinsul
primei jumătăți a sec. V e.n.
datorate atacurilor și pustiirilor
hunice. În locul numit „La
Plăcintă” cu numai câteva
decenii în urmă se afla o
ridicătură de teren, protejată
spre sud-sud-est de o viroagă
pe unde apele ploilor, adunate
pe dealul „Piatra Roșie” își
făcuseră făgaș. Din spusele
bătrânilor, locul prezenta
aglomerări de piatră și
cărămidă și chiar ziduri năruite
de vreme. Extinderea satului în
această zonă a schimbat
configurația terenului. Sătenii
au acoperit râpa, forțând apele
ploilor să-își schimbe făgașul.
Zidăria de piatră aflată la
suprafață, a fost refolosită la
construirea noilor case, iar vii-
turile mari din ultimi ani au
spălat terenul, scoțând la
iveală în vara anului 1971, o
porțiune din cupola unei cripte.
Sătenii au spart pintenul trape-
zoidal din vârful cupolei și o
mică porțiune din zidăria aces-
tuia, deranjând o parte a mor-
mântului din interior. În
septembrie 1971 s-au făcut
săpături la Niculițel, scoțând
astfel  la iveală cripta celor
patru martiri. Deschiderea
criptei s-a făcut în ziua de 29
septembrie 1971. Acest tip de
basilica ce a existat la Niculițel
„cu trei nave” este întâlnit pe
teritoriul Dobrogei, găsindu-și
analogii la Histria, Tomis,
Noviodunum, Tropaeum, Aidin
(în nordul Bulgariei), specific
secolelor IV-VI. Ruinele
locuințelor din preajma bisericii
treflate de pe dealul „Cetățuia”
(sec. XI-XII) au fost identificate
ca chilii. Tot aici s-a descoperit
mormântul unui monah
(scheletul avea sub cap o
cărămidă: „cărămida” ca și „Ca
– Rama – AD”, adică colțurile
Lumii pătrate A-B-C-D, iar
când o va lua timpul invers va fi
De-Ce-B-A; de unde „BA!” a
devenit un NU categoric). În
apropierea localității se afla
Mănăstirea Cocoș ridicată de
monahii Visarion, Gherontie și
Isaia, în prima jumatate a sec.
al XIX-lea. E îndoielnic faptul
că aceștia au înființat
mănăstirea pe un loc pustiu; cu
siguranță că aveau cunoștință
de existența anterioară, pe
aceste locuri a unor așezări
monahale. Important este și
faptul că Niculițelul s-a numit
până acum cca. 180 ani,
Mănăstirea, iar în apropiere de
dealul „Cetățuia” o depresiune
poartă și astăzi numele de
„Valea Episcopiei”. În cadrul
descoperirilor de la Niculițel un
loc aparte, ca importanță

istorică și religioasă îl are
cripta. Ea reprezintă cea mai
veche construcție de acest gen
construită până în prezent. În
timpul cercetărilor arhelogice
intrarea a fost găsită blocată și
tencuită. Sub prag a fost găsită
o monedă cu o cruce abia
perceptibilă care ar permite
clasarea construcției bazilicii și
a criptei în timpul împăratului
Teodosie II (408-450). În
partea superioară a pereților
criptei, din dreapta și din
stânga intrării, au fost incizate
în tencuială două inscripții cu
litere grecești. Arcadele
pereților au fost vopsite cu
două benzi, una roșie, cu ocru,
de 5 cm (roșu; sânge; oxid de
fier magnetic) și alta albă, din
var, de 6 cm grosime (ca la firul
de mărțișor).

Literele celor două
inscripții au fost de asemenea
vopsite cu roșu. Au înățimea
de șapte-opt cm și 4,5-6 cm
lățime. Fiecare inscripție are la
început o cruce. Inscripția din
stânga: „† Martirii lui Hristos”;
inscripția din dreapta: „Martirii
Zoticos, Attalos, Kamasis, Fil-
ippos”.  Crucea monogramată
în forma existentă pe peretele
criptei din bazilica niculițeană
este întâlnită pe o serie de
monumente creștine din pe-
rioada romano-bizantină.
Scrierea folosită în inscripțiile
din criptă este specifică sec-
olelor IV-V. Alte obiecte de-
scoperite în criptă au fost
găsite în încăperea de la sub-
sol. Este vorba de două vase
de ofrandă: un castron negru-
cenușiu, caracteristic secolului
IV-V, cu urme de mortar,
dovadă a depunerii sale în mo-
mentul construirii criptei și un
vas globular, cărămiziu, cu fun-
dul rotund, specific ceramicii
romane târzii, din secolele V-
VI. Moaștele mucenicilor au
fost depuse într-o raclă
specială de lemn și depuse în
criptă. Biserica, mai ales în Do-
brogea, rămâne martoră vie a
continuităţii credinţei şi
tradiţiilor apostolice neîntre-
rupte pe acest pământ. La
evanghelizarea populaţiei Do-
brogei de către Apostolul An-
drei s-au adăugat de la început
misionarii creştini care aveau
strânse legături comerciale şi
culturale cu cetăţile de pe ma -
lul stâng al Mării Negre.
Aceasta o dovedeşte şi nu mă -
rul mare de martiri din rândul
ostaşilor creştini, care au plătit
cu preţul vieţii mărturisirea
Domnului Hristos, devenind
mucenici, mai ales în timpul
prigoanei împăra tului Diocle -
ţian. La Mănăstirea Cocoş,
sfintele moaşte ale celor pa tru
martiri şi-au găsit odih nă
binemeritată, prin hotă râ rea
Sinodului Bisericii Ortodoxe.
Aici, la Niculiţel, calci pur şi
simplu pe vestigii. Poate nu
întâmplător, pe o dis tanţă de
câţiva kilometri numai, sunt trei
mănăstiri: Saon (symbol al „Șa
– On”-ului, ca Șa a literei M
(Marea Mamă), unde se află
Oul Noului Început, sau Cuibul
Vulturencei), Celic-Dere și Co -
coş.

●
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Gaudeamus şi invazia de zombiGaudeamus şi invazia de zombi

Grid

Modorcea

CCartea defineşte
bine un om, iar un târg de
carte, o ţară. Târgul de carte
Gaudeamus, ediţia 2016,
mi-a revelat într-un mod stu-
pefiant criza în care se află
România şi românii. Sigur,
mă aşteptam. Încă de la
ediţia 2014 am tras un sem-
nal de alarmă privind
dispariţia a zeci de edituri.
Acum golul este şi mai
mare. Iar consecinţa este
tragică: absenţa masivă a
scriitorului român. Jumătate
din târg, din spaţiul Rom-
expo, este ocupat de câteva
edituri mari, gigantisime, ca
Rao, Nemira, Humanitas,
Litera (de la Chişinău),
Polirom. Şi cam atât. În rest,
pe flancul doi şi trei sunt ed-
ituri mai mici, tot mai mici. Şi
mă gândesc, de pildă, la
Editura Semne, care ante-
rior ocupa un spaţiu frontal,
azi e la etaj, undeva mai
greu de văzut. E ca în
politică, din zeci de partide
şi partiduleţe, vor rămâne
câteva. Iar şi cele câteva,
au mari bube, probleme cu
tribunalul, cu insolventa,
fiind puternic contestate, ca
editurile Rao şi Nemira.
Gaudeamus va deveni un
târg de familie, va defila
doar cu editurile mari. Iar
aceste edituri din faţă, cu ce
defilează? Numai cu autori
străini. Este o enormă canti-
tate de carte străină. Din
acest punct de vedere, pot
să spun că România stă
bine. Autori care sparg piaţa
americană, ca James Pat-
terson, sunt şi aici, la Ne-
mira, traduşi masiv. Am
discutat cu redactorii aces-
tei edituri, sunt şcoliţi,
supertitraţi, dar nu ştiu mai
nimic despre istoria litera-
turii române. Exact ca la
televiziuni, pedalează pe tot
ce e la modă, adică imită.
Iar autorii români, câţi sunt,
sunt aleşi, ca de obicei, pe
clientelă. Nu există autori
noi, ci aceiaşi, multe
făcături, greu de desţelenit.
La o editură de centru,
Polirom, am văzut un poster
cu un veritabil zombi român:
autorul Cristian Tudor
Popescu şi-a scos o carte
de ferpar numită Viaţa şi
opera. Titlul este în ton cu
decăderea băşcălioasă a
acestui autor, fiindcă el nu
are o operă, să-şi subintit-
uleze cartea „scrieri alese”,
şi nici o viaţă întreagă, trăită
până la capăt, probabil mai
are mult de trăit, şi ar trebui
să trăiască interesant, să
aibă ce povesti.

M-am reîntâlnit cu
mulţi confraţi ajunşi scriitori
second hand sau epave, ca
Dumitru Matală, despre

care ştiam că a murit, aşa a
scria presa despre fostul şef
comunist, dar s-a înşelat,
Matală trăieşte, deşi arată
ca un zombi! Şi chiar că, din
acest punct de vedere,
există o invazie de zombi la
Târgul Gaudeamus. Mulţi
aşa-zişti scriitori proveniţi
din securişti, deşi e moda
provenienţei din puşcăriaşi,
au feţe patibulare. Am asis-
tat fără să vreau la peste 30
de lansări, străjuite de
aceşti zombi, în frunte cu un
ex-preşedinte al Uniunii
Scriitorilor, debarcat la timp
ca fiind un „sub acoperit”. Ei
centrau, ei dădeau cu capul.
Şi toţi vin la paranghelii. Dar

nu am văzut o lansare
udată, însoţită de un pişcot
sau un pahar cu vin pentru
paranghelişti. Nimic. Cultură
pe maţul gol! Mare sacrificiu
pe bieţii zombi. Care
năduşeau, dar rezistau.
Pentru că aveau prilej să se
arate şi să arate că n-au
crăpat. Singurul lor defect
este că vorbesc prea mult.
Şi au şi un microfon şi mai
mute difuzoare, te asurzesc.
Parcă erau mai cuminţi în
regimul lui Ceaşcă, atunci
când tăceau şi făceau.
Acum nu mai tac, vorbesc
lung şi nu fac nimic. Au de-
venit cârcotaşi, fiindcă nu
mai scot o carte, nu mai au
un titlu pe rafturile editurilor,
doar chibiţează.

La standul Editurii
Teşu, l-am întâlnit pe Nico-
lae Breban, care spunea că
nu a înţeles gestul lui
Maiorescu (citiţi Manolescu)
de a-l exclude din Uniunea
Scriitorilor. Aflată în
apropiere, poeta Aura
Christi, o fiinţă energică, un
fel de Puck prezent mereu
în mijlocul patibularilor, să le
lanseze cărţile, susţinea că
nu a fost exclus, ci sus-
pendat! „Şi mai urât, face
Breban. Şi pentru ce? Pen-
tru un flec. Îmi spunea că nu
am plătit cotizaţia şi trimitea
pe cineva la mine şi-i achi-
tam pe loc, dar m-am trezit
dat afară. Cu asta se ocupă
un preşedinte? E un ambâţ
de-al lui prostesc! Ca şi în
cazul lui Simion! Să-ţi dai
afară colegul, critic ca şi
tine!? Ţara arde şi baba se
piaptănă”.

Ceea ce m-a întris-
tat peste măsură este că ni-
meni nu a auzit de
BookExpo America, cel mai
mare târg de carte din
America şi din lume, nici de
lanţul de librării faimos
Barnes & Noble, de tot ce
însemană standard editorial
mondial. Parcă degeaba am
scris zeci de articole despre
aceste evenimente. Am vrut
să fac punţi, să leg culturile.
Dar românii nu vor. Sunt
foarte fericiţi în găoacea lor,
nu-i interesează nici lumea,
nici ştacheta. Ceea ce am
remarcat anterior cu privire
dezinteresul românilor pen-
tru fenomenul american

legat de cursa prezidenţială,
se verifică şi aici.

Mi-a lipsit enorm
imaginea lui Paul Daian,
porta-vocea Târgului, poetul
cu cocoşul pe umăr şi cu
trompeta lui, care mai
trezea din amorţire masa
tăcută! Nici un Cu-cu-rigu!
Pustiu. Şi, vorba ceea, eu
pentru cine scriu? Asta e în-
trebarea fundamentală când
vezi o asemenea afluenţă
de zombi! Întotdeauna,
când scrii, te gândeşti la
„adisant”. Dar acum
adrisantul e în ceaţă. Am
discutat cu mulţi tineri, la fel,
pustiu, nu ne cunosc. E o
prăpastie între generaţia
mea şi a lor. Marea
problemă e cum să facem
punţi, căci ne desparte o
prăpastie de circa 50 de
ani?! Cum se poate umple
acest gol? Cartea poate. E
o mare armă de făcut punţi.
Şi oare cum să fac să
cunosc scriitori tineri, mi-am
zis, fiindcă nu mă îndoiesc
că România are talente,
mereu a fost o albie de tal-
ente. Dar aici, la Gaudea-
mus, probabil că nu e loc şi
pentru ei, fiindcă totul costă,
e prea scump un metru
pătrat de stand (75 euro),
oricum, din vânzări, nu se
poate acoperi nici preţul
închirierii unui spaţiu. De
aceea, Romexpo oferă o
imagine de groapă. De ce?
Fiindcă nimănui nu-i pasă.
Nu-l interesează. Un anume
aşa zis Emerald, care e
nelipsit unde e prilej de
cârcoteală, spunea: „De ce
să aud eu de mister John-

son din America? Dar ce, el
a auzit de Ionescu din
România?!” O poziţie defin-
itorie, semnificativă pentru
această fericită campanie
de autoizolare a românilor,
de retragerere în găoace.

*
Invitată de onoare la

acestă ediţie a fost China.
La etajul 1 şi-a organiuzat
un stand de mare eleganţă.
Aşa ceva am văzut anul tre-
cut la New York, pe un
spaţiu de zece ori mai mare,
la BookExpo America, unde
China a fost invitatul de
onoare al târgului, prilej cu
care s-a lansat cartea lui Xi

Jinping. Am fost la eveni-
ment. Unul dinte organiza-
tori tocmai aranja pe raft
cartea respectivă. Şi am in-
trat în vorbă cu el. Ştia
engleză, şi am avut bucuria
să aflu că şi el a fost acolo,
la lansarea americană. Am
discutat amănunte şi despre
alegerile pezidenţiale. După
cum evoluau lucrurile cu
imigraţia, cu cele șapte Chi-
natown din New York, se
profila ca „next president” să
fie un chinez, dar acum
sigur Trump o să spună stop
acestei masive invazii de
zombi. Vom vedea!

Toate cărţile de la
standul Chinei erau în lim-
bile chineză, engleză şi
rusă. Pe unul din rafturi însă
zâmbea glorios şi Johannis,
pe coperta unei cărţi în to-
talitate scrisă şi prezentată
în limba chineză. Doar
pozele nu erau în nici o
limbă, într-o limbă
împăunată. Nu ştiu ce
realizări are acest om de e
aşa de împăunat! Nimeni nu
are curaj să-i spună că este
un preşedinte neiubit, nesti-
mat, ba e chiar antipatic? O
vizitatoare, află acolo, la
stand, a şi spus: Uite-l pe dl.
Lucru bine făcut! Femeia
era din Dămăroaia şi
spunea că n-a văzut nimic,
nici măcar o bancă bine
făcută de acest preşedinte.
Şi au trecut deja doi ani de
când dl. Lucru bine făcut îşi
lansa minciuna chiar aici, la
Târgul de carte Gaudea-
mus!

Dar marea criză se
observă în puterea de

cumpărare a românilor. Se
cumpără foarte puţine cărţi,
deşi a fost o afluenţă mare
de cititori, dar mulţi tineri,
elevi, aduşi cu şcoala. De la
ei nu ai pretenţie să
cumpere, trebuie să le dai.
Dar dacă îi întrebi ce vor, ce
ar dori să citească, nu
primeşti decât hlizeli. Nu-ţi
pot indica un scriitor care le
este aproape de inimă. Şi
nici ce vor. Aş vrea să scriu
o carte pentru voi, le-am
spus, dar aş vrea să ştiu ce
vreţi? Există şi o atitudine
de respingere din partea
generaţiilor trecute, care îi
tratează de sus pe tineri, îi
consideră o generaţie cu
„şcoala făcută pe YouTube”.
Da, dar nici ei nu cumpără
cărţi. E o situaţie aproape
de fiasco. Eu am avut
prezentate câteva cărţi,
scoase în ultimul an: Istoria
Festivalului „George
Enescu”, romanul Maha-
laua, apreciat mult de Bre-
ban pentru titlu şi pentru
ideea de a reabilita maha-
laua, Suprarealismul, un
volum quintesenţial de artă
plastică, Sunetul Primordial,
o amplă monografie
dedicată lui Gheorghe Zam-
fir, care nu a avut nici un
succes, de parcă populari-
tatea acestui artist este o
mare amăgire!

E foarte greu să-ţi
dai seama ce vor românii,
ce trebuie să scrii, ca să-i in-
tereseze! Târgul a fost inva-
dat de lume, o afluenţă de
neimaginat, cum  spuneam,
m-am bucurat că au fost
foarte mulţi tineri, care
parcă i-au înghiţit pe zombi,
au făcut să nu-i mai vedem.
Ei se distrau mai mult, dar
prezenţa lor e un fapt salu-
tar, dovadă că e nevoie de
carte, fiindcă foamea de citit
ne arată că nimic nu poate
înlocui cartea, ea este seis-
mograful spiritual al unei
ţări. Din păcate, vânzările
au fost anoste. Mai multe
cărţi am dăruit decât am
vândut!

Deocamdată, ca o
concluzie la ediţia 2016 a
Târgului de carte „Gaudea-
mus” , am constat că tara-
bele din faţa Romexpo,
pline cu mititei, sarmale,
pastramă, brânză, cârnaţi,
gogoşi şi alte preparate
culinare, udate cu vin sau
ţuică bătrânească, au avut
mai multă căutare decât
cărţile. Nu ne rămâne decât
să admirăm această
strădanie de autoizolare a
românilor, care îşi duc
căruţa cu sărăcia fericită în
ceaţa istoriei! Aşa cum Sal-
vador Dali a făcut elogiul
muştei, de ce nu am face şi
noi elogiul ceţii?!

●



Ghimpele Națiunii

Reîntregirea unei Românii în exil…Reîntregirea unei Românii în exil…

Cezar Adonis

Mihalache

O O denumire mai
nefericită nu găsea: Minis-
terul Repatrierii Românilor!
De parcă cele patru mil-
ioane de români plecați
afară ar fi niște obiecte, pen-
tru uzul personal, intern, al
politicienilor, că nu mai are
cine să-i voteze aici, ori mai
rău parcă ar repatria urnele
de vot ale lui Dragnea. Iar
Călin Popescu Tăriceanu a
găsit și un rang instituțional
pe măsură: minister! Nu
agenție ori un oficiu, ceva
similar structurii care se
ocupă de atâția ani de ex-
pedierea „afară” a românilor
ca forță ieftină de muncă.

Cum o să facă
această  „repatriere” în
masă, Tăriceanu nu mai
spune! Și nici nu ne explică
dacă i-a întrebat și pe
românii de afară dacă ei vor
să se repatrieze? Or, dacă
au nevoie de o structură
care să se ocupe de așa
ceva? Sau ar trebui schim-
bat ceva aici pentru a le
transforma dorința lor de a
veni acasă în putință?!

Nu ar trebui
consolidată mai întâi
„oferta” țării către posibilii
„repatriați”? Nu ar trebui ca

economia națională să
înceapă să „duduie”? Dar în
mod real, nu în cifrele pe
care C. P. Tăriceanu le
umfla în vremea în care a
fost premier.

Probabil, liderul
ALDE a găsit un notes cu
datele de atunci. Dar a uitat

(deh, vârsta!), esențialul: că
sunt „de atunci”. Și crede că
dacă aduce în țară cele
patru milioane de români,
economia țării va „duduii”
singură. Doar că lucrurile nu
stau așa! Întâi trebuie
stimulată piața muncii, tre-
buie create milioane de
locuri de muncă, după aia
poți pune pe tapet un minis-
ter al reinserției românilor în
țara lor. Nu al repatrierii,
domnule Tăriceanu, că ni-
meni nu se va lăsa ade-
menit în țară de o structură

cu nume de catafalc.
Reinserția, românilor în țara
lor! Sau și mai corect spus,
reîntregirea lor! Reîntregirea
a milioane de familii
destrămate! Despre asta ar
trebui să vorbească Călin
Popescu Tăriceanu din per-
spectiva în care își joacă,

șters, rolul electoral de
acum.

Iar dacă țara are
nevoie de un nou minister,
atunci ar trebui să înceapă
cu un Minister al Copilului.
Pentru că problemele copi-
ilor noștri s-au agravat. Și în
țară, vorbind despre pruncii
lăsați în grija bunicilor,
acești copii ai generației ex-
ilului, dar și de cei „de
afară”, vizați de presiunile
unor instituții de inserție
forțată în societăți ce l-au
renegat pe Dumnezeu ca

protector al familiei.
Și nu am auzit nici

un politician, în această
grotească manipulare
numită „campanie
electorală”, să vorbească în
mod real, din suflet, și nu
din perspectiva unor bifări
de opis electoral, despre
drama României. Ar fi tre-
buit să glăsuiască despre
generațiile întregi care se
înstrăinează aici, în propria
țară, lipsite fiind de familii,
dar și despre pruncii
înstrăinați de afară care ne
sunt răpiți; în schimb, în
prestațiile lor electorale,
politicienii s-au limitat la
aceleași bufeuri penibile și
caricaturale.

Copiii? Atâta vreme
cât nu vor avea un minister
al lor, lăsându-i la „și alții”,
într-un for al tuturor prob-
lemelor sociale, zis și al
familiei, care a devenit, mai
nou, mai mult al familiilor de
imigranți și refugiați decât al
familiilor noastre, nu putem
vorbi despre o protecție a vi-
itorului nostru. Și nu le
putem spune românilor de
afară: „Repatriați-vă!”

Pentru că întâi tre-
buie să reconstruim țara. Să
ne luăm resursele înapoi, să
creăm și să sprijinim dez-
voltarea capitalului auto-
hton, deși, în această fază a

istoriei noastre economice,
trebuie să vorbim despre
reînființarea capitalului au-
tohton, apoi să asigurăm o
piață a forței de muncă
atractive.

Dar pentru toate
acestea, dl Tăriceanu, aveți
nevoie, nu doar de „com-
bustibilul” uman, cele patru
milioane de români aduși
acasă, ci și de un „motor” pe
care aceștia să-l alimenteze
pentru a face economia să
duduie.

Altminteri, doar vă
bateți joc! Și de românii de
afară, pe care doar i-ați de-
sprinde din confortul pe care
și l-au creat, și care, întorși
acasă, ar întrerupe fluxurile
de bani care mai țin țara
asta pe muchie, dar și de
românii din patrie,
„împatriați” într-o așteptare
de un sfert de secol, pentru
că ar crește presiunile
asistenței sociale dacă
românii de afară s-ar în-
toarce aici și nu ar găsi
nimic de lucru.să antomă!

●

Țărână, Țară și Țăran!Țărână, Țară și Țăran!

Al. Stănciulescu

Bârda

TTrei cuvinte intrate de
veacuri în limba română, care
au aceeași rădăcină și ne duc
la aceleași izvoare ale neamu-
lui. Țărâna este stratul superior
al solului, în care semănăm
semințele celor mai diferite
plante necesare existenței
noastre. O săpăm, o arăm, o
mărunțim, o prășim, o în-
toarcem pe toate fețele și
stoarcem din ea, cu timp și fără
timp, toată vlaga pământului.
Din ea ne luăm energia vitală,
hrana trupurilor noastre, hrana
animalelor de tot felul. Din ea
răsar iarba și legumele, ce-
realele, florile, pomii, copacii și
bucuriile belșugului. Din ea ne-
a zidit Dumnezeu strămoșii. În
ea s-au jucat copiii și ea le-a
mângâiat picioarele desculțe și
mânuțele  plăpânde. Pe ea au
sărutat-o de nenumărate ori
moșii și strămoșii noștri, fiindcă
au iubit-o, cel mai adesea, mai
presus decât pe viața lor. Pe
ea au apărat-o cu prețul vieții
în războaie, ca să nu le-o
răpească barbarii și s-o poată
lăsa drept moștenire copiilor și
urmașilor urmașilor lor.

Țărâna e frământată,
precum pâinea în  covată, cu
lacrimi și cu sânge de
generațiile de dinaintea
noastră. Ea a fost ca un altar
de jertfă, pe care părinții noștri
au ars iubirea și speranța lor,
când au înălțat rugăciuni către
Atoatefăcătorul, ca să se

îndepărteze de la hotarele lor
vrăjmașii, ciuma, holera, furtu-
nile, puhoaiele și pustiul. Când
au fost nevoiți să-și ia lumea în
cap și să plece peste mări și
țări, românii nu au uitat să-și ia
din grădina copilăriei o mână
de țărână, pe care să le-o
așeze pe piept „când o fi să
fie”, ca să o simtă ca pe o
mângâiere a mamei, ca pe o
învelitoare a inimii lor.  Cu
țărâna s-au înfrățit a doua
oară, când le-a bătut ceasul
veșniciei, când „și-au plecat
fruntea în țărână”. Ea a fost
pecetea plecării noastre din
această lume pe alte tărâmuri,
când toate nimicurile acestei
vieți și acestei lumi rămân în
urma noastră: „Poți zidi o lume-
ntreagă, poți s-o sfarămi…,
orice-ai spune,/Peste toate o
lopată de țărână se depune!”
(M. Eminescu). Praf și țărână
rămâne din toate zbaterile, din
toate ambițiile, certurile,
luptele, mărimurile și bogățiile
noastre. Țărâna ne învelește
ca o plapumă până la învierea
cea de obște. Toată dragostea
și recunoștința celor rămași în
urmă se rezumă la un salut
șoptit printre suspine: „Fie-ți
țărâna ușoară!”. „Trupul tău ce-
a fost țărână, în țărână s-o
preface!” (V. Alecsandri).

Noi, românii, suntem
oameni ai țărânii, oameni ai
pământului, ai locului. Aici ne-
am zămislit ca popor cu mii de
ani în urmă, nu suntem ve-
netici, nu suntem nomazi, nu
putem fi indiferenți față de
pământul pe care ni l-a dat

Dumnezeu să trăim pe el și să
ne-mplinim menirea noastră ca
popor în lume.

Țara este un teritoriu
pe care trăiește și se dezvoltă
un popor, teritoriul pe care l-a
dat Dumnezeu acelui popor.
Țara fără popor e un pustiu;
poporul fără o țară e o gloată, o
adunătură de lume, un popor
de nomazi, de călători, de
căutători, un popor al căruțelor,
un popor de aventurieri. Țara
este țărâna hotărnicită, lucrată
și apărată, frământată cu
sânge și cu lacrimi. Țara este
bunul cel mai de preț al unui
popor, matricea existenței sale,
locul unde își naște și își crește
pruncii, unde își trăiește iubir-
ile, unde își împlinește rostul
istoric pentru care există în
lume. Țara este spațiul în care
poporul își vorbește limba, își
rostește rugăciunile și doinele,
își joacă dansurile, își plânge
bucuriile și durerile, își clădește
idealurile. Țara este buletinul
de identitate al unui neam;
este icoana sfântă a sufletului
acelui neam. Ea nu se
târguiește, nu se vinde, nu se
batjocorește. Țara se clădește
cu fiecare prunc născut,  cu
fiecare cuvânt învățat, cu
fiecare cântec, cu fiecare
piatră zidită, cu fiecare spic de
grâu, cu fiecare poezie, cu
fiecare sfat înțelept. Se apără
cu prețul vieții...

Cetățile și mai ales
orașele au apărut târziu în
viața popoarelor. Organizarea
de bază a fost și a rămas prin
veacuri satul. Până astăzi satul

se identifică cu țara. Lucrurile
sunt clare: te duci la oraș sau
la țară, adică la sat. N-am auzit
pe nimeni spunând că se duce
„la țară”, când mergea spre
oraș. Omul zilelor noastre este
conștient că în lumea 
satelor se mai găsește 
Țara, viața adevărată,
românească, autentică. Aici
încă mai găsește buna-cuviință
românească, limba curată,
muzica populară, horele
străbune,  portul tradițional,
obiceiurile noastre, credința în
Dumnezeu. Aici mai găsește
dragostea de Țară adevărată,
patriotismul sincer. Aici mai
găsește țărani, care plâng
când văd că țara se
zvârcolește sub colții hămesiți
ai celor ce îi smulg bogățiile
solului și subsolului.  Aici mai
găsești țărani, care sunt
convinși că fiecare neam are
un rost în istorie, că Dumnezeu
i-a dat fiecărui om și fiecărui
popor zestrea de care are
nevoie să existe. Se
minunează toți, când văd cu
câte bogății ne-a blagoslovit
Dumnezeu și se aruncă
orbește să prindă ce-o prinde
din ele. Singur țăranul înțelege
adevărul: neamul românesc nu
este trimis în lume de Dum-
nezeu pentru o zi, ci pentru o
veșnicie și tocmai de aceea i-a
dat Dumnezeu zestre să-i
ajungă până la sfârșitul
veacurilor. Prea mult L-au iubit
părinții, moșii și strămoșii
noștri, prea mulți sfinți a rodit
neamul acesta, țărâna aceasta
carpato-dunăreană, Grădina

Maicii Domnului.
Au înțeles străinii, că

țăranii sunt cei mai vajnici
apărători ai țărânei, ai Țării, și
de aceea  s-au opintit să-i
desființeze.  Unii i-au atras
spre orașe, spre industrie, spre
munca salariată; alții i-au în-
demnat să plece peste mări și
țări, ca să câștige o pâine mai
bună. Alții i-au făcut „fermieri”,
ori i-au ademenit cu bani să-și
vândă țărâna, pământul
strămoșesc. Și au găsit, din
păcate, destui din aceștia.
Astăzi peste 40 la sută din
țărâna cea mai roditoare a
câmpiilor noastre este vândută
la străini. Cernoziomul
Bărăganului, al câmpiilor
bănățene și al altor locuri care,
cu ani în urmă erau „grânarul
Europei”,  astăzi este al
străinilor. Pământurile noastre
rămân nemuncite, fiindcă
tineretul e departe, populația
satelor îmbătrânită, agricultura
nerentabilă. Ne-au îndopat
străinii cu tot felul de chimicale,
cu tot felul de legume și fructe
intoxicate de otrăvuri, la prețuri
derizorii, care ne-au pus pe
butuci producția noastră.

Se atentează la
instituții fundamentale ale nea-
mului, precum Familia, Biser-
ica, Armata și pe mulți oameni
politici i-am auzit apărându-le,
mai cu seamă în campaniile
electorale. N-am auzit pe nici
unul apărând Țărâna, Țara și
Țăranul, acești piloni ai statului
român!

●


