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Stimați
cititori,
De la această tribună, care
ne este ziarul local, am vorbit
în scris cu Dumneavoastră.
Am spus multe vorbe ‐ și la
necaz sau supărare ‐, dar și
atunci când am avut satisfacție
în activitatea mea, activitate
care fără Dumneavoastră ar fi
fost doar de formă, cum sunt
în multe alte locuri din țară...
Dacă eu și consilierii mei am
realizat lucruri bune sau rele,
numai Dumneavoastră aveți
dreptul să ne evaluați și să ne
dați... nota! Personal, consider
că nu este rău să ne reamintim
drumul nostru împreună. Am
fost și la alții, ca să văd și să
învăț, pentru a face și noi la
fel. A prins bine. Sigur, am
învățat ceva. Dar învățat‐am că
și toți te ajută cel mai mult cu
sfaturi. Sfaturi pe care TU poți
să le adaptezi la situația, con‐
dițiile, cultura TA. Vorba
românului: Da, Dumnezeu te
ajută, dar în traistă nu‐ți pune.
Deci, descurcă‐te, Ioane, și
învață. Din cărți, din viață, din
vizite, de la prieteni, dar și de
la critici. Mai ales de la ei, că
aceștia sunt cei mai buni câini
de pază. Vom da în fiecare
număr imagini și consemnări
scrise ale primarului. Vor fi
surprize și astăzi sunt valabile.
Fondul problemelor vieții nu
s‐a schimbat.
Acest text a fost scris și
publicat în anul 2012. Am
convingerea că nu a fost scris
degeaba. Este valabil și astăzi,
dar am și învățat, fie și numai
să nu stau cu mâna la cerșit. Să
pun umărul și mâna singur.

Pământul, pământul nostru strămoşesc...
El, pământul pe care trăim de
veacuri ne‐a fost prieten. Ne‐a hră‐
nit... după cum l‐am lucrat. Ne‐a
ascuns în codrii săi de duşmani.
Ne‐a fost camarad de arme. Cu
văile sale, munţii săi, apele, câm‐
purile şi toate fiarele trăitoare pe
aceste meleaguri, fie ele sălbatice
sau domestice. Toate au înţeles
cine le este prieten şi cine duşman.
Aşa cum Eminescu spunea în
Scrisoarea III‐a în dialogul de pe
câmpul de luptă dintre, Mircea cel
Bătrân şi sultanul turcilor Baiazid:
Tot ce mişcă‐n ţara asta / mi‐e prieten
numai mie, / Iară ţie duşman ţi‐este.
Duşmănit vei fi de toate...
Dumnezeu ne‐a ocrotit. Pă‐
mântul ne‐a fost prieten. Românii
au luptat eroic. Astăzi, turci‐s
departe şi noi liberi. Da‘ mai fost‐
au şi alţii nu numai turcii... Faptul
că nu am pierit şi suntem aici (şi fi‐
vom pe veci!) îmi dă dreptul să
afirm cu tărie că acest pământ
iubit de noi ne‐a iubit şi el în egală
măsură. Cu acestea suntem cu toţii
de acord. Toţi românii datorăm
respect pământului strămoşesc.
*****
Mihail Kogălniceanu, într‐un
celebru discurs, spunea cam aşa
(citez din memorie, dacă există
mici scăpări, iertare rog să‐mi
daţi): Poporul, sunt cei mulţi şi nu
tagma jefuitorilor săi. Deci, iată că
poporul român a avut de luptat
din moşi strămoşi şi cu proprii săi
copii. Unii au ajuns o tagmă, o
adunătură care se iubesc pe ei mai
mult decât orice, pentru care con‐
tează numai ei şi averile lor.
Despre aceştia, Eminescu spunea:

Ei fac din noapte ziuă / Şi‐al zilei
ochi închid.
Dacă îmi cereţi să argumentez şi
să nu vă spun poveşti d‘ale lui
Caragiale, Eminescu sau Kogăl‐
niceanu, vă rog priviţi în jur! Să‐
mi spuneţi ce observaţi DUM‐
NEAVOASTRĂ? Ce vedeţi? Nu ce
ni se serveşte pe televizor. Că
acolo este... carnaval. DA, car‐
naval. Ni se serveşte circ. Circ
curat. Asta, în loc de pâine. De
pâine ieftină (când scriu pâine, mă
gândesc la nevoile de zi cu zi, la
cele necesare unui trai decent pen‐
tru popor). Nu pentru tagmă. Că
poporul, de‐atâta circ, ajunge să
introducă în Tatăl Nostru sintag‐
ma: Dă, Doamne ca pâinea noas‐
tră cea de toate zilele să fie îndes‐
tulătoare şi ieftină, după banii pe
care îi avem. Să putem trăi fără să
cădem în ispită (adică să furăm).
*****
Toate ca toate ‐ şi mai bune şi
mai rele ‐ avem şi prieteni, avem şi
duşmani c‐aşai pe pământ. Nici
comuniştii n‐au fost egali, decât în
teoriile lui Marx sau Lenin.
Practica însă... le‐a demonstrat‐o!
Nici fără tagmă nu se poate. Dar
parcă a noastră‐i prea flămândă şi
noi suntem mult prea săraci faţă
de alţii, pentru a nu simţi povara.
Suntem urmaşii lui Adam şi ai
Evei. Supuşi păcatelor.
Dar ce doresc să vă transmit
stimaţi concetăţeni?
După propria‐mi părere (şi o
exprim ca un drept la opinie per‐
sonală şi nimic mai mult), ne
aflăm în situaţia de a ne pierde un
prieten adevărat, loial, scump şi

drag nouă. Acel prieten loial, care
nu ne‐a îmbuibat niciodată, care,
însă, nu ne‐a lăsat să murim de
foame, de sete şi a fost singurul
sprijin în lupta armată.
*****
PĂMÂNTUL
În lupta armată ‐ ne‐a fost spri‐
jin; la greu ‐ nu am răbdat foame
sau sete, dar... Dar în lupta
politică, el, pământul, are prea
puţină putere. Lupta politică este
prea “curvă”. Face legi. Demo‐
cratice legi. Cine are carte, face
legi. Acel ce are carte, are şi parte.
Şi mai trebuie şi putere. Ori, noi
nu am fost superputernici în isto‐
rie. Dar ne‐am descurcat. Greu,
este adevărat, dar am făcut‐o.
Omul, păcătosul om, adună. De
dragul adunatului, el devine
“fiară”. Fără milă faţă de alt om. Şi
ajunge să‐i ia pământul. Pe bani.
Dar pământul?
El nu‐şi poate alege stăpânul.
BANUL ESTE STĂPÂNUL LU‐
MII NOASTRE, El este şi stă‐
pânul pământului.
Numai Dumnezeu este deasu‐
pra. Puterea pământului este mică
în a‐şi alege stăpânul. Şi dacă
atunci când credem că‐l avem de
prieten, şi‐i solicităm sprijinul el
pământul va urma ordinul stăpâ‐
nului. Sigur. Sută‐n sută. Dacă
ordinul stăpânului este să ne tră‐
deze... ne trădează!
Acum avem ocazia SĂ NU
TRĂDĂM PĂMÂNTUL. Prin
vânzare, către străini. Când l‐am
vândut, atunci l‐am și pierdut. L‐
am pierdut ca avere, l‐am pierdut
ca sprijin şi prieten. Personal,
rămân la concluzia că agricultura
rămâne una din speranţele
României.
Cineva spunea că pământul
cumpărat nu va pleca din
România. Adevărat grăia. Dar tot
acel cineva spunea că se teme că
produsele care ni le dă pământul...
pot pleca. Aşa este. Să nu se teamă.
Sigur vor pleca. Dacă prietenul
românului, pământul, este slugă,
ce va fi românul? Mă întreb şi vă
întreb. Zâuaş (muncitor cu ziua)
pe propriul pământ, asta va fi!
Căpşunar în propria ţară, cu
datele problemei puţin schimbate:
nu mai plecăm la muncă în stră‐
inătate, la patroni străini, că vin
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patronii străini la noi!
Concetăţenii mei, nu‐l vindeţi
străinilor! Că vindeţi ce‐avem, ce‐
am avut şi ce vom avea cel mai
scump pentru noi. Învăţaţi‐vă
ccopiii să nu le fie ruşine să
muncească pământul. Spuneţi‐le
că vouă, bunici ai lor (că o gener‐
aţie care a fost forţată să plece la
oraş ‐ şi asta nu ar fi mare bai, dacă
TAGMA JEFUITORILOR lui Ko‐
gălniceanu nu uitau că sunt
români, este blocată la bloc) nu a
fost chiar foarte rău. Şi mai
spuneţi‐le că: agent de vânzări cu
două facultăţi, că vânzător ambu‐
lant de produse de tot felul, stu‐
dent pe banii părinţilor, cu trei
masterate în specialitatea pom‐
poasă: diplomat inginer de studiu
privind efectul razelor de lună asupra
papucilor de gumă sau specialist în
limbi străine în speţă engleza pentru
englezi, sau alte titluri pompoase,
fără nicio aplicaţie practică şi fără
loc de muncă sau câştig sigur, este
pentru ei o perspectivă foarte
neplăcută.
Daţi‐le lor pământul! Faceţi‐i
proprii lor stăpâni. Unindu‐se, vor
avea putere. Putere economică. Ei
sunt instruiţi, dacă se instruiesc
unde trebuie şi nu fug după munci
uşoare şi “vedetism”. Ei pot.
Lăsaţi‐i să poată! Ajutaţi‐i! Îndem‐
naţi‐i să poată! Obligaţi‐i, până
prind gustul şi plăcerea spirituală
şi materială a ceea ce fac! Îndru‐
maţi‐i să facă ceea ce trebuie, nu
ceeea ce este numai spoliere şi
faţadă!
Al Dumneavoastră,
CRIŞAN IOAN,
vremelnic primar al comunei
*****
P.S.: În urmă cu nişte ani, vă
îndemnam să nu vindeţi pămân‐
tul, spunând că el este ca vinul: cu
cât este mai vechi cu atât este mai
valoros. Nu mi‐am schimbat păr‐
erea. Timpul mi‐a dat dreptate.
Astăzi, preţul este dublu. Şi se va
mai dubla odată. Cel puţin. Dar
nu vânzarea‐i soluţia, că banii se
duc uşor. Uniţi‐vă mai mulţi!
Uniţi‐vă pământul! Tineri, studi‐
aţi pragmatic şi ce trebuie, nu
aşteptaţi ca străinii să vă dirijeze
treburile. Nu trădaţi prietenul
pământ. Că atunci şi el vă va
trăda...
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