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1€ 4.6599 lei
1$ 4.1194 lei
1chf 4.1203 lei

Bitcoin BTC
$ 3.738 

Ripple XRP
      $ 0,3471 
Ethereum ETH
 $ 105,57
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Răzvan Ioan BoanchIş

O mOșteniRe 
apROape pieRdută. 

pământul 
ROmâneSc

E timpul trecerii de la două la trei cifre 
în istoria modernă a acestui pământ pe 
care noi îl numim România. Greșit ar fi să 
marșăm la aceste abordări superficiale. 
Pietrele de hotar sunt rezultatul unor con-
jucturi politice și economice. Despre care, 
din nefericire, noi și copiii noștri am 
învățat din cărțile scrise de exponenții pu-
terii vremelnice. Istoria acestui pământ 
iubit de Creator merge mult mai departe 
în trecut. Iubirea Creatorului nu se con-
cretizează prin confort și protecție. Dim-
potrivă, așa cum dragostea părintelui iu-
bitor se regăsește în încercări dirijate spre 
educația pentru supraviețuire a copilului 
mult iubit, așa și Tatăl Ceresc ne-a dăruit 
încercări care să ne facă demni de 
moștenirea pe care ne-a rezervat-o. Con-
turul peștelui, simbol al creștinismului de 
început cu care asociem hotarele moder-
ne ale pământului care ne-a hrănit, creș-
terea și devenirea eu cred că este doar am-
prenta profundei relații pe care de mii de 
ani pământul acesta îl are cu Universul. 
Este un limbaj pe care nu îl înveți la școală. 
Îl înveți bătând la pas crestele munților. 
De la Valea Vinului sub vârfurile Ineu și 
Rodnei, coborând prin Ceahlău, popo-
sind în Țara Luanei spre Penteleu reluând 
urcușul spre Vârful Ascuțit, târându-te pe 
Lanțuri din Plaiul Foii. Cu un respiro la 
Bran, urcând pe Valea Porții și Drumul 
Grănicerilor, hotar de conjunctură, spre 
Babele și Omul. Coborând într-o noapte 
cu lună plină pe Mălăiești la vale. Urcând 
prin Berevoiești spre maiestoasele creste 
ale Făgărașului, până la Turnu. 72 de km 
în care vorbești cu Dumnezeu în fiecare 

clipă, punte între mii de ani. Cobori în 
Valea Jiului pe urmele inițiaților de la Lai-
nici și urci spre izvoarele neamului de la 
Sarmiszgetusa. Cu setea nepotolită de 
frumos urci în Parâng și cobori spre Her-
culane cu povești mai noi despre 
convergențe ale civilizațiilor care au adău-
gat crâmpee de lumină pământului pe ca-
re vrei să îl asculți. La sud dincolo de Du-
năre, pe Valea Timocului ecoul pământu-
lui vorbește într-o limbă cunoscută. Un 
popas la Parta, lungit pe pământul care 
din când în când face fosforul să ardă pre-
cum ultimii licurici ai copilăriei, ești pur-
tat într-o lume despre care occidentul ci-
vilizat nu vrea să vorbească. Pământul în-
să are memoria lui. Nu te lasă să uiți dacă 
ai înțelepciunea să îl asculți. Și mergi mai 
departe pe urmele rădăcinilor care îți vor-
besc. De la Vârfuri spre Brad și Roșia 
Montană. În Țara Moților care știu cel 
mai bine să iubească pământul. Urci spre 
nord lăsând lacrimile să se usuce pe obraji 
când treci prin Gherla unde încă vibrează 
durerea acelora care au plătit din prea 
multă dragoste de acest pământ. Ajungi 
în Maramureș, oaza de spirit pur româ-
nesc și urci pe culme la Ignis de unde ho-
tarul spre Transnistria nu mai are putere 
să împiedice ecourile vocii pământului 
românesc. Sighetul păstrează vie vorba 
străbunilor. Pentru că prin sacrificiul uno-
ra dintre noi pământul își păstrează pute-
rea de a ne vorbi. De a ne povesti despre 
moștenirea de mii de ani pentru care 
TREBUIE să plătim, oricâte taxe ne im-
pune lumea nouă. Din cercul magic al 
munților se revarsă energia care ne poate 
face mai puternici. Aceiași energie care ne 
poate mătura dacă suntem slabi și surzi la 
vocea pământului. Pământul nu ne cere 
efuziuni sentimentale, tăieri de pangllici 
tricolore sau îmbrăcarea cu straie de săr-
bătoare. Ne cere pur și simplu acel tip de 
dragoste pe care un bărbat îl cere mândrei 
lui  atunci când o aduce în fața preotului 
care să-i unească în fața Domnului pentru 
a repeta drumul primilor oameni. Dincolo 
de Dunăre, în Dobrogea, în munții vechi ai 
Măcinului, la Celic Dere, Cocoș sau Saon, 
pământul spune povești de suflet. Marea 
Neagră îmbrățișează Dunărea și ne dă o 
lecție de iubire. Nu există cuvinte omenești 
care să descrie revelația pe care o poți avea 
atunci când răstignit pe PĂMÂNTUL 
TĂU, vorbind limba lui, descifrând meta-
forele, înțelegi rolul tău în această orches-
tră care cântă cea mai minunată odă. Oda 
României Mari. Oamenii mici sau mari, se 
nasc și mor. Pământul moștenit și nerisipit 
rămâne să vegheze mormintele acelora ca-
re l-au iubit NECONDIȚIONAT. La multe 
mii de ani ROMÂNIA! n

Personajul zilei, fără doar și poate, a fost Călin 
Popescu Tăriceanu. Nu mă refer la reacția lui viru-
lentă, dar întemeiată, în fața presei, pe tema amnis-
tiei. Nici la refuzul categoric de a onora invitația lui 
Klaus Iohannis la recepția de la Cotroceni, cu oca-
zia Zilei Naționale. Nici la discuțiile lămuritoare cu 
reprezentanții UE, cărora le-a demonstrat, negru 
pe alb, cât de alandala a fost întocmit raportul 
MCV. Și nici la punerea la punct a aceluiași Ioha-
nnis, pe care îl acuză că blochează activitatea gu-
vernamentală prin amânarea numirii noilor dem-
nitari în guvern. 

Suntem în capitalism, există potențial de afa-
ceri peste tot.

Eu stau lângă un bloc din ăsta nou, cu gea-
muri mai verzi decât caii de pe pereți, unde sala-
horesc corporatiștii ca să-și plătească ratele la 
sfânta bancă. La zece metri de building, deja ce-
lebra alimentară multinațională. Corporatiștii 
plătesc cu cardul și dacă își cumpără un iaurt. 
Sunt updatați, sunt dați naibii, sunt ca norvegie-
nii sau suedezii, care vor renunța curând la banii 
cash, iar noi avem numai de învățat de la ei. În 
felul ăsta vom combate corupția, măi, tovarăși! 
Decreștinarea, neosocialismul corporatist și pe-
dofilia sunt bune, corupția era problema. Și cum 
povesteam, corporatiștii - cu cardul la iaurt sau 
la merdenele. Ieri, un astfel de updatat s-a pre-
zentat la casă cu un plic, un singur plic de bicar-
bonat. Probabil îl ardeau mațele. 80 de bani pli-
cul. 80 de bani. 
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