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Aici, la noi, pământul este viu.... 
Angela Faina1 

 
Din cele mai îndepărtate  veacuri, când ciobanul dac, sprijinit în lancea lui cea aspră  își păzea 

hotarul  și până  în ziua de azi, când oșteanul veghează  cu ochi de șoim la granițele ROMÂNIEI  
ÎNTREGITE, ACESTE  PAMÂNTURI  AU  FOST  ȘI  SUNT  TEZAURUL NOSTRU : un tezaur prețios, unic și 
viu, animat de munți bărbați, ape vioaie, cristaline, câmpii duioase și mănoase, încinse la mijloc cu brâul 
carpatin. Toate aceste plaiuri NE  VORBESC  PE  LIMBA NOASTRĂ. 

Din vremuri  bătrâne,  AICI  a pulsat viața strămoșilor nostri, AICI s-a frământat pâinea neamului, 
AICI s-a doinit, aici au rămas adăpostite sub glia caldă, oasele străbunilor, AICI s-a prefăcut pământul  
Roșiei Montane  în minunate brățări și podoabe dacice. 

AICI , LA NOI, stă încremenită în timp și piatră, cetatea Albei- Iulii;  pe vremuri dacice numită 
Tharmis, mai apoi, luând nume de legendă  traiană și de voievod  transilvan. Ea este  cea care a trăit ziua 
triumfală a sosirii lui Mihai, dezrobitorul  și unificatorul sufletelor de români. Crima odioasă ce s-a 
săvârșit mai târziu pe Câmpia Turzii, cu vicleșug și mare cruzime de către dușmanii lui Mihai, va fi 
răzbunată pe Câmpia Libertății, cea mărturisitoare a atâtor momente de glorie și înălțare. 

AICI , LA NOI, la Albac , Horia , Cloșca și Crișan au sfidat necruțătorii nemeși, chemând la luptă 
moții  Apusenilor și tot aici, Iancu, ‘’Craiul moților și al munților”, devenit  generalul  ”Legiunii Auraria  
Gaemina ‘’, își arăta amenințător lancea și ridica sabia dreptății in fața cruzilor honvezi unguri. 

AICI , LA NOI, la Abrud, Câmpeni și Vidra, el, Iancu, cere cu glas aprins, drepturi și libertate pentru 
moții săi și înfrânge cu vitejie și ascuțimea minții, forțele  viclene și trufașe, maghiare.         Tot AICI, pe 
aceste plaiuri mioritice cântate de poet, se află lângă Blaj,  Câmpia Libertății, cea care a auzit la 1848, 
înălțându-se către cer, cântul  tunat  din mii de piepturi de români: „Noi vrem să ne unim cu Țara!  ‘’ și a 
văzut  privirile lor ascuțite,  fulgerate  de suferința iobăgiei. 

Mai apoi, la Jiu, Oituz și Mărășești, acest pământ viu, al nostru, a auzit în viforul luptelor, strigătul 
de atac al ostașilor  noștri,  pe un ton  puternic  și hotărât: „Pe  aici, nu se trece!”, iar glia caldă, a primit 
mângâind cu blândețe la sânul ei, osemintele trupurilor frumoase și sângele tânăr al eroilor neamului. 

AICI, LA NOI,  ca nicăieri, legiuni de mucenici din toate oștile reunite și reînviate ale trecutului, au 
stat mereu  împreună, sub arme și steag. LA NOI, AICI,din aceste pământuri  vii,  morții și martirii 
neamului s-au sculat și au luptat umăr la umăr, gând la gând, cu frații de pe câmpurile de bătaie. 

Duhul lui Iancu a fost mereu AICI, prezent printre noi,  venind să îmbărbăteze acolo unde era 
numai plângere și să lumineze în întuneric, gânduri poticnite. Iar când nu mai era speranță , sosea   
degrabă  să înalțe brațul său  armat, arătând calea dreptei  mântuiri. 
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Tot LA NOI, la Alba-Iulia,  s-a săvârșit  MAREA EPOPEE A  NEAMULUI, când românii adunați din 
munți și văi, sub același steag tricolor, cu adâncă simțire, au strigat din nou, cu toții, hotărât, să se audă 
hăt departe: „TRĂIASCĂ  ROMÂNIA  MARE  !! ‘’ 

AICI, clipele trăite au fost de extaz și exaltare, strălucire și grandoare  ! 
AICI s-a săvârșit minunea,  în „clipa astrală a românilor” : 
DEPLINA  LIBERTATE,   ÎN UNITATE  CU TOȚI  FRAȚII DE SÂNGE DE PE PĂMÂNTURILE  VII,  ALE 

NEAMULUI.   
Apoteoza  Unirii  ! 
Dar minunea nu s-a produs fără dureri, fără lacrimi și vărsare de sânge, fără plângere și disperare.  
Am  plătit-o scump, dar a meritat din plin !  
AICI, LA NOI, in cetatea Albei -Iulii, s-a  pășit ferm  hotărât pe calea mântuirii neamului. 
Astfel, AICI, la 1 Decembrie 1918, s-a  scris  pagina de glorie, cea mai frumoasă și mai luminoasă 

din istoria noastră, având  lângă noi, spiritele trezite la viață ale înaintașilor, ieșite din pământul viu, la 
ceas de măreție, ca să ciocnim împreună  cupa  victoriei . 

Pentru acest pământ mamele și-au trimis fiii la războaie, pentru el s-a vărsat sânge tânăr. Astfel, 
prin grea suferință,  am reușit să ne păstrăm pământul  viu, tezaurul nostru  unic, cald,  unde ne dorm 
martirii și eroii. 

Marele  Ștefan cel  Sfânt ne îndeamnă  din mormânt ca să-l păstrăm în continuare, veghindu-l  
pentru copiii  copiilor noștri. 

Să de D-zeu ca pe pagina de mâine a istoriei să se înscrie tot cu litere luminoase, un alt capitol ,de 
data asta cel al păcii și al colaborării între nații. Cheia unui viitor strălucit pentru  copiii noștri o găsim în 
cartea faptelor  trecutelor vremi, în spusele înțelepților noștri părinți de neam, figuri luminoase și  
sfătuitori de bine. 

Lumina înțelepciunii lor, să ne călăuzească gândurile, idealurile și faptele  ! 
Așa să ne ajute D-zeu ! 
„ A noastră este țara ,  
O moștenim deplin, 
Va trebui, întreagă, 
ăm celor ce vin  ! 
La cei născuți și astăzi 
Și mâine și poimâine  !  ‘’  
                                                              TRĂIASCĂ   ROMÂNIA  ! 
                                                              TRĂIASCĂ   TRICOLORUL  ! 

PașteFericit! 


