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Plânge poporul 
Col.r. Dr. Constantin MOȘINCAT 

.Munții noști aur poartă, Noi cerșim din poartă'n poartă!" 
 

Sub acest titlu Tiberiu, glas al tinerei generații, scria în nr. 21/21 decembrie 1928 din Apărarea 

Națională, oficiosul săptămânal al Ligii apărării naționale creștine, în pagina întîi, despre bogățiile țării și soarta 

„cerșetorilor români invalizi” care la umbra codrilor nu aveau cu ce-și alina suferințele, dobândite în urmă cu 10 

ani în „măcelul trupului sfârtecat și ciuruit de schije și obuze dușmane” în Marele Război pentru unitatea 

românilor. Și asta pentru că, deși prin legea agrară pădurile trebuia să fie ale lor, nici la acea dată nu au intrat, 

cei mai mulți, în posesia lor(Vezi apărarea făcută de Amos Frâncu în procesul moților pentru păduri). 

Lanurile îmbelșugate și pline de rod, în pământul „îngrășat cu moaștele strămoșilor martiri” se 

produceau cereale pentru export, aducător de aur bogaților, în timp ce mulțimea cerșește și moare de foame. 

Văduvele celor ce s-au jertfit stigă de geaba. Glasul lor duios nu-i auzit de îmbuibații zilei. Glasul lor se izbește 

de porțile zăvorâte ale celor ce petrec cu șampanie și friptane scumpe. 

Mila parcă a fost luată de Dumnezeu. Potentații zilei sunt preocupați numai de câștigul lor, în hambarele 

lor nu e „bob pentru săraci”. Afară e „frig și se apropie sărbătorile”, iar ușile lor sunt închise colindătorilor care 

cu chip senin „aduc pacea și milostenia bunilor creștini”. La ei e cald și bine, afară se zriburesc săracii.  

Bogățiile țării nenumărate sunt burdușite, de ele se bucură numai cei cu pungile groase, care au fugit de 

la datorie și au ajuns la masa bogaților, la care invalizii nu au scaun. „La masa bogaților stau numai străinii și 

paraziții lui Iuda!”, în timp ce onorurile se dau numai celor ce vin în oaspeție pe aici, ca „străini civilizați”, căci 

doar ei sund demni de a conduce destinele României. Răzvrătiții sunt puși „în cămașă de forță și zăbreliți”, iar 

cei care se „gudură” ajung la „ciolanele aruncate”. 

Festivale, serbări, serate,spectacole și banchete abundă, dar la ele participă doar cei cu punga plină, cei 

cu „blazoane și demnități, cei cu galoane de aur…, cei obișnuiți să țină discursuri” numai pentru urechile și 

burțile bogaților. Până și teatrele au repertorii plicticoase, nu că nu ne-ar interesa străinii, care dacă se joacă au 

sălile goale. Profunzimea filozofiei lui Shachespeare, Goethe, Schiler, Hugo nu e prea înțeleasă, gustate fiind 

„glumițele de la Cărăbușul” lui Tănase de „cocotele ce aplaudă frenetic scene imorale” și de „cavalerii 

ciocanului. 

Sărăcia și foame ofilesc vlăstarele națiunii 

Cei care s-au zbătut și crezut că odată atins idealul național sunt profund dezamăgiți de faptul că „eroii 

de la Mărășești” au ajuns cerșetori. Marii muțilați și invalizi fac grosul plutonului de săraci. Drepturile lor sunt 

mereu amânate. Autorul își sfârșește articolul într-o notă optimistă, prevăzând ziua când „poporul fericit și 

mulțumit va munci pentru țara puternică și mare care va fi România I”. Șă dea Dumnezeu, cât mai curând căci 

„plânge poporul”! 

Dacă partea de prezentare ar lipsi din text, cititorul ar avea un tablou sumbru al zilelor pe care le trăim, 

evident într-oa altă dimensiune și cu o altă intensitate și problematică, dar la fel de valabileă: plânge poporul! Ei 

și? Cui îi mai pasă de  popor?! Suntem în UE și NATO acolo se decid marile probleme. Sau ce vrea cineva să 

ne întoarcem la: ruși sau la turci? (Doamne ferește!). Chestiune e că nimic nu se mai poate spune cări vocea 

„oficială” e cea care știe, care are preocuparea, și mai ales soluția: alinierea! 

Orice părere contrară e asaltată de marii atotștiutori, de propagandiștii soluțiilor care ne fac bine. Așa ne-

au băgat în case, degeaba, să privim de la geam defilarea în voie a câinilor în lesă, ori/și a „damelor flocoase și 

rujate”, însoțite de „lezbienele”, păzite de jandarmi să nu cumva să se tulbure defilarea adunăturilor și 

scursurilor venite din draga noastră Europă ocidentală să predea românilor „civilizația trans-sexuală”. Halal! 


