
CE SE MAI POATE FACE PRIN AGRICULTURĂ? 

 

Moto:  
„Agricultura înseamnă rasism vegetal. Când morala creştină va triumfa, vom uda cu aceeaşi 
pietate şi spinul şi măslinul.” 

Vasile Butulescu 
 

 Am ales acest moto al cunoscutului om de cultură pentru că, parafrazându-l, noi 

românii, dispunem şi am purces la transformarea agriculturii într-o biomasă de spini, în 

timp ce măslinul dispare pe zi ce trece. Cu siguranţă că „morala creştină” nu ne va 

desfigura de durere, aceasta din urmă devenind „o stare naturală” pentru 80-85% din 

români, obişnuiţi cu ea în multitudinea de secole de existenţă a acestei naţii. Nicio 

suferinţă, oricât de mare ar fi, nu va schimba actuala stare de „durere împietrită” şi deci 

liniştită a poporului român.  

În curând vine Paştele cu micile lui bucurii. Isus va muri şi va învia pentru noi, 

pentru ispăşirea păcatelor noastre. Dar oare cum va fi El sărbătorit? O masă imensă de 

oameni va alerga inconştientă pe la biserici şi mănăstiri, dar nu cu gândul la 

transcedentul Isus, Sărbătoritul, fără a avea pe buze o rugăciune sau gând de bine. 

Oamenii, fiii Domnului de pe pământ se vor aduna în găşti, vor dansa cu sticlele în 

mână, perturbând liniştea foarte puţinilor care ar dori să se retragă în rugăciune şi 

pietate în liniştea deplină a momentului de sărbătoare creştină. Tinerii vor alerga ca 

bezmeticii de la biserică la discotecă, acolo unde morala şi lipsa de bună creştere se 

asociază orgiilor şi desfrâului. Isus este astfel ucis a doua oară, iar pioşenia noastră este 

transferată de cel puţin 15-20% din români într-un morman de resturi de oase de miel 

sau curcan, amestecate cu sarmale şi vomă ce vor umple de scârbă gunoierii care ridică 

tomberoane a două zi după sărbători. 

 Şi cum rămâne cu agricultura? Prea bine grăiesc miniştrii noşti atunci când 

rostesc că „avem potenţial”. Am spus deja cu multă vreme în urmă că „AM AVUT 

POTENŢIAL” şi am avut un potenţial bun. Acum nu-l mai avem. L-am pierdut şi pe 

acesta, singurul care ne asigura un anumit avantaj concurenţial în spaţiul european. Da, 

l-am pierdut prin degradare, prin nelucrare, prin arderea humusului, prin distrugerea 

irigaţiei, prin distrugerea formelor organizate de a produce, prin distrugerea voită a 

specialiştilor agronomi şi a cercetătorilor şi încredinţarea pământurilor spre lucrare celor 

mai inculţi membri ai societăţii în zona tehnologiilor agricole. Am distrus grajduri, sedii 
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de ferme, sere, depozite de fructe şi legume, plantaţii de pomi şi vie, milioane de hectare 

de pădure şi perdele de protecţie, sute de mii de hectare de alunecări de teren, milioane 

de hectare de eroziune, peste 5 milioane de hectare blocate de hardpan. Acesta este 

actualul patrimoniu ce determină un ipotetic „POTENŢIAL”. Există un număr mic de 

întreprinderi mari. După modelul mexican, am refăcut marii moşieri şi ne-am realiat 

comunismului în a distruge pătura de mijloc, adică aceea căreia cu mândrie 

Kogălniceanu îi spunea „fiii ţării”.  

Şi dacă România şi-a distrus fiii ţării, fiii p ământului, a dispărut şi o reală 

administrare a pământului. Marile fonduri de investiţii internaţionale care vin în 

România şi administrează în acest moment sute de mii de hectare nu vor investi nici 

măcar un euro în reconstrucţia ecologică a solului şi creşterea fertilităţii. Dimpotrivă, îl 

vor exploata fără milă, până în 10 ani, apoi îl vor abandona, gata deşertificat. Deţin 

destule informaţii în acest sens. 

 Şi ce am mai distrus? „Ce ne-am face fără ţăranii noştri” , spunea un fost 

preşedinte al Austriei la deschiderea Târgului de toamnă de la Ried. Noi, ai noştri 

leaderi şi preşedinţi se întreabă: „Ce Dumnezeu mai facem şi cu nenorociţii ăştia de 

ţărani?” Dacă n-ar fi buni la „vot” cu siguranţă că ar fi distruşi, unul după altul. 

 Şi ce să facă ţăranul pe cele câteva parcele sau pogoane de pământ? Cu ce să le 

lucreze? Ce să mai semene? 

 Toate legile sunt astfel făcute încât el să-şi cedeze pământul fie printr-o vânzare 

derizorie, fie printr-o arendare chinuită şi anonimă. În felul acesta se realizează 

transcendenţa de la Cicero la Băsescu. 

 „Nihil est agricultura milius, nihil utilirius, nihil dulcius, nihil degnus”, adică 

„Nimic nu este mai bun, mai util, mai dulce, nimic nu face pe om mai liber şi mai demn 

decât agricultura”.* Şi ce spune superbul nostru preşedinte, ca şi miniştrii lui de la 

Finanţe? „Agricultura este o ramură nerentabilă” . Ei, ce ziceţi? Aceşti oameni n-au 

trăit o clipă cu picioarele înfipte în pământul ţării. N-au fost ţărani nici ei, nici generaţii 

întregi dinaintea lor. Oare ce-au făcut aceşti oameni, aceşti păgâni ai neamului cu 

propriul lor suflet, cu legea şi morala sfântă a fiilor pământului românesc? 

                                           
* Coriolan Păunescu, Universitatea Danubium, Galaţi. Miscelliana Cumunicatio. Comentariu la cartea “Agricultura în 
proverbe şi cugetări”, N. Vasilescu, Editura Vasiliana, 2008. 
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 Au dezmoştenit „fiii pământului românesc” şi au vândut pe nimic pământurile ca 

şi alte „valori naţionale” ale solurilor, ale subsolurilor unor venetici denumiţi investitori, 

conducătorii ţării luându-şi prea frumoasele şi prea cuvenitele spăgi. Aşa s-a pustiit 

agricultura României. De Paşte ei, cei ce pot, se vor adăposti în spatele maldărelor de 

bunătăţi cumpărate direct din străinătate sau de la supermarketurile exclusiv cu capital 

străin şi cu produse alimentare la fel de străine. În zadar sunt mimate unele acţiuni ale 

Uniunii Europene în a ne finanţa câte ceva. Nu suntem în măsură să facem proiecte, iar 

obedienţa oficialilor UE a fost epuizată, după ce ne-au pus patalamaua de 

„incompetenţi” în materie. Suntem însă specializaţi în „şpăgi”. Şi în restricţii, adică 

„poli ţii”. Suntem cei mai distinşi „ şpăgari” ai Europei şi avem cele mai multe poliţii din 

lume.  Toate îndreptate împotriva „fiilor pământului”.  

Îmi aduc aminte până mor de acţiunea Gărzii de Mediu de la Călăraşi care îmi 

face un control, îl găseşte în regulă, după care se retrage în birou şi împreună cu „şefu’”, 

băiat subţire, devotat partidului şi fiul unei mămici bine sus-pusă, confecţionează prin 

fals un alt proces-verbal, luându-şi ca martor propria femeie de serviciu şi încercând să 

încaseze necuvenit 10.000 ron. Noroc că mai avem şi justiţie.  

 Îi întreb însă pe actorii acestui circ (mai ales pe actriţe): Nu vă pică, doamnelor 

comisare şi inspectoare, obrazul de ruşine? Nu. Pentru că aşa cum singure aţi declarat, 

vă place. Vă place delaţiunea, slugărnicia partinică, agresiunea, şi aveţi o dorinţă 

morbidă, de putregai, impotriva celor care „îşi fac bine treaba”. În curăţirea mediului ar 

trebui să începeţi cu dumneavoastră şi să vă aruncaţi singure la groapa de gunoi 

neecologizată a urbei în care lucraţi. 

 Asemenea exemple am foarte multe. Şpaga fie în formă legală (abuzul), fie 

ilegală (darul) funcţionează peste tot, la toate instituţiile statului, iar în ultimul timp cu 

deosebire la ANAF. Dar despre ei vom vorbi cu altă ocazie. 

 Ce pot cultiva ţăranii, atâţia câţi mai există? Pâi, în afară de câteva roşii şi 

cucuruzul pentru îngrăşarea porcului de Crăciun mai nimic. Şi totuşi, cândva ţăranii 

trăiau bine. Mai ales în zonele de dealuri şi de munte, creşteau vaci, boi de îngrăşat, 

porci şi păsări. Predau produsele reprezentantului comercial al băncii Albina, luau banii 

şi reluau producţia, fiecare după priceperea lui. Acum nu mai au voie, pentru că, vezi 

Doamne, nu îndeplinesc standardele Uniunii Europene. Cu vădită ură împotriva 

ţăranilor păziţi de inspectorii Agenţiei Sanitar-Veterinare producţia acestora este 
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sistematic distrusă. Înainte de război, şi chiar mult după aceea, cuconetul de la oraş 

primea laptele, brânza, ouăle şi smântâna, ba chiar şi o găină grasă de supă, direct de la 

ţăran. Oamenii mâncau natural, erau nestresaţi, munceau liniştiţi, nehăituiţi de zecile de 

poliţii şi funcţionari mârlani. Acum cuconetul îşi ia căruciorul de la supermarket, îl 

umple cu alimente de cea mai proastă calitate venite din toate colţurile lumii, îmbâcsite 

cu conservanţi şi corectori sintetici de gust, după care năvălesc în spitalele aseptice şi 

îmbâcsite de lipsuri, pentru a nu muri în casele lor. Este însă o moarte „civilizată”, 

venită din „lumea bună”. Am învăţat că orice aliment care parcurge mai mult de 1200 

km şi nu este livrat în bucătărie în maximum 3 - 4 zile de la recoltarea sau procesarea lui 

îşi pierde 70% din însuşirile lui alimentare, care, conform legii compensaţiei sunt 

înlocuite cu toxine. Fireşte că nimeni nu ne spune acest lucru. Şi dacă câţiva specialişti 

ne spun, ce putem face noi? Trebuie să mâncăm ce ni se oferă, nu ce dorim şi am putea.  

Dar oare numai ei sunt de vină? Câţi din nou nu înjurăm ţăranii în piaţă atunci 

când puţinii bani pe care-i avem nu ne ajung pentru ouă proaspete şi zarzavaturi culese 

cu noaptea în cap? Oare câţi din noi apreciem munca acestor semeni ai noştri? 

 În unele pieţe ale Bucureştiului, în baze unei ordonanţe cretine a guvernului, cu 

nr. 44/2008, ţăranul, chiar dacă are 20 de fire de roşii este obligat să se înscrie la 

Registrul Comerţului. Imbecilism pe faţă - pentru a-i scoate din pieţe şi a face loc 

samsarilor puterii, care imediat dublează preţurile pentru a putea plăti şpăgile celor din 

frunte. Administraţia pieţelor ar putea reglementa cu delicateţe şi inteligenţă problema 

fiscalizării acestor amărîţi, obligaţi să-şi vândă salata şi ceapa pe furiş la colţ de stradă. 

Situaţia este identică cu cea din vremea lui Ceauşescu când miliţia îţi călca cu 

motocicleta produsele dacă te prindea pe DN1. Cel puţin ei aveau senzaţia că vor să 

trimită ţăranii în pieţe. Urâte vremuri şi urâţi oameni ne conduc, dacă îşi propun să 

impoziteze supravieţuirea „fiilor ţării” pentru a-i distruge complet. 

 În fine, închei acest material cu amintiri frumoase despre bunica mea care ne 

alimenta şi ne însănătoşea cu seminţe de cânepă românească. Această sămânţă are 

calităţi alimentare şi curative extraordinare, ajutându-ne să ne menţinem imunitatea prin 

acel minunat raport dintre Omega-6 şi Omega-3 (3:1), ne creştea imunitatea, nu răceam 

niciodată, nu aveam probleme cu stomacul, nici cu neuronii. Bunica la cei 80 de ani ai 

săi ne-a crescut mari cu cânepă şi mămăligă. Cânepa înlocuia şi proteina animală, căci 

soia nu creştea şi nu era cunoscută pe la noi. 



 5 

 Închipuiţi-vă că bunica mea ar trăi azi şi ar fi cultivat cânepă pentru seminţe şi 

fibre. La cei 80 de ani ai ei, vreun sergent de 20 de ani sclerozat deja şi beţiv ar fi 

arestat-o pentru trafic de droguri. El nu ştie, nemernicul, că buna noastră cânepă 

românească, cultivată altă dată pe multe zeci de mii de hectare nu conţine decât 0,2% 

THC (tetra-hidro-cannabină), aşa-zisul drog din câmpia indiană (1%). 

 Încă o interdicţie, încă o lovitură sub centură dată ţăranului şi o nişe în minus în 

capacitatea lui de supravieţuire. 

 Dacă preţurile mari obţinute pe grâu, rapiţă şi floarea-soarelui îi ajută pe marii 

moşieri de azi cu mii şi mii de hectare să supravieţuiască, unii dintre ei au devenit 

adevărate hiene, încercând prin concurenţă neloială să-şi distrugă conaţionalii. Un gen 

de haiducism modern cu sprijin politic şi bani mulţi din alcool şi evaziune, care au luat 

drumul uzual al marilor şpăgi încearcă să cucerească ce mai e din agricultură. Aşa că 

agricultura a devenit spinul economiei, în lipsa moralei creştine şi a respectării legilor 

de către însăşi stăpânire. Măslinul nu va înflori niciodată, iar fiii ţării vor dispărea în 

curând definitiv din istoria ţării. Să vedem cui va aduce fericirea alimentaţia de 

supermarket. 
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