
 AŞADAR, DE CE NU SE FACE REÎNTREGIREA? 
 

13. Pentru că, pe cele două maluri ale Prutului se savurează în continuare „podurile de 

flori“ (!), care reprezintă, în fond, poduri prosovietice şi, deci, antiunioniste! [1]        

(Nicolae Lupan, DIN COAPSA DACIEI ŞI-A ROMEI ,Pro Basarabia şi Bucovina 
Paris, Editura „Criterion“ Bucureşti, 2007,p. 252) 
[ 1 ] Victor Crăciun a lansat  o chemare pentru un  Pod de flori în 1991, dar  acţiunea a 

eşuat lamentabil.  După ce a fost anexat Podul de flori-1990-de către casnicii Moscovei, 

avîndu-l în faţă, la vedere, pe Victor Crăciun,  cuvintele lui Nicolae Lupan „poduri 

prosovietice şi deci, antiunioniste” exprimă adevărul ( Gheorghe Gavrilă Copil: Cititorii 

care doresc să documenteze sunt invitatţi să citescă Cine s-a opus în 1990 
Reîntregirii României?- Noi dacii nr. 19). 

 

 
ROMÂNI PLINI DE DEMNITATE ROMÂNEASCĂ 

 
  CAROL I: „Nu există Român de la Domn până la ultimul cetăţean, care să nu 

deplângă deslipirea unei părţi din pământul strămoşesc.“ 

 

  MIHAI EMINESCU: „Oricât de mulţi oameni răi s-ar găsi în această ţară, nu se 

găseşte nici unul care ar cuteza să puie numele său sub o învoială prin care am fi lipsiţi de o 

parte din vatra strămoşilor noştri.“ 

 

  IOAN RAŢIU: „Existenţa unui popor nu se discută, domnilor, ea se afirmă.“  

 

  REGELE FERDINAND I: „În aceste momente solemne şi înălţătoare pentru 

Patria de aci înainte comună, Vă trimit la toţi cetăţenii din România de peste Prut regescul 

Meu salut, înconjurându-vă cu aceeaşi inimoasă şi caldă iubire părintească.“ 

 

  OCTAVIAN GOGA: „Basarabia, ca şi Ardealul şi Bucovina, nu este un pământ 

de cucerire, hărăzit nouă prin verdictul vreunui tribunal internaţional sau prin recunoaşterea 

celui învins, ci repararea unei ruşinoase nedreptăţi istorice.“ 

                                                                  (Nicolae Lupan, op. cit. p. 259) 

 



  ŞTEFAN CEL MARE: „Dacă duşmanul vostru ar cere legăminte ruşinoase de la 

voi, atunci mai bine muriţi prin sabia lui decât să fiţi privitori împilării şi ticăloşiei ţării 

voastre.“ 

 

 ION ANTONESCU: „Raclele strămoşilor, crucile martirilor şi drepturile copiilor 

noştri ne poruncesc să ne scrim cu propriul nostru sânge dreptul la onoare, spălând cu 

acelaşi sânge pagina nedreaptă scrisă în istoria noastră nu de Neamul Românescu 

însuşi, ci de trădătorii lui. 

 ...Drumul nostru este cinstea; puterea noastră este munca; arma noastră este 

jertfa; casa noastră este credinţa; aurul nostru este Patria!...“ 

 

 

 
 

 

 


