
 
 
  

Nu vindeţi pământul ţării 

                                      Virgil Ciucă 
  
Nu vindeţi pământul ţării la o lume căpcăună 
Nu mai vindeţi, nu mai vindeti iarăşi ţarina străbună! 
Nu ne vindeţi orizontul, nu vindeţi ape din râu 
Nu ne vindeţi codrul verde, nici lanurile de grâu 
  
Nu vindeţi livezi şi sate nici la regi, nici la nebuni 
Nu vindeti văi şi fâneţe stolurilor de tăuni! 
Nu ne vindeţi, nu ne vindeţi, generali şi amirali, 
C-aţi distrus armata ţării, eu v-acuz drept criminali 
  
Nu ne vindeţi, nu ne vindeţi, nici ogorul nici mormântul, 
Trădătorilor de ţară, nu v-ar mai răbda pamântul! 
Nu ne vindeţi, nu ne vindeţi, istoria şi trecutul 
Trădătorilor de ţară, ne-aţi înstrăinat avutul 
  
Nu ne vindeţi, nu ne vindeţi, senatori, la venetici 
Din apărători de ţară ne-aţi devenit inamici 
Nu vindeţi aurul ţării la negustori şi zevzeci 
Nu ne vindeţi, nu ne vindeţi, eu v-am condamnat pe veci 
  
                                    * 
Nu ne vinde, nu ne vinde, parlamentar impostor 
Ai trădat o naţiune şi-ţi baţi joc de un popor 
Ne-ai vândut averea ţării clanurilor din Apus 
Joci mereu o carte dublă, când diavol când cel sus pus! 
  
                                                Virgil Ciucă,New York, 2 noembrie 2013 
                                                din volumul "Executia" in curs de aparitie 
  
  

Omagiu dacologiei 

  
Sprijiniţi dacologia şi emulii ei destoinici 

Care cată adevărul în hrisoave şi în cronici 

Despre dacii care pus-au omenirii temelia 

Când nu existau popoare care să-şi cunoască glia! 

  

Nu vă temeţi să cunoaşteţi cine şi de când am fost 

Numai cunoscând trecutul putem da vieţii un rost. 

“Nu suntem urmaşii Romei” căci am fost şi suntem daci 



Noi avem în vine sânge din strămoşii noştri traci. 

  

Noi suntem născuţi odată cu pământul nemuririi 

Şi ne-am războit prin veacuri cu tâlharii şi vampirii 

S-apărăm pământul sacru ca si legile nescrise 

De hoarde năvălitoare cu legile interzise! 

  

Sprijiniţi dacologia şi slujbaşii ei destoinici 

Care cunosc adevărul din hrisoave şi din cronici 

Invitând “mai marii ţării” să nu ne vândă trecutul 

Şi să-şi caute simbria unde-a-nţărcat iapa mutul. 

                                    * 

Sprijiniţi dacologia şi-ai ei cărturari destoinici 

Căci la cârma României o armată de nevolnici 

Cu origini dubioase, bolşevici străini de glie 

Ne-au trădat transformând ţara într-o biată colonie 

  

Reveniţi la Kogaion, fii de daci plecaţi prin lume 

Când duşmanii României vor să pierim fără nume 

Să ne înrolăm sub arme, să se înfioare zarea 

Să salvăm ce ne-aparţine; munţi, câmpiile şi marea. 
  

                                                   Virgil Ciuca  

                                                New York, Decembrie 

2013                                                Din volumul "Executia" in curs de aparitie 

  
 


