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 Mi-aș dori ca citiorii, oricare ar fi ei, să răspundă obiectiv la această 

întrebare: Cine sunt asasinii Europei? Luând ca reper întrebările de mai jos ele 

pot continua sub o altă formă în funcție de educația și religia fiecăruia. 

Deci, cine sunt asasinii Europei? 

Islamiștii fundamentaliști care în numele lui Mahomed săvârșesc crime sau 

atentate pentru a răspândi religia lor monoteistă? 

      Creștinii europeni care în numele lui Hristos fac crime sociale 

motivând drepturile fundamentale ale omului? 

Evreii fanatici care în numele “legii mozaice” au învățat pe europeni 

să trăiască frumos? 

Europenii care sub pretextul globalizării îngăduie o educație mediocră și ostilă 

oricărei civilizații? 

     Alte religii sau europenii care nu mai au nimic sacru din ce au lăsat 

moștenire apostolii Lui Hristos? 

    Prin urmare, cine se fac vinovați de situația lamentabilă (economică, socială, 

politică și religioasă) a Europei decât nu cei care au trăit aici? 

     Mi-aș îngădui să vă dau un indiciu tranșant sub forma a două analize: 

ori&ori. Este concluzia la care am ajuns personal, pentru care aș vrea să nu vă 

grăbiți a mă judeca… 

     Ori Europa nu mai e demult creștină și sub pretextul “drepturilor 

omului” promovează alte culturi și civilizații mondiale…ori creștinii (dacă se 

mai declară așa) Europei sunt complicii acestorfundamentaliști care nu fac 

altceva decât datoria față cultura și religia în care s-au născut! 

 

I.D. Constantinescu-Motru 
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Ne-ați furat până și “Amin-ul” 

 

de: Alexandru Florian Săraru. 

 

Vă credeți mari stăpâni, cu aur chiar și-n gură 

Noi nu avem de-o vreme nici seri, nici dimineți 

Suntem egali cu toții, voi viermi fără măsură 

Sau noi trăim o viață, iar voi vreo zece vieți? 

Nemuritori vă credeți, dar , moartea nu v-așteaptă 

Ne ia pe toți în parte, la ușă nu va bate 

Să vă feriți apoi de judecata dreaptă 

Sau și pe-aceea vreți s-o cumpărați în rate? 
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Ne umiliți bunicii prin pensiile mizere 

Sau asta vă e planul să moară cât mai mulți? 

Prin voturile lor aveți acum putere 

Și-un suflet prea minuscul ascuns de-atâtea burți 

Ne plâng în cor părinții, salariul e motivul 

Căci dup-o lună-ntreagă ajung doar de trei pâini 

Sunt toți roboți, nu oameni, nu mai răspund la stimul 

Iar voi o haită mare de jeguri și de câini 

Copiii își cer dreptul, dar, voi le-ați luat speranța 

I-ați condamnat din scutec și le-a rămas doar chinul 

La ușa vieții lor le-ați încuiat și clanța 

Nu pot să se mai roage, le-ați luat chiar și “Amin-ul” 

 

 

 

Va urma: 

Pentru a intra în posesia integrală a revistei contactaţi redacţia! 
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                                       APARIŢIA 

Revista de atitudine “Magazin Critic” este editată periodic la cererea 

cadrelor didactice şi se găseşte de vânzare la sediul redacţiilor din  

Judeţul Gorj. 

CONTACT 

Motru: Parohia I „Sf Nestor”, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Județul Gorj  

Târgu Jiu: Liceul de  Arte  „Constantin Brăiloiu”, Județul Gorj 

Telefon: 0770529500 sau 0728353441. 
http://www.magazincritic.ro/ . 

E-mail: magazincritic@yahoo.com sau cdi7910@yahoo.com 

COLABORARE 

       Aşteptăm colaboratori serioşi. Textele tehnoredactate*, în Microsoft Word, 

Office XP, şi semnate pot fi trimise pe adresa de e-mail a revistei: 

magazincritic@yahoo.com, până la data de 20 a fiecărei luni. Tehnoredactarea 

se va face cu font Times New Roman, corp 10-12, pagină format A5, 

folosindu-se diacritice. Responsabilitatea textelor publicate aparţine în 

exclusivitate autorilor. O echipă redacţională va selecta articolele în vederea 

publicării acestora. Atenţie la plagiat! (*Reguli minime de tehnoredactare: 

Înainte de punct, virgulă, punct şi virgulă, două puncte, trei puncte, semnul 

exclamării, semnul întrebării, nu se pune spaţiu. Spaţiul se va pune după aceste 

semne de punctuaţie, precum şi înainte de deschiderea unei paranteze.) 

CONCEPŢIE GRAFICĂ / MACHETARE / DESIGN 

Asociaţia culturală Semn – Târgu Jiu www.acsemn.wordpress.com 

EDITAREA 

Asociaţia Paradigme educaţionale, Sucursala Târgu-Jiu, Gorj 

TIPARUL 

a fost executat de Asociaţia Paradigme educaţionale, Gorj                                   
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