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„Mai puternică decât "ideea"

celui care are "ideea", nu poate

fi niciodată ideea celui care i-a

înţeles "ideea".”

- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

„Switch”-ul securității, nu „în muncă”!, ci naționale: 500 000„Switch”-ul securității, nu „în muncă”!, ci naționale: 500 000
de „refugiați” contra trei milioane de români abandonați…de „refugiați” contra trei milioane de români abandonați…

Cezar Adonis
Mihalache

CCând un general în
rezervă din SRI s-a avântat
într-o argumentație cu as-
pecte economice pro domo
pe marginea „valurilor” de
refugiați ce vor lovi țara
noastră (!), am crezut că
este doar o expansiune de
teribilism nedidactic al unui
profesionist care nu a avut
parte de o publicistică
neromanțată a experienței
sale… Surprinderea a venit
în clipa în care, chiar și după

zile bune de la butada
publică a neliteratului de la
SRI, nimeni din instituție nu
s-a delimitat de aceste fan-
tezii. Sau, mai bine spus,
pseudofantezii, pentru că
ele ascund un sâmbure ce
urmează a fi adânc plantat
în viitorul nostru.

Ne-a mirat la acel
moment poate relaxarea de
care dădea dovadă un spe-
cialist al SRI în abordarea
unei probleme cu bătaie
lungă în viitorul nostru. Pen-
tru că acesta vorbea despre
valurile de refugiați „ce ne
vor lovi”, nu din perspectiva
ideii dacă suntem pregătiți
să le facem față, să le
punem opreliște la granițe,
să le deviem rutele (căci
doar la asta te aștepți de la
un serviciu secret care
lucrează cu arta manipulării,
nu?!), ci din perspectiva
unui angajament a priori. A
certitudinii intrării acestora
în România, abordarea gen-
eralului referindu-se strict la
o dezbatere vizând „dacă
suntem ori nu pregătiți să-i
primim”. Cum se cuvine, se
subînțelegea din discursul
generalului, dar acesta nu a
apăsat atunci pedala mai
mult decât trebuie.

Nici o reacție… Nici
măcar dinspre spațiul pub-
lic, nici măcar câțiva analiști
media revoltați de felul în
care un angajat al unui ser-
viciu secret, menit să prote-

jeze românii, în loc să
vorbească despre starea de
a fapt de acum, aceea de a
fi ori nu pregătiți să stopăm
valurile de refugiați, el
venea să (se) întrebe dacă
suntem pregătiți „să-i
primim”?! Ba, cu mențiunea
și mai ilară a aceluiași gen-
eral, am crezut la acel mo-
ment că e doar un
pezevenchi al unei literaturi
fantastice, nerecunoscut, că
oricum „avem o lipsă de
forţă de muncă acută”. Și a
venit întrebarea, iarăși
retorică, în aparență, dar
deja la nivel de deja vu, cel

puțin pentru servicii și
guvernanți, dacă suntem
gata să facem „switch-ul”?

Măcar atunci gener-
alul SRI, Sorin Gabriel
Cozma, fost șef al Direcției
Generale Prevenire și Com-
batere Terorism (!), ar fi tre-
buit luat la întrebări. Păi asta
am ajuns noi? Un „switch”?
Asta reprezintă românii
plecați în afara țării? Pentru
asta a fost depopulată
România de forța sa activă
de muncă? Pentru asta s-a
forțat, prin sărăcie și acțiuni
de insinuare a dezgustului
față de ceea ce se întâmplă
în țara ta, față de felul în
care se comportă țara cu
tine, doar pentru a se
asigura un export de români
care să reprezinte scuza
efectuării unui „switch”
acum? Lăsăm de izbeliște
trei milioane de români pen-
tru a avea justificarea
schimbării „culorii” forței de
muncă de aici? 500 000 de
refugiați care să „acopere”
plecarea a milioane de
români?

Generalul SRI ar fi
trebuit să-și piardă toate
stelele! Pentru că nu le
merită! Pentru că prin
această abordare a dovedit
că  nu respectă ceea ce a
jurat: credință țării sale,
apărarea integrității și 
a binelui românilor! Nu 
propaganda desanțată
prorefugiați. Iar aici

nuanțarea este și mai
dramatică dacă ne gândim
că generalul recunoștea
printre rânduri, chiar aver-
tiza, că printre acești
refugiați, inevitabil, vor fi și
adepți ai statului islamic.

Ce face Serviciul
Român de Informații? De ce
tace? De ce acceptă
această etichetare suis-
…„generalissimis” într-un
Serviciu al Refugiaților
Implementați?

Acum vine însă și
răspunsul… Tăcerea este
parte a strategiei… Pentru
că nu putem desprinde
declarațiile generalului SRI
de decizia luată recent de
ministrul nostru de externe,
Teodor Meleșcanu, de „a
oferta” încă un lot de
„refugiați”: relocarea în
România a aproape 2000
de „refugiați”; acum 2000,
dar apoi se va mai adăuga
un zero, și încă unul…

Și totuși, nu Parla-
mentul este forul suprem în
luarea unor asemenea de-
cizii sau bătrânul nostru
ministru de externe este mai
presus?! Iar înainte de a
face oferte pentru refugiați,
guvernul ar trebui să facă o
ofertă de reintegrare a
românilor plecați din țară din
cauza lipsei perspectivelor!

În aceste condiții ce
să mai credem despre
notele secrete pe care le
face SRI?… La ce se referă
ele? Nu cuprind cumva o
schimbare de axiomă?… În
loc să avertizeze asupra
vulnerabilităților ce se de-
schid cu fiecare „refugiat” în
plus, intituția nu întocmește
cumva metodologii de im-
plementare a acestora
aici?…

Mai iubește cineva
această țară la nivelul unui
SRI tot mai pro-refugiați?…

●

Românii din Românii din 
AustraliaAustralia

Iulică
Țenea

EEmigranţii români au
ajuns în Australia, e drept în
număr foarte mic, încă din
anul 1900, recensământul
Guvernului Australian de la
1947 înregistrând doar 493
de români. Câțiva ani mai
târziu, în 1954, numărul lor a
crescut semnificativ,
ajungând la 3314 de suflete.
Greutăţile regimului comu-
nist au făcut apoi ca numărul
emigranţilor români în Aus-
tralia să se dubleze, între anii
1980-1990, iar la
recensământul din anul 2001
s-au înregistrat 12 950 de
români.  După 2001, până în
prezent, se spune că suntem
135 000 de români în Aus-
tralia! Diferenţa este uriaşă
şi, bineînţeles, apare între-
barea: unde sunt şi de ce o
aşa mare discrepanţă?

Una dintre explicaţii,
şi poate cea mai dureroasă,
este aceea că mulţi dintre
aceşti români vor să uite cine
sunt şi de unde au plecat.
Din motive personale, so-
ciale, unii dintre ei care sunt
bi-naționali, se declară a fi
unguri, nemţi sau sârbi. Deşi
un număr mic, comparat cu
alte comunităţi entice în Aus-
tralia, românii s-au acomodat
iar de-a lungul timpului au
adus contribuţii importante şi
semnificative la viaţa Aus-
traliei. De amintit este Ed-
ward Grandville Theodore,
care a fost Premierul statului
Queensland între anii 1919-
1925, iar apoi, conducătorul
Partidului Muncitoresc, în
anul 1929. Tatăl lui a fost
Vasile Teodorescu, care a
ajuns în Australia în 1880. O
statistică a Guvernului Aus-
tralian din 2001, spune că
din totalul românilor cu
vârste peste 18 ani, 59,4 la
sută din ei deţin o formă de
calificare profesională, com-
parativ cu 46,2 la sută dintre
toţi australienii, 24,5 la sută
din români au studii supe-
rioare.

Românii se găsesc în
toate domeniile de activitate,
sunt buni meseriaşi, con-
structori, ingineri, doctori,
profesori, fac parte şi con-
tribuie la viaţa culturală a
Australiei: pictori, sculptori,
artişti, muzicieni, scriitori,
poeţi, recunoscuţi atât pe
plan naţional cât şi pe plan
internaţional. O persoană

notabilă pe care doresc să o
menţionez, este doctorul Tra-
ian Chirilă, cercetător cu
renume mondial în domeniul
oftalmologiei.

Am menţionat statis-
tici, date oficiale, dar aş dori
să vă spun câte ceva despre
cele care sunt mai puţin
scrise şi ţin mai mult de su-
fletul romanului emigrant în
Australia. Există între noi un
zid imaginar, românii care au
venit legal „cu paşaport” şi
noi, cei care am sărit gardul
„rupând lanţurile sclaviei co-
muniste”. Când ne întâlnim şi
ne deschidem sufletele, ne
înfiorăm la amintirea acelor
ceasuri crâncene, mai auzim
şi astăzi bubuitul gloanţelor
de pe fâşie, mai simţim şi
astăzi tumultul apelor
Dunării. Iar ceilalţi, care au
venit cu paşapoarte, nu vor
înţelege niciodată, ne ascultă
poveştile şi atât…

Şi mai sunt cei care
nu-şi vor spune povestea
niciodată, acei eroi anonimi,
pe care îi plâng în taină şi în
suflet mamele şi soţiile lor,
acei eroi pe care nu-i cinstim
şi nu-i sărbătorim oficial, deşi
ar trebui să li se desemneze
şi lor o zi pe an, pentru că
sunt „eroii comunismului”.
Noi, românii care am ajuns în
Australia cu o pungă de 1
leu, „aşa cum ne place să
spunem” ne-am aşezat şi-
am început de la zero, mulţi
dintre noi am mers şi la şcoli,
am muncit şi ne-am construit
case, ne-am făcut şi patroni,
fiecare cât a dorit şi cât a
putut, ne-am îndeplinit vi-
surile, suntem fericiţi, dar în-
totdeauna ne lipseşte ceva;
acel ceva este România.
Venim an de an să vizităm
Pământul Sfânt pe care ne-
am născut, să ne mai alinăm
dorul. Eu, cel mai bine mă
simt în avion în drum spre
România.

Emigranţii au suflete
mari pentru că îşi poartă ţară
în suflet şi, că să-şi mai
uşureze sufletul, au înfiinţat
mici ţărişoare pe unde
trăiesc, mici Românii.
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Mărturisirea adevărului este un act de credințăMărturisirea adevărului este un act de credință

Alexandru Stănciulescu
Bârda

PPentru creștini,
adevărul nu este o idee, ci
el este Însuși Dumnezeu,
conform cuvântului Mântu-
itorului: ,,Eu sunt Calea,
Adevărul și Viața”. Filozofii
slujesc ideea de adevăr;
juriștii (judecători, procurori,
avocați etc.) slujesc ideea
de dreptate, dar aceasta nu
este întrupată într-o
persoană anume. Din punct
de vedere creștin, cel care
spune adevărul, Îl slujește
pe Dumnezeu, Îl
mărturisește pe Dumnezeu.
Cel care minte slujește di-
avolului, care-i domnul min-
ciunii. Avem și una din
poruncile dumnezeiești, a
noua, privitoare la acest as-
pect: ,,Să nu fii martor min-
cinos!” Desigur, să nu fii
martor mincinos nu numai la
tribunal, la judecată, ci și în
relațiile cu oamenii, cu Dum-
nezeu, cu tine însuți. Nu
este ușor să fii partizanul
adevărului. Adesea poți să
ai neplăceri, necazuri, poți
să ajungi chiar în temniță
sau mai rău. Câți oameni
nevinovați nu au stat zeci de
ani în ocne sau după gratii,
câți n-au fost condamnați la
moarte pe nedrept. Puteau
să pactizeze cu torționarii,
dacă ar fi mințit, dacă ar fi
depus mărturii împotriva al-
tora, dar n-au făcut-o. Au
fost adevărați martiri ai
credinței și ai faptei. Numai
un om cu o credință
puternică mărturisește
adevărul cu curaj până la
capăt, în ciuda tuturor
opreliștilor. Câteodată, sunt
cazuri, când nu poți dovedi
adevărul. Nu ai probe. In-
diferent cât ai pierde sau cât
ai suferi, în calitate de
creștin nu ai voie să recurgi
la falsuri, la martori
mincinoși, la mituiri și
intervenții. Spui adevărul și
atât. Dacă vei pierde sau vei
suferi în fața oamenilor, fii
sigur că fapta ta nu va trece
neobservată și nerăsplătită
înaintea lui Dumnezeu.

Poetul Alexandru
Vlahuță intitula o poezie a
lui la începutul veacului tre-
cut Minciuna stă cu regele
la masă, vrând prin asta să
arate că viața politică –
până la vârfurile ei cele mai
înalte – este imorală,
coruptă, bazată pe falsuri,
minciuni și nedreptăți. Din
păcate, situația semnalată
de Vlahuță se regăsește în
toate timpurile și în toate
locurile, la toate nivelurile, în
toate mediile sociale. Unii își
fac un titlu de glorie din a
minți pe semenii lor. Mint în
presă, la tribune, pe stradă,
aruncă noroi pe imaginea

celorlalți; mint în tribunale și
din cauza aceasta escroci
notorii câștigă bunuri sau
poziții sociale pe care nu le
merită. Se falsifică rezultate
de examene, de concursuri,
de competiții de toate
felurile; sunt ocupate total
sau parțial țări de către alte
țări mai puternice și propa-
ganda prezintă fapta
respectivă drept ,,eliberare”
a celor învinși. Se minte
când e vorba de alimentație,
de medicamente, de politică
etc.

Mijloacele tehnice
de astăzi te pot ajuta să
minți cu nerușinare. Am fost

la un atelier obișnuit să fac
fotografiile pentru cruce
părinților mei. Mama era
îmbrăcată în costum
național. Doamna care-mi
lua comanda nu a fost
încântată. Mi-a propus să-i
schimb îmbrăcămintea. Cu-
riozitatea m-a făcut să ac-
cept provizoriu, ca să văd
ce vrea să facă. A scanat
poza pe calculator și a în-
ceput modificările. În loc de
cămașa ei cu șabaci pe
piept și altițe pe mâneci i-a
pus o bluză multicoloră,
apoi o haină; i-a pus salbă
de galbeni, cum nici
țigăncile nu poartă; i-a pus
în locul basmalei păr coafat,
de parcă era la parlament.
Vrea s-o facă și mireasă de
douăzeci de ani! Credeți-
mă, că n-o mai cunoșteam
pe mama. Până la urmă,
am rugat să revină la pozele
pe care le dusesem eu, în
care părinții îmi erau cei
adevărați. Am văzut pe in-
ternet o imagine, în care
doamna Elena Udrea era
îmbrăcată țigancă. Ședea la
marginea străzii, ținând un
copil înfășat în brațe. Fața
copilului ne arăta că era
domnul Băsescu. Oricine
înțelege că e vorba de un
trucaj: chiar dacă Elena
Udrea se îmbracă
țigănește(e treaba ei!), dar
Traian Băsescu niciodată
nu poate să fie în postura de
copil de câteva luni în

brațele ei. Cei care văd car-
icatura râd. Poate și per-
sonajele în cauză se
amuză, știind bine că e o
minciună. Prin 1990-1991
am avut o emisiune
săptămânală la Radio Sud
din Tr. Severin. Cu acel
prilej am văzut cum se
făcea mixajul înregistrărilor,
respectiv al sunetului. Se
făceau tăieturi, cârpituri,
pieptănau vocea, o împot-
moleau dacă era cazul, pur
și simplu îi făceau toaleta.

Deplâng situația
preotului Cristian Pomohaci.
L-am admirat întotdeauna
pentru talentul său, pentru

vocea sa, pentru dragostea
lui de Biserică, de Țară și de
Neam. Cântecele lui sunt o
mărturie. Făcea cinste artei
și Bisericii prin aparițiile sale
pe scenă, prin înregistrările
sale. Din presă am aflat de
slujirea preoțească fără
seamăn ce o desfășura în
micuța lui parohie de 60 de
familii. Ca să vină într-o
asemenea parohie autocare
din toate colțurile țării, inclu-
siv din București, în duminici
și sărbători, ca să asiste la
slujba Părintelui Pomohaci,
să-i solicite rugăciunea pen-
tru împlinirea nevoilor lor
sufletești și trupești, nu e
puțin lucru și nu se întâmplă
asta la oricine. Lumea simte
puterea harului, credința și
evlavia preotului. Simte, de
asemenea, și situația când
preotul joacă teatru, când
face din misiunea sa un ser-
viciu oarecare. Am văzut pe
internet nu mai puțin de 60
de persoane din parohia sa
și din afara parohiei, din țară
și din afara țării, vorbind de-
spre el, despre omenia și
felul cum își împlinește mis-
iunea de preot. Nu oricine
poate să se bucure de
asemenea aprecieri. Și,
totuși, preotul Cristian Po-
mohaci nu mai este preot!
Mă întreb și eu, ca un
păcătos de rând, dacă nu
era nevoie în acest caz ca,
înainte de a se lua o decizie
capitală, să se ceară o

expertiză tehnică de spe-
cialitate a înregistrărilor re-
spective. Nu e de mirare ca
într-o bună zi să se de-
scopere că toată hula și
batjocura împotriva
părintelui să fi fost neînte-
meiate, să fi fost o în-
scenare, un trucaj. În
Transilvania sunt multe
probleme delicate și poate
sunt oameni care nu văd cu
ochi buni popularitatea de
care se bucura un tribun al
Ardealului, precum preotul
Cristian Pomohaci! Și, la
urma-urmei, în justiție
funcționează și prezumția
de nevinovăție!

Cândva am citit o
povestioară undeva. Se vor-
bea despre un călugăr, care
fusese alungat din
mânăstire, fiindcă nu core-
spundea rigorilor vieții
mânăstirești. S-a retras într-
un sat, și-a plătit gazdă.
Muncea cu ziua. Cu banii
câștigați într-o săptămână,
se ducea sâmbătă seara în
oraș, mergea la bordel
(casa de toleranță) și acolo
plătea taxa pentru 3-4, chiar
cinci femei. Orice bărbat
care se ducea acolo plătea
pentru una. Toți erau
intrigați. S-a dus vestea de-
spre el. Nu l-au mai luat la
muncă. Bărbații se temeau
pentru femeile lor. Îl
disprețuiau, îl huiduiau, nu-l
scoteau din ,,țap împuțit!”
Când nu mai putea trăi într-
un sat, se ducea în altul și
făcea la fel, până când îl
ajungea hula și se afla de-
spre el. Când a murit, nu
avea cine să-l îngroape. S-a
dus vestea și a aflat una
dintre femeile de la bordel.
Le-a anunțat pe celelalte și
au venit toate, au pus mână
de la mână și i-au făcut
bătrânului o înmormântare
pe cinste. Îl plângeau ca pe
tatăl lor. Lumea chicotea și-
și dădea coate. La groapă,
femeile au mărturisit
adevărul. Niciodată bătrânul
nu se atinsese de vreuna
din ele. Plătise taxa cu toți
banii pe care-i avea. Intra cu

ele în cameră și el se așeza
pe un scăunel în fața sobei.
Făcea focul, dacă era iarna,
sau, pur și simplu, dormita
acolo. Pe ele le lăsa să
doarmă, bucuros că în
noaptea aceea ele nu mai
săvârșesc păcatul
desfrânării. Dimineața, fiind
duminică și ele libere, le
ruga să nu spună nimănui
ce se petrecuse noaptea și
să se ducă la biserică, să se
roage pentru ele, pentru
familiile lor și pentru sufletul
lui. Acesta era secretul lui, al
lor, secret pe care doar
Dumnezeu îl știuse până
atunci.

La aflarea acestei
taine, toți s-au simțit rușinați
și și-au cerut iertare pentru
supărările, jicnirile, ocările și
hulele cu care îl
batjocoriseră de-a lungul
anilor. Nu știu cum îl chema
pe bătrân, poate Cristian
Pomohaci sau altcumva, nu
știu!

Sunt suspect de
multe loviturile din ultima
vreme, ce se dau Bisericii
Ortodoxe Române. Deși
sunt 17 sau 18 culte în țară,
toate săgețile sunt îndrep-
tate împotriva Bisericii Orto-
doxe. Chiar întâmplător să
fie? Mă îndoiesc. Sunt in-
terese mari, interne și ex-
terne, care nu văd cu ochi
buni existența acestei
,,coloane vertebrale”  a
Neamului Românesc.  A fost
ușor să distrugă fabricile,
uzinele, combinatele, agri-
cultura, pădurile, solul și
subsolul. Lupta cea mai
grea este cu sufletul Nea-
mului Românesc. E foarte
important să ne stâlcim
limba, să ne pierdem în-
crederea în Biserică, în Stat,
în Armată, să nu avem mod-
ele și repere istorice și ac-
tuale după care să ne
ghidăm, să știm cât mai
puțină istorie, să ne
disprețuim Țara și Neamul,
să căutăm alte zări ,,de
farmec pline” și
dezrădăcinarea este gata.
Aducem surogate de
sărbători, de bunuri și ser-
vicii, aducem obiceiuri cât
mai deocheate, distrugem
Familia și legăturile dintre
părinți și copii, facem ca
totul să fie ca la „alba-nea-
gra! Minciuna este atunci la
ea acasă!

Oricum, indiferent
de pierderi și de suferințe,
mărturisirea adevărului este
un act de credință, de  mar-
tiriu și Dumnezeu, Adevărul
Suprem, va răsplăti
fiecăruia cum se cuvine
pentru adevăr, dar nu va
lăsa nepedepsiți pe slujitorii
minciunii și ai lui Belzebut.

●
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A citi, citire: A citi, citire: 
„From the kingdom of the memory – reminiscences by Elie Wiesel”„From the kingdom of the memory – reminiscences by Elie Wiesel”

Corneliu
Florea

ADEVĂRUL despre
ura lui Elie Wiesel împotriva
românilor  este ascuns pre-
cum un ac într-o claie 
de propaganda wieseliană,
continuată asiduu de INSHR
„EW”

Intenționat am pus ti-
tlul original, în englezește,
pentru a atrage mai ușor citi-
torii, fiind la modă că tot ce
sună strain tentează mai mult
și, în plus, se potivește de mi-
nune cu expresia noastră
călăuzitoare „merge și așa”,
iar în cazul de față, are avan-
tajul citirii și aflării a ceea ce
editurile centrale, post de-
cembriste, nu au voie să
traducă și să editeze în
România. Printre acestea se
află și scrierea lui Elie Wiesel
„From the Kingdom of Mem-
ory”  – Din regatul memorii –
editată la Summit Books – NY
în 1990. Subtitlul „reminis-
cences by Elie Wiesel” este o
ajustare, o scuză evreiască în
fața instanței și a istoriei, prin
care vrea să apere că sunt
doar niște rămășițe vagi,
aproape șterse din marele
său regat cerebral și astfel,
poate, s-au strecurat și erori.

După o astfel de auto
justificare din început, Elie
Wiesel își permite să scrie ce
vrea, să fabuleze urât, murdar
și ipocrit despre  Poporul
Român după 1990, când toți
grafomani scriu din interese.
Acum, orcine are dreptul sa
spuna, sa scrie ce vrea si cum
vrea despre români și Româ-
nia.  „E democrație occidental,
globalistă acum „ ne spun
noile elitele politice si culturale
de pe Dambovița! Iar noi,
românii, nu mai avem dreptul
să ne apăram dreptatea și
adevărul istoric, rădacinile  is-
torice, identitatea, spatiul ge-
ografic, ființa și cultura
națională pentru că imediat
vom fi catalogați naționaliști
ceaușiști, securiști,
protocroniști, antieuropeni și,
ferească sfântul, să te legi de
Elie Wiesel, deținătorul no-
belului pentru pace, că anti-
semit ești pentru etenitate.
Nouă, nimeni nu mai trebuie
să ne respecte adevărtul tre-
cut istoric, în schimb noi tre-
buie sa-i respectam pe toti,
fiindcă ei, toți, sunt mai eu-
ropeni decât noi și democrați
de când lumea. Dacă vrem și
noi în Europa lor trebuie să
plătim, plătim, platim și să-i
slujim plecați. Sunt și excepții
de la noua dictatură
europeană, mondială …sunt,
dar riscant supraviețuiesc
fiindcă sunt hăituiți și vânați
precum vrăjitoarele în evul
mediu.

Evreul Elie Wiesel s-a
născut la Sighetul Marmației
în anul 1928, deci în vremea
regatului român unit și
autoritățile române l-au înreg-

istrat cu numele și pronumele
droit de părinții lui, de comuni-
tate lor. Dacă ar fi fost cu
adevărat anti-Semite, cum o
tot lungește născutul din
1928, l-ar fi înregistrat ilie
nevăstuică. De ce
nevăstuică?! Pentru că, la un
moment dat istoric, în Imperiul
Habsburgic, evreii imigranți
din lume slavă trebuiau să-și
schimbe numele cu unul ger-
man, plătind o taxă în funcție
de numele ales (Cele mai
scumpe nume era Gold-
schtein și Goldman, iar
Wiesel, adică nevăstuică, un
nume ieftin pentru evrei ieftini.
Citește „Istoria evreilor în
Banat” a lui Victor Neumann)

Eu, cititor liber, am și
dreptul să scriu liber, să trans-
mit idei și informații despre
cele citite, fără să-mi pese că
unora nu le place critica și mă
vor eticheta antisemit. Să fie
sănatoși și să poată dovedi în
fața instanței ceea ce susțin.
Mă întorc la memorile lui Elie
Wiesel din care rețin două linii
principale: autorul apară,
laudă și hiperbolează tot ce
este evreiesc – să le fie de
bine  – în schimb, a doua linie,
îi ponegrește pe români, pînă
îi desfințează ca națiune
creștină. Ajungem și la exem-
ple și dovezi din cartea sa.
Întâi, îl compătimesc pentru
mare trauma psihică suferită
și îl admir pentru suprasenti-
mentele umane pe care le are
față de etnia sa biblică atât de
greu încercată de-a lungul is-
toriei. Dar îl critic și descalific
ca personalitate – cu tot no-
belul lui pentru pace, la care a
fost propus și Hitler (1938) și
Stalin(1946) – pentru
defăimările și acuzațiile neîn-
temeiate aduse națiunii mele,
maramureșenilor în cartea de
față. De asemenea, încă
odata repet ca, înțeleg trage-
dia acestui om, a comunității
sale din Maramureșul ocupat
de Ungaria horthistă, în urma
Dictatului de la Viena din au-
gust 1940, dar sunt categoric
impotriva condamnarilor ne-
justificate și fără de sfârșit a
generației de români de atunci
și a celor ce au urmat , fără
sa li se poată demonstra vreo
vinovăție. Elie Wiesel, dacă ar
fi fost correct și om al păcii, nu
ca Hitler și Stalin propuși la
același premiu, trebuia să re-
specte  maramureșenii de
atunci cu suferințele lor
dureroase, nevindecabile ale
acelor ani.

Oriunde deschidem
cartea și citim dăm  peste
aceleasi idei: ce oameni
deosebiți sunt evreii din toate
punctele de vedere și  cât de
maligne au fost celelalte
popoare în timpul celui de-al
Doilea Razboi Mondial. Însă
după Elie Wiesel  numai evreii
au suferit un holocaust și
ceilalți trebuie să plătească
până la sfârșitul lumii. În
această carte se rafuieste și
cu maramureseni de soarta
lor nefasta fără să țină cont

că acea parte a României –
Nord Vestul Transilvaniei, din
care face parte și
Maramureșul – se afla sub
ocupație militară și
administrație de război
ungurească.

Cartea are un capitol
intitulat „Sighet again” (Din
nou Sighetul) ce începe cu
binecunoscutul clișeu de
incultură și naivitate
americană, cărora când le
spui   Transilvania ei raspund
Dracula!! Și de la personajul
fals a lui Dracula, imediat
trece la o mare drama a
evreilor din Transilvania lui
Dracula, personajul horo a lui
Bram Stoker: „Să nu credeți
ca copiii evrei au trăit bucuroși
și fără frică în Transilvania”
(pag.123) si argumenteaza
cu: „Noi am fost tot timpul
speriați , îngrijorați, amenințați
din toate parțile. Bandiții, ni se
spunea, ne spioneaza din
înalțimea munților. Și acolo
sunt mocofani („louts”) și lași
(„cowards”) înmuiați în ură
stramoșească („ancestral ha-
tred”) care ne-ar atăca și bate
pe noi, la fel ca Dracula,
aparent ei aveau nevoie să
tragă sânge – sânge evreiesc
(„Jewish blood”) – să fie mân-
dri de ei înșiși”  (pag.124,
„From The Kingdom of Mem-
ory”,  Editia Summit Books
1990 – sursă precisă!). Ce
imaginii înfricoșătoare,
înspăimântătoare, de-a drep-
tul patologice, depășindu-le
pe cele groază – horo – din
filmele de la Hollywood cu
Dracula, izvorâte dintr-o minte
de a cărei funcționalitate nor-
mala începi sa te îndoiești,
sunt motive serioase de
nesiguranță. Oare printer
americani, cartea a apărut în
țara lor, sau elitele politice și
culturale române, cititoare în
engleză, nu se găsesc oa-
meni raționali să-și dea
seama de aceste aberații ce
aduc grotescul în suferința
trecută a evreilor? Nu există
niciun o personalitate
curajioasă să-l tregă puțin de
mânecă? Tuturor le e frică că
vor fi trecuți în computerul
negru cu antisemiți?!  Ameri-
canii nu-s interesați iar elitele
politice și culturale românești
nu cunosc istoria și nu se
leagă la cap dacă nu-I doare.
Poltroni!

Ce minte rătacită în
capul acestei nevăstuici agi-
tate!! Iata cine primește Pre-
miul Nobel pentru pace (??!!)
un tip ce își foloseste mintea
și sufletul scriind pe altarul
urii, profitind de ignoranța citi-
torilor de limba engleza și
indolența noilor elite politice și
culturale dâmboovițene de-a
demasca, contracara și con-
damna pe acest individ  anti-
social, care denigrează
maramureșenii, ce sunt parte
egală a societății actuale.
Cine cunoaște istoria
românilor, ori cu atât mai mult
dacă a trait în  Maramures –
parte din Vatra Dacilor, cu

greu cucerită de romani  – știu
precis ca acolo nu s-au vehic-
ulat asemenea confabulații
sau halucinații schizofrenice
despre vreun Dracula. Dacă
luăm toate tipariturile din
Maramureș  – romanești,
ungurești sau evreiești – din
trecut și până  la deportarea
evreilor de către guvernul un-
guresc, horthist și din Sighet
(primăvara, 1944) nu vom
găsi nici-o referire scrisă de-
spre asemenea fapte ale
marmurșenilor pe vremea
copilariei lui Ilie Nevastuica pe
aceste meleaguri! Elie Wiesel
trebuie să prezinte probe,
probe autentice, altfel
înseamnă că a înșelat cititorul
de limba engleza din toata
lumea, șocând cititori cu
ficțiunile lui psihopatologice,
pentru ca ei, cititorii, să sară în
sus de indignare și să acuze
maramureșenii de anti-
semitism. Este exact ceea ce
a urmărit Elie Viesel și,
încăodată, tăinuind adevărul
vremurile când și
maramureșenii sufereau
cumplit sub ocupația
ungurească: uciși – 12 români
spânzurați în Sighet, 31
împușcați în Moisei, alții
împușcați prin munți –
expuzați din țara lor,
expropiați, încarcerați, duși în
lagăre de muncă forțată în
Ungaria sau în companii de
muncă grea. Ei nu erau tot oa-
meni, dragi evrei care îl
elogiați pe premiatul vostru
pentru pace, dar care scrie
despre maramureșeni „aveau
nevoie să tragă sânge –
sânge evreiesc”. Nu vă e
puțin rușine de el citind
această carte? Românilor le
este greață de elitele politice
și culturale care îl laudă
prostește pe ilie nevăstuică,
să nu fie suspectați de anti-
semitism. Dacă și alte imagini
despre suferințele evreilor vor
fi puse în  asemenea cadre și
comparții false, evreii să fie
convinși ca Elie Wiesel  al lor
le face un mare deservicu în
timp și spațiul uman. Ma mir
ca evreii accepta asemenea
literatura când tragedia lor –
holocaustu lor – nu are nevoie
de imagini de Halloween cu
Dracula.

Ar fi multe de comen-
tat și contracarat din scrisele
lui Elie Wiesel si nici nu am să
aștept vreo probă autentică
de vampirism anti-Semitic al
maramureșenilor de la autorul
cărții fiindcă el, însuși, se con-
trazice în „From The Kingdom
of Memory” la pagina 128
scrind: „De ce am permis noi
sa fim luați ? Noi am fi putut
fugi, să ne ascundem noi
înșine în munți sau în sate.
Ghetoul nu a fost foarte bine
păzit, scăparea in masa ar fi
avut o șansă de succes”

Interesant, ridicam
sprâncenele și ne întrebăm,
oare Elie Wiesel nu mai are
memorie, s-a senilizat, nu-și
mai aduce aminte ce a scris
cu câteva paginii înainte, de-

spre  bandiții mocofani din
munți care îi spionau și vroiau
să-i bată, să le tragă singele –
sângele de evreu, precum
Dracula lui Bram Stoker?
Retroactiv, alege că șansa de
scăpare era fuga în munții și
satele maramureșene unde
nu există ceea ce a confabu-
lat anterior! Ce picioare scurte
are minciuna, ca memoria lui
Elie Wiesel !

Este penibilă această
carte și autorul ei, nu numai
prin reminișcențele memoriei
dar mai ales prin rămășițele
caracterului. Am citit-o cu
atenție – la fel și „All Rivers
run to the Sea” – încărcată de
ură, de acuzații, de fraze
intenționat neclare, ca
împreună cu alte idei și imag-
ini, să-l faca pe cititor sa
creada că România este
bântuită de vampi antisemiții
care nu fac altceva decât îi ur-
maresc evrei sa le tragă de
sânge! Paranoie!

Mi s-a facut greață;
Elie Wiesel e bolnav rău și-a
pierdut discernământul, nu
are respect față de adevărul
altora, îi forțează pe cei din
jurul lui sa accepte spusele și
scrisele lui, împinge propa-
ganda în absurd. Cincizeci de
ani mai târziu, după abom-
inabilul holocaust, ipocrit
întreabă „Unde este Dum-
nezeul Evreilor? (pag 45)
Cine poate știi? Poate s-a dus
în alta parte a universului,
unde nu-s evrei ca autorul
acestei cărți, poate chiar s-a
sinucis de câte i-a făcut toc-
mai poporul său ales…

P.S.: Pentru prima
dată am publicat această con-
tracarare anti-Wiesel în „Jurnal
Liber – Vara 1992” și a fost
preluată de ziare din țară și
străinatate, primind  semnale
de atașament și apreciere.
Dintre „noii literati
p o s t d e c e m b r i ș t i ”
dâmbovițeanul C. Stănescu de
la „Adevarul L&A” m-a amuzat
cel mai mult ridicându-și
poalele supra – neo democrat-
ice în cap, de sub care s-a
văzut toată slugărnicia lui de-o
viață: înainte a slugărit relismul
socialist, după 1990 își căuta
alți stăpâni…

P.P.S.: Revin acum,
după 25 de ani, fiindcă am fost
la Bârsana Maramureșului,
unde, la școală, se află bustul
lui Mircea Vulcănescu pe care
Institutul Național (?) pentru
Studierea Holocaustului în
România a cerut – via Minis-
terul de Externe – să fie
îndepărtat. Și maramureșenii
au răspuns „institutului Elie
Wiesel” cu PE AICI NU SE
TRECE! și au 
semnat URMAȘII BACIULUI
VASILE DIN BÂRSANA
MARAMUREȘULUI. Îmi ridic
clopul cu respect în fața lor.

●
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Mihăiță Kramer contra… Mugurel Kramă!Mihăiță Kramer contra… Mugurel Kramă!

Cezar Adonis
Mihalache

PPremierul vrea să
deschidă o adevărată cutie a
Pandorei?! Și asta doar pen-
tru a-și consolida imaginea
de haiduc?! E prea puțin pen-
tru haosul pe care l-ar putea
stârni! Mai ales că avem o
veste proastă: țării s-ar putea
să nu-i mai placă atitudinea
asta de presupus haiduc sal-
vator al nației! Mai ales că ea
este oricum strâmbă din
capul Pieței Victoria, pur și
simplu pentru că și-a pupat
imaginea de haiduc din pos-
tura de guvernant! Nu
„cadrează”, cel puțin nu din
partea cealaltă a „baricadei”.
Acolo unde e acum… Nu se
potrivește ca mod de a
raționa; și nu i s-ar fi potrivit
nici de i se spunea „Iancu Tu-
dose”!

Desigur, nu despre
haiducie este vorba… Pentru
că nu a luat băncile în
cătarea de pe coama flintei
de dragul țării. Și nu ar
sfărâma nici un ban de argint
în patru să scoată la lumină,
pe leșurile de fișic de la
câteva bănci,  pungile as-
cunse de lotrii sistemului ban-
car.

De fapt, răfuiala nici
măcar nu e a lui. El face doar
pe haiducul. Și ar fi de admi-
rat în acest „new age” din co-

drii rași ai Vlăsiei dacă nu ar
știi și el prea bine că
acționează în numele unor
lotri de partid. Al lotrilor și al
camarilelor ce le țin spatele.

În schimb, Mihai Tu-
dose riscă formularea unor
teze socialiste de lucru! Pen-
tru că a ascuți un glonț de
argint pe seama ideii că
băncile care nu fac profit sunt
depozitare ale nesiguranței și
neseriozității ridică penibilul
doctrinar PSD la rang de
kitsch irefutabil! Mâine-

poimâine poate va și general-
iza „teza” pe care ar trebui să
o pună la corigența în materie
de înțelegere a economiei de
piață (sau la panoul
fruntașilor la desăvârșirea, cu
pixul și zerouri în plus, a
economiei socialiste!).

De altfel, băncile ar
trebui să riposteze! Și ar tre-
bui să utilizeze exact arma pe

care o folosește premierul
împotriva lor: același „glonț”,
dar care s-ar putea dovedi o
lovitură de ghiulea împotriva
„frontului” de impostură,
neștiință și reavoință a PSD
ului guvernamental.

Băncile luate la puri-
cat pentru că nu fac profit
(între a „a nu face” și „a nu
declara” e o diferență pe care
Mihai Tudose o traversează
într-un Rubicond al sistemu-
lui) ar trebui să ceară pre-
mierului să facă același lucru

și cu restul mediului privat.
Să generalizeze teza
vindecătoare! Să pună flintele
ANAF și pe acestea: dacă un
SRL nu are profit înseamnă
că meșterește ceva necurat,
nu?! Nu faptul că poate nu
are profit pentru că i-au cres-
cut exponențial costurile
rămânerii pe o piață pe care
statul a făcut-o extrem de

ostilă… Păi, de unde să ai
profit când, de exemplu, ți-au
crescut costurile cu salariile?

Evident, sunt multe
bănci pe care le putem
prezuma că joacă incorect…
Dar de aici și până la a gen-
eraliza de dragul discursului
populist e cale lungă… Sau
poate nu e deloc de dragul
populismului!

Premierul riscă însă
și o confruntare cu guverna-
torul Isărescu! Nouă ne-ar
plăcea, e drept, să vedem un
Mihăiță Kramer contra
Mugurel Kramă! Căci felul în
care premierul a scos
„paloșul” nu seamănă a co-
laborare instituțională. Ci
încălecare. Pentru că în mo-
mentul în care prim-ministrul
unei țări își justifică acțiunile
de răscolire a sertarelor ban-
care sub motivarea
haiducească „suntem datori
să spunem românilor care
sunt băncile unde există peri-
col să-şi ţină banii”, el
anulează una dintre princi-
palele obligații care revin
băncii centrale, în cazul nos-
tru, a Băncii Naționale a
României, ca autoritate în
domeniu. Iar pentru a nu
rămâne în penibilul populis-
mului de partid, ar trebui să-
și completeze discursul cu
aceea informație pe care o
așteptăm de mult prea mult
timp… Care sunt blaturile
BNR-ului și care sunt băncile

beneficiare? Pe care, se
înțelege din apostila aruncată
de premier, le lasă să
funcționeze periclitând
depunerile clienților și, evi-
dent, stabilitatea sistemului!

Mihai Tudose a mers
mult prea departe de data
aceasta. Sau poate că nu! De
el depinde să ne convină…
Căci a aruncat o anatemă
asupra sistemului bancar iar
aceasta s-ar putea dovedi
mai contaminantă decât
macul din grâul de export…
Iar lucrurile nu pot rămâne la
acest nivel decât dacă și el, la
rându-i, este, de fapt, aidoma
celorlalți premieri pe care i-a
avut țara în acești ani jafului
sistemic…

Intuim țintele
trasate… Sunt acele bănci
care s-au aliat și au aruncat
pe piață informații când
guvernanții pregăteau prelu-
area fondului II de pensii pri-
vate în cămara unică a
socialismului guvernamental.
Dar pentru asta să riști o
destabilizare a sistemului
bancar, poate și o retragere
în forță a anumitor jucători,
intră la acele vulnerabilizări
despre care CSAT-ul discută,
dar numai din perspectiva
simplilor cetățeni.
iciu.

●

A murit USR-ul? Se zvârcolește și PNL-ul?…A murit USR-ul? Se zvârcolește și PNL-ul?…

George
Alexander

UUSR a fost cândva o
speranță. A câştigat zece la
sută din voturile românilor. A
intrat în Parlament, triumfal-
ist. De toată magia aceasta
negră s-a ales, însă, praful!
864 de membri, adică 52,7
la sută din totalul incomen-
surabil al legiunilor USR, s-
au pronunțat în
referendumul intern, organi-
zat de partid, împotriva re-
definirii Familiei, în
Constituție, ca uniunea liber
consființită între un Bărbat şi
o Femeie! Doar 184 de
membri, din totalul trupelor
USR, cred în Dumnezeu şi
în Familie!… Restul se
împleticeşte pe unde poate.
Sunt “progresişti”, “eu-
ropeni”şi alte nații…
Flămânzi şi goi!

DEZASTRUL care
se petrece în USR poate fi o
lecție în croaziera mântuirii
noastre…

1. Mulți au crezut în
ei… Dezamăgirea este
evidentă! Ce facem atunci?!
Depunem armele? Ne
resemnăm?!… NU! Aşa
cum am spus mai înainte,
chiar dacă am fi înşelați în
aşteptări de o mie de ori, de
o mie de ori trebuie să ne
ridicăm! Până la urmă ne va

ieşi în cale şi un partid care
nu are luciul metalic al ban-
ilor sorosişti sau al clanurilor
de interese! Un partid care
va lupta şi pentru voi, oa-
meni! Iar ZIUA DE MÂINE
este partidul care vine!

2. Nimeni nu a ştiut
şi nimeni nu a bănuit că
USR este atât de infim! Să
nu ai, tu, nici 2 000 de mem-

bri, este de-a dreptul trist!
Este ca o telenovelă
patologică, unde cineva in-
color se dispersează în
zare, trimițând condoleanțe
în eter… Cât de antrenați
sunt, oare, oamenii aceştia
să mintă?! Dacă există
vreun Om Cinstit în USR, ar
trebui, totuşi, să vină la
ZIUA DE MÂINE, atunci!…

3. Vedeți, aceasta
este tragedia mediocrilor!

Când nu ai o gândire
vizionară, când nu ai nişte
planuri strategice, nu ajută
să înjuri numai PSD-ul sau
pe alții! Ai venit singur, USR,
-sau împins de la spate de
alții!-… Vei pleca singur!

4. Iar „liderul”
acesta, de mucava, Nicuşor
Dan!… Ce să mai spunem?!
În neagra sa depresie, a

glăsuit la catafalcul USR! La
precara sa diplomație, nu
este de mirare că
oportuniştii i-au furat par-
tidul! Îl vor îmbrânci acum, îl
vor da afară! Va fi însă mai
bine în USR! Va fi mai bine
fiindcă nimic nu e
adevărat!…

Dar este nedrept să
spunem că numai acesta se
zbate, ca o fata-morgana,
condusă spre dezastru

sigur! Recent, l-am văzut la
Antena 3 pe Ludovic Orban,
preşedintele unui PNL, aflat
în degringoladă sau în
moarte clinică!

Domnul Orban are o
voce care-ți încetineşte, pur
şi simplu, simțurile… Te
întinzi pe canapea, te-apucă
plictiseala, sforăi, îți vine să
smulgi o țiglă de pe
acoperişul casei şi să o
arunci în capul nu ştiu cui…
Atâta vorbărie fără rost!
Pare că ar fi lăptarul pentru
care toate liniile politice sunt
strategice sau cineva
cuprins de euforie, care
vorbeşte, vorbeşte,
vorbeşte…

De la un timp, mulți
vorbesc fără a spune nimic,
însă! Ceea ce este mai rău
este faptul că prinții aceştia,
ai cuvântului gol, deraiază
adesea. Uitați-vă numai la
„Vaccinarea obligatorie”!, ca
să vedeți câte capete
strâmte se află în acest Par-
lament! Câte capete pătrate
toarnă megaprostiile indifer-
ent de partid! …și domnul
Orban vorbește despre
toate… Un fel de talmeş-
balmeş în urma căruia cei
mai mulți se duc împleticiți
la culcare… Parcă ar fi vor-
bit chiar domnul Tudose, cu
timbrul său de aur!

Mă întreb, însă…
Sunt oamenii aceştia

îngrijorați de întreprinzătorul
român?! De soarta firmelor
româneşti?! Nu prea cred!
Atunci, de ce ar băga, la
grămadă, săracele SRL-uri
româneşti, care abia se mai
țin pe picioare, cu
multinaționalele care i-au
cumpărat pe toți şi care fac
legea în țara noastră?! Este
nejustificat, este nedrept să
plângi de grija unora care
obțin profituri imense spoli-
ind populația țării şi
aducând deservicii imense
Țării!

Problema nu este,
domnule Orban, că
multinaționalele sărăcesc,
plătind simbolic impozit pe
profit. Problema este că
banii, resursele noastre, ies
din țară, în timp ce noi o
ducem tot mai rău! Prob-
lema este că firmele
româneşti nu sunt protejate
de către statul român, înde-
juns, şi, vă reamintesc, nu
n o i  
am inventat cuvântul
„protecționism”!…

…Dar, aceasta este
diferența între Dreapta şi
Stânga sau PNL şi PSD!…
De fapt, nu e nicio diferență.
Populismul şi Incompetența
au aceleaşi dioptrii…

●


