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- Nichita Stănescu

Informație, opinie și atitudine publicistică

Nu, nu mai trebuie doar să șoptim: Nu, nu mai trebuie doar să șoptim: 
„Și noi avem drepturi”!„Și noi avem drepturi”!

Cezar Adonis
Mihalache

PPână la un punct
poate fi considerată „o
opinie personală”! Dar în
momentul în care ești mem-
bru CNA, iar opinia ta,
„personală”, devine una
căreia alții, care nu au
aceleași posibilități de expri-
mare publică și prezență,
nu-i pot contrapune dreptul
lor de apărare a propriilor
valori, acea opinie devine
una „personal deranjantă” și
periculoasă prin ferestrele
de insinuare pe care le de-
schide prin pozițiile „politi-
caly correct” din discursurile
publice ulterioare.

Și poate că „opiniile”
lui Radu Herjeu despre
ceea ce s-a întâmplat la
Universitatea București,
când două studente au fost
poftite afară de la cursuri
pentru că purtau hijabul pe
cap, ar fi rămas doar niște
opinii. Dar ele capătă o altă
dimensiune în clipa în care
satirizezi, fie și insinuant,
simbolurile noastre reli-
gioase, le duci în derizoriu
referindu-le la ele, nu din
perspectiva măreției crucii,
de exemplu, ca simbol an-
cestral, ci a atârnării aces-
tora de oglinda retrovizoare,
și a inconștienței acelora
care iau mâna de pe volan
„pentru a-și face cruce din
cinci în cinci metri” (mai
lipsea și o referire manelistă
legată de crucile de la gâtul
„lăutarilor”, dar Radu Herjeu
s-a oprit, totuși!). Sau poate
or fi mai siguri pentru
circulația rutieră cei se își
așează așternuturile, par-
don covorașele de
rugăciune, în mijlocul
străzilor?! Și nu trebuie să
ajungem acolo doar pentru
a-i dovedi lui Herjeu cât s-a
înșelat, pentru că nu despre
o opinie „eronată” este
vorba în cazul lui, cel 
puțin nu în felul încleștat
(fundamentalist, chiar!), al
poziționării acestuia de
partea purtătoarelor de
hijab!

Bunăoară, ca mem-
bru CNA, Radu Herjeu nu a
avut o reacție minimă când
un elev român a fost dat
afară din școală pentru că
avea plete. În schimb, a
sărit ca ars când un profesor
a invitat afară de la cursuri
două studente care purtau

hijabul pe cap!
Și nu este vorba de-

spre faptul că Radu Herjeu
apreciază hijabul ca „simbol
al modestiei în civilizația
musulmană”, ci felul în care
lasă să-i alunece o notă de
reproș peste simbolurile
noastre, „crucea, icoanele
sau lumânările la creștini”,
care, deh’, nu sunt unele ale
modestiei, ci religioase (asta
da vină!). Iar că la „baticuri”
se pricepe, am văzut, din
partea noastră putând să  le
și împacheteze, dar să lase
simbolurile noastre reli-
gioase în pace. Ne-am
săturat de specimenele care
se chinuie să ni le scoată
din fiecare cămăruță a vieții,
din suflete dacă s-ar putea!

În cazul strict de la
Universitatea București,
poate cel mai important as-
pect a fost tocmai acela că
nu au contat, a priori chiar,
explicațiile venite din partea
profesorului acuzat de dis-
criminare! Care a spus clar
că nu a fost vorba despre
vreo discriminare religioasă,
ci de respectarea drepturilor
tuturor studenților (dacă la
cursuri lasă aceste studente
să poarte hijabul, cum va
putea la examene să le ver-
ifice dacă nu au și o cască
pentru copiat în ureche?
Sau, de facto, nu are drep-
tul să se întrebe așa 
ceva, nefiind „politicaly cor-
rect”?)…

Din păcate, la câtă
lipsă de bărbăție au
autoritățile noastre nu ne-ar
mira ca, în cazul unui elev
sau student agresat că
poartă o cruciuliță la gât, de
vină să fie tot românul pen-
tru că nu s-a adaptat
„sensibilităților” celor veniți
aici, pe post de oaspeți. Iar
mâine-poimâine o să vedem
modificate și codurile etice
al școlilor, cu tunsori și
haine uniformizante în cazul
elevilor noștri, dar cu re-
spectarea libertății altora.

Am avut parte deja
de mult prea multe urmări
nefaste ale exageratei
noastre toleranțe pentru a
face aceleași greșeli și
acum. Am făcut de atâtea
ori pași înapoi și i-am lăsat
pe acei „alții”, străini și de
neam, și de cruce, și de bun
simț, să se exprime, de la
„minoritățile” politice, la cele
religioase (și, iată am ajuns
ca Executivul să înființeze

prin HG o universitate
adventistă, prin transfor-
marea din fundație „în insti-
tut de învățământ superior
de utilitate publică, parte a
sistemului național de
învățământ”, în timp ce
școlile și facultățile noastre
sunt în continuu decredibi-
lizate și uniformizate), ori
cele sexuale. Iar toți aceștia
nu ne-au mulțumit, ci ni s-au
urcat în cap.

Or, asta așteptăm să
se întâmple și acum? Să
ajungem să punem și
covoare islamice prin sălile
de curs din facultăți în
vreme ce ni se scot sim-
bolurile religioase din școli
pentru a nu deranja?

Nu trebuie să
așteptăm nici măcar până în
clipa în care va apărea
prima ofensă sub forma
unei imagini, sub orice
formă ar fi ea, reclamă, fo-
tografie „scăpată” pe
rețelele sociale sau prin
ziarele româno-arăbești, în
care să ne trezim că ne-au
fost șterse, „discret”, crucile
de pe lăcașurile din cult sau
că ne-au fost îndepărtate, în
același photoshop… „politi-
caly correct”, troițele din
peisajele maramureșene.

Pentru că, în mo-
mentul când se va întâmpla
asta, ar putea fi prea
târziu… Mai ales că ne știm
cât suntem de „vigilenți”…
Și avem o aplecare atât de
duplicitară spre autoflage-
larea cu lama presupusei
noastre discriminări a 
altora… Mereu a altora…
Am început cu elevii țigani
care aveau locuri speciale la
facultate doar pentru că
făceau parte dintr-o etnie
„discriminată”, am continuat
cu drepturile maghiarimii, cu
adventiștii, și atâția și atâția
alți presupuși „discriminați”.

●

Întrebări pentru conştiințaÎntrebări pentru conştiința
noastră…noastră…

George
Alexander

TTrăim, pot spune,
într-o permanentă tranziție,
un experiment social, creat
de noi înşine… Un şofer de
taxi, care îşi blestema zilele
pentru că s-a născut şi, mai
ales, pentru că trăieşte în
România, în cea mai cruntă
sărăcie!, mi-a arătat odată,
printre urletele sale, scos din
minți, dezgustul său când e

vorba de politică… Nu citea
ziarele, fireşte, nu se uita nici
la emisiuni de actualități, în-
jura politicienii patriei, in-
diferent de partid, la fel, şi,
foarte important!, nu fusese
în viața lui – şi nici nu
intenționa s-o facă
vreodată!- la VOT! Privea
numai ore întregi, în fiecare
zi, pe Discovery, numai pe
Discovery!, şi aştepta,
aştepta să se schimbe ceva
în bine şi în țara lui…

Aceasta este, din
păcate, atitudinea poporului
român! Atunci când trei sfer-
turi de Țară nu participă la
vot, ce rost mai are să ieşi în
stradă după aceea?! Nici
măcar sfertul Acela de Țară,
care-a ieşit la vot, n-a ales
bine!… Mulți alegători au
preferat, în loc să aleagă Oa-
menii, să aleagă Partidele!
Au dat girul lor în alb astfel
unor impostori, unor lichele,
corupți, penali, incompetenți,
contribuind cu succes la ru-
inarea propriei țări. N-am să
uit niciodată ce mi-a spus, în
inconştiența sa, cineva, „Ca
Om, vă stimez!”, ca politi-
cian, însă, nu!”. Nu am spus
nimic, nici nu avea sens, l-
am privit numai cu milă…
Este imposibil să-i explici
cuiva, dacă el nu înțelege
singur, că omul care are Car-
acter, – dacă are Caracter!-
nu va renunța niciodată la
principiile sale, indiferent de
culoarea politică. Iată însă
că, datorită acestor

prejudecăți şi minusuri de
gândire, culegem azi road-
ele! În TOATE partidele s-au
infiltrat tot felul de figuri du-
bioase.

Semidocți, oameni
de nimic, guralivi. Este ne-
drept să acuzi numai PSD-ul
de corupție, căci corupți sunt
în toate partidele! În această
situație şi cu un Preşedinte
şantajabil, normal că Servici-
ile, DNA-ul şi alte instituții îşi
fac de cap. Legile Justiției nu
funcționează, stau mărturie

Abuzurile şi Notorietatea
noastră! În toată Europa, ne-
am făcut de pomină!…

Întrebări pentru
Conştiința noastră… 1. A
funcționat vreodată Justiția
în România? 2. Când îşi
cumpără domnul Preşedinte,
din nou, geacă roşie?… Cât
de imparțial este dumnealui
în raport cu partidele? 3. Ni-
meni nu este de neînlocuit.
De ce să se perpetueze la
infinit anumite persoane
atunci?! De ce să nu
aducem şi oameni noi în
instituțiile statului? 4. Legile
nu sunt niciodată PER-
FECTE. Trebuie să le
actualizăm, dar să facem
acest lucru ÎMPREUNĂ, de
dragul Țării! Şi Puterea, şi
Opoziția să aibă un cuvânt
de spus, iar Preşedintele să-
şi ia alți consilieri! 5. Cred că,
totuşi, ar trebui să revizuim şi
dicționarele!… Care este
diferența dintre un „penal” şi
„nepenal” (spălat de DNA!),
după ce criterii dai mâna cu
nişte oameni sau le întorci
spatele, când ai noroc în
viață sau când ai ghinion, şi
aşa mai departe. Cu aseme-
nea “Imaculați”, şi hârtia de
turnesol devine albă!…

●
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Întronizarea noului episcop al Huşilor: Dr. Ignatie TrifÎntronizarea noului episcop al Huşilor: Dr. Ignatie Trif

-din „satul frumos ca-
n poveşti, aninat pe creştele
Carpaţilor”, la înalta demnitate
de episcop al istoricei Epis-
copii a Huşilor-

Câteva mii de
credincioşi au luat parte,
duminică, 22 octombrie 2017,
la ceremonia de  întronizare a
noului episcop de Huşi,
Preasfinţitul IGNATIE TRIF.
Evenimentul s-a petrecut în
incinta Episcopiei Husilor.
Sfânta Liturghie a fost oficiată
de Înaltpreasfinţitul Teofan,
Mitropolitul Moldovei şi Bu-
covinei, împreună cu un nu-
meros sobor de ierarhi, preoţi
şi diaconi.

Din sobor, alături 
de Înaltpreasfinţitul Teofan,
Arhiepiscopul Iaşului şi Mitro-
polit al Moldovei şi 
Bucovinei, au făcut parte:
Înaltpreasfinţitul Andrei,
Arhiepiscopul Vadului, Fe-
leacului şi Clujului şi Mitropolit
al Clujului, Maramaureşului 
şi Sălajului; Înaltpreasfinţitul
Petru, Arhiepiscopul
Chişinăului, Mitropolit al
Basarabiei şi Exarcul
Plaiurilor; Înaltpreasfinţitul
Iosif, Mitropolit al Europei  
Occidentale şi Meridionale,
Înaltpreasfinţtul Teodosie,
Arhiepiscopul Tomisului;
Înaltpreasfinţitul Pimen,
Arhiepiscopul Sucevei şi
Rădăuţilor; Înaltpreasfinţitul
Ioachim, Arhiepisopul Roman-
ului şi Bacăului; 
Preasfinţitul Iustin, Episcopul
Maramureşului şi Sătmarului;
Preasfinţitul Andrei, Episcopul
Covasnei şi Harghitei;
Preasfinţitul Petroniu, Epis-
copul Sălajului; Preasfinţitul
Siluan, Episcopul Italiei,
Preasfinţitul Timotei, Epis-
copul Spaniei şi Portugaliei,
Preasfinţitul Antonie de Orhei,
Episcop vicar al 
Arhiepiscopiei Chişinăului;
Preasfinţitul Damaschin
Dorneanul, Episcopul vicar al
Arhiepiscopiei Sucevei şi
Rădăuţilor şi Preasfinţitul Ig-
natie Trif(Mureşanul), Epis-
copul ales al al Episcopiei
Huşilor.La Sfânta Liturghie şi
la ceremonia intronizării ca
Episcop de Huşi a
Presfinţitului Igntie au luat
parte numeroase pesonalităţi
centrale şi locale, cărora li s-
au adăugat câteva sute de
credincioşi harghitei, marea
majoritate consăteni ai
Preasfinţiului Ignatie-Ilie Trif,
între care: mama
Preasfinţitului, Aneta Trif,
Nicolae Trif, fratele său,  Ilie
Trif, primarul comunei Bilbor,
(unchi, fratele tatălui său) cel
care care ,,cu o naturaleţe
aproape paternă m-a ajutat ori
de câte ori aveam nevoie”
prefectul judeţului Harghita
Jean-Adrian Andrei, preotul
Parohiei Bilbor, Dumitru Apos-
tol ,,care m-a însumat în sen-
sul cel mai frumos al
cuvântului şi m-a îndrumat
spre tot ceea ce era mai min-
unat în vederea acelei îm-
pliniri cât mai complete ca om

şi creştin”, arhimandritul Emil-
ian Telcean, stareţul Mănăstirii
Sfântul Proroc Ilie din Topliţa,
ctitoria întâiului Patriarh al Bis-
ericii Ortodoxe Române, Elie
Miron Cristea.

Într-un interviu pe
care Preasfinţitul Igantie (Ilie)
Trif a avut bunăvoinţa să ni-l
acorde, ne-a vorbit despre
acel „sat frumos ca-n poveşti,
aninat pe crestele Carpaţilor”,
Bilborul Harghitei, din care, în
urmă cu 141 de ani de la data
naşterii Preasfinţiei Sale, un
alt ilustru fiu al Bilborului, scri-
itorul şi patriotul Octavian
C.Tăslăuanu, îşi lua zborul în
viaţă. Şi-a adus aminte de
primăverile cu marea
sărbătoare a Învierii Domnului
,,cu zilele bucuriei şi ale sluj-
belor în carte citeam pastorale
episcopului”; de verile ,,do-
moale de căldură, în care
după ce veneam de la
biserică, mă retrăgeam în
pustiul din fundul grădinii,
pentru a devora cărţile”; de
toamnele ,,pline de brumă, cu
cer senin şi cosit de otavă”; de
iernile ,,cu omătul până-n
gură şi frigul cumplit pe care-l
înduram pentru a merge la
şcoala,,din sat”, aflată la o
distanţă de câţiva kilometri de
casă”… „Acesta este satul
meu, în care m-am născut şi
am crescut, ,,un leagăn mai
aproape de cer”, aşa cum in-
spirat l-a numit
O.C.Tăslăuanu, un sat în care
dimenisunea credinţei este
acordată cu frumuseţea valo-
rilor tradiţionale, al graiului, al
moravurilor, toate fiind un ex-
ponent al menanjului între
Ardeal şi Bucovina”.

Nu întâmplător deci
acolo, în „acel leagăn mai
aproape de cer”, unde aerul
este mai tare şi mai pur, iar
sufletul oamenilor mai curat şi
nobil, sămânţa credinţei put-
ernice, care va rodi cu tot mai
mult spor în fiinţa sa, i-a fost
sădit prima dată de mama sa,
care „se distingea printr-un
sentiment al responasabilităţii
îngemănat cu cel al l
ibertăţii”. „Credinţa, simţul
responsabilităţii, al
libertăţii(atât cât pot să le am)
sunt sigur că de la ea le-am
învăţat”.

Au urmat apoi anii de
studii la Seminarul Teologic şi
Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Alba Iulia, cu
,,ambianţa ei duhovnicească
şi râvna pentru studii,
emulaţia  intelectuală, amplu
întreţinută de dascălii
facultăţii”, iar apoi ,,mâna
proniei, care a lucrat în chip
minunat prin Înaltpreasfinţitul
Arhiepiscop şi Mitropolit An-
drei, bunul meu duhovnic,
care m-a blagoslovit în „Atena
cea de Aur”, aşa cum inspirat
o numea Sfântul Grigorie Teo-
logul  - metropola culturii an-
tice – m-a învăţat să preţuiesc
simfonia dintre arhaic şi mod-
ern, dintre filozofie şi teologie,
dintre raţiune şi credinţă(…).
Cei cinci ani petrecuţi în El-
lada sunt ca nişte trepte 
de mare îmbogăţire

duhovniceasă şi teologică”.
După perioada

ateniană s-a întors în ţară, bu-
curându-se de aceeaşi
purtare de grijă şi atenţie,
pline de condescendeţă şi
lumină a Înaltpreasfinţitului
Arhiepiscop Andrei. Era con-
vins vlădica Andrei, încă de
atunci, că tânărul Ilie Trif
reprezenta o valoare
spirituală autentică. Şi, proba-
bil, şi-a amintit de cuvintele
Mitropolitului Ardealului, Miron
Romanul, cel care, după în-
toarcerea de la studiile uni-
versitare din Budapesta a
tânărului Elie Cristea, l-a
numit secretar arhdidiecezan,
spunându-le celor din jurul
său: „Ţineţi minte!... Din
tânărul acesta se va alege
ceva”!.. Şi nu s-a înşelat. Aşa
cum nu s-a înşelat nici
Înaltpreasfinţitul Andrei.

Tânărul Ilie Trif s-a
dedicat, trup şi suflet, Bisericii
noastre străbune, hotărât să
slujească credinţa creştin-
ortodoxă, iar prin ea să-l
slujească pe Dumnezeu. Cu
această convingere a
îmbrăcat haina monahală,
fiind tuns în monahism în
2008, la Mănăstirea ,,Sfânta
Treime” din Alba Iulia (Cate-
drala Întregirii Neamului). În
acelaşi an a fost ridicat la ran-
gul de protosinghel, iar în anul
următor a devenit arhimandrit.

Apreciind bogata ac-
tivitate de slujitor al Bisericii
străbune, Sfântul Sinod al Bis-
ericii Ortodoxe Române a
hotărât, în octombrie 2011,
numirea sa ca arhiereu-vicar
al Episcopiei Ortodoxe
Române a Spaniei şi Portu-
galiei, cu titulatura de
„Mureşanul”. Hirotonirea întru
arhiereu a avut loc în data de
11 decembrie 2011 în Cate-
drala Mitropolitană „Sfinţii
Arhangheli Mihail, Gavriil şi
Rafail” din Paris.

În cei peste şase ani
în care a deţinut această
funcţie, Preasfinţitul Ignatie a
publicat o serie de articole şi
studii despre teologia
patristică, în care şi-a susţinut
şi teza de doctorat cu titlul
,,Sfântul Grigorie Palama şi
doctrina despre energiile
necreate”(2011); despre
contribuţia teologilor români la
dialogul intercreştin; a susţinut
numeroase conferinţe pe
teme ale creştinismului orto-
dox, a oficiat Sfâna Liturghie
în multe dintre localităţile im-
portante din Europa
occidentală etc.

Sfântul Sinod al Bis-
ericii Ortodoxe Române,
apreciind bogata sa activitate
bisericiească desfăşurată
pentru românii care şi-au
părăsit ţara, în căutarea unui
loc de muncă în ţările din Eu-
ropa de Apus, în şedinţa sa
din 5 octombrie 2017, l-a ales
episcop, în postul rămas va-
cant al Episcopiei Huşilor.
Preasfinţitul Ignatie Trif este
cel de-al 52-lea episcop al al
acestei episcopii istorice,
datând încă din secolul al
X V I - l e a . G r a m a t a

mitropolitană  dată de
Înaltpreasfinţitului Teofan, Mit-
ropolitul Moldovei şi Bu-
covinei, a fost citită de
Preasfinţitul Damaschin
Dorneanul, Episcopul-vicar al
Arhiepiscopiei Sucevei şi
Rădăuţilor. În continuare
Înaltpreasfinţitul Teofan i-a în-
mânat Preasfinţitului Ignatie
insemnele arhiereşti: 
mantia, crucea pectorală, en-
golpionul, camilafca şi cârja
arhierească.

Cu această ocazie,
Înaltpreasfinţitul Teofan a
spus, între altele: „Rugăm pe
Dumnezeu să întărească
arhiereii şi preoţii Bisericii spre
slujirea poporului cel drept-
credincios cât mai aproape de
ceea ce El, Dumnezeu,
aşteaptă de la noi(…).
Nădăjduim în iertarea şi mila
lui Dumnezeu, ne încredinţăm
iubirii sale neţărmurite,
aşteptăm arătarea tainei
Împărăţiei Sale şi rugăm să
aibă sub oblăduirea Sa pe
robul Său Ignatie, Episcopul
Huşilor, împreună cu toţi
preoţii, monahii, monahiile şi
dreptcredincioşii creştini din
această binecuvântată
Eparhie”.

Preotul Constntin
Mogoş, membru al Adunării
Naţionale Bisericeşti, a dat
citire mesajului din partea
preoţilor şi credincioşilor din
Episcopia Huşilor, în care se
scrie: „Astăzi se deschide un
nou capitol în istoria Epis-
copiei Huşilor. Purtarea de
grijă a lui Dumnezeu s-a
arătat şi se arată spre clerul şi
credincioşii din această
eparhie şi iată, după o
perioadă de zbucium, astăzi
avem motive de bucurie prile-
juite de alegerea şi întron-
izarea Preasfinţiei Sale,
Preasfinţitul Părinte Ignatie ca
episcop al acestei străvechi
episcopii”.

În încheierea cere-
moniei de întronizare a luat
cuvântul Preasfinţitul Ignatie,
care a rostit cuvinte de mare
sensibilitate, emoţionând pe
toţi cei prezenţi, pătrunzând în
inimile miilor de credincioşi,
care l-au aplaudat minute în
şir: „Mă simt copleşit de o
reală nevrednicie în faţa fap-
tului că Sfântul Sinod al Bis-
ericii noastre mi-a încredinţat,
spre păstorie, una din cele
mai vechi eparhii din ţara
noastră, pe care îmi propun,
cu ajutorul lui Dumnezeu,  să
o slujesc cu mult duh de
blândeţe, dragoste şi cu
atenţie faţă de orice suferinţă
şi care poate răni şi tulbura
sufletele oamenilor”, a spus
Preasfinţitul Ignatie.

„Vă rog să mă primiţi
nu ca pe unul care face min-
uni, nu ca pe un stăpân, ci ca
pe unul care vrea să vă
slujească cu autoritatea
dragostei, a blândeţei, a
înţelegerii, a împreună
pătimirii şi la bine şi la rău, ca
pe unul care nu vrea să
iubească slava oamenilor, mai
mult decât slava lui Dum-
nezeu, ca pe unul care nu are

nevoie de vorbe linguşitoare,
care ameţesc orice
pământean, ci ca pe unul care
vrea să se răstignească pe al-
tarul dragostei pentru
dumneavoastră. Cum nimic în
lumea aceasta nu este produs
hazardului, a întâmplării,
vreau să vă mărturisesc că
minunatul sat de munte din
care provin, Bilbor, judeţul
Harghita, îi are ca patroni spir-
ituali pe Sfinţii Apostoli Petru
şi Pave” (hramul Catedralei
Episcopale din Huşi(…).

Nimic din ceea ce ţine
de credinţă şi viaţa Bisericii nu
poate fi întemeiat cu adevărat
decât numai pe căutarea şi in-
trarea convingătoare în inte-
rioarul voii şi a gândului lui
Dumnezeu pentru noi oamenii
muritori. De aceea, am
deplina conştiinţă că nu la o
vrednicie simplă şi obişnuită
mă cheamă Domnul, ci la mai
multă slujire şi la mai multă
nevoinţă decât de obicei(…).

Vreau să mulţumesc
tatălui meu, care sigur mă
priveşte acum şi îmi spune
„să sporesc bucuria şi să fiu
om cinstit oriunde voifi”,
mamei mele, care a aruncat
atât de frumos sămânţa
credinţei lui Dumnezeu în su-
fletul meu, familiei mele, rude-
lor mele, precum şi tuturor
consătenilor din satul Bilbor,
care au venit într-un număr
atât de impresionant, în frunte
cu părintele Dumitru Apostol,
protopop de Topliţa,  şi paroh
al comunei mele natale,
căruia îi datorez intuiţia
statornică şi plină de viziune
de a mă îndruma spre studiile
teologice şi cu bunul meu
unchi, Ilie Trif, primarul aces-
tei comune… Nu în cele din
urmă vreau să vă mulţumesc
dumneavostră, iubiţi
credincioşi, pentru osteneala
şi împreuna rugăciune. Când
eram preot la Alba Iulia,
mergeam cu o oarecare regu-
laritate să împărtăşesc o fe-
meie în vîrstă din Apuseni,
care, de fiecare dată după
spovedanie şi împărtăşire, îmi
mulţumea într-un fel cum
niciodată  nu mi-a mulţumit ni-
meni: „Mulţumească-vă Dum-
nezeu, părinte, că io nu-s
vrednică să vă mulţumesc şi
să vă pupe Dumnezeu sufle-
tul”. Aşa vă spun şi eu
d u m n e a v o a s t r ă :
„Mulţumească-vă Dumnezeu
că eu nu sunt vrednic să vă
mulţumesc şi să vă pupe
Dumnezeu sufletul.”

Un reportaj de Ilie Şandru și
Vasile Gotea

●
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Românismul ca monedă de schimbRomânismul ca monedă de schimb

Iulian
Chivu

DDe patriotismul ardele-
nilor nu m-am îndoit niciodată,
nu pentru că am avut fericirea
să trăiesc printre ei câțiva ani,
ci pentru că le cunosc istoria
neromanțată, sacrificiile, dem-
nitatea, fermitatea și nu în cele
din urmă educația, valorile
morale. E adevărat că specia
nu e totuna cu individul, dar tot
m-aș îndoi de ceea ce citesc
într-o foaie transilvăneană mai
ales când e vorba de un inter-
pret marcant al folclorului
românesc din Ardeal; ardelenii
nu sunt duplicitari! Și totuși,
scrie negru pe alb: Cântărețul
clujean de muzică pseudo-
populară Aurel Tămaș este se-
cesionist și el, la fel ca și
colegul său Sabin Gherman de
la televiziunea antiromânească
Look TV. Acest post de televiz-
iune, fost Transilvania TV, a
trecut de la Arpad Paszkany la
alt ungur: Zoltan Teszari...(
justitiarul.ro).

Că Sabin Gherman
poate fi văzut producându-se
cu un entuziasm straniu în jurul
unor subiecte sensibile nu ar
putea fi de reținut implicit și în
seama lui Aurel Tamaș. Iar
povestea asta cu steagurile în
Ardeal e cel puțin de pe vre-

mea breslelor și are iz identitar
german neprovocator. Foaia
sibiană vorbește despre un se-
cesionism românesc fluturat
sub un steag care cheamă la
prevedere: Această făcătură,
cu amestecarea nefirească a
tricolorului și având o stemă în
care românii nu sunt
reprezentați ca etnie (soarele
și luna – simbolul secuilor,
acvila neagră – simbolul un-
gurilor și cele șapte turnuri –
simbolul sașilor), apare pe la
toate mitingurile iohanniștilor
din Transilvania. Nu mă
grăbesc să fac o legătură între
atenționarea ziarului amintit și
ostilitatea cu care au fost
primiți/alungați de la reuniunile
partidului lor Liviu Dragnea și
Mihai Tudose la Sibiu și la
Deva. PSD, în Ardeal, se știe,
e întâmpinat cu un firesc re-
sentiment pentru neocomu-
nism și iliescianismul mineritic.
Însă lipsa de unitate  la vârf,
asaltul continuu, furibund,
asupra instituției președintelui,
asaltul asupra instituțiilor stat-
ului de drept, suspiciunile
legate de starea economiei, de
fondurile de salarii și de pensii,
de haosul din spitale, de biro-
cratismul care asfixiază
învățământ, precum și
căciuleala pe la cancelariile
străine de unde se cumpără
indulgențe sunt de natură să

afecteze, în consecință, până
și românismul devenit tot mai
vizibil monedă de schimb.
Încrâncenați într-o luptă
străvezie pentru subordonarea
Justiției unor interese person-
ale, parlamentarii puterii nu
mai văd ce se petrece în țară
sub oblăduirea neatenției/
nepăsării lor. Focusarea pe
DNA și pe Inspecția Judiciară
nu numai că scapă din vedere
așteptările românilor, ci îi și
dezamăgește, fiindcă ei simt
care sunt problemele urgente
ale țării. O firească și
constituțională constatare pe
seama stării economiei
exprimată săptămâna trecută
de președinte a stârnit imediat
reacțiile decidenților din ma-
joritatea parlamentară, deși
paradoxurile vizate de
președinte sunt împărtășite și
de sindicate și de electorat:
Economia crește, dar veniturile
scad; avem creștere
economică și, culmea, mai
puțini bani la buget; avem o
creștere record la PIB, dar și o
creștere record a datoriei, în
timp ce majorările salariale
reale trâmbițate de Lia Olguța
Vasilescu sunt de trei lei.

Și ca să se deturneze
atenția românului inclusiv de la
problemele lui reale, se bate
monedă calpă tot pe Justiție.
Țineți neapărat să fiți în contin-

uare cel care numește în funcții
pe șefii marilor Parchete și ai
ÎCCJ (nu și la Curtea
Constituțională, n.n.), ca să
puteți controla Justiția. Aceasta
în pofida declarațiilor prin care
pretindeți că vreți o Justiție
independentă de politic – îi
scrie cel de al doilea om în
stat, respectiv președintele
Senatului, Călin Popescu
Tăriceanu, celui dintâi, respec-
tiv președintelui Klaus Iohan-
nis. Statul paralel pare să fie o
realitate pentru șeful Senatului
din moment ce are și argu-
mente: Concret. Ați afirmat azi
că în România nu există nici
forțe oculte, nici forțe subter-
ane și nici stat paralel. Ba
există, domnule președinte, iar
dumneavoastră sunteți pro-
dusul acestor forțe, având rolul
de a executa întocmai și la
timp planurile oculte ale „statu-
lui paralel”. Doar nu vă
închipuiți că ați câștigat
alegerile din 2014 pentru inex-
istente merite politice sau pen-
tru ilegalitățile comise în
calitate de primar al Sibiului.
Nu. Ați fost ales de „statul para-
lel” . Replica nu a întârziat: Și
încă o observație, dacă 
îmi permiteți, referitoare 
la declarațiile domnului
Tăriceanu. Domnia sa pare pur
și simplu rupt de realitate, chiar
de realitatea economică, ceea

ce este foarte straniu pentru un
fost prim-ministru. De exem-
plu, dânsul ne spune senin că
prețul carburanților a rămas
neschimbat după introducerea
accizei. Domnule Tăriceanu,
cred că adevărul îl puteți afla
foarte simplu întrebând orice
român, orice cetățean, care a
cumpărat combustibil în aceste
zile și care a trebuit să scoată
mai mulți bani din buzunar –
ripostează deloc speculativ
Mădălina Dobrovolschi,
purtătorul de cuvânt al
Președitelui.

Mă tem că totuși nu
acestea sunt problemele
esențiale ale României și nici
ale românilor care nu știu ce să
aleagă între realitățile pe care
le trăiesc nemijlocit și
speculațiile cu care sunt
intoxicați. Din nefericire, cei
care caută soluții imediate
nevolilor presante de zi cu zi
nu mai au răbdare și aleg
calea exodului, iar cei care au
destulă răbdare (culpabil de
multă), pensionarii, nu mai au
orizont de așteptare și își văd
și ei speranțele zădărnicite; și
unii și alții, în culmea
desnădejdii, ar putea face din
românismul lor sănătos o
devalorizată monedă de
schimb.

●
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anticomuniste din Munții României!anticomuniste din Munții României!

Ionuț
Țene

CCeea ce s-a întâm-
plat recent în Parlamentul
României a reîntors țara
înainte de 1989. Liderul unui
partid care continuă structural
fostul PCR a avut tupeul
după 27 de ani de la revoluție
să jignească în stil sovietic
cea mai frumoasă și
glorioasă pagină din 
istoria contemporană a
românilor: rezistența armată
anticomunistă din Munții
României. După 23 august
1944 România a intrat sub
ocupația militară a Armatei
Roșii, iar tineretul țării și
grupări armate rupte din
armia regală au luat pușca în
mâini să lupte pentru liber-
tatea și demnitatea românilor.
De aceea lupta armată a par-
tizanilor anticomuniști din
Munții României a fost o
pagină unică și glorioasă din
perimetrul țărilor lagărului co-
munist. Din 1945 până în
1962 grupările de luptători
anticomuniști români au redat
speranța și demnitatea unui
popor supus unui experiment
străin de tradițiile și interesele
naționale. S-au scris nu-
meroase cărți de istorie, de
memorialistică și s-au publi-
cat documente despre erois-
mul rezistenței militare
anticomuniste. De asemenea
s-au realizat numeroase filme
vizionate de milioane de
români despre sacrificiul și
jertfa celor care au luat calea

codrilor ca vechii haiduci să
lupte pentru eliberarea țării
de sub stăpânirea sovietică și
de sub expermentul diabolic
comunist. Amintesc doar
două filme sugestive: ”Un-
deva în Est” și ”Portretul
luptătorului la tinerețe”, care
au surprins exhaustiv și dra-
matic eroismul luptei antico-
muniste. Să vi acum în
comisie parlamentară ca sen-
ator PSD și să jignești memo-
ria, jertfa și eroismul celor
care au luptat pentru eliber-
area țării e o formă de
masochism și de acceptare
indirectă a unei ocupații
străine. Miroase a trădare de
bunul simț al neamului? Sen-
atorul PSD Şerban Nicolae a
susținut luni că partizanii
anticomunişti din munţi au
slăbit capacitatea de apărare
a României, iar acţiunea lor a
fost îndreptată împotriva in-
tereselor ţării.Senatorul PSD
a spus că nu înţelege cu cine
s-au luptat partizanii
anticomunişti din munţi şi că
acţiunea lor a fost îndreptată
împotriva intereselor
României. Există astăzi o
structură politică care
continuă pe cea bolșevică din
anii 1950 și par ecă nu nu se
va schimba curând.
„Rezistenţa anticomunistă
începută în 1944, când
România era încă în război –
de partea Aliaţilor după 23
august -, este una care
slăbea capacitatea de
apărare a României. Era mai
degrabă îndreptată 
împotriva intereselor

României. Mai mult, dacă îmi
spuneţi că era un lucru bun
că CIA organiza operaţiuni de
slăbire a capacităţii de
apărare a României sub pre-
textul că o fac împotriva
regimului comunist este mai
degrabă ticăloşie ce făceau.
Era punerea în slujba unei
puteri străine, valabilă
oricând. După 1958 trupele
sovietice au părăsit România.
Mi-e foarte greu să disting –
v-am spus, am în familie şi
foşti legionari, şi foşti luptători
în Bucegi, unii şi cu funcţii -,
am încercat să înţeleg toate
aceste lucruri şi sunt destul
de echilibrat, nu sunt un fa-
natic al vreunei opţiuni. Dar
mi se pare că ne arogăm
merite care nu există”, a mai
afirmat Şerban Nicolae.

„Au atacat trupe de
Securitate române provenite
din foştii jandarmi, nu aveau
niciun fel de efect în ceea ce
priveşte puterea de tip comu-
nist de inspiraţie sovietică
instalată la Bucureşti, absolut
niciun efect. Iar faptul că CIA,
la momentul respectiv
cunoscând tratativele de la
Ialta, de la Postadm,
cunoscând şi celebrul
şerveţel al împărţirilor
geopolitice dintre Stalin şi
Churchill, în egală măsură
doi criminali, desfăşura
acţiuni de acest tip pe terito-
riul României, n-au cum să-
mi spună că asta era luptă
pentru libertate sau că ar tre-
bui să o aplaudăm” a mai
spus el. Iniţiatorul legii, depu-
tatul PNL Daniel Gheorghe, i-

a explicat lui Şerban Nicolae
că lupta partizanilor
anticomunişti din munţi s-a
desfăşurat cu trupele de Se-
curitate şi cu anumite
formaţiuni militare de factură
sovietică, iar scopul acestora
a fost pregătirea terenului
pentru o intervenţie
occidentală care să înlăture
regimul totalitar sovietic care
tocmai se instala la acea dată
în România. Propunerea ca
data de 26 Octombrie să fie
Ziua Mișcării de Rezistență
Armată Anticomunistă este
firească și ar restaura o
recunoaștere națională și
legală a luptei și jertfei
luptătorilor anticomuniști din
Munții României pentru elib-
erarea de sub sovietici și dis-
trugerea comunismului.
Rezistența militară
anticomunistă a fost susținută
de SUA, iar partizanii din
munți au fost primii români
care au colaborat cu NATO
cu mult înainte ca țara
noastră să intre în această
alianță militară. Pentru jignir-
ile aduse de Șerban Nicolae
memoriei luptătorilor
anticomuniști acesta ar trebui
să-și dea demisia din parla-
ment și din politică. Sigur că
nu o va face pentru că nos-
talgia după soviete este încă
foarte activă în România de
azi. Conducerea politică
suferă de sovietism. Indifer-
ent de jignirile de tip sovietic
ale politicienilor, românii
onorează memoria și sacrifi-
ciul celor care au luptat pen-
tru o Românie liberă de

comunism.
Haiducii Muscelului

sau ai Vrancei, Gruparea
Gogu Puiu, Graiul Sângelui,
Grupul Carpatin Făgărășan,
Gruparea Capotă-Dejeu, Fa-
milia Șușman, Grupările Ar-
senescu – Arnăuțoiu, Grupul
Dabija, Gruparea Spiru
Blănaru sau a colonelului Uță
sunt numai câteva exemple
dintre multe altele, care
onorează poporul român și
Europa. Să ne amintim de
eroismul rezistenței militare
anticomuniste permanent
dincolo de epitetele unor nos-
talgici după URSS, care vor
din nou ca valorile, tradițiile și
istoria noastră să fie sub
călcâiul totalitarismului nive-
lator.Partizanii anticomuniști
au fost coloana vertebrală
morală a poporului român.
Unii dintre ei au fost ca sfinții
militari creștini din imperiul
roman luptând cu răul abso-
lut. 

Memoria jertfei lor nu
va fi uitată niciodată de
poporul român chiar dacă
urmașii bolșevicilor ne
perorează în parlament dis-
cursuri cripto-comuniste.
Când vom ști să 
onorăm memoria luptătorilor
anticomuniști din munți,
atunci vom fi cu adevărat
liberi și stăpâni pe destinul
nostru.

●



Ghimpele Națiunii

Procesul comuniștilor „de atunci” pentru a distrage atenția de la cei de… azi?!Procesul comuniștilor „de atunci” pentru a distrage atenția de la cei de… azi?!

Cezar Adonis
Mihalache

UUn „proces al
comuniștilor” ar fi fost bun. La
timpul lui… Iar vremea lui,
pentru noi, ar fi trebuit să se
suprapună cu legea lustrației.
Acum, însă, suntem într-o
zonă târzie pentru a demara
o asemenea acțiune. Târzie
pentru noi, ca generație… Și
riscăm să-l împingem în deri-
zoriu. Dacă nu am fost în
stare, nu am avut curajul să
cerem și să acționăm pentru
un asemenea proces imediat
după Revoluție, poate că
acum ar fi mai bine să
așteptăm. Să-l lăsăm în
sarcina generației următoare
care, cu adevărat, va putea
privi, prin ochii istoricilor ei,
detașați și lipsiți de complexul
vinovăției de a nu fi făcut
ceea ce trebuie la timpul
potrivit.

Apoi, lansarea unui
„Proces al comuniștilor din
România” nu poate purta am-
prenta unei instituții de
învățământ și al unei
primării… Și nu merge „rupt”
de un proces al Comunismu-
lui… Este prea mare provo-
carea…

O asemenea acțiune
trebuie asumată la nivelul

Parlamentului. Pentru a avea
credibilitate și forță istorică.
Iar inițiativa venită de la Iași
merită apreciată, dar nu se
poate concretiza în ceva mai
mult de un simpozion, având
ca rezultat un comunicat de
presă.

Nu are dreptul să-și
asume o asemenea acțiune
istorică.

Și, cel mai important,
nu are căderea de a face așa
ceva în  cadrul acțiunilor ded-
icate „Centenarului Unirii”!
Așa ne pregătim pentru un an
pe care ar trebui să-l dedicăm
Eroilor Neamului Românesc?
Atât au putut pregăti pentru
un an de celebrări pentru
Neam și Țară?

P r o c e s u l
Comuniștilor, oricât de ispiti-
tor ar fi ca nevoie de a vedea
nedreptățile istorice reparate,
iar de acum și nedreptățile is-
torice al unui sfert de secol
trecut din clipa în care el tre-
buia înfăptuit, nu trebuie făcut
pe repede înainte, încropit de
câteva personaje care „să
analizeze faptele” și să ela-
boreze niște decizii pe care
să le folosim la ce? Pentru
că, nu vor fi nici măcar de-
cizii, neavând competența
necesară, ci simple păreri.

Dar cel mai impor-
tant, nu trebuie să pătăm

Anul Centenarului cu sângele
roșu al rememorării
atrocităților comuniste! O
putem face, o pot face cei ce
vor veni după noi, acum noi
trebuind să pregătim un Cen-
tenar al Mândriei și Demnității
Naționale, al felului de a ne fi
construit o țară, o istorie.

Sigur, inițiativa nu tre-
buie neglijată… Dar ea tre-
buie dusă în Parlament și
adoptată la nivel de lege pen-
tru a avea conturată și di-
mensiunea juridică necesară.
Dar nu către actualul Parla-
ment… Care este în mare
parte captiv politic unei
monstruozități născute toc-
mai din lipsa asumării acestui
proces la timpul potrivit
nouă… Atunci, la începutul
anilor ’90… Iar dacă rămâne
ca acțiune asumată de către
Universitatea din Iași măcar
să fie scoasă din seria eveni-
mentelor dedicate Cente-
narului, să meargă în paralel
cu adunarea dovezilor și
predarea lor către cei ce vor
fi după Centenar și poate
mult timp după. Pentru că nu
poți include în acțiunile rezer-
vate Mândriei Naționale a
Centenarului Unirii o acțiune
pe care o și anunți ca „un al
doilea proces de la Nürem-
berg”. Asta dacă nu ai ca
scop ducerea în derizoriu a

„Centenarului”, a anului în
care noi, ca neam, trebuie să
aducem în fața copiilor noștri
și a lumii, momentele noastre
astrale, de glorie, care ne-au
născut și format ca neam și
țară.

Ori poate se vrea o
mascaradă a procesului
comuniștilor „de atunci”, de la
răul care a generat ceea ce
avem astăzi, pentru a dis-
trage atenția de la
„comuniștii” de azi, mult mai
răi, în primul rând, pentru că
ei își trădează țara?!…

De fapt, chiar dacă
inițiativa de la Iași își
urmează cursul, s-ar putea
să devenim oricum mai
ocupați, și destul de curând!,
cu procesul celor ce ne-au
condus în ultimul sfert de
veac trecut, așa că, dovadă a
întârzierii asumării unui fapt,
sarcina judecării „celor de
atunci” ar trebui să revină tot
generației următoare!

Pentru că și noi la
rândul nostru ar trebui să ne
imputăm un proces: cel al
lașității de a ne a fi asumat
momente astrale, cu
adevărat importante pentru
istorie…

Posibilitatea ca totul
să fie direcționat, de fapt,
spre decredibilizarea clipelor
noastre astrale vine și din

faptul că inițiativa de la Iași
nu este singulară și nu pare
născută întâmplător, în soci-
etate existând deja mai multe
acțiuni de punctare a unui
așa-zis „centenar roșu”, în
care, firește se subliniază
„glorioasele neajunsuri”,
tarele perioadei comuniste. Și
iarăși ne facem singuri rău…
Căci, în loc să promovăm
Gloria Națiunii, punctăm mo-
mentele decadente…

Mai urmează să
vedem în cadrul „Centenaru-
lui 100” și simpozioane dedi-
cate procesului de
învinovățire a națiunii cu
pseudo antisemitismul care ni
se tot reproșează tot de 30
de ani de când am refuzat
lustrația și Procesul Comu-
nismului (coincidență? nu!),
ba, poate și ridicarea unui
monument dedicat „eroilor
evrei care şi-au dat viaţa pen-
tru România în Primul Război
Mondial” (??!), aflat încă la
nivel de inițiativă
parlamentară, să devină
punct de referință al Cente-
narului la București (că tot
ne-am pierdut… firea cu
Monumentul Unirii de la Piața
Alba Iulia)…
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Ion
Coja

PPe mulți dintre evreii
cunoscuți am încercat să-i
prind la o discuție așezată
privind vinovăția românească
față de evrei: Abatorul, Iași-
iunie 1941 și Transnistria. Eu
având pe acest subiect păreri
cu care l-am supărat foc pe
rabinul Moses Rozen și pe
câțiva dintre evreii de la Insti-
tutul de istorie a PCR, reciclați
după 1990 în istorici ai Holo-
caustului! Adică specializați în
ceva ce nu a existat: o istorie
a PCR și holocaustul din
România. Evrei care și-au
dedicat viața minciunii! N-au
fost singurii! Au fost și
românași de-ai noștri
specialiști în istoria inexistentă
a PCR! Sau, după 1990, mari
specialiști în Holocaust!

Cu totul alta este
situația lui Teşu Solomovici.
Fusese exmatriculat din facul-
tate pe vremea când evreii
cominterniști erau în fruntea
bucatelor în România și în
facultatea de filologie! Și silit
să facă alia! După 1990 a
venit din Israel, spre a ne
arăta cât de puțin seamănă
între ei anumite categorii de
evrei… În România
supraviețuiau ultimii
proletcultiști din Europa! Cei
care-l repudiaseră pe recalci-
trantul Teșu. Revenirea sa în
peisaj, după o absență
îndelungată din holul facultății
de litere, a fost imediat
remarcată. Îl țineam minte din
anii studenției, cu silueta sa

de haiduc, chiar dacă nu se
consemnează nici un evreu
printre haiducii de odinioară!
Dar timpul nu-i trecut: dacă n-
au existat, de ce nu i-am in-
venta?! Experiența foștilor
istorici ai comunismului
biruitor ne-ar putea fi de mare
folos!…

Am avut mai multe în-
tâlniri cu Domnul Teșu, mai
mult decât amicale, chiar și
atunci când am avut păreri
diferite – nu total diferite,
privind contenciosul româno-
evreiesc. Am fost la câteva
emisiuni TV împreună și am
discutat ca doi inși civilizați și
plini de respect față de
celălalt. Dlui Teşu, pentru că
mi-era simpatic cu osebire, i-
am făcut o invitaţie specială.
L-am poftit să vină la Vatra
Românească, pe vremea
când stăteam pe Moliere, în
Primăverii, să vină cu vreo
trei-patru amici, mai mult sau
mai puţin evrei, şi să ne
punem pe mâncat şi pe băut
ca-n vremurile bune, iar dacă
se va ivi ocazia şi fără să ne
stricăm plăcerea de a bea un
vin bun, să discutăm şi
subiectele care „ne dor”.
Adică l-am invitat la un chef,
la un meci, dacă vreți, Româ-
nia – Israel, de golit paharele.
La un chef pe teme date dacă
vreți: holocaustul, genocidul
anti-evreiesc din România…
Inclusiv genocidul anti-româ-
nesc din aceeași România!

N-a refuzat dl Teşu,
ba chiar l-a amuzat ideea, am
fixat data şi locul, l-am
aşteptat cu masa întinsă şi cu
o echipă de cheflii, la care s-a

adaos şi Gelu Voican
Voiculescu, oferindu-și ser-
viciile ca arbitru, ca modera-
tor, iar mai pe înserate
tocmisem să vină şi un taraf
de lăutari autentici,
descoperiți de etnograful Mar-
ian Munteanu, totul pregătit ca
să-l fac pe dl Teşu să regrete
şi mai mult că a plecat din
România. Să se bucure că a
revenit pe unde lupul a mân-
cat oaia!

Domnul Teșu a avut
motive și mai puternice să re-
grete plecarea din România!
Probabil că nu a regretat că a
ajuns în Israel, dar că a plecat
din România a avut multe mo-
tive să regrete! Mi-ar fi plăcut
așadar să încingem un chef
pe cinste, ca să simtă fizic
amicul Teșu ce a pierdut
plecând din România: răul de
a doua zi de după chef! Ăsta
să fi fost motivul pentru care
nu s-a prezentat la meci? De
la domnul Teșu nu am aflat
care o fi fost cauza. Din alte
surse, verificate, am aflat că la
Comunitate s-a fost ținut spe-
cial o ședință extraordinară a
sanhedrinului din Calea
Dudești, pe această temă: să
se ducă Teșu sau nu la cheful
unde fusese invitat? Însoțit de
cine, dacă va fi cazul? Eu îi
sugerasem să-l aducă pe
domnul Ștefan Cazimir, pe
care-l cunoscusem că-i bun la
petreceri de pe vremea
inspecțiilor de grad didactic
din țară. N-a mai fost cazul,
căci mahării de la Comunitate
au decis să nu! Să nu cedeze
domnul Teșu cursei care i se
întinsese! Dacă cumva se

îmbată și-l apucă cheful de
adevăr și este pe ascuns fil-
mat când va spune: „Hai,
domnilor, nu vă mai prefaceți
că nu știți că și noi știm care
este adevărul?! De unde atâta
holocaust în Transnistria! Nici
măcar la Dorohoi nu a fost!…
Să fim serioși!… Nu mai e
cazul să convingeți pe ni-
meni!”

Dar dl Teşu nu a
venit… Am acum vaga
bănuială că a fost sfătuit să nu
vină… Poate chiar i s-a cerut
de la Comunitate să nu calce
pe la Vatra Românească…
Nu m-aş mira să aflu că i s-a
interzis. Oricum, chiar dacă
nu mai avem frumosul sediu
din Moliere, noi, cei din Vatra
Românească suntem în con-
tinuare dispuşi să organizăm
un meci între români şi evrei,
pe masă cu toate sticlele de
Cotnari şi Carmel disponibile,
şi cu toate argumentele care
ar putea să ne strice cheful.
Doar n-om fi nebuni şi atât de
proşti încât să le lăsăm să-şi
facă de cap. La noi, la români,
cheful şi petrecerea primează!
Ne-au luat atâtea evreii, de ce
n-ar lua şi obiceiul acesta al
nostru?! Mai ales că suntem
gata să-l dăm pe gratis. Ca
gheşeft!… Profit de ocazia pe
care mi-o oferă aceste rânduri
şi reînnoiesc această invitaţie
pentru oricare dintre cititorii
evrei ai acestor rânduri. Inclu-
siv pentru susţinătorii neevrei
ai holocaustului din România.
Vreau să aflu de la „altera
pars” în ce constă eroarea
mea şi împreună să
identificăm adevărul! Căci,

mai presus de toate, in vino
veritas! Nu ai acces la adevăr
decât în măsura în care te-ai
primenit cu câteva căni de vin
adevărat. Le pun la dispoziţie
tuturor celor interesaţi de
adevărul despre cum au dus-
o evreii în Transnistria
guvernată de români, de prof.
George Alexianu. Ce vin bun
au băut în Transnistria evreii!
Mai cu osebire în „pensionul”
de la Odessa?! Nu e păcat de
vinul acela ca să se găsească
acum atâţia mincinoşi care să 
nu recunoască faptele
înaintaşilor?! Ba chiar să re-
fuze orice discuţie asupra
unui subiect în care ei s-au
pronunţat fără nicio acoperire
a acuzaţiilor atât de grave cu
care au incriminat un popor şi
o ţară întreagă fără să le
tremure vocea criminală?!

Hai, amice Teșu,
înainte de a da amândoi
colțul, să ne mai vedem o
dată, pe îndelete, să mai
bifăm câte unele din cele ce
au rămas nespuse de nici
unul dintre noi către celălalt!
Și mă leg să nu mai zic nimic
de holocaust, de kom-
internism și alte subiecte deli-
cate, jenante pentru orice
evreu normal!

În ce mă privește, nu
mă deranjează niciun subiect
care ar răsări pe masa
noastră, printre paharele go-
lite!…

●


