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UNDE NI SUNT…?
Paris, 16 ianuarie 2005
ïn 12 noiembrie 2004, la Bucure§ti, s-a anun†at :
“Comisia Interna†ional¶ pentru Studierea Holocaustului în
România“ - sub supravegherea ambasadorilor SUA §i Israelului în
România - a tras concluzia prin Elie Wiesel:
“Holocaustul în România a fost posibil ca urmare a antisemitismului cu r¶d¶cini adânci în istoria politic¶ §i cultural¶ a †¶rii” (s.n.).
Redactorii “concluziilor” fideli gândirii lor teroriste bol§evice, au
comunicat “concluzia”, urmînd ca într-un viitor ce†os al†ii s¶ caute
premisele. Dup¶ profund-gânditorii holocaustologi, antisemitismul la
români este de g¶sit “în istoria politic¶ §i cultural¶ a †¶rii”.
Iat¶ un model de abuziv¶ înjum¶t¶†ire a adev¶rului. Deci noi,
românii ne asum¶m partea de vin¶ în martirizarea §i uciderea
evreilor începînd din 27 iunie 1941 (“Pogromul de la Ia§i”), evreii îns¶
nici nu vor s¶ aud¶ - corect: nu ne permit s¶ deschidem gura pentru a
vorbi §i noi despre martirizarea, uciderea românilor, cu un an mai
devreme, începînd din 28 iunie 1940, în Basarabia §i în Bucovina de
Nord ocupate de bol§evici - apoi din 23 august 1944, câteva bune
decenii, în restul României ocupate de ru§i.
Aceia dintre membrii “comisiei” cu care am avut de a face (ei
m-au atacat în presa din România, din America, din Fran†a, din Israel,
din Basarabia, iar eu, neavînd acces, m-a exprimat prin eseul
S¶pt¶mâna Ro§ie, tip¶rit, §i prin internet) m-au acuzat, ne†inînd
seama de scrisul meu - pe care unii, ca Shafir au m¶rturisit c¶ nu-l citiser¶!- de “nega†ionism”, mai mult sau mai pu†in “trivial” §i de, cum
altfel: “antisemitism”; deocamdat¶ nu §i de “tuberculozism”. Unii,
mai… îng¶duitori, au morm¶it cu un sfert de gur¶ c¶, într-adev¶r,
nu contestasem crimele românilor, victime: evreii, îns¶… le “justificasem” (crimele!), pretinzînd c¶ românii, în 1941, se r¶zbunaser¶,
“sub pretextul c¶, în 1940 câ†iva evrei ar fi comis fapte reprobabile…”
Or procedînd astfel, nega†ioni§tii evrei dovedesc a nu cunoa§te
no†iunea (deci realitatea) dialog; confirm¶ b¶nuiala devenit¶ certitudine c¶ s-au obi§nuit, în ultima jum¶tate de secol, s¶ monologheze; s¶
dikteze; s¶ acuze, s¶ condamne - §i s¶ cear¶ desp¶gubiri. Faptul c¶ au
fost persecuta†i, c¶ au fost masacra†i - §i ei, dar nu doar ei! - nu le
confer¶ dreptul de a se prezenta ca victime eterne, absolute; nu îi
absolv¶ de p¶catul crimelor comise de ei, de pild¶ cele începînd din
1917 în Uniunea, slujind bol§evismul, din 1948 în Palestina, servind
sionismul. De când au o †ar¶, israelienii au încetat de a mai fi “popor
ales”, au devenit ca ne-ale§ii: egoi§ti, r¶i, xenofobi, nedrep†i cu goi-ii,
brutali, mincino§i, terori§ti-de-stat (§i de partid). Cu o arogan†¶
insuportabil¶, ei, de†in¶tori de decenii ai armei atomice, †ip¶ de
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fiecare dat¶ când o †ar¶ musulman¶ este b¶nuit¶ ca de†ine “arme de
distrugere în mas¶” (ca Irakul, denun†at americanilor, care au pornit la
r¶zboi cu acest pretext, motivul fiind petrolul), dar doamne-fere§te s¶
sufle un cuvânt despre posesoarele comuniste: China, Coreea de Nord.
“R¶d¶cinile antisemitismului…” S¶ fie de g¶sit doar în “istoria
politic¶ §i cultural¶ a †¶rii” (România)? Nu §i în istoria economic¶, a
ei, începînd de la 1835?; nici în istoria antigoismului, a antiromânismului evreilor, manifestat cu violen†¶ înc¶ din 1866, când ne pârau
Alian†ei Israelite, Fran†ei, Angliei?; §i în 1878, când am fost §antaja†i
cu neacordarea independen†ei câ§tigat¶ pe câmpul de lupt¶, dac¶ nu
cap¶t¶ cet¶†enia român¶ to†i evreii intra†i ilegal în †ar¶?; nici în 19161917, în timpul ocupa†iei germano-ungare a Bucure§tiului §i a sudului
României: colaborare cu du§manul, pe timp de r¶zboi? Nici în iunie
1940, în timpul ocupa†iei Basarabiei §i a Bucovinei?; nici între iunie
1940-iunie 1941, alt - teribil pentru ne-evrei - colabora†ionism al
evreilor cu ocupantul sovietic; al treilea: din 23 august 1944
colabora†ionismul generalizat (gras autor¶spl¶tit) cu ocupantul rus?
“Holocaustul în România” s¶ se fi manifestat el “din senin”
(acuza†ie mai pu†in grav¶ decât cea adresat¶ fioro§ilor polonezi: “care
supseser¶ antisemitismul impreun¶ cu laptele de la sânul maicii lor”).
“Din senin”, în exact 27 iunie 1941, prin “Pogromul de la Ia§i”? Au
oare, cu un an mai devreme nu existase un 28 iunie (1940) - acela cu
adevarat din-senin-manifestat, fiindca Armata Român¶ primise ordin
s¶ nu opun¶ rezisten†¶ în timpul evacu¶rii tragice din S¶pt¶mâna
Ro§ie, iar civilii refugia†i nu aveau cu ce se opune, “norodului
truditor”, l¶udaser¶ pre Domnul c¶ nu fuseser¶, ca atâ†ia al†ii, uci§i
pe loc ori lua†i prizonieri de r¶zboi într-un r¶zboi care nu exista ?
Nu se jeneaz¶ defel holocaustologii când falsific¶ documente,
când inverseaz¶ cronologia evenimentelor, când prezent¶ efectul drept
cauz¶? De ce s-ar jena, dac¶ noi i-am obi§nuit s¶ aib¶ în fa†¶ o
adun¶tur¶ de mu†i?, de mutanzi?, de pite§tiza†i?
Membrii Comisiei - “interna†ionale”:
- Prof. Elie WIESEL, Pre§edinte
- Radu IOANID, Vicepre§edinte
- Tuvia FRILING, Vicepre§edinte
- Mihai IONESCU, Vicepre§edinte
- Ioan SCURTU, Institutul N. Iorga, Consilier de Stat,
Administra†ia Preziden†ial¶, Coordonator Secretariat
- Victor OPASCHI, Consilier de Stat, reprezentant al Pre§edintelui României în Comisie
- Viorel ACHIM, Institutul "N. Iorga"
- Lia BENJAMIN, Centrul pentru Istoria Evreilor din România
- Liviu BERIS, Reprezentant al Asocia†iei Evreilor din România,
Victime ale Holocaustului
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- Irina CAJAL MARIN, Federa†ia Comunit¶†ilor Evreie§ti din
România
- Adrian CIOFLANCA, Institutul "A.D. Xenopol", Ia§i
- Ioan CIUPERCA, Universitatea "Al.I. Cuza", Ia§i
- Alexandru ELIAS, Federa†ia Comunit¶†ilor Evreie§ti din
Romania
- Alexandru FLORIAN, Institutul pentru Studii SocialDemocrate
- Vasile IONESCU, Organiza†ia Rromilor
- Corneliu Mihai LUNGU, Arhivele Na†ionale
- Andrei PIPPIDI, Universitatea Bucure§ti
- George VOICU, Universitatea Bucure§ti
- Jean ANCEL, Israel, Institutul "Yad Vashem"
- Colette AVITAL, deputat (Knesset)
- Andy BAKER, American Jewish Committee
- Randolph BRAHAM, CUNY, US
- Mihai Dinu GHEORGHIU, Universitatea Paris II, Fran†a
- Hildrun GLASS, Germania
- Dan MARIASCHIN, Vicepresedinte B'Nai B'Rith
- Paul SHAPIRO, US, USHMM
- Michael SHAFIR, RFE/RL, Israel
- William TOTOK, Germania
- Leon VOLOVICI, Israel…
Privesc lista celor din “Comisie”: nu-l v¶d pe Andrei Oi§teanu,
membru eminent al numerosului §i criminalului clan R¶utu, neobosit
vân¶tor de “fasci§ti antonescieni”, de “nega†ioni§ti”; nu-l aflu nici pe
Andrei Cornea, ap¶r¶torul f¶r¶ condi†ii §i justificator al politicii
teroriste a Israelului §i a Statelor Unite din ultimul cincinal, cu tot cu
p¶rintele s¶u “liberalul” bol§evic Paul Cornea?; nici pe eternul tovar¶§
caraliu Te§u de la “Munca”, nedesp¶r†it de carnetul-negru în care îi
pune-bine pe du§manii poporului cu amenin†area: «Ordonan†a,
Ordonan†a!» - au oare de ce? Ace§ti bravi macabei s¶ fi fost înlocui†i
în ultimul moment cu doi-trei goi figuran†i-activi (ca to†i proaspe†ii
converti†i, mai catolici decât Rabinul-General) - ca Pippidi, M.D.
Gheorghiu, Totok? Dar unde o fi D. C. Giurescu? - s¶ fi lins el pe
degeaba ceea ce a lins? Dar Gabriel Andreescu? Dar Dan Pavel? Dar
Laszlo Alexandru, dar Pecican? Dar Buzura, Doctorul Honoris Causa
de la Ierusalim, r¶spl¶tit pentru isprava înalt culturala de a fi trimis la
topit un volum de documente care probau f¶r¶ t¶gad¶ §i responsabilitatea evreilor în tragedia general¶? Dar Breban, dar ¢epeneag - cu
stindardul pe care scrie, cite†: “Ed. Reichman”? Dar Marta Petreu cu
I. Vartic, ucenici-ascult¶tori ai în†eleptului tovar¶§ Ion Iano§i?
S¶ m¶ încred în “Comisia interna†ional¶”, cea care nu va putea
comite injusti†ii, doar este alc¶tuit¶ din intelectuali, iar intelectualul,
este cinstit cu sine §i cu ceilal†i, este informat, nu minte, nu tr¶deaz¶,
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nu insult¶, nu…- doar propune, dezbate, dialogheaz¶ civilizat…?
S¶-i iau pe rând pe intelectualii din comisie? ïncepînd cu Elie
Wiesel, profesionist al minciunii, acuzator impenitent?; s¶ continuu cu
R. Ioanid, traficant de documente, negator senin al unor adev¶ruri
istorice, altfel un str¶lucit la§, un cultivat incult, un necititor al textelor
incriminate, în schimb… produc¶tor de “citate” inexistente, fabricate
neglijent, el netemîndu-se c¶ vreun goi ar dori s¶ se sinucid¶,
contrazicîndu-l, dovedindu-i c¶ a min†it neru§inat? Mergînd mai
departe cu agita†i în borcan: A. Florian (demn fiu al nedemnului Radu
Florian); calpuzani ca Ancel, ca Braham?, speciali§ti în “toaletarea”
textelor (Jurnalul lui Sebastian) ca Volovici?
Cum a§ putea?
£i cum a§ putea, auzind-citind: “Comisia interna†ional¶” alc¶tuit¶
exclusiv din evrei §i din filoevrei f¶r¶ condi†ii, credincio§i f¶r¶ a
cerceta, s¶ nu îmi aduc aminte de alt¶… “interna†ional¶”, sinistra
“Comisia Aliat¶ de Control” din 1945-1948, înfiin†at¶ de ocupan†i în
scopul de a-i vâna-recupera-siberizà pe românii refugia†i din Basarabia
§i din Bucovina, considera†i “cet¶†eni sovietici”- comisie în care
“Alia†ii” erau… ru§ii; doar ei?
S¶ fiu crezut: sunt revoltat, nu pentru ca mi-a§ fi f¶cut vreo iluzie
c¶ ultimele texte ale mele “Basarabia” si “S¶ptamâna Ro§ie” ar
putea avea un efect l¶muritor, eventual încurajator în ap¶rarea p¶r†ii
noastre de adev¶r. Dar m-a surprins-îndurerat halul nici m¶car minimmoralian al consângenilor no§tri de a accepta f¶r¶ crâcnire orice
nedreptate, orice umilin†¶, orice batjocur¶, orice minciun¶: în schimbul
unei burse, al unei c¶l¶torii, al unei invita†ii la un colocviu (§i nici
m¶car, nu totdeauna au fost momi†i cu avantaje, ci, dup¶ obiceiul
p¶rin†ilor, bunicilor, str¶mo§ilor, profesioni§ti din negura veacurilor ai
arvunei ne-cerute - deci ne-onorate), au ajuns s¶ “recunoasc¶-cinstitca-la-Pite§ti” c¶ mamele lor sunt curve, c¶ ta†ii lor au mâncat copii
cruzi (dar consolîndu-se în strict¶ intimitate: «£i ce dac-am zis, eu §tiu
adev¶rul: c¶ mama nu-i curv¶, tata nu-i mânc¶tor de copii - dar dac¶
a§a se cere…; §i,-n plus, s-ar putea s¶ se dea câte ceva…”).
ïl ar¶t cu degetul meu de turn¶tor-al-turn¶torilor atât pe Buzura,
lepr¶ b¶trân¶, cât §i pe mai-junele M.D. Gheorghiu - care, prin for†a
lucrurilor (a vârstei) nu a putut mânca rahatul ceau§ist - dar s¶ nu ne
pierdem speran†a, tovar¶§i! Tinerii români sunt leit fiii, nepo†ii
românilor cu piept de aram¶, deci: ce na§te din român - slug¶ este! De
ce ne-am mira-revolta constatînd c¶ tinerii-din-ziua-de-azi nu sunt
capabili s¶ spele grelele p¶cate ale p¶rin†ilor ci, prin tradi†ie, m¶nânc¶,
ei (cu gura lor!) ob§tescul produs : nu ca pe timpuri, vulgarul/barbarul
rusesc, ci tehnologizatul/rafinatul americano-israelian - unde mai
pui c¶, pe-baz¶-de-el, se d¶ - ce s-o da, numai s¶ se dea… - atât c¶
ra’ tot ’hat r¶mâne.
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Chiar s¶ nu existe printre cele peste dou¶zeci de milioane de
români un om normal, care s¶ judece normal, s¶ g¶seasc¶ anormal de
unilateral “Raportul” §i “concluziile” lui false, abuzive, dictatoriale?;
s¶ fi uitat românii tot ce §tiau, tot ce citiser¶? Sau pu†in le pas¶ de
adev¶r, î§i spun c¶ oricum, tot nu vor fi lua†i în seam¶, deci mai în†elept
e s¶ tac¶, pentru a nu-i provoca pe dom’ sergen†ii care ne p¶zesc din
23 august 1944? (pe noi, basarabenii, bucovinenii, din 28 iunie 1940).
Dar unde ni sânt intelectualii, în frunte cu scriitorii? Unde ni sânt
directorii de con§tiin†¶? Unde analfabe†ii civic, mutanzii mu†i pân¶ la
22 decembrie 89 fix, dar-îns¶-totu§i din acea clip¶ gure§i nevoie-mare
- altfel alfabetiza†i în cursul-rapid din Pia†a Universit¶†ii?;
Unde ni sunt martirii de pu§c¶rie, anticomuni§tii, patrio†ii, cei
care au… rezistat terorismului comunist române§te, adic¶ îndurînd §i
t¶cînd - pâna la 22 decembrie 1989, iar de-atunci, cu un curaj legendar
povestesc ce n-au uitat - §i plâng: nu de revolt¶, doar de obid¶?;
Unde ni sânt ap¶r¶torii demnit¶†ii na†ionale? Unde ni sunt
ap¶r¶torii adev¶rului în contra minciunii institu†ionalizate, globalizatoare?
£i unde “vocile” celor care acum câ†iva ani încercaser¶ s¶
rosteasc¶ partea lor de adev¶r, îns¶, nepreg¶ti†i documentar §i mai ales
psihologic pentru a r¶spunde unor atacuri brutale, acuzatoare,
mincinoase - s-au speriat, au fost b¶ga†i în boale - iar de atunci tac
chitic?: N. Manolescu, G. Liiceanu, D. Tudoran. Ei, drag¶-doamne,
sunt §i directori de con§tiin†¶ ai na†iei, nu doar reprezentan†i de frunte
ai culturii… (în fine, cultura specific¶ românilor, cea vajnic rezistent¶
comunismului). De ce nu li se mai aude glasul? Au fost amu†iti de
prima r¶steal¶ a evreilor? S-au cutremurat, apoi aplatizat-turtizat-cursevaporat, sub acuza†ia de “antisemitism”? Dar ei, intelectuali fiind (iertare: fuseser¶) capabili de discern¶mânt, ar trebui s¶ §tie ce e adev¶rul,
ce e minciuna, s¶ sus†in¶ un punct de vedere, s¶ participe la un dialog.
De ce tac, ascun§i sub †ol, c¶ ei nu §tiu nimic¶, c¶ ei s¶ fie l¶sa†i
cu nevoile-§i-neamul lor, c¶, uite, ei sunt bolnavi de ficat §i au de pl¶tit
pensii alimentare?
De ce… De fric¶. A§a au tr¶it sub Ceau§escu, a§a au supravie†uit
sub Iliescu, a§a vor vegeta sub B¶sescu: cu fric¶. Tremurînd, prin
tradi†ie, din negura veacurilor. A§a au f¶cut românii istoria: “tot
tremurînd, tot a§teptînd…”
A§teptînd - ce? S¶ vin¶ americanii? S¶ ne fac¶ ei dreptate, cum
fac dreptate palestinenilor, afganilor, irakienilor, în curând §i iranienilor? S¶ ne bage ei - americanii - în Europa, dup¶ ce, în urm¶ cu 60
ani, la Yalta, ei, americanii ne alungaser¶ din ea, dîndu-ne pe mâna
Asiei ruse§ti?
De ce nu se g¶se§te un singur român normal, care, ridicat pe dou¶
picioare, s¶ rosteasc¶ §i adev¶rul nostru, al comunit¶†ii române§ti,
pentru a r¶spunde neadev¶rurilor totalizatoare, calomniilor scuipate de
slujnicarii “Comisiei interna†ionale”? Dar cine s¶ fie acela:
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Prin†ul Lichelelor Liiceanu? S¶ apere Liiceanu cauza na†iei sale?
Care na†ie? Dar ce are el cu na†ia român¶ - el are cu na†ia sa de
negustori de carte, cu na†ia clanului s¶u de olteni ‘o†i?;
Ce s¶-i pretinzi unui Ple§u, diversionist de clas¶, subtil vânz¶tor
de sine §i de frate, legendar autor al Tratatului Despre ïngineri?;
Ce s¶-i ceri lui Manolescu, magistru legitimator al ilegitimului
Iliescu imediat dup¶ mineriada sângeroas¶? S¶ “combat¶”, el, de capul
lui, recenta tez¶ a st¶pânului s¶u, Tovar¶§ul Ion, potrivit c¶ruia a fost
“holocaust” în România; numai românii sunt vinova†i fa†¶ de evrei, în
schimb (!) evreii totdeauna au fost personificarea Imaculatei Concep†ii, în via†a lor nu mâncaser¶ usturoi, nici Românie nu vânduser¶tr¶daser¶-mulseser¶, cale de peste un secol, iar începînd din 28 iunie
1940, doamne-fere§te s¶ se fi comportat cu noi, basarabenii §i
bucovinenii (de la 23 august 1944 cu to†i românii) ca cei mai
feroci dintre ferocii, barbarii komisari bol§evici? - ba chiar din contra?!
Unde ni sunt celelalte voci-autorizate în rostirea adev¶rului?
Fiindc¶ am vorbit de scriitori - ca cei mai chema†i - dac¶ a§ lua
“Dic†ionarul scriitorilor români”, s¶-i în§ir dup¶ alfabet?
Inutil. Nici unul din cei în via†¶ nu ar avea normalitatea
scriitoriceasc¶ de a protesta.
Dar cei recent disp¶ru†i? S¶ se fi schimbat ceva dac¶ mai tr¶iau
Marin Preda, Bogza, Jebeleanu, De§liu, Nichita St¶nescu, A. E.
Baconsky, Eugen Barbu, Petru Dumitriu, Ivasiuc, Titus Popovici?
Dar cei deja clasiciza†i: Arghezi, Bacovia, Barbu, Blaga, Camil
Petrescu, C¶linescu, Sadoveanu, Eftimiu - cum ar fi reac†ionat la o
astfel de închinare? Ei, cum: ca înainta§ii, ca urma§ii lor…
Un singur literator §i-ar fi ridicat glasul: Eminescu.
£i-l ridicase, dar protectorul s¶u Maiorescu neputînd s¶-l
“rezonabilizeze”, l-a internat în azil - astfel închizîndu-i gura.
ïn noiembrie 2004 Iliescu Ion s-a f¶cut grav vinovat fa†¶ de
poporul român, fa†¶ de na†ia român¶, declarîndu-se de acord cu to†i
termenii diktatului unor notorii falsificatori de istorie, insolen†i,
mincino§i, calomniatori ai României §i ai românilor, zapcii neru§ina†i
ca R. Ioanid, Shafir, Oi§teanu, Braham, Ancel - cu, în fruntea lor
arhicunoscutul traficant al adev¶rului : Elie Wiesel (vezi-i interviul în
care, acum, neag¶ faptul de a fi refuzat s¶ viziteze, în 2002,
Memorialul Victimelor Comunismului de la Sighet!), autonumit
“pre§edinte al Comisiei”.
Iliescu… Nu mai este pre§edinte, îns¶, înainte de a nu mai fi,
ne-a f¶cut-o: §i cu Tratatul cu Rusia §i cu Diktatul Holocaustic.
Acest r¶uf¶c¶tor, acest tr¶d¶tor al României §i al românismului a
fost prosl¶vit, în 1990, de directori de opinie ca Buzura, Eugen Simion,
Sorescu, Ple§u, H¶ulic¶, Breban - ce s¶ mai vorbim de N. Manolescu,
legitimatorul ilegitimului, prezentat ca “Om cu o mare”, la nici o
s¶pt¶mân¶ dup¶ Mineriada Sângeroas¶ din 13-15 iunie 1990! De§i în
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timpul mandatului (!) s¶u România a fost crunt jefuit¶ de securi§ti §i de
activi§ti, care puseser¶ mâna pe tezaurul statului, iar românii au
devenit §i mai s¶raci §i mai dispera†i - în Anul Domnului 2000,
cvasitotalitatea intelectualit¶†ii rezistentculturale române, în frunte cu
Anele Ip¶tescu ale cumpenei dintre milenii, au ini†iat-semnat APELUL
RU£INII, ascuns sub explica†ia nesfâr§it de inteligent¶: “Vota†i
împotriva dictaturii”, carevas¶zic¶ î m p o t r i v a improbabilei,
virtualei dictaturi de dreapta a contracandidatului - îns¶ p e n t r u
dictatura real¶, exercitat¶ cale de 4 ani de zile, a candidatului
bol§evic Iliescu.
Cine a semnat atunci “Apelul GDS” - publicat în revista 22 din
5-11 dec. 2000? Iat¶ numele celor mai r¶s¶ri†i:
- Gabriela Adame§teanu
- Ana Blandiana (nu a semnat direct, ci ca… autopre§edinte al
PEN Clubului)
- Doina Cornea
- Anca Oroveanu
- Adriana Babe†i
- Smaranda Vultur
- Carmen Mu§at
- Marta Petreu
- Ruxandra Cesereanu
- Rodica Palade
- Aura Christi
- Magda Cârneci
- Monica Spiridon
- Mariana Celac
- Sanda Cordo§ - §i înc¶ altele, anticomuniste din… ilegalitate;
Deasemeni b¶rba†ii feroci “opozan†i” antibol§evici:
- Paler
- Pavel Cîmpeanu
- Oi§teanu
- Mihai £ora
- Doina§
- Liiceanu
- Ple§u
- Manolescu
- Eckstein Kovacs Peter
- Alex. £tef¶nescu
- I.B. Lefter
- Cassian Spiridon
- M.H. Simionescu
- Dimisianu
- Victor Neumann
- Valeriu Stancu
- Pavel £u§ar¶
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- Michael Astner
- Ion V¶dan
- Vasile Gogea
- Dan Oprescu (!)
- Andrei Cornea
- Andrei Codrescu
- Mircea Martin
- Antonesei
- Stelian T¶nase
- Leonard Oprea
- Mih¶ie§
- Tism¶neanu
- Gavrilu†¶
- Paleologu
- Iorgulescu
- Patapievici (!!)
- Sorin Alexandrescu (!!!)
- Negrici… Ace§tia-acestea - §i înc¶ al†ii, cvasitotalitatea intelighen†ilor
tricolori - au f¶cut, în 2000 campanie pentru… Iliescu. Dup¶ ce
f¶cuser¶ campanie pentru alt tr¶d¶tor al †¶rii Constantinescu.
(Obiceiul de a face-liste l-am înv¶†at de la evrei. ïntru neuitare).
De ce nu se trezesc m¶car în al 24-lea ceas Adormi†ii no§tri
directori de Incon§tiin†¶?
£tiu de ce:
Fiindc¶, dup¶ obicei, în al 25-lea (ceas), la împ¶r†eal¶, ei vor fi
primii, jurînd cu mâna pe inim¶ c¶ fuseser¶ mereu treji-rezisten†i - prin
(arpagi)cultur¶.
Paul Goma

