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„Postia din născare, leac în lume

nu mai are; ea este o uricioasă

boală, ce nu se vindecă în

şcoală, ba nici în spitale.” 

- Ion Creangă
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devenirii noastre ca neam!devenirii noastre ca neam!

Cezar Adonis
Mihalache

NN-aveți loc nu-i așa?…
Vă ard mațele pe dinăuntru
când simțiți miros de tămâie,
nu?… Vi se ridică părul de pe
cefele de ignoranți când vă cad
sub ochi Sfintele Icoane ale
neamului nostru, când Sfânta
Cruce îi luminează în spirit și în
cuget pe cei veniți la o vrednică

pomenire a înaintașilor ori
când bat clopotele a
mărturisire de credință pentru
cei ce au fost cu adevărat mar-
tiri ai neamului nostru, așa-i?…
Vă ard ochii pe dinăuntru când
îi vedeți pe români pomenindu-
și patrioții?!… Dar nu, nu vă
ard din cauza unui fel propriu
de dreptate, de neînțeles
tremur, în fapt ură în numele
unor judecăți venetice și de
leat de slugi, ci pentru că
sunteți bântuiți, sunteți mânați
în ardere diavolească, voi
dușmani ai istoriei, voi uri ai
înaintașilor noștri, voi trădători
ai demnității noastre, ai dreptu-
lui nostru de a ne aduce
recunoștința și creștineasca
pomenire a sufletului celor ce
au fost poate așa cum alții nu
vor mai fi mulți ani de acum
înainte…

Cât de negru în adân-
cul inimii să fii pentru a-i huli pe
cei ce au plămădit buna și
dreapta lor recunoștință dintr-o
mână de grâu?… Cât de îndi-
avolicit să fii pentru a-i
amenința cu denunțuri penale
pe cei ce au pus sufletul
recunoștinței într-o vrednică
pomenire?… Sunteți atât de
mâncați pe dinăuntru, atât de
lipsiți de o minimă compasiune,
de empatie, de un minim re-
spect ori, măcar, de o minimă
dovadă de toleranță, tocmai voi
cei ce ne cereți nouă toleranță
pentru orice aberație și
deformație, pentru orice mani-

festare, exprimare, chip și față
dovedite contra-naturii, încât,
la ceasul dungii voastre, nici un
clopot nu va bate… Căci voi nu
meritați veșnica pomenire, ci o
nepomenire cât un iad de
adânc…

Faptul că mireni și
sfinți părinți au decis să-i facă
o cuvenită pomenire sufletului
lui Ion Antonescu, la Biserica
Sfânta Parascheva din Vaslui,
ctitorie a mareșalului, la 75 de

ani de la executarea la Jilava,
pomenire dintâi omului, și apoi
conducătorului de oștiri,
îndreptătorului națiunii sale,
cum ar trebui pomenit pe
vecie, este o laudă, nu un drept
rezervat prin poziția de abuz
oficial guvernamental dată de
statutul de „reprezentat special
al guvernului pentru combat-
erea antisemitismului și xeno-
fobiei” (!) numitului Muraru
Alexandru de a sesiza poliția,
Ministerul de Interne și
procurorul general!

Nu este îndeajuns că
ne duceți pe noi, cei încă vii, vii
în conștința și apărarea Nea-
mului Românesc și după ce
trupurile ni se vor uni cu țărâna
dragă nouă, în fața instanțelor,
acum vreți a-i mai condamna o
dată pe martirii neamului?…
Ce va urma?… Ce vreți a face
pentru a ne împiedica în îm-
plinirea obiceiurilor creștine?…
Pesemne o lege, că doar la
atât vă stau capetele ălea seci,
o altă lege împotriva noastră,
noi, nu-i așa?, cei fără de as-
cultare în fața veneticilor,
trădătorilor, cozilor de topor…
Este singura voastră armă…
Dar numai aici și numai prin
tăișurile „corectitudinilor” voas-
tre conjuncturale… Pentru noi
însă, contează o singură legea!
O singură carte, o singură
moralitate și învățătură!… Da,
este cea sfântă, este cea prea
sfântă pentru a o înțelege
voi!… Dar și prea sfântă pen-
tru a  vă putea atinge voi,

mișeilor, de ea!
P o m e n i r e a

Mareșalului ar trebui săvârșită
în fiecare biserică ce își are
temelia pe pământ românesc!
Și fiecare părinte ar trebui să
facă slujba de dreaptă
pomenire Mareșalului,
dimpreună cu toți eroii neamu-
lui românesc. Pentru că acolo
sunt ultimele rădăcini pe care
nu ni le-au smuls încă ve-
neticii… Și chiar de sunt încon-
jurate, de suntem înconjurați,
de otrava lor, atâta timp cât noi
le vom proteja prin încredințata
aducere aminte, recunoștință
și pomenire, vor rămâne stânci
în fașa șuvoaielor de umori
otrăvite…

Dar trebuie să
rămânem și străjeri! Pentru că
nu va fi de mirare dacă otre-
pele guvernamentale nu vor
încerca să treacă în legile deja
croite împotriva națiunii noas-
tre și refuzul la veșnica
pomenire în biserici a celor
înfierați drept părți ai cultului le-
gionar. Și trebuie săvârșite slu-
jbe și pentru Mareșalul
Neamului Românesc, dar și
pentru toți ceilalți mareșali ai
țării, ei, eroii căzuți pentru in-
tegritatea unei Românii pe care
astăzi blasfemia veneticilor ne-
o întinează cu atâta ură…

Cinste dară sfinților
părinți de la biserica din
Vaslui!… Cinste și să fie model
de urmat pentru toate
lăcașurile unde, măcar o dată
pe an, clopotele ar trebui să
bată… Pentru că inima
Mareșalului și inimile tuturor
eroilor neamului nostru au
bătut până la stingere pentru
neam și țară, iar măcar o dată
pe an putem pune și noi rugile
noastre în clopote vorbind
cerurilor… Și fă, Doamne, să
nu piară acești nemernici ve-
netici ce ne ponegresc! Ține-i
sănătoși și însănătoșește-ne
pe noi ca să apuce și ei să
vază măreția înturnării nostre
spre cuvenita cinstire a
înaintașilor. Și dă-ne puterea
de a nu judecata pătimași
faptele celor ce ne-au otrăvit cu
atâta ură, ranchiună,
dezbinare… Și dă dreaptă
înțelepciune părinților sinodului
să nu cedeze presiunilor ce vor
veni de la slujbașii guverna-
mentali pentru a se da îndru-
mare patriarhală pentru
neoficierea și nepomenirea pe
viitor a unora dintre eroi nea-
mului nostru… 

●

Înapoi, Înapoi, 
la originea virusului…la originea virusului…

Petru
Romoșan

SSubiectele zilei în
presa mondială sunt cel
puţin două, pe lângă cele co-
tidiene proprii fiecărei ţări:
vaccinarea şi paşaportul
sanitar. Cu diferenţe uneori
majore de la o ţară la alta,
atât vaccinarea în masă, cât
şi paşaportul vaccinal par să
întâmpine o opoziţie peste
care nu se va putea trece.
Celelalte două subiecte din
acelaşi registru – originea
virusului (naturală sau din
laborator?) şi foarte suspec-
tul refuz al oficialităţilor
(politice şi medicale) de a
trata bolnavii cu medica-
mentele ieftine existente
( h i d r o x i c l o r o c h i n ă ,
azitromicină, ivermectină,
zinc, vitamina D, vitamina C
etc.) – sunt trecute în planul
doi voluntar şi manipulatoriu,
aparent interesat

Presa mainstream,
câinele presupus de pază al
democraţiei, latră după cum i
se ordonă: cine plăteşte
comandă muzica. Presa ar fi
populată de două feluri de
oameni: ziarişti oneşti şi
ziarişti care au o slujbă
(Charles Gave dixit). Cele
mai proaste ziare din lume
par a fi The Washington Post
şi The New York Times
(după Donald Trump), Le
Monde şi The Guardian. Dar
toţi ziariştii care lucrează în
aceste oficine au slujbe
foarte bine plătite…

Marea problemă
pentru campionii
paşaportului vaccinal, care
par a fi Germania şi Franţa,
UE deci, din care şi noi
facem parte din păcate, este
că SUA, cel puţin în
jumătatea de state republi-
cane, au abandonat masca,
lockdown-urile, vaccinarea
forţată şi paşaportul sanitar
obligatoriu. Ba chiar faimosul
Deep State pare să fi înţeles
că trebuie să renunţe, cel
puţin temporar, să mai teror-
izeze inutil populaţia. Franţa,
Germania, UE vor putea să
impună un paşaport vaccinal
la care SUA a renunţat?
Rămâne de văzut.

Vaccinarea copiilor,
anunţată la noi de controver-
satul medic militar
Gheorghiţă, se va dovedi o
catastrofă şi pentru Klaus Io-
hannis, şi pentru ministrul

său al Apărării, generalul
Nicolae Ciucă. E foarte puţin
probabil ca părinţii din
România să-şi livreze în
masă copiii unui experiment
iresponsabil numai pentru ca
nişte funcţionari stupizi,
mediocri, arivişti să realizeze
cifre bune de raportat. Arafat,
Rafila, Gheorghiţă au sărit cu
avânt peste cal. Vom vedea
curând cât de mult îşi iubesc
copiii părinţii din România!

Doctorii vor fi luaţi la
întrebări pentru că nu au pre-
scris medicamente banale,
ieftine, dar au promovat
Remdesivir-ul (de la Gilead),
foarte scump şi dovedit toxic,
ajutând astfel să se
răspândească virusul pentru
a justifica vaccinarea în
masă, totul în interesul Big
Pharma. Câţi dintre doctorii
pe care-i vedem pe televi-
zoare sunt „sponsorizaţi”
gras de industria
farmaceutică? De ce nu se
declară, conform legii, con-
flictele de interese? De ce
televiziunile se fac complice
la mistificare? De ce doctorii
fără de arginţi dar
competenţi, din toată lumea
şi de la noi, au fost atacaţi cu
înverşunată neruşinare?

Cât despre originea
virusului, cu fiecare zi care
trece ne apropiem mai mult
de ipoteza războiului biologic
(iniţial între SUA şi China). S-
a renunţat la multtrâmbiţata
origine naturală a virusului
din China (lilieci, pangolini
etc.), iar „scăparea” virusului
din laboratorul din Wuhan e
din ce în ce mai puţin
credibilă atâta vreme cât
acest laborator a fost finanţat
şi din SUA, şi din UE. Au
finanţat europenii şi ameri-
canii fără să ştie ce
finanţează? Au avut acces la
ce se lucra în acel laborator
cu peste 1 000 de angajaţi?
Sau avem de-a face doar cu
o perdea de fum care vrea
să acopere propagandistic
războiul biologic?

Războiul biologic
scăpat de sub control a lovit
întreaga planetă. Dar ne
apropiem de un final, fie şi
sub forma unui armistiţiu, şi
vine vremea socotelilor. Au
murit peste trei milioane de
oameni şi s-au distrus grav
economiile, au avut imens
de suferit bătrânii şi copiii, s-
au compromis învăţământul,
Bisericile şi statele. Criminalii
de război, indiferent cine
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Ion
Coja

ÎÎn revista „Cadran
politic”, anul VII, nr. 65-66
din aprilie-martie 2009, sunt
publicate câteva fragmente
din interviul dat de Emil Cio-
ran în 1988, la Paris, dlui
Ion Deaconescu. Inutil să
mai spunem ceva despre
valoarea acestui document,
mai degrabă l-aş felicita pe
autor pentru reuşita de a-i
lua un interviu marelui însin-
gurat de la Paris. Adevărul
este că Cioran face figura
schimnicului din inima
Parisului, mulţi aşa îl văd,
iar această imagine a unui
Cioran greu de abordat pen-
tru un interviu pare să fie
imaginea curentă aflată în
circulaţie. În realitate, cel
puţin din partea subsemnat-
ului vorbind, e de revăzut şi
de retuşat această poză.
Am stat de trei ori de vorbă
cu Emil Cioran, în fiecare
dintre vacanţele mele
pariziene de dinainte de
1990, şi nu mi-a fost deloc
greu să obţin întrevederea
solicitată. E drept că am
uzat de un passepartout
care mi-a deschis la Paris
multe uşi: eram un fel de
mesager al lui Petre Ţuţea.
Cred că am povestit ce era
mai interesant despre
aceste discuţii în cartea
Marele Manipulator şi
asasinarea lui Nicolae
Iorga, Nicolae Ceauşescu şi
Ioan Petru Culianu. Textul
publicat de dl Ioan Dea-
conescu îmi oferă acum
posibilitatea de a reveni, cu
precizări şi comentarii mai
apăsate. Mă invită la acest
remember îndeosebi frag-
mentul următor din acest in-
terviu care, sunt convins, va
face istorie:

„Ion Deaconescu: Şi
totuşi ce ar trebui făcut ca
România să nu cadă din
timp, acum, la întretăierea
dintre milenii?

Emil Cioran: Să nu
mai fim paraziţii unor glorii
desuete. Să nu mai vorbim
de idealuri, ci să edificăm is-
toria propriei noastre
identităţi. (…) Şi încă ceva
important: să rezolvăm
cazul evreilor din cel de al
doilea război mondial. E
timpul să spunem răspicat
că nu am fost barbari. Că i-
am ajutat pe evrei să nu fie
decimaţi. Trebuie să scriem
cărţi, să luăm legătura cu
cei care ne defăimează în
legătură cu acest subiect.
Evreii ne sunt datori. Dar nu
le cerem nimic. Să
recunoască doar adevărul.
Dacă se va înţelege exact
poziţia României în anii pa-
truzeci, vom sta cu fruntea
sus. Dacă nu, vom fi

culpabilizaţi mereu, cu
efecte îngrozitoare.”

Aşadar, zice Emil
Cioran, e timpul să spunem
răspicat adevărul, adevărul
că nu am fost barbari şi nu
am participat la exter-
minarea evreilor, la care ne
invitase insistent Hitler, ci
dimpotrivă, i-am ajutat pe
evrei să se salveze, pe acei
evrei a căror soartă a de-
pins cât de cât de noi! Drept
care, consideră Emil Cioran,
în acord cu bunul simţ cel
mai comun, evreii ar trebui
să se simtă datori faţă de
români! Iar nu să ne
defăimeze pe toate dru-
murile!

Iată însă că evreii nu
se simt datori! Iată-i că nu
sunt în stare să trăiască
starea de normalitate a
fiinţei umane! Recunoştinţa
este o povară prea grea
pentru evrei! E mult mai
profitabil ca din debitor să te
transformi în creditor! De ce
să fie dumnealor datori la
români, când i-ar putea
scoate pe români datori şi
vinovaţi faţă de evrei?! Aşa
se vor fi gândit acei evrei
despre care Cioran spune
că „ne defăimează în
legătură cu acest subiect”,
subiectul fiind holocaustul
din România. N-a fost holo-
caust în România? Să fie ei
sănătoşi românii, că le
inventăm noi un holocaust
să nu-l poată duce! Căci
doar asta este menirea pre-
sei libere, a mass mediei
internaţionale!…

Cioran, care a scris
o mulţime de lucruri de-
osebit de interesante şi de
„pozitive” despre evrei,
care, deci, îi cunoaşte bine
pe evrei, nu se miră şi nici
indignat nu pare de această
manevră mizerabilă, ci ne
îndeamnă pe noi, românii,
„să luăm legătura cu cei
care ne defăimează”, nu
este clar în ce scop! Noi
însă, adică românii care
ştim că în România nu a
fost nici urmă de holocaust,
chiar aşa am făcut: am luat
legătura „cu cei care ne
defăimează” şi am încercat
să angajăm un dialog, o
confruntare senină a argu-
mentelor. Din păcate nu am
putut menţine „legătura”,
căci nici unul dintre
preopinenţii defăimători nu
a vrut să răspundă la
dovezile noastre, consid-
erând că simplul fapt de a
nu le accepta acuzaţiile îi
jigneşte pe ei, pe acuzatori,
după o logică imposibil de
împăcat cu un comporta-
ment raţional şi onest…

Oare la fel vor pro-
ceda şi cu declaraţia lui Cio-
ran, declaraţie atât de netă,
de neechivocă, a marelui
Cioran?! Nu le va fi uşor

celor „care ne defăimează”
să se facă din nou că plouă!

…Da, sunt convins
că ne aflăm în faţa unei
declaraţii decisive pentru
discuţia care se poartă pe
tema holocaustului din
România. Nu este prima
oară când trăiesc acest sen-
timent, ceea ce dovedeşte
cât de mult m-am înşelat de
fiecare dată când am crezut
că evidenţa ar avea vreo
forţă de convingere, ar clinti
pe cineva din ceea ce crede
sau crede că ştie. Dar cred,
simt că picătura adăugată
de Cioran face să se re-
verse paharul răbdării noas-
tre. Desfid pe omul onest
care, convins până acum de
teza holocaustului din
România şi luând acum
cunoştinţă de declaraţia lui
Emil Cioran, nu va cere sau
măcar nu va accepta reex-
aminarea probelor invocate
în această dispută. Căci nu
cerem mai mult decât atât:
un examen corect şi cinstit
al argumentelor. Când spun
„corect” am în vedere reg-
ulile cercetării ştiinţifice, ale
raţionamentului deductiv, iar
când spun „cinstit” mă gân-
desc la capacitatea de a
recunoaşte că ai greşit
atunci când sensul evident
al faptelor şi al argumentelor
te contrazice. Cine nu va
purcede nici măcar acum la
revizuirea condamnării
noastre pentru un genocid
atât de contestat şi imposi-
bil de dovedit în faţa justiţiei
şi a istoriei, contestat, iată,
şi de Emil Cioran, nu merită
să-şi mai zică intelectual,
om cu idei şi convingeri ju-
dicios edificate, nu merită
să-şi mai zică om – evreu
sau român etc.!
…Să revenim la text! Nu
cunosc interviul în întregime
ca să-mi dau seama de
eventuale conexiuni cu alte
declaraţii ale lui Cioran.
Avem tot timpul s-o facem
mai târziu, căci este vorba –
cum spuneam, de un text
care va stârni nenumărate
comentarii. Rândurile de
faţă nu urmăresc decât să
lanseze aceste discuţii şi să
constate, cu o satisfacţie
deplină, imposibil de as-
cuns, o satisfacţie pe care o
fac publică, satisfacţia că la
lista nesfârşită de
negaţionişti ai holocaustului
din România se adaugă
acum numele unui mare şi
deosebit reprezentant al
speciei om, care el singur
este mai convingător, mai
impozant, decât laolaltă toţi
cei care intră în corul de-
tractorilor neamului româ-
nesc, acuzându-ne pe noi,
„blândul popor român”, de
crima cea mai nemernică:
genocidul. Nu numai că nu
l-am comis, că nu am ucis

evrei, dar atât cât ne-am im-
plicat în istoria evreimii am
făcut-o mereu ca
binefăcători, iar în anii „pa-
truzeci” ca salvatori ai
evreilor. Evreii – au mai
spus-o şi alţii, dar acum o
spun e şi marele Cioran,
evreii ne sunt datori cu
recunoştinţa lor şi nu sunt
puţini evreii care au re-
cunoscut această datorie de
onoare şi de omenie.

Numai că dinspre
evrei se aude cel mai tare
corul „jidanilor”, adică al
evreilor ne-evrei, care au in-
ventat stratagema, atât de
ticăloasă, că este mult mai
profitabil să-l acuzi în primul
rând pe cel care te-a ajutat
şi chiar te-a salvat, că în loc
de recompensa pe care ar
putea să ţi-o ceară, e mai
cusher să i-o iei înainte şi
să-l acuzi tu pe binefăcător
că a făcut echipă cu cel, cei
care te-au chiar belit! Te-au
genocis şi holocaustizat!
Astfel că la ceasul aritmeticii
finale tu, evreu şmecher foc,
nu vei avea nimic de dat, ci
vei putea cere şi obţine
despăgubiri încă şi mai
mari, nu numai de la prigon-
itorii ucigaşi, ci şi de la cei
care ţi-au sărit în ajutor! Tre-
aba lor dacă au fost proşti şi
nu s-au îngrijit să se
acopere cu toate actele
doveditoare posibile! Cu
toate certificatele de bună
purtare! E riscul lor dacă nu
dau multe parale pe justiţia
omenească, palpabilă, şi se
lasă pe mâna justiţiei divine,
atât de ipotetică! Să-şi
ceară dreptatea la Judecata
de Apoi, adică, în termeni
precreştini, la calendele
greceşti! Cine-i pune pe
românii ăştia imbecili să
creadă în viaţa de apoi, în
justiţia şi dreptatea lui Dum-
nezeu?! Dumnezeu? Care
Dumnezeu? Ăla inventat de
noi? Să fim serioşi şi să nu
ne furăm singuri căciula!…
Nu există plată şi răsplată
decât aici, pe pământ!… Iar
cine-i prost şi crede altfel, să
plătească!… Că are cui!
Taxa pe prostie noi am in-
ventat-o! La noi ajunge!…

…Pun aici capăt,
deocamdată, altor comen-
tarii care bântuie prin
creieraşii mei. Deocamdată
cred că este mult mai …pro-
ductiv – horribile dictu, să
fac câteva conexiuni,
conexiuni între acest mag-
nific interviu si ce am scris
eu sau îmi mai aduc aminte
despre discuţiile cu Cioran,
purtate în vara lui 1984 la
telefon, iar în 1986 şi 1988
faţă către faţă. La prima
discuţie nu s-a spus nimic
despre evrei. Mai mult de o
jumătate de ceas Cioran mi-
a vorbit numai despre Petre
Ţuţea… Regret şi azi că nu

m-am priceput să pun în
funcţiune instalaţia gazdei
mele, Victor Smatoc, de în-
registrare a convorbirilor
telefonice purtate de la acel
aparat. Doamne, ce l-a mai
lăudat Cioran pe Ţuţea, pe
ideea că era altceva decât
toţi ceilalţi, că le era ca un
fel de cenzor suprem din in-
teriorul generaţiei, Nae
Ionescu fiind din altă
generaţie, a dascălilor, men-
tor necontestat. Ţineau cu
toţii să-i ştie părerea şi îşi
validau ideile numai după
ce le discutau cu „Petra-
che”. Căci Petrache avea
un ascendent asupra
celorlalţi: nu scria! (sic!) Nu
sacrificase actul gândirii
pentru actul consemnării
prin cuvinte a gândului oprit
din zborul său lin, planat…
Cât s-a mai necăjit Cioran
când a aflat că i-am adus un
text semnat de Ţuţea (cu
pseudonimul Boteanu),
publicat într-un almanah lit-
erar… Deci cedase! Se
apucase Ţuţea de scris!…

La a doua întâlnire,
în Jardin de Luxembourg, a
trebuit să-l aştept până a
încheiat discuţia pe care o
purta la câteva bănci
distanţă. Pasămite, cu un
evreu, din America, pictor
cu procupări metafizice. Mi-
a relatat, pe scurt, ca o
scuză a întârzierii, că a tre-
buit să-i dea amănunte în
legătură cu ideea care i-a
venit atunci când interlocu-
torul i s-a plâns că se
înmulţesc dovezile unui an-
tisemitism american în
creştere… „Aveţi grijă, ce se
va întâmpla când (sau dacă
– nu mai ţin bine minte)
americanii îşi iau mâna de
pe evrei? Mâna azi atât de
protectoare!” Mai mult nu
am discutat despre evrei în
1986.

- urmarea în pagina a 4 a -
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AAm făcut-o în 1988,
iată, anul când Noica i-a dat
şi dlui Ion Deaconescu is-
toricul interviu. Eu am purtat
discuţia mea în august,
poate început de septem-
brie. Discuţia a pornit de la
situaţia din ţară. Am încercat
să retuşez tabloul sumbru al
României care circula în
toată mass media
apuseană, să-i prezint lu-
crurile dintr-o perspectivă
mai optimistă. De ce am
făcut asta? Mai întâi pentru
că asta era perspectiva lui
Petre Ţuţea asupra
României. Şi am considerat
că asta îl va interesa de fapt
pe Cioran: ce crede Petra-
che despre lumea în care
trăim? Mai apoi, eu însumi
împărtăşeam acest opti-
mism. Am constatat că Cio-
ran primea cu bucurie
veştile bune din ţară,
dovezile că dracul nu-i chiar
aşa negru. Absolut
memorabilă satisfacţia cu
care a luat cunoştinţă de
calitatea tineretului din
România. În mod deosebit a
fost impresionat să afle că
un mare număr de tineri
roiau în jurul lui Ţuţea, îl
„ţuţăreau” cu devotament şi
cu mare interes pentru ideile
lui nea Petrache. Iar când a
aflat că tinerii aceştia, de
capul lor, organizaseră un
servicu ad hoc de asistenţă
la domiciliu a lui Petre
Ţuţea, că în fiecare zi doi
dintre ei veneau şi-l ajutau
să se scoale, să se îm-
brace, să iasă la plimbare,
să mergă la masă etc., dar
mai ales ca să aibă un con-
locutor interesat de cee ce
avea de spus nea Petrache,
Emil Cioran a exclamat:
„Aşa ceva este de neimagi-
nat la Paris!” Şi a continuat
spunând că aceste
informaţii, primite de la
mine, confirmau optimismul
lui Mircea Eliade cu privire
la rolul pe care curând îl va
juca tineretul din Europa de
Răsărit! Mult mai apt să
facă istorie decât tineretul
dezabuzat din Occident…
La acest punct al discuţiei
eu am avut de răspuns la în-
trebarea lui Cioran, o între-
bare pe care şi-o pun astăzi
mulţi români: de ce mass
media din toată lumea este
preocupată să
răspândească în lume de-
spre România o imagine
denigratoare, deformată cu
intenţia de a ne calomnia în
toate felurile posibile şi la
fiecare prilej?

Răspunsul meu –
valabil şi azi, a sunat cam
aşa: Pentru că antiromânis-
mul nu mai este o atitudine
ocazională şi personală, a

unor indivizi care, din varii
motive, nu mai încap de răul
românilor. Anti-românismul
nu este antipatia viscerală a
unui individ, provocată de
anumite accidente bi-
ografice, ci antiromânismul
a devenit o instituţie, cre-
atoare de locuri de muncă,
cu buget şi sedii în mai
multe ţări, inclusiv în Româ-
nia, cu angajaţi care ies la
pensie după ce o viaţă
întreagă au petrecut-o
plănuind şi acţionând îm-
potriva românilor, a intere-
selor României.

Dacă, prin mecanica
relaţiilor paradigmatice, cu-
vîntul anti-românism te duce
vrând-nevrând la anti-semi-
tism, trebuie spus din capul
locului că antisemitismul în
România, condamnat prin
lege, este practic inexistent,
nu cunoaşte forme
instituţionalizate şi, dacă se
manifestă când şi când,
asta se întâmplă sporadic şi
neorganizat, în forme le-aş
numi spontane, chiar naive
prin sinceritate şi directitate.
Asta în timp ce anti-
românismul se manifestă în
mod subtil, apelând la
tehnici de manipulare ori de
sabotaj dintre cele mai
sofisticate şi mai eficiente,
antrenând efective umane
numeroase, abil disimulate
îndeosebi în structurile de
stat menite prin statut să
apere şi să promoveze
componenta românească a
planetei noastre. În Româ-
nia de azi anti-românismul
este practic subvenţionat de
statul român şi nu este con-
damnat prin lege, ci este ig-
norat şi trecut sub tăcere,
pentru a nu deveni subiect
de discuţii publice, pentru ca
nu cumva românii să se
dumirească de caracterul
anti-românesc al multor legi
şi evenimente, de caracterul
anti-românesc al guvernării.
Introducerea conceptului de
anti-românism în conştiinţa
publică ar fi să-i ajute pe
români să priceapă esenţa
răului de care au parte ca
societate, ca neam, ca
ţară…

Atunci, în 1988, câte
i-oi fi spus eu lui Cioran au
fost deajuns că el să-mi dea
dreptate şi să „cadă pe gân-
duri”, declarându-mi că
acum pricepe ce şi de ce i s-
a întâmplat acelei ziariste
americance care, ştiindu-l
român, îl vizitase cu puţină
vreme în urmă spre a-i cere
lămuriri într-o poveste de
neînţeles pentru ea.
Povestea era cam
următoarea: ziarista, al
cărei nume nu-l mai ştia
Cioran, în orice caz una din-
tre cele mai importante din
Statele Unite cu Israelul, a
aflat că există în Europa o

ţară şi un popor care, în tim-
pul celui de al Doilea Război
Mondial, deşi aflaţi în mare
prietenie cu Germania
hitleristă, în alianţă militară
cu aceasta, nu au acceptat
să i se alăture Germaniei în
politica nazistă faţă de evrei.
Nu numai că nu a
desfăşurat programul de ex-
terminare a evreilor, dar au
iniţiat şi desfăşurat un pro-
gram de salvare a evreilor.
Ziaristă autentică, evreica,
autentică şi ca evreică, a
priceput valoarea umană
excepţională a basmului de-
spre omenia românească,
aşa că a trecut imediat la
verificarea informaţiei: a luat
avionul şi a aterizat la
Bucureşti, unde s-a intere-
sat în stânga şi în dreapta,
a cerut detalii, s-a întâlnit cu
liderii evrei din Bucureşti, cu
evreii cei mai în vârstă etc.
Pe scurt, s-a edificat,
bucuroasă că i se confirmă
povestea atât de frumoasă
despre o ţară şi ea atât de
frumoasă, despre care până
atunci, frumoasă şi ea, evre-
ica lui Cioran nu ştiuse mai
nimic! („O femeie foarte
frumoasă”, a precizat cu o
lucire ştrengară în ochi
răşinăreanul…)

Surpriză mare însă
la întoarcerea în America:
nici o publicaţie nu a vrut să
publice reportajul ei despre
România! Despre ciudaţii
ăia de români care s-au pur-
tat atât de îngereşte – cu-
vîntul îmi aparţine, nu numai
cu evreii ajunşi la necaz, dar
şi cu prizonierii de război,
ruşi sau anglo-americani!
Nici măcar revista pe a cărei
cheltuială făcuse de-
plasarea în România, nu i-a
acceptat textul care vorbea
atât de frumos despre
români. Alte reviste, care
mereu până atunci îi
ceruseră o colaborare cât
de neînsemnată, au refuzat-
o şi ele, fără nicio explicaţie.
Ajunsă la Paris, americanca
s-a gândit că explicaţia i-ar
putea-o oferi românul cel
mai important din Occident:
De ce, domnule Cioran, ni-
meni nu au vrut să-mi pub-
lice în Occident mărturia
mea despre omenia
aproape neomenească a
românilor?, va fi sunat între-
barea angelicei ovreice.

Cioran mi-a declarat
că nu a avut răspuns la în-
trebarea ziaristei de la New
York. Regreta că nu a ştiut
să i-l dea pe cel potrivit, in-
vocând argumentul de care
aflase abia acum, de la
emisarul lui nea Petrache:
realitatea dureroasă şi
absurdă a unui anti-
românism instituţionalizat la
scară planetară. Halal
planetă…

Probabil că de la

discuţia cu Cioran a plecat
scrierea romanului Vin
Americanii, început şi
aproape încheiat înainte de
1990. Personajul feminin
Svetlana – deloc episodic,
este aşa cum mi-am imagi-
nat-o eu pe acea femeie
atât de deosebită prin pasi-
unea ei pentru adevăr.
Ceea ce, indirect, ar fi o
confirmare a discuţiei pur-
tate cu Cioran. Este nevoie
de vreo confirmare?
Neapărat, căci ne vom trezi
mâine-poimâine cu cine ştie
ce haimana jidănească
cerând să fie verificată şi
autenticitatea interviului, a
spuselor lui Cioran. Sper că
dl Ion Deaconescu va avea
cu ce să-l obrăznicească pe
neobrăzat! (Nota bene: am
spus jidănească, nu
evreiască!… Iată dar că
cedez, împotriva voinţei
mele, cedez evidenţei, şi
mă alătur celor care fac
distincţie sistematică, între
evrei, ovrei, jidovi etc., pe de
o parte, şi, de partea
cealaltă a baricadei, ji-
danii!…)

Aşadar, un Cioran
preocupat de problema
Holocaustului din România?
De ce ar fi fost preocupat
Cioran de acest subiect?
Din n motive putea să fie,
dar mai ales pentru că îşi
dădea bine seama de
„efectele îngrozitoare” pe
care le are faptul că „vom fi
culpabilizaţi mereu” pentru o
barbarie pe care nu am
comis-o. De aceste efecte
nu le pasă belferilor din
clasa politică românească,
în frunte cu însuşi
preşedintele Ţării, incapabili
să îngăime măcar o şoaptă
neauzită în apărarea
demnităţii noastre de
români, pusă în balanţă cu
acuzaţia cea mai gravă. Se
grăbesc, nemernicii, să şi-o
însuşească, cu capul plecat
şi gândul la funcţia în care
s-au cocoţat, nu cumva să
şi-o piardă, odata cu spri-
jinul atotputernic al lobyului
jidănesc!…

…Cu aceste rânduri
– dreptul meu la replică, mă
adresez revistei „Contem-
poranul”, în ale cărei pagini
(vezi nr.5 din anul curent) a
apărut un articol de incrim-
inare a mea pentru negarea
Holocaustului din România.
Articol binevenit pentru
mine, căci autorul articolu-
lui, m-a ajutat, prin calitatea
scriiturii, stil şi argumentaţie
deopotrivă, să-mi dau
seama de un mare şi sem-
nificativ adevăr: ce mare
diferenţă este între calitatea
intelectuală a evreilor care
au recunoscut cu seninătate
datoriile de recunoştinţă pe
care evreii le au faţă de
români pentru cele întâm-

plate în anii 1940-1944 în
România, şi jidanii care, în
frunte cu Elie Wiesel,
proclamă vinovăţia
criminală a poporului
român. Se numără printre
cei dintâi, printre evreii evrei
aşadar, un Alexandru
Şafran, un Wilhelm Filder-
man, un Moshe Carmilly
Weinberger, un Alexandru
Graur, un Nandold Gingold,
un Oliver Lustig, un Marius
Mircu, un Minei Grunberg,
un Sigmund Jagendorf, pre-
cum şi buna, serafica şi ne-
cunoscuta noastră colegă
Leone Blum, autoarea unor
memorii despre petrecerea
bucolică a familiei ei în
Transnistria, memorii pentru
care a fost capital
sancţionată de nişte jidani
netrebnici!… Fie-i ţărâna
uşoară!

Pe ceilalţi nu-i mai
pomenesc, pe evreii neevrei
specialişti în minciuna
numită Holocaustul din
România, nişte rebuturi
umane nefericite, în frunte
cu Ellie Wiesel, pe care
bunul Dumnezeu, spre a ne
feri de el, l-a însemnat cu
înfăţişarea fizică cea mai
dezgustătoare, deplin
potrivită cu uriciunea din su-
fletul său. Dacă va fi având
asa ceva…

Iată, aşadar, că un
român de talia lui Emil Cio-
ran se pronunţă clar şi in-
echivoc: „Să spunem
răspicat că i-am ajutat pe
evrei să nu fie
exterminaţi!… Evreii ne sunt
datori! Dar nu le cerem
nimic, doar să spună, să
recunoască adevărul!…
Dacă se va înţelege exact
poziţia noastră din anii pa-
truzeci, vom sta cu fruntea
sus…” Aştept să văd evreul
de talia lui Emil Cioran care
să ne acuze de holocaust!

Mă uit la lista
neînduraţilor noştri acuza-
tori şi deopotrivă judecători
şi văd o adunătură de semi-
mediocri, certaţi cu propria
lor profesie, îndoielnică şi
nesigură la fiecare! Indivizi
fără vreun rost pe lumea
asta, incapabili să poarte
răspunderea opiniilor expri-
mate, incapabili să
răspundă la obiecţiile cu
care le-au fost întâmpinate
acuzaţiile bezmetice. Au o
singură şi aparentă calitate:
tenacitatea cu care se
neruşinează în public.
Aproape că-i admir, ca pen-
tru un număr de circ, de
măsluire a cărţilor de joc de
care nu m-aş simţi, tehnic
vorbind, în stare. Deh,
popor vechi!… Cu cinci mii
de ani de exerciţiu în spate!

●
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Cezar Adonis
Mihalache

NNu lucrăm noi îm-
potriva noastră?… Noi, sin-
guri… Atât de eficient că nici
nu mai e nevoie să-și bage
alții coada… Avem destule
cozi de mătură pe care să ni
le punem drept bețe în
roate… Avem destui tăietori
de frunze care să strecoare
lucrurile, care ne jignesc,
sub preș, ori să le azvârle,
când pot fi transformare în
pete și petice de
învinovățire, în elicea „venti-
latoarelor”… Punem repede
batista pe țambal când ar
trebui să lăsăm lucrurile să
le vadă și ăia de ne acuză
de „fake-news” -uri și
demantelăm apoi însiropăm
în povești banale presu-
pusele dovezi ale surselor
care ne gerează, nu doar in-
jurii, nu doar ironii, ci blas-
femii și falsuri
istoriografice… Istoriografice
ale timpului la care ne
raportăm noi, trecutul, dar și
ca prezent, adevăruri
prezentate drept borne de
netăgăduit ale unui viitor pe
care ni-l scriu fel și fel de ve-
netici…

La Sfântu Gheorghe
nu am făcut mare caz… Că
doar nu era poveste de tal-
mud, ci doar fapte de derbe-

dei adolescentini… Declarați
adolescenți chiar înainte de
a fi prinși, în fond niște
teribiliști ce s-au jucat cu un
pic de vopsea pe soclul sta-
tuii lui Mihai Viteazul… Că
din joacă au scris și „Trianon
1920”, probabil cu ochii în
„whatsapp”, să nu încurce
literele cu cifrele, și au
pavoazat soclul în culori
ungurești, a fost doar o în-
tâmplare… În rest, doar ne-
fericita destrăbălare a unor
puberi ce s-au distrat și ei
„ca între adolescenți”… Ba,
tot noi ne-am pus grabnic pe
curățat și reparat bucățile
sparte, înainte ca imaginile
să devină o știre pentru
lumea aia ruptă de tristețe
că a căzut „podul de piatră”
de sub „bigărul” timpului… Și
care a colectat frângeri
emoționale, de ipocrizie, cu
mult peste ce a produs
grupul statuar batjocorit în
culorile otrăvite, nu ale unor
tineri teribiliști, ci într-o
infracțiune continuată…

Dar nu lucrăm noi cu
măsuri diferite?… Să le fie
bine ălora de ne fac rău și
rău nouă, celor ce
semnalăm răul?… La Sfântu
Gheorghe s-a dispus „o
cercetare sub aspectul
infracțiunii de distrugere”…
Atât… Și nu pentru că
românii sunt răbdători,
creștini și înțelegători cu

neoamenii de lângă ei, ci
pentru că oricum nu ne
pasă… Suntem prea grăbiți
prin timpul nostru de tot mai
mic prezent pentru a ne mai
îngrijii de protejarea pașilor
uriași lăsați în facerea trecu-
tului de către înaintași… De
cei de care nu mai pasă…
Deși pașii lor ne sunt vatră…
Și dacă nu ne pasă de pașii
făcuți cu jertfe nemăsurate
în trecutul istoric, trecem cu
vederea și felul în care ne
este fărâmițat prezentul,
nu?!… Strivit, nu sub privir-
ile noastre, căci și pe acelea
le-am aruncat în altă parte,
ci de sub picioare… Doar nu
o să conteze o mâzgăleală,
fie ea și cu umoare
iredentistă, a unei statui
când, de pe pământul pe
care stă și grupul statuar al
lui Mihai Viteazul, ni s-au
luat atâtea că ne simțim
binecuvântați că ni se mai
lasă ici-colo câțiva metri
pătrați de pavaj…

În schimb, când, la
Ploiești, în același timp, al
prezentului atât de penibil
încât și ridicolul a ajuns o vir-
tute, s-au frânt câteva pietre
funerare din cimitirul evrei-
esc, nu batjocorite cu
vopsea, cu simboluri an-
tichristice, însemne obscene
ori mâzgăleli „curcubiste”
ofensatoare, ci năruite la
pământ, nu s-a stat la

discuții… Și chiar dacă nu se
știa cât de teribilistă ori
provocatoare era fapta, s-a
întocmit dosar penal „pentru
profanare de cadavre”. Să n-
avem vorbe!… Să fie clar și
să nu încape virgulă de
îndoială. Atât de ferm încât
să nu ai vreme să te întrebi
ce a fost acolo… Poate niște
descreierați, poate furtuna
care a răvășit orașul în
părțile lui neevreiești sau
poate chiar timpul în sine…

Și nici nu are
importanță… Căci nu
„izvorul” profanării, blas-
femiei ori întâmplării
contează, ci susurul-
cascadă de după faptele ne-
dovedite dar suficient de
acuzatoare pentru a nu mai
fie nevoie și de dovedirea
lor… Ba, nici nu a apucat să
se așeze praful peste
pietrele prăbușite că deja
curgeau acuzațiile. Se rosto-
goleau, că,ci acolo, nici nu
se bagă mizeriile sub preșul
nepăsării, nici nu se pune
batista pe țambal și nici nu
vine nimeni să pună pietrele
căzute la loc, să vadă dacă
nu cumva mormintele atât
de vechi nu aveau cumva
nevoie de o minimă îngrijire
în temelia „veșniciei” pe care
o înălțau spre ceruri…

Trebuiau să se audă
doar nevrednicele acuzații la
adresa noastră… Au fost 16

monumente funerare
căzute… Sau doborâte
intenționat… De fapt însăși
acel „sau” a devenit, nu
ipotetic, ci inexistent… După
care, după povești și vorbe
pe care numai ei știu să le
înnădească, de gâtul nostru,
să le transforme în vinovății
mai grele decât pietrele de
mormânt, cele 16 au devenit
„cele aproape 20”… Apoi,
vor fi „cele peste 20” și poate
cifre ce vor depăși chiar
„populația” din colțul de
odihnă…

Da, este rușinos și
reprobabil dacă pietrele fu-
nerare din cimitirul evreiesc
din Ploiești au fost doborâte
intenționat… Nu contează
de către cine… De ai noștri
ori de „ai lor”… (Sigur, că s-
a întâmplat chiar în preajma
venirii unui înalt oficial de al
lor în România este o simplă
coincidență)… Cu adevărat
imputabil este felul în care
stăm resemnați, nu în fața
pietrelor distruse, ce vor de-
veni povești cât un izvor tal-
mudic, ci în fața felului în
care ne sunt, nu doar jignite,
ci de-a dreptul smulse părți
din vetrele pe care ni le-au
lăsat înaintașii...

●
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AAcum, când am
șansa să mă văd din nou la
față cu oamenii, să mă
plimb prin lumea mea de-
scoperit, așa cum m-a creat
natura, m-am gândit să fac
un bilanț al observațiilor
mele pandemice.

În toată această
perioadă de izolare, a
restricțiilor guvernamentale,
am făcut mereu o paralelă
între opiniile oficiale și cele
neoficiale, între ceea ne ne
spuneau alde Johannis,
Arafat, Tătaru, Vela, Rafila
sau Gheorghiță și omul de
pe stradă, între marii
vaccinați de la OMS și fe-
meia de serviciu de la bloc,
între marele profet Bill
Gates și instalatorul care
tocmai mi-a reparat chiu-
veta, între opinia medicilor
de la Balș și cea a frig-
otehnistului Opriș, între
emanațiile grosiere ale pro-
teviștilor și teveroriștilor și
echilibratele gânduri din
blogg-ul confratelui Liviu An-
tonesei…

M-am confruntat cu
toate opiniile, am cules ce e
mai bun, ce e mai pertinent
de la fiecare, am cântărit și
iar am cântărit lucrurile, și
vă spun clar, au câștigat oa-

menii simpli în fața marilor
titrați ca Musta et Mr. Pfițer,
șeful vaccinului minune,
care ne anunță că pacostea
covidă este un fenomen în
expansiune, adică așa, ca
universul. Știm că, după
Big-Bang, universul e în
continuă expansiune.
Soluția, spune Mr. Pfițer,
este să ne vaccinăm anual,
ca în cazul gripei (cine oare
se mai vaccinează de
gripă?!), să-i cumpărăm lui
vaccinul cât om trăi, până
murim. Iată ce noutate,
aflăm că vom trăi până
murim!

E limpede că aici
este vorba de o expansiune,
dar din motive diferite față
de opina acestui profitor
planetar. Fiindcă, poate nu
știți, și dozele sunt în ex-
pansiune, adică de la una, a
sărit la două, dar două nu te
protejează decât șașe luni,
e nevoie neapărat și de a
treia, la cel mult un an. O
aștept pe a patra!… Dar
dacă am vorbi de toată fa-
milia de coronavirusuri?!
Mamă, mamă, câte vaccin-
uri ne bat la poartă!

Muncitorii, cel puțin,
care au executat o lucrare la
blocul unde stau, au o
judecată de o mie de ori mai
sănătoasă decât a
maimuțoilor diriguitori ai epi-
demiei. Unul dintre ei, insta-

lator, cam de 40 de ani, mi-
a spus clar, domnule, se
vede cu ochiul limpede că
aici e vorba de un război. E
comic să-i auzi pe ruși sau
americnai că se înarmează,
așa cum e comic și războiul
evreilor cu Hamas, nu va
mai fi nici un război mondial
ca pe vremea lui Hitler,
războiul va arăta așa cum îl
vedem azi. Pandemia e
războiul mondial. Se
inventează o armă bilogică,
așa cum au inventat acum
chinezii de la Wuhan, și nu
mai e nevoie de nici o cursă
a înarmărilor, de nici o armă
nucleară.

Până acum, în isto-
rie, o molimă se abătea
asupra unei anumite zone a
globului, ataca Europa, să
spunem, sau o țară sud-
americană, rar se abătea
asupra a două continente,
dar acest Covid-19 e plane-
tar, a fost semănat peste tot,
în orice cotlon al vieții! Deci
nu poate fi o molimă
naturală, un virus care să
treacă așa ușor, ca gripa. E
un război. Ține cât vrea să
țină gruvernul din umbră
războiul!

Populația globlui s-a
înmulțit, de la al doiela
război mondial nu au mai
fost războaie de ucidere în
masă, era timpul ca să se
facă curățenie. Au murit

deocandată 3, 5 milioane de
oameni. E un test. Să
vedem, zic inventatorii
nevăzuți ai ciumei, dacă mai
continuăm pe calea lui
Covid-19 sau aruncăm pe
piață un alt virus și mai al
dracului!

Această ideea am
auzit-o și de la americani. A
afirmat-o și gruparera
engleză People Free Al-
liance, au fost și alte voci
care au susținut această
ipoteză, a susținut-o vehe-
ment Trump, pe când era
președinte. Se află atent
tălmăcită și în cartea mea
CORONA LISA. Iar recent
am citit ce dezastru a făcut
virusul în insulele Sey-
chelles, o țară de la capătul
pământului. O țară ca un rai,
peste noapte a devenit un
iad. Ce să caute acolo coro-
navirusul? Și mai uluitor
este că leacul este un vac-
cin chinezesc, trimis de
China, care se dă drept o
țară salvatoare de pan-
demie! De o asemenea per-
fidie nu a fost în stare nici
Confucius în interpretarea
morții eterne!

Există o ruptură
între oficiali, specialiști,
profeți, și omul simplu, dar
care gândește.

Oficialii noștri nu
gândesc, ei sunt o turmă,
care execută ce se treans-

mite de la centru, un centru
condus de guvernul din
umbră. Dar zidarul, tâm-
plarul, instalatorul și electri-
cianul de la blocul meu nu
au nici o treabă cu acest gu-
vern. Ei gândesc liber, plus
că sunt umblați, sunt munci-
tori care au lucrat în Germa-
nia, Olanda, Anglia, au o
stofă rafinată, unii, cum e
electicianul, știu și engleză,
deci omul simplu umblat, cu
internet, iar electicianul și
citește, face parte dintre cei
6, 5 la sută care mai intră
într-o librărie. Dimpotrivă,
diriguitorii, de tip Arafat, fac
parte din cei 93, 5 la sută
care nici măcar o dată pe an
nu cumpără o carte, con-
form Eurostat (Comisia
Europeană de statistică).

E pace pe deasupra
lucrurilor, dar pe sub ele
este război, un război bio-
logic, o primă treaptă a lui,
din faza experimentală.

●


