
Paul Goma
Paris, 22 februarie 2007

C¶tre prietenii din Timi§oara / £i din toat¶ †ara:

Ca toate pove§tile bine construite §i aceasta începe cu sfâr§itul:
ni se prezint¶ efectul înainte de a cunoa§te cauza:

La 7 februarie acest an Dan Culcer mi-a transmis ceea ce
capturase prin internet de pe Bun¶ diminea†a, Israel (nr 421):

“Scrisoare de protest adresata de Federatia Comunitatilor Evreiesti din
Romania (…) F.F. URGENT – catre PRIMARIA MUNICIPIULUI 

TIMISOARA
Domnului Primar ing. GHEORGHE CIUHANDU PROTEST

“Federa†ia Comunitatilor Evreiesti din Romania a aflat cu stupoare
despre hotararea Consiliului Primariei Municipiului Timisoara de a conferi
scriitorului Paul Goma titlul de Cetatean de Onoare al orasului, “pentru
intreaga sa activitate”.Consternarea organismului reprezentativ al evreimii
romane se datoreaza in exclusivitate antisemitismului virulent care impre-
gneaza multe, daca nu majoritatea luarilor de pozitie ale dlui Goma in arena
publica. O parte insemnata a scrierilor literare, memorialistice sau publicisti-
ce ale autorului Paul Goma este intesata de falsificari crase ale istoriei. In
aceste scrieri, etnia evreiasca este prezentata, in ansamblul ei, ca raspunza-
toare pentru o serie intreaga de nenorociri care s-au abatut peste Romania -
de la rascoalele taranesti din 1907 si pana la pierderea Basarabiei, instaura-
rea comunismului si falsificarea vinovata a trecutului, atat in vremea regi-
mului totalitar cat si dupa rasturnarea acestuia. Dl Goma are incontestabile
merite de important opozant al comunismului, dar (…) el a urmarit si conti-
nua sa urmareasca, intr-o maniera vadit tendentioasa, culpabilizarea evreilor
pentru vinovatii imaginare, in “cea mai buna” traditie a antisemitismului. In
opinia sa, evreii ar fi un corp etnic monolitic, care (…) comploteaza si asta-
zi impotriva poporului roman, inclusiv printr-o pretinsa instigare la nerecu-
noasterea valorii literare a scrierilor semnate Paul Goma si la izolarea sa in
viata intelectuala romaneasca. Antisemitismul cultivat de Paul Goma este cu
atat mai pernicios cu cat faima domniei sale de curajos dusman al totalitaris-
mului l-ar recomanda, in conditii normale, ca punct de reper moral pentru
tanara generatie. Din nefericire, luptatorul contra ideilor si practicilor totali-
tare este dublat, in mod straniu, de un practicant al urii irationale la adresa
unei intregi etnii. Or, aceasta atitudine programatica corespunde insasi defi-
nitiei rasismului. Acordarea acestei distinctii se afla in contradictie flagranta
cu pozitia unor reprezentanti de marca ai societatii civile romanesti, a Uniunii
Scriitorilor, care au condamnat elucubratiile antisemite ale lui Paul Goma. In
atari conditii, Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania protesteaza
energic impotriva acordarii, de catre Municipiul Timisoara, a titlului de
Cetatean de Onoare, unei persoane care nu poate aduce decat dezonoare jus-
tificatului renume de care se bucura, de multe decenii daca nu de secole, ora-
sul dumneavoastra, ca loc al convietuirii armonioase a etniilor si religiilor.

Cu multa stima si consideratie, 
Dr. Aurel Vainer - PRESEDINTE”



Dar ce anume stârnise - §i de ast¶ dat¶ - mânia curat-achilian¶ a
Federa†iei? ïnc¶ un act de “antisemitism” odios ori, ca de obicei, la
holocaustologi, o insuportabil de lung¶ t¶cere asupra Holocaustului din
România - care t¶cere vinovat¶ trebuia rupt¶ de urgen†¶ (potrivit Ordo-
nan†ei, nu?), prin o tradi†ional¶, “preventiv¶ autoap¶rare”… agresiv¶?

Câteva ore mai târziu Mircea St¶nescu, din Bucure§ti mi-a trimis:
“Proiectul de hotarîre din 23.01.2007”. 

“ROMÂNIA JUDE¢UL TIMI£ PRIM™RIA MUNICIPIULUI
TIMI£OARA CABINET PRIMAR Bd. C.D. Loga nr. 1, Timi§oara, tel:
0040256 – 409363, fax0040256 – 409635 , e-mail: gheorghe. ciuhandu @pri-
mariatm.ro internet: www.primariatm.ro

C¶tre Domnul Paul Goma
Stimate domnule Paul Goma,
În conformitate cu prevederile art. 50 din Legea nr. 215/2001 privind

administra†ia public¶ local¶, modificat¶ §i completat¶ de Legea nr. 286/2006;
V¶ comunic¶m:
HOT™RÂREA NR. 1/30.01.2007 – privind conferirea Titlului de

Cet¶†ean de Onoare al Municipiului Timi§oara domnului Paul Goma.
Hot¶rârea a fost adoptat¶ în §edin†a Consiliului Local al Municipiului

Timi§oara din data de 30 ianuarie 2007.
Hot¶rârea men†ionat¶ poate fi accesat¶ §i pe site-ul HYPERLINK

"http://www.primariatm.ro" www.primariatm.ro.
Cutuma Consiliului Local Timi§oara este ca, dup¶ acordarea lor, titluri-

le de Cet¶†ean de Onoare s¶ fie înmânate direct, în §edin†ele Consiliului
Local. 

Dat¶ fiind situa†ia excep†ional¶ în care v¶ afla†i, ar exista dou¶ variante
pentru a v¶ înmâna acest titlu: ori s¶ a§tept¶m pân¶ la o dat¶ la care ve†i putea
s¶ veni†i în România §i s¶ vi-l înmân¶m într-o §edin†¶ a Consiliului Local, a§a
cum facem de obicei în astfel de cazuri, ori s¶ v¶ trimitem Diploma de
Cet¶†ean de Onoare printr-un serviciu de curierat. A§tept¶m propunerea dum-
neavoastr¶ vizavi de modul în care dori†i s¶ intra†i în posesia acestui titlu.

Cu respect,
Gheorghe Ciuhandu,
Primarul Municipiului Timi§oara”

Aceast¶ Hot¶rîre a fost completat¶ cu:

“(…) Având în vedere Referatulul nr. SC2007 - 24622 / 15.01.2007, al
Primarului Municipiului Timi§oara, domnul Gheorghe Ciuhandu;

Având în vedere avizele Comisiei pentru administra†ie local¶, juridic¶,
ordine public¶, drepturile omului §i probleme ale minorit¶†ilor §i Comisiei
pentru cultur¶, §tiin†¶, înv¶†¶mânt, s¶n¶tate, protec†ie social¶, turism,
ecologie, sport §i culte din cadrul Prim¶riei Municipiului Timi§oara.

În conformitate cu prevederile art. 38 alin.8 din din Legea nr. 215 / 2001
privind administra†ia public¶ local¶, modificat¶ §i completat¶ de Legea
nr. 286/2006;

În temeiul prevederilor art.46 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind
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administra†ia public¶ local¶, modificat¶ §i completat¶ de Legea nr. 286/2006;
HOTARASTE
ARTICOL UNIC: Se confer¶ Titlul de Cet¶†ean de Onoare al

Municipiului Timi§oara domnului PAUL GOMA, pentru întreaga activitate.
Pre§edinte de §edinta
Contrasemneaza
PAVEL ¢EPENEU                SECRETAR IOAN COJOCARI”

ïns¶ protestele-denun†urile-înfier¶rile de cea mai pur¶ extrac†ie
bol§evic¶ abia au începuser¶ - fiindc¶ “sentinelele” nu dorm, nooo:

“Ambasada Israelului in Romania a remis protestul inclusiv Prefecturii
Timis, precum si Ministerului Administratiei si Internelor, Romania libera
editia Transilvania Banat, Laura M. Fortiu, 07 feb 2007”;

“Ambasadorul Israelului în România a protestat fa†¶ de acordarea
titlului de cet¶†ean de onoare al Timi§oarei scriitorului Paul Goma, transmite
Europa Liber¶. Ambasadorul a adresat o scrisoare de protest ministrului
de interne §i primarului din Timi§oara, argumentând c¶ Paul Goma este
autorul mai multor articole cu tent¶ antisemit¶ spune revista maghiar¶
Nyugati Jelen, citat¶ de postul de radio din Praga” (blog Andrei B¶din - luni,
februarie 12, 2007)

Pentru cine nu a auzit cu ce anume se ocup¶ un ambasador al
Israelului în România, s¶ afle: nu doar cu protestele - contra
“articolelor cu tent¶ antisemit¶” (sic), ci mai ales cu denun†urile-
demasc¶rile la Ministerul de Interne (acela§i MAI de sinistr¶ amintire). 

Prin asta Ambasada Israelului dovede§te o indefectibil¶ tov¶r¶§ie
ideologic¶ bol§evico-sionist¶ cu tovar¶§ul deputat Stepaniuk de la
Chi§in¶u, care, de la tribuna Parlamentului ceruse Ministerului
Culturii, Procuraturii  §i, cum altfel?, Ministerului de Interne (KGB-ul
de pe Bâc) s¶ interzic¶ volumul meu Basarabia în… Basarabia, ca
“fi†uic¶” antisemit¶ §i antisovietic¶ - individul,  avînd o boal¶ de ochi
nu mai citise din adolescen†a-i komsomolist¶, dar, ca tot handicapatul,
a cerut s¶ i se sufle la ureche un citat din specialistul în antisemitic¶:
tovar¶§ul nostru de veacuri, calpuzanul “Radu Ioanid” (evanghelist §i
al contrafortio†ilor V. Ciobanu §i V. Gârne†). 

Ca recompens¶ pentru serviciile aduse patriei române §i acest
ambasador ne-român (m-am întors la Excelen†a Sa Vigilintele §i
Principialul Denun†¶tor) va primi la sfâr§itul mandatului - cu coroni†¶,
cu cele mai înalte distinc†ii pentru “ap¶rarea onoarei României” de
fioro§ii antiisraeliani§ti - cet¶†enia român¶, ca §i antecesorul: Sandu
Mazor. Astfel se va reconstitui încet dar sigur Aparatul de Stat §i de
Partid distrus(e) de blestematul Ceau§escu, “cel care i-a alungat
pe evrei din România”, potrivit raportului Tism¶neanu - §i el un…
biet “alungat”…
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Se vede c¶ în ceea ce m¶ prive§te nu este suficient s¶ fiu român
pentru mi se restitui cet¶†enia român¶. Condi†ia ar fi: s¶ trec prin Israel,
acolo s¶-mi fac autocritica la sânge, s¶-mi iau angajamentul solemn c¶
nu voi mai calomnia politica rasist¶, colonialist¶, apartheidist¶,
sclavagist¶ a “democra†iei” domnind în ¢ara Sfânt¶, cea preventiv-
ap¶rat¶ de Ziduri ale Ru§inii Ierusalimului §i de garduri de sârm¶
ghimpat¶ în care sunt parca†i neo-indienii: b¶§tina§ii palestinieni -
toate aceste semne de civiliza†ie european¶ /sic/ impuse cu tancurile,
cu elicopterele, cu avioanele, cu bombele cu fragmenta†ie, în v¶zul §i
în t¶cerea asurzitoare ale “colegilor” no§tri, scriitorii evrei de origine
român¶, de la Mirodan la Volovici - abia apoi s¶ solicit Cotroceniului
iubit de totalitatea intelectualitat solidarnic¶ (dar numai cu dul¶ii)
acordarea “cinstei de onoare”…

Tot pentru ne§tiutori: 
- “revista maghiar¶ Nyugati Jelen”, care poart¶ cuvântul

denun†¶torului ambasadorial este o publica†ie securist¶ (maghiar¶, din
România, se în†elege);

- “postul de radio din Praga” este denumirea codificat¶ (sic) §i
adânc subversiv¶ (s¶ nu cumva s¶ afle du§manul!) a Europei libere.

Dan Culcer îmi transmite r¶spunsul primit în 19 februarie 2007 de
la cabinetul primarului Gheorghe Ciuhandu:

(…)“Stimate Domn, 
am discutat cu domnul primar pe marginea mailului dvs. Din pacate,

domnul primar nu a primit decat un singur protest, pe care vi-l atasez, despre
celelalte citind doar in presa, la fel ca noi toti. Am inteles ca ar exista si un
protest al Ambasadei Israelului la Bucuresti, insa acesta nu a fost trimis
Primariei Timisoara. 

In ceea ce priveste persoana d-lui Paul Costin protestul acestuia s-a
rezumat la cateva declaratii in mass media locala. (…) Domnul primar va
roaga, in masura in care este posibil sa-l tineti la curent cu demersurile dum-
neavoastra. 

Cu stima si multumiri, Violeta Mihalache ”

*
Cam lung preambulul, dar nu stric¶ s¶ afle românii cu ce se ocup¶

toat¶ ziua-bun¶ ziua holocaustologii a c¶ror voca†ie (din lipsa de
adev¶rate voca†ii), devenit¶ profesie gras-pl¶tit¶ (unde mai pui c¶ prin
ea î†i ver§i nepedepsit toate frustr¶rile sociale, sexuale, hibale) - este
aceea de fabrican†i de antisemi†i.

Iar acum, o explica†ie:
Am tot a§teptat s¶-mi soseasc¶ prin po§t¶ textul Hot¶rîrii. Nu

eram nelini§tit, a§teptam s¶ treac¶ dou¶-trei s¶pt¶mâni - doar aveam
exemplul odiseii scrisorilor expediate de Traian B¶sescu §i care, dac¶
plecaser¶ totu§i de la Bucure§ti, nu poposiser¶ direct la adresa mea
parizian¶ (în cel mult patru zile), ci st¶tuser¶ carantinizate, la murat la
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Ambasada RSR, unde adev¶ratul §ef “diplomatic” (ca pe timpul lui
Ceau§escu: tovar¶§ul §ofer-major) le cercetase îndelung, pe toate fe†ele
pe ambele dosuri, le pip¶ise, le mirosise, le “ascultase” - înainte de a
le l¶sa s¶ circule.

Numai c¶ de ieri, la Timi§oara treburile s-au precipitat. Deci nu
mai a§tept plicul cu Hot¶rîrea autentic¶, m¶ folosesc de copia trimis¶
prin po§ta electronic¶.

Si zic: 
Paris, 22 februarie 2007

C¶tre prietenii din Timi§oara, 

Hot¶rîrea Domniilor Voastre de a-mi conferi titlul de Cet¶†ean de
Onoare al Municipiului Timi§oara m¶… onoreaz¶ §i îmi obloje§te
multele §i înc¶ mustindele r¶ni pricinuite de du§mani, dar mai ales
cele r¶mase amintire de la… - «Cine †i-a scos ochiul?, «Frate-meu»,
«De asta †i l-a scos atât de temeinic”: doar suntem români getbeget-
nici, n¶scu†i-crescu†i în cultul vinderii §i uciderii de frate: mitul
Miori†a.

Permite†i-mi, v¶ rog, ca înainte de a mul†umi celor care au propus,
au dezb¶tut, au ap¶rat alegerea împotriva împotrivnicilor (care o
contestau cu scuipa†i ca: «Antisemitule!”, cu argumente… neargu-
mentate, cu afirma†ii f¶r¶ probe, adic¶ citatele din “tente”…), în final
au decis onorarea modestelor mele fapte - permite†i-mi, ziceam, s¶ m¶
mir (în Basarabia “a se mira” are §i în†elesul de a l¶uda) de ineditul
unei ac†iuni care merge împotriva obi§nuin†ei, a în†elepciunii,
împo-triva tradi†iei - de veacuri… - a comunit¶†ii noastre române§ti.

M¶ mir, deci, în ambele accep†ii:
Cum adic¶: s¶ nu fi §tiut timi§orenii - cu primarul în frunte! - c¶

luînd o astfel de ini†iativ¶, rezistînd mârâielilor, cârtelilor, acuza†iilor,
etichet¶rilor (care cad §i în capul hot¶rîtorilor) c¶ persoana pe care ei
au decretat-o “Cet¶†ean de Onoare”, departe de a fi ceea ce este
anun†at, din contra: 

- Goma nu este cet¶†ean: nici român nici francez, ci refugiat
politic român în Fran†a. ïmpreun¶ cu întreaga familie fusese
des-cet¶†enizat de Ceau§escu, în vara-toamna anului 1977, înc¶
înainte de a p¶r¶si România. B¶sescu nu l-a repus în drepturi nici
acum, în 2007, iar ministrul Justi†iei Macovei pretinde c¶, în general
nu i se retr¶sese cet¶†enia §i c¶ în special nu §tie nimic despre situa†ia
so†iei §i a fiului, c¶ci dânsa nu a avut timp s¶ se intereseze, dânsa avînd
alte înalte preocup¶ri procuroratice;

- Goma nu “apar†âne”: fusese membru al Uniunii Scriitorilor, îns¶
în aprilie 1977, pe când era arestat pentru ini†ierea, animarea Mi§c¶rii
pentru drepturile omului, Consiliul îl exclusese pentru “tr¶dare de
patrie”. Blandiana, membru al înaltului for pretinde acum c¶ ea nu
participase la acea §edin†¶ (de excludere - pentru tr¶dare-de-patrie),
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deci nu §tie ce s-a dezb¶tut; Manolescu sus†ine c¶ nu exist¶, în arhiva
Uniunii, hârtii care s¶ dovedeasc¶ excluderea (chiar dac¶ eu o
reprodusesem în sec†iunea B¶rbosul din Culoarea Curcubeului,
Polirom, 2005), apoi el nu prea crede ca Partidul f¶cuse a§a ceva,
fiindc¶ (!) la o §edin†¶ de prin 1978 (?) în care scriitorii s-au ar¶tat atât
de dârji fa†¶ cu agresiunea de-sus-de-tot, încât… un activist de frunte,
prezent, a avut aproape (sic) un atac cerebral (“cam cerebral”, ca s¶ fie
pre limba Manolescului - asta fiind leg¶tura strâns¶ dintre prefectur¶ §i
UNESCO);

- Goma nu are existen†¶ ca scriitor: dup¶ ce fusese interzis de
comuni§ti între 1970 §i 1977 (perioada din †ar¶), apoi între 1977 §i
1989, un total de 19 ani - perioad¶ în care Ceau§escu nu îi distrusese
volumul Camera de al¶turi, ci decisese doar (sic) scoaterea lui din
libr¶rii §i biblioteci - iat¶ c¶ începînd din chiar iunie 1990 (repet: iunie
1990) anticomuni§tii §i prietenii s¶i buni: Liiceanu, Ple§u, G.
Adame§teanu, M. Dinescu, N. Manolescu, sprijini†i de Monica
Lovinescu §i de Virgil Ierunca au fost de acord ca volumul de m¶rturii
despre mi§carea pentru drepturile omului din 1977 (iat¶, s-au împlinit
trei decenii!) Culoarea curcubeului s¶ fie retras imediat din libr¶rii,
depozitat (iar peste doi ani trimis la topit, la fabrica Bu§teni). Niciunul
dintre “colegii” scriitori nu a formulat m¶car o întrebare retoric¶:
«Putem noi, Românii, membri ai unei comunit¶†i f¶r¶ hârtii s¶
distrugem c¶r†i, de cum am c¶p¶tat (de la Brucan) libertatea de a
le edita?» Nimeni din GDS (Filipescu, Berindei, Vianu, S.
Alexandrescu), nimeni dintre vedetele-micului-ecran: Patapievici,
D.C. Mih¶ilescu, Alex £tef¶nescu, Breban, ¢ârlea, Dan Stanca; dintre
redactorii de reviste literare, dintre gazetari (cine: C.T. Popescu?) nu a
îndr¶znit s¶ spun¶-scrie adev¶rul: c¶rturarul §i editorul Liiceanu
trimisese la topit o carte despre 1977 (când el - când ei, to†i, cu
excep†ia lui I. Negoi†escu - se ilustraser¶ prin o absen†¶ r¶sun¶toare).
Comunistul Ceau§escu se mul†umise cu retragerea c¶r†ii - “anticomu-
nistul” Liiceanu p¶§ise hot¶rît la topirea unei c¶r†i despre dezertarea
“elitei culturale”, despre minciuna “rezisten†ei prin cultur¶”, despre
tr¶darea de sine §i de patrie a înginerului-sufletului-românesc. £i nu
doar el: poetul “anticomunist” M. Sorescu distrusese plumburile
romanului de el solicitat Gard¶ invers¶, la editura Scrisul Românesc
din Craiova (pentru a ob†ine de la Iliescu portofoliul Culturii), iar
c¶rturarul Papahagi ceruse §i primise subven†ie de la Soros pentru a
publica Patru dialoguri: nu le-a editat, nu a restituit Funda†iei banii -
de el solicita†i, f¶r¶ §tirea autorului. 

Când, în 2005, în sfâr§it (dup¶ 26 de ani de la scriere) s-a ivit
prilejul unei adev¶rate edi†ii a Culorii curcubeului (completat¶ cu
B¶rbosul), la presiunile holocaustologilor de tustrele sexele,
directorul editurii Polirom Silviu Lupescu a suprimat f¶r¶
încuviin†area autorului “Introducerea”, ca §i “Addenda” - pentru a nu
fi ataca†i, în editura sa (§i a lui Serge Moscovici, mânc¶torul de româ-
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ni) intelectualii de vaz¶ ai †¶rii, faimo§ii rezisten†i prin cultur¶
(Liiceanu, Adame§teanu, Manolescu, Ple§u, Breban, Uricaru, ¢oiu,
Mircea Martin, Buzura, E. Simion, M. H. Simionescu, B¶l¶i†¶, F¶nu§
Neagu, Blandiana - dânsa fiind înalt-specializata în arpagicultur¶…).

Altfel Goma, din scriitor samizdatizat (1970-1990), a devenit un
scriitor internetizat: nu are dreptul de a publica în periodicele
române§ti - vezi editorialul excomunicant “Adio, Domnule Goma!”,
România literar¶ din decembrie 1998, semnat de §efu-§i: N.
Manolescu; vezi condamnarea lui Liviu Ioan Stoiciu pentru “publi-
carea, în Via†a româneasc¶ a “unor fragmente din jurnalul lui P.
Goma, antisemite” (§i pentru legionarism!) - autor pre§edintele
Manolescu, acuzat §i el mai ieri de legionarism, de antisemitism, acum,
cu stadiul de reeducare încheiat (concret: prin vânzarea editurii Cartea
româneasc¶ lui Silviu Lupescu; prin favorizarea vinderii fostei Case a
Scriitorilor escrocului “Freddy” asociat cu fostul ambasador Sandu
Mazor devenit cet¶†ean de onoare al României), reabilitat, vâslind din
greu (pe lâng¶ boi…), pentru a ob†ine ambasadoriatul UNESCO cu
mâinile de ajutor ale ambasadelor Israelului §i USA.

Goma nu este acceptat nici în revista 22, nici în dilemnatica
Dilema, nici în Observatorul cultural, nici în Timpul de la Ia§i
(publica†ii profilate pe antisemitizarea lui, f¶r¶ acordarea dreptului de
replic¶). Goma, ca autor, nu mai are ce c¶uta în editura Apostrof - unde
a inaugurat o colec†ie, cu Sabina; nu are ce c¶uta în editura ALLFA,
unde a deschis o colec†ie cu Roman intim, îns¶ la interven†ia tripletei
extrem de culturale: Breban-Buzura-B¶l¶i†¶, a fost exclus: Fr¶†ila nici
la scrisori nu a mai r¶spuns, cum se obi§nuie§te pe la noi, prin Europa,
necum la propunerile - demult acceptate - de editare; cât despre
“editura-lui-Buzura”, acum “editura-lui-Patapievici” (a Institutului
Cultural, a§a ceva - unde Nina Cassian are tron de cinste) nici vorb¶ :
nu are unde î§i tip¶ri “r¶cnetele r¶gu§ite ale disiden†ei” (s-a observat:
a fost fidel citat M. Mih¶ie§, timi§orean §i purt¶tor de serviete ale lui
Manolescu, Tism¶neanu, Patapievici); 

– Goma nu este o persoan¶ “de Onoare”: a scris “articole cu tent¶
antisemit¶” (re-sic), potrivit “opiniilor” construite din vânt ale
holocaustologilor-de-profesie-extrem-de-lucrativ¶. 

Adev¶rat: eu, copil, posesor de memorie normal¶, r¶mas la 28
iunie 1940 f¶r¶ †ar¶, f¶r¶ tat¶, f¶r¶ alfabetul nostru, f¶r¶ c¶r†ile noastre
- am scris de câte ori am avut prilejul despre Ion Antonescu, acela care
la 22 iunie 1941 a ordonat osta§ilor s¶ treac¶ Prutul, s¶ zdrobeasc¶
vr¶jma§ul de r¶s¶rit §i miaz¶-noapte, s¶ ne libereze pe noi, basarabenii,
bucovinenii de nord, her†enii c¶zu†i în robia bol§evic¶.

Dar Domniile Voastre, dragi timi§orence §i iubi†i timi§oreni: nu
§ti†i istorie? - vorbesc de Istoria României cea din 1944, rollerizat¶,
apoi din 1965 ceau§izat¶, din 1990 pelinizat¶-m¶gurenizat¶, recent
tism¶nizat¶? Cum de nu a†i †inut seama de faptul c¶ adev¶rul - fie el
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§i cam-obiectiv, pre limba lui Manolescu - este scris de înving¶tori: ieri
de ru§i, azi de ru§ii cei cu mai multe stele pe drapel (potrivit abject-
corectitudinii)?

Cum de a†i îndr¶znit s¶ contrazice†i, s¶ sfida†i litera de evan-
ghelie a Partidului-§i-Guvernului-Etern §i a Securit¶†ii A§i§deri?
S¶ face†i Domniile Voastre, reprezentan†i ai unei mici-municipalit¶†i
ceea ce nu au f¶cut Ministrul Justi†iei §i Pre§edintele României de
teama c¶ vor fi b¶tu†i la palm¶ de §tim-noi-cine, vechii viziri ai
Noii Por†i ?

Ce-o s¶ p¶†i†i cu nimeni n-o s¶-mp¶r†i†i.

Eu, beneficiar-profitor, de câteva zile m¶ scarpin în barb¶, m¶
ciupesc, doar m-oi trezi din acest vis - ca niciodat¶: unul bun, frumos.

Va r¶mân recunosc¶tor. 
În ciuda multor vorbe rele (§i proaste) rostite despre comunitatea

noastr¶ româneasc¶, sunt obligat s¶ admit: nu suntem noi, românii
chiar ultimii dintre ultimi. Iat¶, anul trecut Municipiul Pite§ti s-a oferit
s¶-mi asigure o cas¶ (primarul, bucovinean refugiat, §tia ce înseamn¶
s¶ fii român, îns¶ f¶r¶ o Românie, f¶r¶ un ad¶post, f¶r¶ un cimitir unde
sa aduni osemintele p¶rin†ilor, împr¶§tiate): am fost atins drept în
inim¶ de acest semn de omenie, de fr¶†ietate, chiar dac¶ nu s-a
materializat… re-încet¶†enirea.

Acum, la ini†iativa asocia†iilor de revolu†ionari, primarul
Timi§oarei a înfruntat criticele tovar¶§e§ti, acuza†iile holocaustice§ti,
denun†urile ambasadore§ti - a semnat Hot¶rîrea §i…

Singura întrebare a lor: când-unde s¶ mi se înmâneze titlul
onorant: s¶-mi fie trimis prin po§t¶, aici, la Paris, în exil? S¶ mai avem
pu†intic¶ r¶bdare, pân¶ vin în România, la Timi§oara, atunci-acolo s¶
mi se dea direct?

Dragi prieteni din Timi§oara:
Va rog s¶ p¶stra†i hârtia de pre† acolo, la Domniile Voastre, la

Timi§oara. S¶ fie ca un cui al lui Pepelea. Cine §tie: poate c¶ va face
“el” ce nu au f¶cut nici Iliescu, nici Constantinescu, nici B¶sescu în 17
ani: s¶ înlesneasc¶ întoarcerea familiei mele în †ara mult mai a noastr¶
decât a lui Iliescu, a lui Constantinescu, a lui B¶sescu la un loc. 

V¶ mul†ume§te 
Paul Goma
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