
A Doua (§i Ultima) Epistol¶ c¶tre Traian B¶sescu 

Paris 25 mai 2006

Domnule Pre§edinte,

Dac¶ ave†i inten†ia s¶ reactiva†i Comisia preziden†ial¶ pentru
cercetarea Crimelor Comunismului în România, chiar dac¶ v¶
ve†i gândi s¶ face†i apel §i la mine, v¶ sugerez s¶ m¶ l¶sa†i de-o
parte: hârtia de mu§te V. Tism¶neanu a func†ionat o singur¶ dat¶.

ïns¶ chiar de departe, chiar ne-cet¶†ean român, îns¶ român,
îmi îng¶dui s¶ (re)propun urm¶toarele: 

Programul de cercetare a faptelor §i a persoanelor implicate
în instaurarea §i perpetuarea terorii comuniste în România s¶
porneasc¶:

- cel mai târziu de la 28 iunie 1940 - pentru motivul evident
oric¶rui alfabetizat, anume:

Basarabia, Bucovina, ¢inutul Her†a, în configura†ia lor
natural¶, adev¶rat¶, au fost, r¶mân p¶mânturi române§ti, fac parte
din Istoria-Geografia Românilor, în ciuda “istoriei” scrise de ru§i,
impus¶ nou¶ de slugile lor, Rollerii vechi §i noi, cerut¶ azi de
“istorici” aservi†itori ca Marius Oprea. Urgia bol§evico-asiat¶
ab¶tut¶ la 28 iunie 1940 asupra noastr¶, a oamenilor, cet¶†eni
români §i a p¶mânturilor noastre române§ti ne d¶ dreptul, din
punctul de vedere al adev¶rului istoric, s¶ începem studierea cel
mai târziu din acel moment §i în acele locuri…;

Sub guvernarea Domniilor Voastre, altfel români de-ai
no§tri, din popor, s-a înfiin†at Institutul de studiere a Holocau-
stului: prin el au fost impuse programe §colare §i manuale tratînd,
la capitolul “istoria României”, numai suferin†ele minoritarilor
evrei pe o durat¶ de 5 ani, dar nu §i suferin†ele majoritarilor
neevrei, de peste 60 ani, ce continu¶ §i în momentul de fa†¶ prin
legi, ordonan†e, §antaje, amenin†¶ri cu “antisemitizarea”.

Atrag aten†ia guvernan†ilor - care nu sunt doar ignoran†i în
materie de Istorie Contemporan¶ a României (precum “istoricii”
mariusopre§ti), dar refuz¶ cu îndârjire orice adev¶r istoric care
i-ar delegitima, demasca, ar¶ta a fi ce sunt: continuatori ai politi-
cii dinainte de decembrie 1989. Dac¶ ace§ti români ar fi avut
câteva no†iuni de “istorie a României”, ar fi aflat m¶car în ceasul
al 24-lea: Agresiunile bol§evico-ruse§ti prin cei mai fanatici
“revolu†ionari”: evreii, au început în 1917, odat¶ cu “Revolu†ia
din Octombrie”, §i au vizat integritatea statului român, prin
ac†iuni teroriste în Basarabia, prin contesta†ii interna†ionale §i
interne ale drepturilor României de a fi România.



Descronologizatorii evrei de teapa lui I. Ehrenburg §i V.
Grossman, în Cartea Neagr¶, (1945) întâi §i-au f¶cut mâna de
falsificatori emeri†i inventînd “Marele Pogrom de la Chi§in¶u”,
atribuit indigenilor moldoveni (care nici nu aveau voie s¶ intre în
ora§ul ruso-evreiesc) §i nu Doamne-fere§te  adev¶ra†ilor vinova†i:
ocupan†ii-colonizatori ru§i, cu tot cu cazacii lor (de mirare c¶
evangheli§tii mincino§i nu au dat vina pe… “jandarmii români”,
ca Wiesel, când a pretins c¶ ace§tia îi arestaser¶ pe evrei §i îi
trimiseser¶ la Auschwitz în aprilie 1944 din Sighetul ocupat de
Unguri înc¶ din septembrie 1940). Apoi, ajungînd la evenimen-
tele din timpul celui de al Doilea R¶zboi Mondial, pur §i simplu
au inversat  ordinea lor, efectul devenind cauz¶ - §i viceversa:  

Momentul 28 iunie 1940 (n¶v¶lirea Armatei Ro§ii în
Basarabia §i în Bucovina de Nord, când prea mul†i minoritari
evrei i-au umilit, i-au martirizat pe majoritarii români, militari în
retragere, civili încercînd s¶ fug¶ de Raiul Bol§evic) a fost justi-
ficat prin faptul c¶… dup¶ un an, în Momentul 22 iunie 1941
românii îi masacraser¶ pe evreii din Basarabia §i din Bucovina §i
îi deportaser¶ în Transnistria! Bine-bine, evreii au o cu totul alt¶
percep†ie a timpului decât ne-evreii, îns¶ credeam c¶ fiind vorba
de evrei tr¶itori în Europa… Ne în§elam: Rusia nu fusese
nicicând în Europa, ne-o spusese în urm¶ cu trei secole moldo-
veanul Dimitrie Cantemir, acum un secol basarabeanul C. Stere,
un cunosc¶tor pe pielea sa a barbariei asiate ruse§ti.

De la o vreme, exceda†i, Românii se întreab¶:
«Ce †ar¶-i asta? De ce se mai cheam¶ România? Cine o

conduce? Ordinele cui sunt executate?  Pân¶ ieri eram “ghida†i”
cu nagaica de ru§i. Acum ne explic¶ - ne fac §i desene - ameri-
canii §i israelienii ce/cum s¶ mergem, pe unde s¶ ne sc¶rpin¶m §i
pe unde s¶ nu ne, deloc, în virtutea abject-corectitudinii; caralìii
b¶§tino§i ne oblig¶ în numele recen†ilor st¶pâni s¶ accept¶m
g¶zduirea închisorilor secrete care lor le-ar cauza/d¶una (pe la
onoarea lor §i cinci kile de mastic¶), iar dac¶ ezit¶m - necum s¶
refuz¶m! - devenim, negre§it: “tr¶d¶tori de patrie”, “antisem†i”». 

Românii, slugi din negura veacurilor, s-au obi§nuit s¶-§i
asume, nu doar propriile p¶cate, ci §i porc¶riile asupritorilor…
Dac¶ †inem s¶ intr¶m în Europa (ei ne-au b¶gat §i în NATO, cu
Caraman în fruntea Securit¶†ii intacte), atunci s¶ ne închin¶m la
singurul Dumnezeu: Holocaustul, de care to†i românii (§i cei
care se vor na§te începînd de mâine) sunt vinova†i, pentru care
trebuie s¶ pl¶teasc¶ în dolari sun¶tori - §i nu, doamne-fere§te
Holocaustul ale c¶rei victime am fost §i suntem noi, românii, de
60 ani. C¶l¶ii no§tri, senini, nu se recunosc responsabili, ba au
neru§inarea s¶ ne arunce în obraz adev¶rul lor mincinos, c¶ am fi
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fost victimele “comunismului na†ionalist al lui Ceau§escu” - §i se
propun-impun ei (R. Ioanid, V. Tism¶neanu, Shafir, A. Florian,
H. Zalis) s¶ scrie istoria suferin†elor noastre. Iar boii de români,
analfabe†i (dac¶ nu cunosc istorie elementar¶), nu au replic¶:
Ceau§escu venise la putere în 1965, dup¶ dou¶zeci de ani de
comunism curat-sovietic, “interna†ionalist” (purtat încoace pe
tancurile cu stea ro§ie de B¶trânul Tism¶neanu, de fra†ii
Oigenstein-R¶utu: Leonte §i Mihail).

Domnule Pre§edinte,
Mul†i, prea mul†i pentru un popor bun, drept, au fost guver-

nan†ii români care, din ignoran†¶, din interes (interesul †inîndu-le
loc de etic¶) au abandonat, au cedat, au vândut Basarabia. Se
observ¶ c¶ actualii continu¶, voio§i, tradi†ia vânz¶rii de frate.

Noi, basarabenii, noi, bucovinenii nu am uitat faptele rele ale
lor, nedrept¶†ile fa†¶ de noi, români eterni nedrept¶†i†i de români. 

Nu-i vom uita în veac pe Iliescu, Roman, Ple§u, Geoan¶, pe
Constantinescu, Ciorbea, Zoe Petre, pe N¶stase, pe T¶riceanu, pe
Ungureanu, pe B¶sescu. Fiindc¶ noi avem memorie; noi tr¶im
istoria în fiecare clip¶ a prezentului cu carnea §i o consemn¶m cu
sângele nostru. £i va r¶mâne. Nu vor fi uita†i în veac uit¶torii-
vânz¶torii no§tri miori†o§i. Fiii, nepo†ii, str¶nepo†ii vor afla de la
semnele l¶sate de noi c¶ cinsti†ii, venera†ii lor înainta§i fuseser¶
ni§te in§i f¶r¶ opinii, f¶r¶ coloan¶ vertebral¶, f¶r¶ mândrie, oame-
ni de nimica - mai grav: vânz¶tori de fra†i - pe treizeci de dolari.

Domnule Pre§edinte,
Programul - dac¶ nu va fi abandonat la sugestia-diriguitoare

a americanilor §i a israelienilor - dac¶ nu-l concepe-dirijeaz¶ nici
R. Ioanid, nici V. Tism¶neanu, nici m¶car Oi§teanu! - va trebui… 

- …s¶ nu se opreasc¶, suspect de nedrept, la 22 decembrie
1989, ci s¶ continuie, firesc pân¶ azi, 2006, fiindc¶:

Dup¶ 22 decembrie 1989 comunismul a fost prelungit, cu
ukaz de la Moscova de tovar¶§ii tovar¶§ului I. Iliescu prin
Teroare, Crim¶, Dezinformare (cite§te: rescrierea istoriei, dup¶
metoda Roller Bis), în perfect¶ Impunitate, agravînd, prin
r¶zboiul civil numit “mineriade”, agonia nefericitei noastre †¶ri.
Democra†ia neosovietic¶ botezat¶ rapid… “tranzi†ie” a azvârlit
oamenilor, ca la câini, dou¶ firimituri: dreptul de expresie §i drep-
tul de a c¶l¶tori, de rest (“restul” fiind Tezaurul Na†ional, cel care
a f¶cut din securi§ti, din activi§ti, din turn¶tori de cea mai joas¶
spe†¶: supra†oape milionare, chiar miliardare…) s-a ocupat
acela§i Sinistru Aparat, cu nume schimbat, ajutat de auxiliariatul
“intelectual”: Scriitori, mul†i dintre ei considera†i buni, antico-

3P A U L G O M A   -  A DOUA EPISTOLA CATRE T. BASESCU



muni§ti, trezi†i peste noapte gazetari, animatori de dezbateri,
mediatori, au (de)format, au ame†it-min†it “opinia public¶”, prin
etichete noi lipite gherlelor vechi ca: “fosta Securitate”, ca:
“agen†i de poli†ie”, a§a le zicea A. Cornea criminalilor cu epole†ii
pe dinl¶untrul uniformei; i-au onorabilizat pe ace§ti nemernici
dup¶ canonul lui  N. Manolescu intervievîndu-l pe Iliescu ime-
diat dup¶ Mineriada Sângeroas¶ când i s-a adresat: “omului cu o
mare”; numindu-i pe martirizatorii no§tri: “domnu’ general”
(Ple§i†¶, Caraman fiind domnii), “domnu’ Brucan” (în guri†a
Gabrielei Adame§teanu), “domnule M¶gureanu” (în a lui
Liiceanu, cel care a pierdut ocazia s¶-l decreteze §i pe ¶sta arheu-
al-na†iei); pân¶ §i mor†ii erau domnì†i de c¶tre directorii de
opinie: “domnu’ Gheorghiu-Dej”, “domnu’ Dr¶ghici”…Dac¶ ar
mai fi fost în via†¶ tovar¶§ele clasice, am fi auzit-citit, întru
simetrie: “Doamna Ana Pauker”, “Doamna Gizela Vass”,
“Doamna Suzana Gâdea”, “Doamna Elena Ceau§escu”, domni-
ficat¶ cu mult înainte de 1989 de c¶tre p¶une§tii de curte §i
sabinib¶la§ii de atenanse.

Acesta este normalul program, în timp, în spa†iu §i el nu
poate fi limitat, amputat, în ciuda diktatelor din afara României §i
împotriva intereselor României, f¶r¶ riscul de a produce o
“istorie” dublu-rollerizat¶, de Recentul Minister al Adev¶rului
orwellian de la Bucure§ti.

ïn privin†a persoanei mele, reamintesc ceea ce dealtfel §ti†i
foarte bine:

- din 1977, când am p¶r¶sit România, so†ia, fiul §i cu mine
tr¶im în Fran†a ca refugia†i politici. ïn 17 ani de la “revolu†ie”
guvernan†ii bucure§tio†i, ocupa†i pân¶ peste cap cu distribuirea
printre cumnate §i soacre §i nepoate pubere a certificatelor de
revolu†ionare neînfricate, nu ne-au restituit - cu scuze, desigur -
cet¶†enia român¶ furat¶, pentru… “tr¶dare de patrie”.

ïn septembrie acest an statutul nostru nu va împiedeca
Integrarea României în EU; îns¶ cu siguran†¶ nu va împiedeca
nici întrebarea-mirare ironic¶ a integratorilor: 

«O †ar¶ care vrea s¶ intre în UE mai are - la 17 ani dup¶
Marea Revolu†ie de la Bucure§ti! - refugia†i politic?»

V¶ sugerez s¶ r¶spunde†i ce v-au suflat (r¶)sufl¶torii: 
«Cine: Goma? Dar Goma e un antisemit fioros! - depune

m¶rturie sub jur¶mânt N. Manolescu, fost antisemit, devenit
antisemitizator emerit, dovad¶: ca r¶splat¶ pentru vigilen†a-i
treaz¶ a c¶p¶tat ambasadoriatul României la UNESCO».

Va salut¶ antisemitul refugiat politic în… Fran†a.
Paul Goma
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