
 Scrisoarea lui Sterie Ciumeti către Nicolae Iorga 
afară de cazul când omul acela eşti Dta....să creadă într-un singur om,   

   Totuşi noi credem în omul acela din cauza căruia Dta nu poţi dormi. 
Credem în El. El e profetul şi demiurgul generaţiei noastre. El ne-a intrat în 
sânge. El s-a făcut una cu noi şi noi una cu Dânsul. Am crescut la un loc, 
îngrămădiţi. Şi orice  lovitură dată lui e lovitură dată nouă. Şi răstignirea lui 
e răstignirea noastră. N-aţi închis un om  ci aţi închis o generaţie. Şi nu aveţi 
a vă lupta cu un om ci cu o generaţie. Credem în El ca într-un destin! Şi 
nimic nu ne poate despărţi de Dânsul. Nici calomnia, nici intriga, nici focul, 
nici sabia, nici moartea , nici veninul unora, nici discursurile lamentabile, la 
radio, ale altora (mai luaţi Dle vreun manual de sociologie, ce Dzeu!). Şi 
peste Dânsul, şi peste noi, stăpâneşte implacabil, duhul Sfântului Ioan ce 
Nou de la Orăştie. Nu mai putem da înapoi. Nu se mai poate. Nu mai 
depinde de noi. Dacă n-ar fi murit Ionel Moţa...Eh, dacă n-ar fi murit 
Ionel..Poate mai şovăiam. Dar a murit Motza: şi murind a spus: Acesta-î 
Căpitanul. Deci nu se mai poate da înapoi. Şi vă trudiţi degeaba, Domnilor 
îmbătrâniţi şi de ani şi de păcate. Noi credem pentru totdeauna în Corneliu 
Codreanu. Credem că în omul acesta pe care-l cunoaştem. D-voastră aţi spus 
la radio că nu-l cunoaştem. Hm. Ciudat lucru!! Noi care am trăit lângă El, 
care am dormit în acelaşi bordei, care am suferit aceeaşi prigoană, care am 
lucrat la cot în tabere, care am crescut sub  zilnica şi tutelara lui autoritate 
spirituală, noi, nu-l cunoaştem! Iar Dta, care nici n-ai [...]dat osteneală să-l 
întrebi ce vrea , Dta care ai fost strein de durerea tineretului din 1922 şi până 
azi, Dta ştii totul, Dta în cunoşti! Şi-l judeci! Şi-l condamni! Dumnezeu să 
judece între noi şi Dumneata. Nu-ţi vom ierta niciodată însă faptul că ai 
aruncat acuzaţii fără să cercetezi. 
   4)Am auzit că aveţi de gând să-l ucideţi pe Corneliu Codreanu. Hueşte 
lumea că l-aţi supus la un regim de uzură fizică, de degradarea biologică. 
Nădăjduiţi ca în felul acesta să scăpaţi de El şi deci şi de noi. Vă atragem 
atenţia că pentru mulţi dintre noi lucrul acesta nu mai are importanţă. 
Prezenţa lui Corneliu Codreanu, copleşitoare, imensă, imperativă şi 
îndrumătoar, nu mai e pentru noi condiţionată  de existenţa lui fizică. Deci 
faceţi ce ştiţi...Da, da...faceţi ce ştiţi. Poate aşa trebuie să se întâmple. Pentru 
isbândirea românismului, pentru impunerea şi afirmarea lui, e nevoie să 
moară cel ce se sbuciumă de 20 de ani...Deci ucideţi-l! Aşa cum aţi început. 
Supuneţi-l la acea stingere lentă a vitalităţii în care am auzit că-i maestru Dl 
Armand Călinescu. E nevoie de suferinţa lui Corneliu. Suferinţa lui ne 
întăreşte, ne autentifică veracitatea şi sensul luptei noastre..Da, ucideţi-l. Iar 
dacă uciderea lui va deslănţui o noapte a Sf. Bartolomeu (Continuare în nr. 
următor). 
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