
 
Scrisoarea lui Sterie Ciumeti către Nicolae Iorga  
să ştiţi că numai noi, legionarii iniţiaţi în dogma legionară o vom fi 
deslanţuit. Ci poate o vor deslănţui ţăranii aceia pe care Dta–i credeai 
însetaţi de dreptate numa şi nu legionari. (Aşa e! Dar ce naiv eşti Dta 
când crezi că setea de dreptate a ţărănimii s-a potolit îndată ce s-a 
promulgat prin fraudă electorală noua constituţie şi s-a instalat la 
ministerul de interne un Armand Călinescu cu monoclu funebru) 
5) Şi acum: chestiune mult mai gravă. Prin lovitura de stat pe care aţi 
dat-o în Februarie a.c. aţi aruncat patria  (voi patrioţii!) în cele mai 
mari primejdii. Pentru că suprimând sistemul electoral aţi întrerupt 
circulaţia elitelor şi aţi împedecat primenirea paşnică a elitelor 
politice. Ori acuma.. ce se va întâmpla? Legiunea merge 
înainte...Chiar în timpul acesta merge. Ultimele evenimente şi 
arestarea căpitanului precum şi suferinţa celor concentraţi în lagăre 
au grăbit enorm desnodământul. Iar dacă mi se pare mie numai, nu-i 
nimica! Noi luptăm de 18 ani şi suntem dispuşi să mai luptăm încă 18 
ani. Şi dacă  D-voastră ati închis căile legale ale legiunii, ce se va 
întâmpla? Vă daţi seama? De ce aţi ţinut D-voastră numai  decât să 
complicaţi lucrurile? D-zeu să va judece. Şi oamenii. Pentru că fărâ 
îndoială mai curând decât vă aşteptaţi, au să vă judece şi oamenii vii. 
   Mai am multe de zis, dar cu altă ocazie. Deocamdată cu bine şi cu 
sănaţate. 
                                                                               Sterie Ciumeti 
                                

Domnule Iorga, 
 

   Să te mai întreb ceva Domnule Iorga: Dta crezi serios că Corneliu 
Codreanu nu e român? Crezi serios că el e în slujba unei ţări străine? 
Crezi serios că a luat bani de peste graniţă? Crezi serios că e un 
criminal? Că e un  ambiţios? Crezi că e prost cum spui mereu? Dacă 
poţi crede aceste lucruri eşti prost. Cum însă îmi vine foarte greu să 
cred că eşti prost, îţi spun verde ce eşti: o lichea ordinară. Încodată 
vă spun: vă trudiţi degeaba. Am auzit că prin Strejărie vreţi să creşteţi 
alt tineret. De ce nu vă aplecaţi, indiscret, urechea spre copiii pe care 
i-aţi încadrat cu forţa? Aţi vedea şi D-voastră ce lucru ridicol şi facil e 
strejăria. Păi uite cum e cazul:  copiii din strejărie sunt copiii noştri, ai 
celor ce suntem de 35, 36, 37, 38, şi 40 de ani. Şi sunt fraţii noştri, ai 
celor ce avem 22, 23, 24, et, de ani. Şi noi avem grijă să le atragem 
atenţia acasă asupra  cursei pe care le-o întinde Strejăria. Copiii 



aceştia din  strejărie sunt copiii celor din lagăre, copiii celor  ce au 
trecut  prin închisori, copiii celor împuşcaţi, copiii celor ce mor de 
foame daţi afară din pâine pentru că sunt legionari, copiii celor ce au 
fost condamnaţi pentru că li s-a găsit în claia de fân pe care a avut 
grijă s-o bage cu o seară îaninte jandarmul sau agentul Dlui 
Călinescu. Şi D-voastră vreţi să-i faceţi pe copiii aceştia străjeri. 
Săraci, săraci ce sunteţi. 
                                                                               Cu onoare, 
                                                                                acelaşi 
 


