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„Aș! Nu mai crede în 

mofturile cărților, frate....”

- I. L. Caragiale
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în formă continuatăîn formă continuată

Cezar Adonis
Mihalache

DDe fapt, despre asta
este vorba! Nu despre un
„pact pentru bunăstarea
românilor”… De un acord
politic prin care partidele să
se jure (cam pe roșu politic)
că nu vor tăia nicicând pen-
siile (mai ales pe 
cele din categoria
„nesimțite”), salariile buge-
tarilor, voucherele, tot ale
bugetarilor, care sunt mai
mari decât lefurile a mil-
ioane de români din 
privat, sinecurile date prin
pensionările la 40 de ani, în
disprețul legii și a moralității,
și alte beneficii instituite atât
de generos de către PSD.
Și chiar dacă l-a anunțat
duduia Dăncilă, pactul
politic pentru bunăstarea
românilor nu are nici măcar
o virgulă pusă din capul ei.
Că nu are de unde… De
unde atâta „viziune” (fie și
malefică) și cuprindere de
bunăstare?!…

Cei din spatele mar-
ionetei analfabetei
funcțional (și nu numai), cei
ce îndatorează țara pe
generații, ăia au gândit
mârșăvia. Și i-au dat un
nume pompos, apoi au pus
„pactul” în brațele candi-
datei. Și nu pentru a mima
că prestează și ea spre tur-
nanta prezidențială, ori că
și-ar asuma deja „haina”
prezidențială (pentru că
președintele de republică
vine, ca mediator, și prop-
une asemenea acorduri
între partide), ci pentru a
asigura continuitatea ex-
folierii României și de ceea
ce nu s-a extras încă ori nu
s-a produs (ca resursă
materială), nu s-a educat și
format în școli (ca resursă
umană).

C ă m ă t a r i i
internaționali și „lorzii” lor
majordomi financiari-fiscali
au nevoie de o garantare a
continuității procesului de
îndatorare a României. Și
au intrat pe făgașul unui tip
de pact politic pe care ni-
meni nu l-a propus. Nici
președintele actual, nici
maimuțoii, păpușarii,
„ficționiștii” ori actorași
veșnicului loc de nicăieri. Un
Pact pentru stoparea
îndatorării României. Acesta
trebuia să se regăsească în
proiectele pentru societate

ale candidaților la
prezidențiale dar și al
formațiunilor politice. Pentru
că, din clipa în care ministrul
de Finanțe a început să de-
valizeze viitorul țării, împru-
mutând în continuu,
președintele României ar fi
trebuit să ia atitudine. Dar
nu a făcut-o. Fără CSAT,
fără Parlament, fără măcar
o sesizare penală ori o
invitație, fie și formală, 
la adresa forurilor econom-
ice (academice sau
investiționale) pentru a se
pronunța asupra, nu a
oportunității împrumuturilor
în cascadă (ale căror
consecințe nu vor veni tot
„în cascadă”, ci precum un
tsunami financiar-fiscal), ci a
efectelor pe termen mediu și
lung.

Problema vitală a
României nu o reprezintă
doar un acord pentru
educație. Chiar dacă realfa-
betizarea (și nu doar la
nivelul formei sale
funcționale) este tot mai
necesară. Nici problema
alegerilor, a „stabilizării”
acestora printr-un soi de ru-
pere de răul „inițial”, la nivel
unei nucleare de tip antici-
pate, pact propus de alți
pasageri în trecere prin
campanie, nu constituie o
temă de importanță
crucială. Piatra de moară
care sugrumă deja fluxurile
de finanțare a plății pensiilor
și salariilor bugetarilor, dar
vor urma lațurile și lanțurile
de restricții economice și im-
punerea unor nedreptăți so-
ciale, o reprezintă
îndatorarea țării, actualul
guvern plasând România
într-o poziție în care, fiecare
zi, fiecare împrumut pe care
guvernanții îl accesează
pentru nimic (ca viitor), pen-
tru sinecuri (ca prezent),
mai așază o piatră de înro-
bire economică.

Nimeni nu a propus
un pact pentru, dacă nu sto-
parea, măcar diminuarea
împrumuturilor externe,
pentru că partidele care ar
putea urma la guvernare
privesc aceste împrumuturi,
pentru care nimeni nu tre-
buie să dea socoteală (ori
de ce să schimbe regulile
care i-ar avantaja, nu?), ca
pe surse de finanțare a vi-
itoarelor lor incompetențe
de guvernare.

PSD vine acum și dă
și o formă de continuitate

acestei stări de înrobire
financiară, „Pactul pentru
bunăstarea românilor”
reprezentând, de fapt, o
garanție că, pentru a putea
plăti pensiile și salariile
bugetarilor (fără a se atinge
de bugetari la nivelul trecerii
prin sita competenței și a
dovedirii plus valorii pe care
o aduc prin activitatea lor),
următorul guvern și
următoarele executive din
cascada finanțării prin îm-
prumuturi externe vor ține
România în sclavia
dependenței de banii altora.

Un pact real ar tre-
bui să vize un acord politic
prin care partidele ajunse la
guvernare să nu mai acce-
seze împrumuturi externe
decât în condiții foarte
stricte. Cu avize la nivelul
fundamentării necesității îm-
prumutului date de forurile
academice și de asociațiile
de întreprinzători, trecute
apoi prin CSAT (împrumu-
turile externe trebuind de-
clarate de facto factori de
risc, dacă nu chiar
vulnerabilități, la adresa
securității naționale) și, în
final, supuse aprobării Par-
lamentului României. Totul
numai după declararea
„gajurilor” puse pentru
obținerea unui împrumut ex-
tern, precum facilitățile de
exploatare în favoarea unei
companii multinaționale ori
transnaționale, a declarării
beneficiarului real din
spatele aceluia care
împrumută (și nu pentru o
simplă dobândă, ci inclusiv
ca poziție de influență
geostrategică), a asumării
oficiale a cerinței „creditoru-
lui” de a asigura pe mai de-
parte repatrierea profiturilor
companiilor străine în țările
mamă.

Or, în condițiile în
care semnezi, aparent „în
orb”, pentru continuarea
„țopăielii” economice, deși
era evident riscul de colaps
din cauza supraîndatorării,
ești parte a trădării și
vânzării țării de către PSD.
Culmea, fără să ai garanția
că vei beneficia de cota
parte din banii ce se vor îm-
prumuta pe viitor, semnând
un pact de împrumut con-
tinuu care va favoriza doar
cămătarii de țară, nu și pe
servilii lor lachei.

●

Două state românești, o singurăDouă state românești, o singură
patrie: Limba Română!patrie: Limba Română!

Ionuț
Țene

CCât de genial a fost
Nichita Stănescu, atunci
când a spus celebra
sintagmă „Limba Română
este Patria mea”. Parcă a
prevăzut sfâșierea poporului
român în două state
românești, datorită celor
două imperii care doresc de
două secole să controleze
țara noastră: Rusia și Ger-
mania. Până la urmă pot ex-
ista mai multe Românii:
statul România, Rep.
Moldova și Diaspora, dar o
singură Patrie, care este
Limba Română.

În limba noastră ne
regăsim spiritual și
sufletește. Ce frumos vorbea
prozatorul Fănuș Neagu:
„Pentru mine, limba română
e distanţa dintre inimă şi
umbra ei, care se numeşte
suflet”. De fapt, patria
noastră este limba română,
în care iubim, trăim și ne ține
loc de familie, prieteni sau
țară. În 2013, când
guvernanții au hotărât prin
lege ca data de 31 august să
fie declarată Ziua Limbii
Române au avut o inițiativă
extraordinară și intuitivă în
același timp. Prin Ziua Limbii
Române s-a făcut unirea
lingvistică cu Republica
Moldova, care avea această
dată încă din 1990 ca Ziua
limbii noastre și apoi a de-
venit Ziua Națională a Re-
publicii Moldova.

În Republica
Moldova, încă sovietică, în
1989 a început o mișcare
națională și unionistă, care a
dus la oficializarea limbii
române cu grafie latină ca
limbă de stat. Ziua Limba
Noastră a pornit de la cele-
brul poem al lui Alexei Ma-
teevici din 1917. „Limba
noastră-i foc ce arde/Într-un
neam, ce fără veste/S-a
trezit din somn de moarte/Ca
viteazul din poveste.” În
1994 guvernul agrarian, a
decis schimbarea denumirii

inițiale în „Limba noastră”,
modificare determinata de
prevederile art.13 din
Constituția Moldovei. 

În 2004 Parlamentul
a decis comasarea sărbătorii
cu Ziua Independenței, co-
masare care nu a mai avut
loc. De la venirea
administrației liberale în frun-
tea municipiului Chișinău,
sărbătoarea și-a recăpătat
numele de „Limba noastră
cea română”, cel puțin în
capitala republicii.

Azi guvernul Repub-
licii Moldova vorbește din
nou, după noaptea regimului
comunist al lui Voronin, de-
spre „Limba noastră,
română”. Maia Sandu a de-

clarat că „aceasta este o zi
de sărbătorire a limbii
române… asemenea
discuție nu trebuie să existe,
31 august fiind dedicată lim-
bii române”. Aceeași opinie a
fost exprimată și de vi-
cepremierul Andrei Năstase,
care a precizat pentru IPN că
„pe 31 august se
sărbătorește limba noastră,
adică limba română”. Doar
președintele Igor Dodon,
care trăiește, conform
informațiilor din media, pe
subvențiile serviciilor secrete
române și ruse a refuzat să
vorbească despre ziua limbii
române.

Oricum, trădătorii de
neam dispar în timp din isto-
ria noastră, ei se pierd în
uitare, așa cum ne-a dovedit
trecutul. 31 august este o
victorie a limbii române.
Pariez pe Nichita Stănescu,
că patria noastră e limba
română. Prin limba română,
poporul nostru a făcut deja
Marea Unire, indiferent dacă
trăiesc deocamdată în două
state românești. Pe viitor
sunt sigur că vom avea pe
lângă o singură limbă
română și un singur stat:
România, cu ambele maluri
ale Prutului.

●



Firea românilor 3

Numai la români Trădătorii sunt glorificaţi: trădare regală din 23 August 1944Numai la români Trădătorii sunt glorificaţi: trădare regală din 23 August 1944

Gh. Ctin.
Nistoroiu

PParafrazându-l pe
VAHUŢĂ: „TRĂDAREA
STĂ CU REGELE LA
MASĂ!”…  Trădarea este
mai prejos decât crima.
Dacă ea este însă comisă
de un monarh presupus
creştin, atunci ea este mult
mai prejos de 
orice mişelie. Întru menirea
monarhilor de a călăuzi, în-
druma, povăţui, ocroti, alina,
vindeca, crea şi înălţa
naţiunea peste care Bunul
Dumnezeu le-a acordat
mandat de administrare, nu
de stăpânire, fiindcă
aceasta este doar a Cre-
atorului a Toate, suveranii
şi-au adăugat heraldicii lor
imperativul: NIHIL SINE
DEO! – NIMIC FĂRĂ DUM-
NEZEU!

În tălmăcirea
c r e ş t i n - o r t o d o x ă
dacoromână străveche
această expresie sublimă
înseamnă că, DUMNEZEU
– TATĂL+FIUL+DUHUL
SFÂNT, ESTE COROLA
DIVINĂ a însuşirilor 
absolute: Adevăr, 
Aseitate, Bunăvoire, Cu-
vânt, Dragoste, Erudiţie,
Frumuseţe, Generozitate,
Har, Iubire, Înţelepciune, În-
viere, Justeţe, Kaloka-
gathia, Libertate, Mântuire,
Monarhie, Nemurire,
Omniprezenţă, Pantocrator,
Răbdare, Sfinţenie, Slujire,
Ştiinţă, Taină, Univers,
Veşnicie, Viaţă, Zidire.
Măcar o parte dintre aceste
calităţi trebuie să-i aparţină
suveranului pământean
care poartă totuşi Chipul
Atotcreatorului, pentru a-şi
putea sluji cu demnitate
poporul său, pe Dumnezeu
şi pe sine (dinastia).

NIHIL SINE DEO! –
NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU!

Acest Simbol de
Credinţă, de apartenenţă
monarhică suverană şi
monarhică naţionalistă – a
fiecărui creştin în parte,
Omul fiind Rege al Creaţiei
divine, formula cu caracter
imperativ se tâlcuieşte prin
aceea că orice gând, cu-
vânt, faptă, credinţă, simţire,
suferinţă, dreptate, adevăr,
jertfă, iertare, cruce, iubire,
trebuiesc închinate lui DUM-
NEZEU şi reprimite apoi de
la EL, pentru a le zidi
împreună cu Elita
Naţionalist Creştin-
Ortodoxă întru poporul lor
credincios, pentru a
consfiinţi Statul naţional
creştin în cadrul VETREI
ORTODOXE a NEAMULUI,
punând astfel ca Temelie şi
Scut toate INSTITUŢIILE
FUNDAMENTALE sub
cupola PATRIMONIULUI

SPIRITUAL NAŢIONAL
întru mântuirea NEAMULUI.

Numai laşitatea şi
ticăloşia unor voievozi-
vânduţi altor interese decât
moralei creştine, unor dom-
nitori fără scupule, 
unor boieri-ciocoi, unor 
regi sceleraţi, aventurieri,
corupţi, trădători, laşi, unor
conducători atei, sau înceţi
la minte, pas cu pas pe loc
pentru Ţară, unor mari
clerici ajunşi la vârful ier-
arhiei, deci Soborul Bisericii
ş.a., a adus această filoxeră
ocultă: de a ne urâ, de a ne
sfâşia, de a ne ucide, de a
ne manipula, de a ne
corupe, de a ne denigra, de
a ne profana, de a ne
dezuni, de a ne sugruma
memoria, de a ne decapita
eroii, de a ne crucifica mar-
tirii, şi mai mult decât atât
este turpitudinea de a ne
glorifica: UCIGAŞII, HOŢII,
UZURPATORII, LAŞII,
ATEII, PROFANATORII,
V Â N Z Ă T O R I I ,
TRĂDĂTORII.

Ce putea să iasă
dintr-un tată sau ce putea
să deprindă un copil redus
mintal de la un tată vitreg,
BERILĂ: afemeiat, avar,
aventurier, beţiv, curvar,
cartofar, criminal, corupt,
duşman al poporului pe
care-l exploata până la
sânge, egoist, educat de un
ins cu inclinaţii inverse,
nefireşti, fugar, fariseu, hoţ,
laş, mincinos, mârşav,
nelegiuit, obsedat de aur, de
bani, de coroană, de
Cucoană, de eufemism, de
falus, de sex, decât o AS-
CHIE care nu sare departe
de TRUNCHI ?!

Trădarea regelui
Mihai I sub această deviză
sacră: NIHIL SINE DEO! –
NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU!
este o SUMĂ a
TRĂDĂRILOR: a lui Dum-
nezeu, a Creaţiei Sale, a
Omenirii, a Naţiunii cu tot ce
are ea mai bun şi mai fru-
mos la nivel de Elită şi
popor.

Consecinţele actului
de trădare al monarhului
Mihai I de la 23 August 1944
şi-a întins tentaculele
Caracatiţei sale regale de
atunci până astăzi şi chiar
mai departe, într-un viitor
poate destul de îndepărtat,
astfel: uzurparea regală
anulează autoritatea suver-
anului de a mai funcţiona ca
putere monarhică sub o
hegemonie dinastică; uzur-
parea regală zguduie din
temelii edificiul statului
naţional, făcându-l contrar şi
adversar naţiunii sale
creştin-ortodoxe; uzurparea
regală subminează autori-
tatea Ierarhiei clericale
făcându-şi-o complice, bul-
versând astfel poporul drept

măritor creştin; uzurparea
regală pune în pericol
monarhia ortodoxă a
Naţiunii creştine în prezent
şi în viitor; uzurparea regală
a semnat capitularea fără
condiţii, adică sentinţa de
condamnare la moarte a
propriei naţiuni pe care tre-
buia să o apere cu viaţa sa;
uzurparea regală a deschis
voluntar, deci binevoit
porţile năvălitorilor barbari,
duşmani cu care eram în
războiul just de eliberare a
provinciilor ocupate, smulse
de ei samavolnic şi mârşav;
uzurparea regală a predat
fără luptă Armata, Ţara, Bis-
erica în mâinile prădătorilor
bolşevici; uzurparea regală
a substituit monarhia
aristocraţiei creştin-
ortodoxe milenare cu prole-
tariatul marxist-comunist-
bolşevic; uzurparea regală a
înlocuit Forţa Dreptului Legii
cu laşitatea fără-de-legii;
uzurparea regală a instituit
anarhia ateo-comunistă în
locul armoniei creştine;
uzurparea regală anulează
ungerea divină, circumscri-
indu-se alegerii satanice;
uzurparea regală a dăruit
Ţara cotropitorilor şi drept
recompensă, după refacere
prin milioanele de jertfe ale
Fiilor ei şi-a revendicat-o
sieşi, pentru a o lăsa testa-
ment Custoleoaicei sale
fiice însetată săraca după
măriri şi averi; uzurparea
regală a substituit deviza:
NIHIL SINE DEO! – NIMIC
FĂRĂ DUMNEZEU! cu NI-
HILISMUL anarhic devasta-
tor.

Mântuitorul HRIS-
TOS – REGELE DACIEI,
după cum îl adora Mihail
Eminescu, Este REGELE
nostru de drept şi de-apu-
ruri, Care după ce ne-a
dăruit CASA, FAMILIA,
VATRA, LIMBA, RELIGIA,
NEAMUL, CRUCEA,
JERTFA, IUBIREA, ÎN-
VIEREA, PĂMÂNTUL şi
CERUL, deci, a fost alun-
gat, izgonit, prigonit
aproape de tot de pe
PLAIUL SĂU, iar noi, căci
fiecare om are o cotă parte
de vină, în locul REGELUI
Divin, l-am înfiiat pe
TRĂDĂTORUL care, ne-a
luat totul, mai puţin CERUL.

Ce mai aflăm din
culisele documentelor is-
torice?

În perioada cât au
durat negocierele complotu-
lui regal, frontul era stabi-
lizat şi de o parte şi de
cealaltă, dar totuşi
Mareşalul îşi fixase re-
tragerea armatelor româno-
germane pe aliniamentul
Focşani-Nămoloasa-Brăila.
Înştiinţate Fronturile 2 şi 3
ucrainene de conspiraţia
regală şi primind undă

verde, de la Bucureşti au
forţat spargerea frontului
nostru la Iaşi în 21 August
1944, deşi pe 2 August,
Stavka sovietică prevedea
că în cazul rezistenţei ar-
matelor româno-germane,
fronturile 2 şi 3 ucreinene nu
vor porni nici o ofensivă
contra lor. Numai că, im-
posibilul a devenit posibil
graţie regelui cu trădarea sa
şi lucrurile s-au întors astfel
cu 360 de grade împotriva
noastră, aruncându-ne din
Drama războiului sub
şenilele comunismului elib-
erator, Tragedie care,
continuă încă. „Acest lucru
a devenit posibil numai
după înfăptuirea actului de
la 23 august în România, în
noile condiţii ivite când
autorităţile de la Bucureşti
nu au mai fost interesate să
bareze accesul forţelor lui
Malinovski la poarta
Focşanilor.” (Gh. Buzatu,
Mareşalul Antonescu la
judecata istoriei. Ed. Mica
Valahie, Bucureşti-2002, p.
271)

La ceasurile de taină
ale complotului, regele
trădător se întreţinea cu
sfetnicii comunişti Lucreţiu
Pătrăşcanu şi Bodnăraş,
când Mareşalul fixase data
de 15 August 1944, ca să
comunice şi să susţină
Armistiţiul onorabil cu sovi-
eticii, opus capitulării regale
necondiţionate, prin ruperea
tot onorabilă a relaţiilor cu
Germania. „Cam aşa
stăteau lucrurile, povesteşte
fiul generalului Pantazi,
când generalul Racoviţă
trăda pe front şi Regele îşi
ducea conspiraţia împreună
cu partidul comunist la
Palatul Regal.” (Ion Pantazi,
Am trecut prin iad. Ed.
Dacia, Cluj-Napoca, 2003,
p. 192.

În timp ce regele laş,
incapabil, aflat sub tutela
mamei sale, principesa
grecoaică, nu mai prididea
cu trădarea, care însemna
în primul rând moartea
Conducătorului Statului şi
Răstignirea Naţiunii în
acelaşi timp, Mareşalul se
da de ceasul morţii privind
salvarea monarhului său:
„Regele trebuie ţinut de-
parte de orice responsabili-
tate, el constituie rezerva
ţării. Inamicului învingător
nu trebuie să i se dea pre-
textul vinovăţiei Regelui sub
nici o formă.” (ibid, p. 235)

Când în 23 August
1944, Mareşalul a fost rugat
de monarh să vină la Palatul
Regal, colonelul Davidescu,
l-a avertizat că nu are o
gardă de etichetă, onorabilă
la întâlnirea cu regele său:
„- Nu e nevoie Davidescu. E
de ajuns şi asta, doar merg
în casa regelui. Loialitatea.

Credinţa în onoarea altora,
arată generalul aviator
Radu Theodoru, i-au fost fa-
tale. Generalii (laşi şi
trădători, n.a.) şi regele l-au
asasinat mârşav, terfelindu-
i onoarea şi loialitatea atunci
când l-au predat inamicului.
Situându-se josnic în afara
demnităţii elementare de
oameni şi soldaţi…
Mareşalul a încercat, în plin
război mondial, să facă din
România o ţară a românilor.
Încercare plătită cu capul
după tragica tradiţie a isto-
riei neamului.”  (Radu
Theodoru, Mareşalul, Ed.
Lucman, Bucureşti-2012, p.
157-159)

Mareşalul An-
tonescu care, a apărat Ţara
şi Monarhia a fost predat
chiar de către regele său pe
care îl apăra cu viaţa sa,
duşmanului bolşevic cu care
noi ne luptam pe viaţă şi pe
moarte de secole, şi contrar
aşteptărilor, vandalii muscali
nu l-au ucis, ci i-au lăsat lui
Mihai I , cea mai josnică
MÂRŞĂVIE REGALĂ. Mihai
I, căci nu i se mai poate
spune de către nimeni din
Cer şi de pe Pământ, Mihai
I de România, a profanat Sf.
Mănăstire Curtea de Argeş,
Ţara şi poporul Voievozilor
şi Vlădicilor ctitori de-apu-
rurea ai Neamului.

Miercuri, 23 August
1944 – MIERCUREA PA-
TIMILOR POPORULUI
ROMÂN

Cea mai neagră
Miercure impusă în calen-
darul istoriei poporului
român de către dinastia Ho-
henzollern, prin suveranul
Mihai I-TRĂDARE. Culmea
stupizeniei megalomanice
regale: atât el cât şi cus-
todeoaica sa fiică marionetă
şi altoiul Dudă, mai aveau,
au pretenţia încă să le
revină Coroana României?!

ÎNCOTRO NE
ÎNDREPTĂM ?  ÎNCOTRO
AM PORNIT!

●
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Ion 
Măldărescu

VVreme trece… vreme
vine!”. Omenirea evoluează…
Spre bine, spre rău? Dar asta-
i altă poveste. În zilele noastre
nu se derulează numai o trans-
formare evolutivă firească a
structurilor şi a instituţiilor ci şi
fenomene distructive progra-
mate, produse ale unei noi
caste, stăpână atotputernică a
destinului celorlalţi şi al
instaurării controlului total al
haosului, al depopulării plan-
etei printr-o imensă şi variată
gamă a procedurilor. Îndobito-
cirea sistematică, metisarea
kalergiană a populaţiei şi extin-
derea impunerii anormalităţilor
sexuale tip L.G.B.T.Q. sunt
doar stadii intermediare pentru
controlul global. În spatele
„iluminaţilor” şi ai „oamenilor în
negru” din „Grupul Bilderberg”
stau potentaţii vremii care se
erijează în dumnezeii planetei
şi ai universului „iluminat” de
întuneric. Înarmaţi până-n dinţi
cu forţe militare proprii, aceştia
distug orice încercare de îm-
potrivire. Cei de azi nu se de-
osebesc de forţele obscure din
spatele mai marilor vremii sec-
olului al XX-lea decât prin
noile, perfecţionatele adaptări
la tehnologia contemporană
ale machiavelicelor metode,
mai mult sau mai puţin
asemănătoare cu ale Lucreţiei
Borgia, Inchiziţiei, cruciaţilor,
conchistadorilor, şi cu ororile
unor criminali precum George
Armstrong Custer, Franklin De-
lano, Roosevelt, Winston
Churchill, Adolf Hitler, Iosif Vis-
sarionovici Stalin, Pol Pot…

Conştienţi fiind de
sensul şi de absurditatea celor
enumerate, dar ignorându-le
deopotrivă „Ne-am născut într-
o lume controlată de forţe
nevăzute care au invadat şi
care manipulează omenirea de
mii de ani. Nu, acesta nu este
un scenariu de la Hollywood,
este chiar ceea ce trăim în
prezent. Dacă privim în jur, am
putea crede că ceea ce vedem
este « real ». De fapt trăim în
iluzie, o iluzie proiectată să ne
menţină într-o închisoare
mentală, emoţională şi
spirituală. […] Adevărul nu este
undeva, în exterior. În mare,
parte el este chiar aici! A sosit
vremea când noi, oamenii, fie
punem capăt acestei dictaturi
ascunse, fie ne vom confrunta
cu un stat fascist global”.

Odată cu trecerea
anilor, numeroase documente
sau aspecte ale celei mai mari
conflagraţii din istoria omenirii
au fost fie uitate, fie mistificate
de către „fabricanţii” de istorie,
fie ocultate de cei interesaţi, fie
dispărute împreună cu tre-
cerea martorilor oculari într-o
lume mai dreaptă, însă
ştergerea memoriei este
definitivă numai dacă raţiunea
umanităţii dă semne de
oboseală, astfel că din când în
când, memoria se impune a fi
reîmprospătată.

Constat în ultima
vreme, că despre unele mo-
mentele istoriei, mai cu seamă

cele „delicate”, se aminteşte
din ce în ce mai rar, iar atunci
când se întâmplă, apare doar
o scurtă notiţă, cu caracter in-
formativ. Ici-colo, câte un con-
temporan „nonconformist”
încăpăţânat, încearcă să scu-
ture colbul aşternut de trecerea
vremii, să şteargă uitarea şi să
le readucă la lumina zilei.

S-au scurs opt decenii
de la semnarea ne-
denunţatului – oficial – de către
România, deci a încă actualu-
lui Pact Molotov-Ribbentrop şi
al anexei sale secrete (nul ab
initio), 79 de ani de la
pierderea unor provincii
româneşti şi împunerea Diktat-
ului de la Viena, 78 de ani de
la masacrele de la Fântâna
Albă şi din pădurea Katyn, mai
bine de 75 de ani de la bom-
bardarea, cu ferocitate
neumană a oraşului Dresda şi
tot atâţia ani de la necon-
damnata trădare din august a
regelui Mihai I,  74 de ani de la
explozia primei bombe atomice
americane la Hiroshima, 73 de
ani de la asasinarea unuia din-
tre cei mai mari patrioţi români
împreună cu trei dintre colabo-
ratorii săi şi, de ce nu, la 25 de-
cembrie 2019, 30 de ani de la
măcelărirea ultimului
conducător patriot al Ţării…
Poate vă întrebaţi care
raţionamentul sumarei selecţii?
Toate evenimentele
menţionate s-au consumat, de-
a lungul anilor, în timpul celei
mai mari conflagraţii din istoria
omenirii sau în împrejurări cu
conexiuni de cauzalitate ale
căror consecinţe se regăsesc
în contemporaneitate. Fără
pretenţia absurdă a
exhaustivităţii vom reaminti
unul dintre acestea: Pactul
Hitler-Stalin (Ribbentrop-Molo-
tov) şi urmările acestui
blestem.

Pactul Hitler-Stalin a
fost şi rămâne încă subiectul
controversat al multor istorici,
dar, fără urmă de îndoială, cel
mai bine documentat şi care a
„desconspirat” numeroase
„broderii” ţesute pe marginea
Pactului a fost şi rămâne Pro-
fesorul Gheorghe Buzatu.
Studiile sale inserate şi în vol-
umele „Din istoria secretă a
celui de-Al Doilea Război Mon-
dial”, Iaşi, 28 august 1995 sunt
mai mult decât edificatoare şi
de necontestat,.

În mod cert, realităţile
lumii contemporane au fost,
sunt şi vor rămâne profund
afectate de consecinţele celui
de-Al Doilea Război Mondial.
Între problemele acestuia, cele
mai dezbătute şi mai contro-
versate între şi de către istorici
se înscriu cauzelor şi a
condiţiilor concrete în care a
fost posibilă izbucnirea
ostilităţilor la 1 septembrie
1939, dintre care se remarcă
acţiunile pentru extinderea-re-
s t rângerea-mod i f i ca rea -
trasarea unor noi frontiere.

Nemulţumirea Ger-
maniei pentru poziţia în care se
afla după închiderea conflictu-
lui Primului Război Mondial se
numără printre cauzele creării
posibilităţilor izbucnirii
ostilităţilor:  „Adolf Hitler nu ar
fi putut să «arunce» lumea în

război dacă nu ar fi beneficiat
în sensul cel mai deplin al cu-
vântului de avantajele politicii
de conciliere promovată la în-
ceput de Londra şi Paris faţă
de Berlin şi culminând – la 29
septembrie 1938 – cu
semnarea acordului cvadripar-
tit de la München ce sacrifica o
parte a teritoriului Cehoslova-
ciei în folosul naziştilor […]”.

În acele momente de
gravă criză politică
internaţională, când se dorea
reâmpărţirea lumii, pactul
Hitler-Stalin (Ribbentrop-Molo-
tov, după numele de miniştrilor
de Externe ai celor două ţări
angajate) a făcut din Führerul
de la Berlin arbitrul indiscutabil
al păcii europene (şi chiar
extra-europene), mai ales că el
nu avea în „repertoriul” său
politic decât o soluţie –
războiul! Elocvent în acest
sens este dialogul liderilor
diplomatici ai Germaniei şi Ital-
iei din 11 august 1939, când
contele Galeazzo Ciano l-a
chestionat pe Joachim von
Ribbentrop vizavi de pretenţiile
Berlinului la adresa Poloniei:
„Ei bine, […] ce doriţi Dv. în de-
finitiv – Coridorul [polonez] sau
Danzigul?” Replica şefului
diplomaţiei naziste a fost în
consens cu politica Führerului
său: „… Noi vrem războiul!”. În
acest sens, apelând, dincolo
de nuanţele, explicabile date
fiind unghiul şi momentele
abordării problemei, la
recunoaşterile unor specialişti
precum Michel Heller şi A. M.
Nekrici, aceştia sunt categorici
iar părerile lor concordă în mod
tulburător: „După ce U.R.S.S. a
semnat protocolul secret în
privinţa sferelor de influenţă,
Germania şi-a văzut asigurat
spatele în Est. Calea atacului
împotriva Poloniei era
deschisă”[6]. Urmare a unei
operaţiuni militare încă
neelucidată complet nici până
astăzi (atacul din 31 august
1939 împotriva stației radio
germană Sender Gleiwitz din
Silezia superioară – Germania,
iar din 1945 – Gliwice, Polonia)
a constituit pretextul
declanşării  celui de-Al Doilea
Război Mondial din dimineață
de 1 septembrie 1939, când
Germania a atacat Polonia.
William L. Shirer insistă în a
demonstra că, prin „târgul
cinic”, „sordid” cu Hitler, Stalin
„a dat semnalul unui război
[contra Poloniei] care, după
toate probabilităţile, avea să ia
proporţiile unui conflict mon-
dial”.

La 23 august 1939
Uniunea Sovietică şi Germa-
nia, urmărindu-şi, fiecare, pro-
priile scopuri şi aparent,
căzând de acord, au parafat
„Pactul Ribbentrop-Molotov” şi
anexa sa secretă.

Conţinutul pactului
Ribbentrop-Molotov (Hitler-
Stalin) şi anexa sa secretă

„Guvernul Reih-ului
German şi Guvernul Uniunii
Republicilor Sovietice Social-
iste (nota redacţiei: U.R.S.S.),
orientate spre îmbunătăţirea
păcii dintre Germania şi
U.R.S.S., şi pornind de la Acor-
dul de Neutralitate semnat în
Aprilie 1926 între Germania şi

U.R.S.S., au elaborat prezen-
tul Acord:

Articolul I. Ambele Im-
portante Părţi Contractante se
obligă reciproc a evita orice
forme de violenţă, orice
acţiune violentă, şi orice atac
una asupra celeilalte, atât indi-
vidual cât şi în alianţă cu alte
Puteri.

Articolul II. În cazul în
care una dintre cele două Im-
portante Părţi Contractante
devine parte beligerantă cu o a
treia Putere, cealaltă
Importantă Părte Contractantă
trebuie să se abţină de la ori-
care forme de ajutor pentru
această a treia Putere.

Articolul III. Guvernele
celor două Importante Părţi
Contractante trebuie pe viitor
să menţină contactul reciproc
în scopul consultării pentru
schimbul de informaţii pe
subiecte ce afectează intere-
sele lor comune.

Articolul IV. În cazul în
care disputele şi conflictele
între Importantele Părţi Con-
tractante vor creşte, acestea
vor participa în orice grupări de
Puteri, care direct sau indirect
ţintesc cealaltă parte.

Articolul V. În cazul
apariţiei disputelor sau con-
flictelor între Importantele Părţi
Contractante asupra
subiectelor de un fel sau altul,
ambele părţi vor aplana aceste
dispute sau conflicte exclusiv
în cadrul unor schimburi de
opinii prieteneşti sau, dacă
este necesar, prin crearea
comisiilor de arbitraj.

Articolul VI. Prezentul
acord este elaborat petru o
perioadă de zece ani, cu
condiţia că, ulterior una din Im-
portantele Părţi Contractante
nu-l va denunţa cu un an
înainte de expirarea perioadei
de valabilitate, validitatea
prezentului Acord automat se
prelungeşte cu încă cinci ani.

Articolul VII. Rezentul
Acord va fi ratificat în cel mai
scurt timp posibil. Ratificarea
va fi făcută la Berlin. Acordul va
intra în vigoare din momentul
semnării”.

Protocolul Adiţional Secret

Articolul I. În eventualitatea
unor rearanjamente politice şi
teritoriale în regiunile ce
aparţin Statelor Baltice (Fin-
landa, Estonia, Letonia, Litua-
nia), hotarul de nord al
Lituaniei va reprezenta hotarul
sferelor de influenţă ale Ger-
maniei şi U.R.S.S. În această
privinţă interesul pentru Litua-
nia în regiunea Vilna este re-
cunoscut de ambele părţi.

Articolul II. În eventual-
itatea unor rearanjamente
politice şi teritoriale în regiunile
ce aparţin Poloniei, sferele de
influenţă ale Germaniei şi ale
U.R.S.S. vor fi limitate conform
liniei râurilor Narev, Vistula şi
San. Chestiunea privind modul
în care interesele ambelor părţi
fac dorită păstrarea statului in-
dependent Polon şi cum acest
stat trebuie demarcat poate fi
determinat doar în cursul vi-
itoarelor discuţii politice. În
orice caz, ambele Guverne vor
rezolva această întrebare

printr-un acord prietenesc.

Articolul III. Privitor la Sud-estul
Europei, atenţia este atrasă de
către partea Sovietică privitor
la interesul acesteia în Basara-
bia. Partea Germană declară
dezinteresul politic total în
această regiune.

Articolul IV. Prezentul
Protocol trebuie tratat de am-
bele părţi ca unul strict secret.

Moscova, 23 August
1939.

Pentru Guvernul Rei-
hului German: Joachim von
Ribbentrop

Plenipotenţiarul Gu-
vernului U.S.S.R.: Viaceslav
Mihailovici Molotov”.

Semnificaţia generală
şi consecinţele dezastruoase
pentru România ale protocolu-
lui secret în discuţie au fost
evidenţiate în ultimii ani de is-
toricii. români (Dan Cer-
novodeanu, Viorica Moisuc, V.
F. Dobrinescu, Mircea Muşat şi
Ion Ardeleanu, Florin Constan-
tiniu). Cel mai recent, N. V. Za-
gladin, confirmat chiar în
această primăvară de apariţia
la Moscova a dezvăluirilor lui V.
M. Molotov, conchidea fără
şovăire: „În asemenea condiţii
istorice concrete [cele din au-
gust 1939] Hitler a fost mai
mult interesat în neutralizarea
U.R.S.S.-ului, decât Uniunea
Sovietică în neutralizarea Ger-
maniei. Aceasta s-a şi reflectat
în semnarea protocolului se-
cret propus Germaniei ca
anexă la pactul de neagre-
siune şi care delimita sferele
de influenţă în Europa de Est.
U.R.S.S., după cum i se părea
lui Stalin, neriscând nimic,
dobândea posibilitatea să-şi
extindă teritoriul, recăpătând
ceea ce pierduse în cursul
războiului civil. Practic, Stalin,
sancţionând târgul cu Hitler, a
dat liber agresiunii în Europa.
Această alegere reflecta
concepţia sovietică referitoare
la « interesele U.R.S.S. », de-
spre a căror prioritate s-a vorbit
încă la Congresul al XVII-Lea
al P.C.(b). (ianuarie 1934)”.

R e a l i t a t e a
indiscutabilă concluzionează
că pactul de neagresiune sovi-
eto-german din 1939, „întărit”
de protocolul adiţional secret
semnat concomitent la
Moscova, precum şi toate doc-
umentele secrete şi nesecrete
convenite în următorii doi ani
între Berlin şi Kremlin au afec-
tat într-o măsură decisivă
situaţia Europei de Est, în-
lesnind nu numai izbucnirea
celui de-Al Doilea Război Mon-
dial, ci, mai mult, prin forţa
desfăşurărilor impuse de con-
flict şi prin prisma consecinţelor
rezultate, au contribuit la mod-
ificarea configuraţiei teritoritlor
unor ţări din zonă şi,
deopotrivă, au predeterminat
schimbarea pentru mai multe
decenii a regimurilor social-
politice şi economice 
din statele respective.
Consecinţele acestuia au fost
dezastruoase pentru România,
chiar şi în zilele noastre.

●
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Cezar Adonis
Mihalache

PPeÎnainte de toate 
ar trebui să modifice 
legea societăților comer-
ciale… Pentru ca acestea să
nu mai desfășoare activități
comerciale „în scop lucrativ”,
în interesul lor, a asociaților și
a angajaților, a investirii și a
dezvoltării unor domenii eco-
nomice… Ar trebui scris
acolo, negru pe alb, că
obligația primordială a unei
societăți private este aceea
de a asigura finanțarea
bugetelor de stat la un nivel
minim stabilit de același stat.
Obligația de a plăti impozite
într-un cuantum minimal care
să-i dea dreptul să mai
ființeze în „elita” firmelor pri-
vate. Puține și suculente,
după cum și le dorește statul.
Sau poate că asta
urmează?!… Reducerea
drastică a firmelor, a ponderii
inițiativei private dintr-un
mediu pe care statul vrea să-
l reacapareze sectorial…

Sunt deja mult prea
multe agresiuni pe care statul,
prin forța abuziv discreționară
a schimbării regulilor în timpul
jocului, le face… Sigur, de ani
buni (pesediști!) există
această ostilitate (roșie) la
adresa mediului privat.
Această încercare a statului
de a intra în forță peste nișele
pe care activau doar firme pri-
vate, pentru a le acapara,
având impresia că aceste
segmente produc (aduc
bunăstare, nu-i așa?!) prin

însăși existența lor ca
domenii economice, nu grație
eforturilor și sacrificiilor, inclu-
siv pecuniare, prin aducerea
de acasă de bani de către pa-
troni, domenii pe care statul
le-a tot remonopolizat, fie și
temporar, precum tipărirea
manualelor școlare, dar pe
care le-a falimentat înainte de
a înțelege cum funcționează
lucrurile.

Și totuși, până acum,
„sistemul” a încercat să mo-
nopolizeze astfel de seg-
mente private, nișe care i se
par profitabile doar pentru că
sunt într-o altă curte, prin arti-
ficii legislative și juridice.
Astăzi, însă, acțiunea devine
agresivă, nu doar prin induc-
erea de presiuni fiscale și de-
scurajarea inițiativei private
(prin schimbarea normelor de
funcționare a firmelor, sta-
bilire altor reguli pentru anu-
mite domenii), ci și prin
impunerea unei decizii
discreționare despre cine și
cum mai poate rămâne pe o
piață.

Pentru același sis-
tem-stat, cifrele epurării medi-
ului privat sunt clare. Rămâne
doar translatarea din zona
„statisticilor”, dubios determi-
nate și încadrate între niște
grile, în obiective, prin Anaf,
statul anunțând practic
intenția de a înlătura de pe
piață mai bine de 38 la sută
dintre firmele private, în
speță, acelea care au pierderi
sau întârzieri la achitarea
obligațiilor fiscale vreme doi
ani la rând. Că aceste
societăți au lucrat respectând

legislația, nu au avut abateri
juridice, nu au făcut evaziuni
fiscale și au asigurat, din
puținul pe care îl produceau,
bani pentru fie și doar câteva
salarii (care cumulate, la nivel
mediului înseamnă degre-
varea statului de costurile
legate de asigurarea unor
venituri minime acelor
angajați care, ieșiți din mediul
privat, nu își vor găsi locul la
„bugetar” și vor trăi fie din plăți
sociale, fie, cazul fericit, din
pensie) nu contează. Pentru
Fisc, cifrele sunt literă de
lege. Mai lege decât legea
societăților comerciale, mai
lege decât respectarea liberei
asocieri și a inițiativei eco-
nomice private.

Sigur, se pune între-
barea logică, de ce să scoți
aceste firme de pe piață? Nu
cumva vrei să faci loc pentru
altceva? Pentru că mediul de
afaceri s-ar goli, ar rămâne un
loc uriaș de inserare a altor
obiective ale aceluiași sistem-
stat. Poate crearea de par-
adisuri fiscale… Și nu doar pe
brațele „belinei” noastre cea
pesedist „investiționale”…

Rolul Anaf -ului este
acela de a colecta. Nu de a
decide că anumite firme tre-
buie să dispară doar pentru
că „având pierderi nu pot
asigura o anumită sumă la
stat din impozite”. Este o
încălcare gravă a dreptului de
asociere, a liberei inițiative
private, care nu se face în in-
teresul de finanțare al statului
(aceasta fiind doar o
consecință a înființării și
existenței unei firme, nu un

scop impus prin actul consti-
tutiv).

Și nu suntem în fața
unor simple derapaje anti-sis-
tem, anti-economie de piață,
anti-liberă inițiativă și liberă
asociere ale unui stat cu
bizare apucături financiar-fis-
cale și (re)legislative. Este o
acțiune ghidată, care vine
după timorarea mediului pri-
vat concurențial, ăla care
funcționează dincolo de 
limita de supraviețuire, prin
anunțata decizie de a impune
prin lege pedepse cu în-
chisoarea pentru neplata „la
timp” a impozitelor. Un „timp”
acum stabilit la o medie de 30
de zile, dar asta este doar o
chestiune… de timp, dacă am
uitat eventual de alte acțiuni
prin care același stat a încer-
cat impunerea colectării im-
pozitelor înainte ca plata unei
facturii să fie făcută, înainte
să existe certitudinea că va fi
făcută, înainte de a vorbi de
fapt de sume datorate…

Și ar mai fi un rost…
Raportarea cosmetizată…
Pentru un stat care trăiește
din împrumuturi externe, asig-
urarea de bani din procesul
de impozitare/colectare nu
reprezintă o prioritate.
Importantă este doar ra-
portarea că Anaf și-a în-
deplinit obiectivul de
colectare ca procent… Un
procent care, după eliminarea
a 39 la sută dintre firmele
după care ar trebui să alerge,
ar reprezenta o cifră demnă
de opisul „daiaist”…

Eliminarea unui pro-
cent între 39 și 46 la sută din-

tre societățile comerciale,
adică undeva la 270 000-280
000 de firme active, poate fi
privită și ca o moștenire
toxică pentru următorul gu-
vern. Care ar trebui să vină la
alternanță, de la nivelul ac-
tualei opoziții, și care, dacă nu
va putea fi pus între corzi prin
semnarea „pactului”, angaja-
mentul dăncilist, de a nu tăia
„vreodată” (!) salariile
bugetare, pensiile „nesimțite”
ori diversele sinecuri
„tichetate” (!), chiar și în
situația reizbucnirii unei crize
financiare mondiale, ar putea
fi pus în dificultate cu un
mediu de afaceri din care să-
i lipsească un procent semni-
ficativ tocmai ca economie de
piață (adică rostul de
reprezentare, ca doctrină
economică, a acelor partide).
Nu ca inițiative private ratate,
pe care statul nu are 
cum să le înlocuiască în ob-
tuzitatea, nepăsarea, dezin-
teresul angajaților lui, ci de
procentul angajaților care își
vor pierde pâinea din mediul
privat și pe care statul ar tre-
bui să-i susțină (probabil, și
aici statul și-a făcut calculele,
jumătate ar pleca la muncă
afară, o parte s-ar pensiona,
iar alții, după epuizarea
termenelor de șomaj, ar
ajunge prin șanțuri, la mila
electorală)…

●

Azi, Teo Meleșcanu este un președinte de poveste…Azi, Teo Meleșcanu este un președinte de poveste…

George
Petrovai

DDacă m-ar întreba
cineva ce înțeleg prin noțiunea
„om politic”, i-aș răspunde în
următoarele trei moduri: a)
Omul este singurul animal so-
cial care face politică fie din
dorința de-a veni în ajutorul se-
menilor ce l-au ales și-și pun
speranțe în el (varianta emina-
mente democratică, adică ve-
hement spusă, dar încă
neagreată în conținut de ma-
joritatea politrucilor noștri
postdecembriști), fie din mor-
bidul îndemn de-a pune mâna
pe puterea omenească
absolută, pentru ca în acest
chip să poată deveni stăpân
peste cât mai multe destine
umane (varianta autocratorului
de tip monarhic, militar, fascist
sau bolșevic, irezistibil atras de
imaginea dezumanizată a cos-
mocratorului); b) Politica este
modalitatea cea mai sigură și
mai lesnicioasă ca – prin
răbdare, supunere și
perseverență – orice arivist să-
și împlinească visul de
șubredă mărire și/sau
căpătuire, astfel încât celui în
cauză să i se pară că-i un per-
sonaj providențial-istoric, deși
în realitate el este doar un jal-
nic și respingător epifenomen;
c) Politica este cea mai

profitabilă aflare în treabă, prin
care toți cei ce „în loc de șira
spinării au o macaroană fiartă”
(Victor Frunză în cartea Istoria
stalinismului în România, Edi-
tura Humanitas, București,
1990), care erau (încă mai
sunt!) aproape neștiutori de
carte, așa ca faimosul semi-
analfabet Romulus Zăroni din
Cabinetul Groza, sau cu studii
sumare și fără vreo meserie
onorabilă (precum Stalin,
Hitler, Nicolae Ceaușescu, Al.
Nicolschi etc.) și care, totuși,
țineau/țin să stea în capul
mesei nu doar cu bucatele
unei nații, ci ale tuturor
națiunilor europene, ba chiar
ale întregii planete, fie printr-un
neobosit export de ideologie în
vremuri de pace, fie cu ajutorul
tancurilor și baionetelor în
vreme de război și după a
doua conflagrație mondială,
mai cu seamă în zona de
influență a Moscovei…

La cei 78 de ani ai săi,
Teodor Meleșcanu este o
veritabilă deșcă atât într-ale
politicii antedecembriste,
politică de-o certă factură
ceaușisto-securistă, cât și într-
ale jocurilor politrucianiste
postdecembriste (de-o
indiscutabilă factură dema-
gogico-traseistă), adică în ton
cu democrația originală de pe
aceste meleaguri. Da, căci uns
cu toate alifiile ipocriziei și min-

ciunilor bolșevice, în plus,
neținând cont de faptul că, în
absența unei atât de necesare
legi a lustrației, posibila lui
demnitate și pretinsa lui
diplomație ar fi avut numai de
câștigat dacă i-ar fi lăsat 
pe cetățenii onești 
și necompromiși să-și
cârmuiască destinele lor și ale
compatrioților în noile condiții
istorice, Teo Meleșcanu
(aidoma atâtor fârtați activiști,
securiști și milițieni) socotise că
a sosit momentul să demon-
streze tuturor românilor de ce-
i în stare, adică să făptuiască
ceea ce în celălalt regim nu
cuteza nici măcar să
gândească. Nu mă îndoiesc că
acestui avânt eminamente ma-
terialist și oportunist, așa cum
s-a vădit ulterior, el i-a spus pe-
atunci „datorie
cetățenească”…

Iată-l, așadar, pe onc-
tuosul Teo în partidul lui Ion Ili-
escu (unde altundeva?!), care
la acea vreme purta numele de
Partidul Democrației Sociale
din România (PSDR), posibilă
aluzie batjocoritoare la adresa
PSD-ului înghițit cu fulgi cu tot
de comuniștii anului 1945, din
partea căruia intră la iuțeală în
Parlament. Nu trece mult și,
pesemne nemulțumit de ceea
ce primea de la Iliescu și ciracii
lui, personajul nostru
înființează, împreună cu alte

hiene politice, Alianța pentru
România (ApR), devine
președintele acestei formațiuni
de buzunar, iar orgoliul său
este întrucâtva satisfăcut de
respectivul apelativ.

Însă, dându-și seama
de fragila sa situație pe
eșichierul politicii postdecem-
briste, Meleșcanu admite ca
Alianța pentru România să fie
absorbită de Partidul Național
Liberal (PNL), proces prin care
nu numai că devine politruc de
centru-dreapta, dar se alege și
cu funcția de vicepreședinte al
acestui partid, de fapt o
formațiune tot mai îndepărtată
de adevăratele principii liberale
prin compromisurile la care se
pretează liderii săi și alianțele
pe care ei le fac. Cu noua
funcție liberală și cu dubioasa
faimă de diplomat oleacă de-
mocratizat, Meleșcanu de Brad
nu putea să nu fie ministrul Ex-
ternelor. Că a plecat de-acolo
cu coada între picioare după
nevrednicia (posibil reaua
intenție) arătată față de românii
din străinătate la alegerile
prezidențiale din 2014, asta-i
altă mâncare de pește din
lunga și nepilduitoarea poveste
meleșcănească… Apoi, cu
alde Tăriceanu, Vosganian,
Chițoiu și alți (ne)liberali,
scoate pe piață ALDE, cică
adevăratul partid liberal al
românilor cu probleme într-ale

discernământului politic, iar
(ne)vinovatul nostru bătrânel
este făcut vicepreședintele
acestei formațiuni. Din nou
numai  vicepreședinte, când
anul 2014 le-a arătat românilor
că inima lui (după unii
penelisto-aldistă, după alții
sereisto-ministerială) tânjea
după funcția supremă în stat,
competiție în care a adunat cu
puțin peste o sută de mii de vo-
turi. Eu spun că prea multe,
având în vedere cine a fost și
cine continuă să fie cu
înșelătoarea lui moacă de
moșneguț cumsecade… Dar
iată că ruperea alianței PSD-
ALDE (oare chiar s-a rupt?) și
trecerea tăriceniștilor în
pestrița tabără a
opoziționiștilor, i-au dat lui
Meleșcanu posibilitatea să nu
trădeze (o, nici vorbă de așa
ceva!), ci să poarte tratative cu
pesediștii pentru stabilitatea
țării și a aldiștilor netăriceniști
(a se citi „care nu-s dispuși să
renunțe la privilegii”), aranja-
mente prin care se vede noul
președinte al Senatului. Mă
rog, chiar dacă scopul nu
scuză întotdeauna mijloacele
întrebuințate, tot mai bine-i
pentru trufia unui bătrân
politruc, aflat în prag de pen-
sionare, să fie omul numărul
doi în stat, decât omul numărul
doi într-un partid muribund.

●


