Dragi Români, distinși invitați, membri și simpatizanți ai Partidului Mișcarea Populară,
Sunt originar din Chișinău, Republica Moldova. Am onoarea și îmi face o deosebită să
fiu astăzi alături de Dvs., alături de partidul politic care și-a asumat Unirea ca proiect de
Țară și obiectiv național. Corabia Unirii, condusă cu multă abnegație și sfințenie de
Domnul Traian Băsescu, împreună cu PUN din RM, avansează cu pași giganți spre
realizarea Visului suprem.
Deși m-am retras temporar din mediul universitar din varii motive, inclusiv din cele cu
substrat politic, am fost și sunt lector universitar, fac parte din generația tânără prin venele
căreia curge sânge românesc și îmi doresc din toată inima să respirăm cu toții altfel, să
respirăm aerul de Acasă, într-un veritabil Stat de drept pe nume România Mare!
Acum 100 de ani, la 27 martie, Sfatul Țării a votat Unirea Basarabiei cu România.
Semnarea acelui Act de Unire reprezintă un moment de referință și o pagină de aur în
istoria întregii națiuni românești. După Basarabia, au urmat alte provincii, ca la 1
decembrie 1918, la Alba Iulia, să ia naștere Statul unitar român.
România Mare a dat istoriei și culturii noastre cele mai luminate minți, care au știut să-și
concentreze și concerteze eforturile pentru prosperarea Țării reîntregite și afirmarea
identității românești. Din păcate, inima românească a sângerat când a fost tăiată în mod
laș de sabia blestematului pact Ribbentrop-Molotov. Astăzi, după cum a menționat în
numeroase rânduri Președintele Traian Băsescu, ticălosul pact Stalin-Hitler nu mai e
valabil decât în RM.
În 2018, anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri, locuitorii acestui mic teritoriu
românesc, aproape nedetectabil pe harta lumii, Republica Moldova, se pare că prind viață.
Suflul pro-românesc și pro-european atât de mult râvnit de tineri, dar și de toți cei care
gândesc, respiră și trăiesc românește, pune capăt hărțuirii (neo)comuniste, socialiste,
pseudodemocrate, instabilității, nedreptății seculare. Mișcarea unionistă, prin semnarea
Declarațiilor de Unire, cunoaște un avânt fără precedent. Liderii politici de până acum nu
au făcut decât să perenizeze stadiul deziluziei și nepăsării, fără a renunța însă la veșnica
goană după un fotoliu mai călduț. Astăzi, ciopârțita republicuță Moldova s-a transformat
într-un coșmar, într-un stat nefuncțional, bifurcat între est și vest, în care domnește haosul
total și criza socio-politică, economică și spirituală fără sfârșit. Guvernanții, prin ideile
lor „strălucite” și furtul secolului, care ne-au făcut „celebri” în întreaga lume, au contribuit
nemijlocit la falimentarea RM ca stat. Debandada, în care unii se sufocă, iar alții se
complac, este rezultatul unei guvernări proaste de tip dodonist și banditesc plahotniucist.
Ordinea reprezintă prima lege a universului, iar într-o societate în care persistă ordinea,
fiecare om, de la vlădică până la opincă, își are gravate, în adâncul conștiinței, legile
justiției, integritatea și demnitatea națională.
Mă bucur enorm de mult că Valul unionist, în frunte cu Traian, se îndreaptă cu viteza
luminii spre Reîntregirea României Mari! Oricâtă ironie, ură, venin și cinism ar turna
Dodon & Co în declarațiile lor, roata istoriei nu mai poate fi oprită absolut de nimic și de
nimeni. Insinuările războinice, calomniile și picăturile de otravă pe care le aruncă sterpul

președinte pentru a intoxica părăsita și metastaziata Republică Moldova nu-și mai fac
efectul.
Adevărații și sincerii Unioniști demult s-au strâns în jurul Altarului Unirii, alături de cel
mai credibil politician Traian Băsescu și echipa sa PUN și PMP. Doar aici se țin predici
care fac minuni, doar aici se vorbește despre lucruri sfinte și doar aici Icoanele
românismului izvorăsc mir dătător de viață.
Acum, nădejdea noastră, a cetățenilor RM, e mai mare ca niciodată. Grija maternă a
României își face simțită prezența din ce în ce mai mult, rănile trecutului rămân deschise
și cu greu se vor cicatriza. Cei care se împotrivesc Unirii nu au nici un drept, dar absolut
NICI UN drept, să calce cu cizma neosovietică peste demnitatea noastră națională!
Susținătorii și simpatizanții actualei guvernări de la Chișinău sunt niște rătăciți ai
timpului, oameni ai suferinței, victime ale prostiei, niște oropsiți care se complac în
sărăcie spirituală și materială. Majoritatea, însă, aleg un viitor prosper prin revenirea la
trupul Țării-Mamă, stat membru UE și NATO. Mă număr și eu printre cei care își doresc
vindecarea, vindecarea pe care guvernanții moldoveniști nu ne-o pot oferi, fiindcă nu au
reușit decât să inducă prostia și să o strecoare în masă! Dodon și Plahotniuc sunt cancerul
politicului de pe Bâc! Sunt niște orfani și niște păcătoși, fiindcă lipsa identității, neiubirea
de Țară și trădarea de Patrie sunt cele mai grele păcate.
Reprezint tinerii care și doresc Unirea hic et nunc, imediat și necondiționat. Îmi doresc
cu toată ființa realizarea marelui vis al lui Mihai Eminescu și Grigore Vieru. Fiind unii
dintre rarii creatori de frumos și luptători neînfricați pentru Unirea de Neam și de Țară,
acești mai poeți au scris DESPRE și PENTRU români. Păcat că au plecat la cele veșnice
cu inima frântă, fără a-și vedea visul împlinit. Vieru a trecut Prutul de nenumărate ori, dar
nu a apucat să se bucure din plin de reîntregirea națiunii românești. A fost un vizionar și
un profet al actualității românești. La început de 2018, când marcăm Centenarul Unirii,
profețiile vierene sunt la ordinea zilei și ne apropie tot mai mult de înfăptuirea idealului
național. În 1990, în cadrul unei emisiuni realizate de TVR Cultural, inegalabilul poet
afirma că „Unirea o vor face doi viitori președinți: primul președinte este sărăcia
groaznică ce se va abate peste Basarabia și al doilea – înflorirea, prosperitatea economică
a Țării Românești. Al doilea președinte se înalță și, atunci când se va ridica în plina lui
statură, se va întâmpla ReUnirea. Republica Moldova nu are altă cale decât drumul spre
Țara-Mamă!”
În ceea ce privește procesul de reunificare, nu va fi niciodată prea târziu să tragem linia
peste timpul pierdut şi să intrăm în logica eficientă pentru un asemenea proiect, însă cu
cât acest proces va demara mai târziu cu atât costurile vor fi mai mari. Din punct de vedere
spiritual, genetic și cultural, cele două state nu au fost dezbinate și nici nu vor fi. Frontiera
e cea care ne separă, însă frontiere pot fi doborâte.
Unirea este unica noastră salvare. De aceea, în fiecare cetățean trebuie să se nască un
Traian Băsescu, care să ducă mesajul Unirii din casă în casă și să lupte pentru realizarea
acestui deziderat!

Tinerii din RM îl detestă pe Igor Dodon, președinte de factură kolhoznică și bisericoasă,
care propovăduiește până și în fața altarului, drumul spre Rusia, sub haina unui
moldovenism obscur, aberant, certat cu istoria neamului românesc.
Românii din Basarabia întotdeauna i-au acordat votul de încredere și îl consideră Pilonul
de bază al românismului de pe ambele maluri ale Prutului pe cel care este Președinte PMP
și președintele de onoare PUN, Dl Traian Băsescu. Domnia sa a fost, este și va rămâne
singurul președinte român care ne iubește sincer, care râde și plânge alături de noi, cu
lacrimi de sânge.
Traian Băsescu este Preşedintele Unirii, iar un Președinte al Unirii este un Preşedinte ales
de însuşi Dumnezeu!
În anul electoral 2018 voi vota PUN, în frunte cu Traian Băsescu, unicul capabil a scoate
Prutul din „ștreang” și a demara procesul de reîntregire a națiunii românești. Sunt convins
că PUN, condus de Traian Băsescu, Ana Guțu, Anatol Șalaru ș.a. va face parte din viitorul
legislativ și va elimina pe vecie frontiera dintre cele două state românești.
Prin acest vot al întregii familii, voi contribui și eu câtuși de puțin la schimbarea la față a
Țării, prin Unirea Basarabiei cu România, care, așa cum afirma Alexandru Ioan Cuza,
este singura stare politică ce poate să asigure viitorul nostru şi să ne permită a da ţării
organizarea ce o aşteaptă de atât de mult timp.
Unirea este unicul lucru pe care NIMENI nu poate să ni-l fure nouă, Românilor, fiindcă
este în INIMA noastră, care bate ROMÂNEȘTE și în CREIERUL nostru, care gândește
și funcționează ROMÂNEȘTE!
Istoria nu poate fi arsă și nu poate fi dată uitării! După o suferință de secole va veni și
bucuria nemărginită a tuturor celor care respiră românește cu ambii plămâni! România nu
poate fi întreagă fără RM, la fel cum RM nu poate fi întreagă fără România, fiindcă copilul
are nevoie de mamă pentru a se bucura din plin de un viitor decent și prosper.
Sunt Unionist până în măduva oaselor! Sunt Băsist! În RM a fi Unionist înseamnă a fi
Băsist!
Cine sunt Băsiștii? Băsiștii sunt susținătorii lui Traian Băsescu. Băsiștii au gândirea
limpede, independentă și liberă, se bazează pe fapte, rațiune și logică, nu se lasă
manipulați de propagandă, bigotism, prejudecăți, ură, fanatism și alte dogme, nu se lasă
controlați de mass media sau de opinia publică. Băsiștii au curajul să își asume și să-și
expună părerile pe care și le formează, rezistând presiunilor de grup și înfruntând
pericolul de a fi stigmatizați social de către cei care se supun mentalității de turmă.
Așadar să fim UNIONIȘTI, BĂSIȘTI și anti-stataliști! Să nu ne fie frică să luptăm pentru
Unire!
Urez tuturor Unire în gândire, Unire în spirite, Unire în acțiuni! Doamne, ajută!

