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M
ai-mai sã stea
planeta-n loc. De
ce? Cum de ce!?
Sã prindã discur-
sul lui Putin de-
spre �starea na-
þiunii�, varianta

�Govorit Moskva�. Epocal, istoric,
fãrã pereche, gata sã seteze
mersul lumii ºi al istoriei pen-
tru încã omie de ani! Cemai,
evenimentul evenimentelor
care pune capac tuturor eve-
nimentelor �care-a fost, care
este ºi careomai fi�, dacão sã
mai poatã vreodatã sã fie vre-
unul! Chestia a cãpãtat un su-
pra-marcat profil �piramidal� aran-
jatã fiind cãlare pe �aniversare�. Un
an de succese, �succesuri�, depline
ºi totale, incontestabile reuºite ope-
rative ºi strategice ale operaþiunii de
denazificare ºi demilitarizare a po-
porului ucrainian: �Marea Opera-
þiune Specialã� împlineºte un an.
Nici n-ai bãgat de seamã cînd. Mai
ieri era doar un prunc în scutece, azi
merge singurã-n picioare. Este ade-

vãrat, încã are nevoie de sprijin. Se
sprijinã, asemeni lui Kiril în cîrjele
lui patriarherale, în discursurile lui
Putin!
Pentru orice om cu mintea-ntrea-

gã ºi cu simþul realitãþii nealterat,
ceea ce spune Putin nu mai poate fi
nici surprizã ºi, desigur, nici indica-

tor cu privire la lumea realã ºi
la mersul ei. Discursurile
sale, acesta dinDumadeStat,
cel demîine de pe stadion, cel
de poimîine de pe mai ºtiu eu
unde, suntmenite nu sã spunã
ceva caremai are vreo legãtu-
rã cu realitatea, ci sã �betone-

ze� legenda oficialã a regimului,
cea care face din alb negru ºi din de-
zastrul provocat dePutin ºi gaºca lui
unprilej demîndrie, debucurie ºi de
satisfacþie pentru poporul rus. Dacã
nu tot poporul, atunci mãcar acea
parte a lui care, din obiºnuinþã, din
lene, teamã sau lipsã de informaþie
ia vorbele �þarului� drept realitatea
însãºi, deºimotive sã se îndoiascã ar
avea, slavã Domnului.
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Putin acuzã Occidentul cã
vrea ”sã termine” Rusia
l Liderul rus ºi-a scos þara din Tratatul privind reducerea
armelor nucleare strategice cu SUA
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JENS STOLTENBERG, SECRETARUL GENERAL
AL NATO:

”Întreaga arhitecturã asupra
controlului armamentelor a
fost destructuratã”
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MIHAILO POLODIAK, CONSILIER
PREZIDENÞIAL UCRAINEAN:

”Vladimir Putin a pierdut
contactul cu realitatea”
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JOSEP BORRELL, ªEFUL
DIPLOMAÞIEI EUROPENE:

”UE va accelera furnizarea
de arme pentru Ucraina”
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JOE BIDEN, LIDERUL SUA:

”Kievul rezista, ramâne
mândru, în picioare”
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Discursul lui Putin,
ignorat de liderii politici
de la Bucureºti
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