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1€ 4.6603 lei
1$ 3.9613 lei
1chf 4.0997 lei

Bitcoin BTC
$ 6.433 

Ripple XRP
      $ 0,4471 
Ethereum ETH
 $ 209,97

RadIcal... 
de Tatoiu

Piramidele 
lașității și 
tRădăRii

 
Oriunde în lume, poate cu excepția 

Elveției și a țărilor scandinave, puterea este 
organizată piramidal. Cu cât societatea este 
mai săracă în educație și în infrastructura 
operațională și economică, cu atât piramida 
este mai stratificată și consolidată. Exercițiul 
de putere seamănă neplăcut de bine cu o 
structură multilevel de business. Puțini, cei 
de la vârf, 20%, se aleg cu 80% din profit. 
20% din profit se împarte la baza foarte ma-
re, care se alege cu mai nimic. Îndoctrinată 
cu multe, multe promisiuni irealizabile. Cu 
cât este baza mai needucată economic, cul-
tural și în final politic, cu atât vânzarea de 
iluzii este mai puțin costisitoare pentru “eli-
tele” de la vârful piramidei. Cele care în ul-
tima vreme se încăpățânează să ne demon-
streze, subliminal, că incompetența și pros-
tia distrug lumea și din resturile ei se reali-
zează profit maxim. Democratic. Din 
Venezuela, Brazilia și eterna socialistă  Ar-
gentina până în Panama, Honduras, Nica-
ragua și Mexic. Până în Coreea (de Sud  și 
Nord, unde nu-i corupție, e dictatură), Afri-
ca de Sud  revanșarda și nordul continentu-
lui african fărâmiţat de dorința vârfului pi-
ramidei mondiale de a crește profitul, până 
în bătrâna Europă, cu Balcanii clocotind de 
hormoni rusești și bere germană, cu Grecia 
măcinată de sindromul “am fost o mare cul-
tură și avem gurile Mediteranei”, cu o Tur-
cie în care piramida se consolidează pe aflu-
xul de tineri radicalizați din zonele sărace. 
Cu o Ungarie care visează la poveștile buni-
cilor despre Imperiu, cu o Ucraina care se 
zbate între catolocismul pragmatic și orto-
doxismul conteplativ. Cu o Rusie care se în-
toarce  la viziunile lui Petru cel Mare. Totul 
ne vorbește despre piramide de putere vul-

nerabile la trădări și vânzări pe sub mână... 
Globalismul se hrănește din trădare. Por-
nind de la aceste statistici consemnate în 
analizele politice și economice ale ultimului 
sfert de veac, o să încerc în cele ce urmează 
“să decapez” scandalul politic al momentu-
lui de la noi. Înainte de ‘89 era o piramidă a 
puterii cu Ceaușescu, tronând în vârf. Cu 
un sfătuitor malefic în cabinetul doi. Parti-
dul de stânga post comunist, cu nume dife-
rite  de-a lungul timpului, așa cum se în-
tâmplă cu denumirile companiilor  fali-
mentare, cu șefii de rețele din nivelul doi, a 
continuat în aceeași linie. Organizații de 
bază, organizații locale, județene și 
naționale,  Octav Cozmâncă a preluat și a 
coordonat consolidarea unei rezerve de ca-
dre care a permis actualului PSD să fie cel 
mai mare și  mai puternic partid. A fost un 
strateg de excepție. Chapeau. Pe partea 
dreptei lucrurile nu stau așa de bine. PNL și 
defunctul PNȚ au acordat libertate de aso-
ciere, au renunțat la ierarhii și au sfârșit în 
piramide de buzunar sau au dispărut în mi-
ci asociaţii de proprietari de garsoniere. 
Singurul partid care a reușit o consolidare 
piramidală a fost PDL, cu Vasile Blaga, or-
ganizator cu același profil cu al lui Cozmân-
că. De unde vine Daddy și Valcov. PDL și-a 
construit organizații de bază serioase, a 
dezvoltat structuri locale după modelul 
PCR (ceea ce nu e rău) și a reușit să ofere o 
alternativă la PSD. Din păcate, tentativa de 
preluare a structurilor, în era post Băsescu, 
de Elena Udrea & company a dus la radica-
lizarea organizaţiilor locale ale PDL, vându-
te la bani mărunți PNL –ului de tip nou, pe 
care s-a urcat Iohannis, educatorul nației. 
Cu rezultate proaste la evaluarea națională. 
Unde suntem acum? Un PSD condus de 
trădători PDL-iști care șantajează șefii de 
rețele locale pentru a împiedica trădări. O 
opoziție în PSD formată din looseri. Unii 
cu legături serioase, tot în PDL, pe scurtă-
turi. Alții cu mâna la chipiu, așteptând o 
decorație de la aliații globali. Avem acum 
șefi de rețele locale dublați, terifiaţi de tro-
păiturile celor care sunt dispuși să facă orice 
pentru a le lua locul. Fiecare se comportă 
precum voievozii din alte vremuri care coti-
zau la Marea Poartă pentru a cere capul ce-
lui în putere acasă. Marea Poartă acum e la 
centru, care se închină la mai multe porți. 
Care cere mai puțin și oferă mai mult indi-
vidual. Ce să facem noi cei care nu facem 
parte din nici o rețea și suntem doar cum-
părători ai produselor pe care acestea le co-
mercializează? Să nu mai cumpărăm. NI-
MIC. Să începem să citim mai mult. Cărți și 
nu știri online. Să gândim și să căutăm o 
soluție în organizația noastră de “bloc”. Fără 
prejudecăți. Fără să ne grăbim să punem în 
coșul oricărui guraliv fascinant, ultimele 
speranțe. Să facem ordine acolo unde încă 
mai putem. Piramida se clatină. Piramidele 
mici “emigrează”. Trădările rețelelor abia 
acum încep. 2019  este la 3 pași lunari. n
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Fiindcă nu ne mai surprinde nimic, intrăm 
abrupt în subiect, cu bocancii în picioare, că tot a 
plouat prin Capitală și zic să nu ne murdărim pe 
tălpi de atâta protocol. Ce-a căutat Augustin La-
zăr acasă la Margareta? De unde și până unde stă 
procurorul general al României la masă cu fiica 
ultimului suveran al țării? Ca să ce, Gusti, te gâdi-
lă niscaiva emoții? Urmează marea evaluare și, 
vezi, Doamne, păstrătoarea Coroanei României ar 
putea avea vreun cuvânt de spus în această privință?! 
Sau Custodele oferă mai nou servicii de lobby, iar 
Lăzărică e primul client? Întreb pentru un prieten, 
pe mine nu mă interesează. paginile 4-5

Mulți spun că Piți Varga a fost cel mai talentat 
fotbalist român. Dacă în chestiunea talentului se 
pot face speculații, pentru că e greu de contabili-
zat, Piți a atins alte superlative incontestabile. Într-
un regim proletar, care uniformizase îmbrăcă-
mintea, Piți a fost fotbalistul cel mai bine înțolit.

Într-un fotbal care a avut mulți decavați, o 
groază dintre ei sfârșind din cauza unei beții scal-
pate de farmec, văduvite de amprenta spiritului, 
Piți a cultivat o boemă de poet. Ca antrenor de co-
pii, Piți Varga a fost cel mai productiv bijutier din 
fotbalul românesc. Pentru a-l descrie în limita 
spațiului, voi pune pe hârtie o colecție de  povești 
scurte (unele diluate până la apocrif de curgerea 
vremii), care ar merita fiecare, la finalul ei, un lanț 
de semne de exclamare. pagina 4

Klaus Iohannis 
stinge lumina 

tefeliştilor


