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Serviciile, cu ochii pe 
cele patru milioane de 
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Cad 
dosarele 
„marii 
evaziuni”!
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1€ 4.6668 lei
1$ 4.0705 lei
1chf 4.0949 lei

Bitcoin BTC
$ 6.623 

Ripple XRP
      $ 0,4768 
Ethereum ETH
 $ 227,04

RadIcal... 
de Tatoiu

Statul  paralel, 
statul de drePt 
sau drePtul de 
Stat la… maSă 

De la frisoanele naționaliste de “ba 
pe-a mă-tii” ale PM-ului nostru literat, 
la Bruxelles, până la referendumul eșuat 
la mal, ca politic corectul indo-român, 
”statul paralel” este laitmotiv externali-
zator de responsabilitate. Sputnik, vocea 
Răsăritului aducător de lumină ortodo-
xă epurată de iubire creștină pentru al-
teritate, evidențiază asta cu o traducere 
într-o limbă română curat murdară. 
Traducere din ce? Din rusă evident. Pe 
aceeași uliță europeană vis a vis de case-
le cu budă în curte ,  pe partea  vilelor cu 
peluze cosite de vecinii din Micul Paris 
se aude laitmotivul , ”statul de drept”. 
Ping pong-ul ăsta, peste banda dublă în-
treruptă  pentru  viraj  doar spre  anga-
jatorii din vile, se joacă la standarde de 
olimpiadă. Jucătorii au sponsori. Ăia ca-
re vor să vândă câte ceva cu profit cât 
mai mare și cheltuieli de marketing cât 
mai mici. Sponsorii ăștia, în ultimii 30 
de ani, au comportamentul companiilor 
multinaționale. Dacă nu sunt chiar ele. 
Chinezii cumpără acțiuni în SUA, Gre-
cia, Ungaria sau Italia și Canada. Rușii 
ies la cumpărături prin UK, Austria  sau  
Germania. Eventual prin intermediari, 
cu acțiuni la purtător. Curcubeul lui 
Bush s-a dus de mult din cauza secetei 
de bani adevărați. Compania  cu acțio-
narii Rusia, UE și SUA  din anii 1990-
2000 s-a restructurat între timp, Maida-
nele s-au fâsâit. Compania și-a modifi-
cat acționariatul. Acum noile companii 

sponsorizează diferit echipa de ping 
pong a uliței din Micul Paris. Echipele 
abordează jocul diferit  deoarece  spor-
tul de performanță se face cu bani. Deși 
aparent forțele sunt inegale economic și 
regulile se schimbă permanent între se-
turi jocul continuă cu pierderi mari de 
energie de ambele părți. Asta înseamnă 
că ambii jucători vor deveni mai vulne-
rabili și la următoarea olimpiadă se vor 
schimba jucătorii cu aceiași sponsori. 
Cu costuri mai mici și profit mai mare. 

 Morala acestei povești este că atunci 
când doi se ceartă, al treilea câștigă. Fie 
că cearta este între fracțiuni ale unui 
partid, între partide sau între diferiți 
poli de putere din UE rezultatul este 
același... Statul de drept este un clișeu – 
muniție așa cum este statul paralel. În-
tr-un război care va distruge construcția 
europeană. Cea  care deranjează marii 
jucători ai războaielor lumii globale. 
Rusia, SUA și China. Dacă se distruge 
această construcție pe fondul unor me-
ciuri de ping pong finanțate abil de ma-
rii sponsori, cei manipulați, de la bază, 
vor fi primii devorați de vânătorii de 
comori dintre cadavre. Pe de altă parte, 
nu se poate ca în numele unității, în-
tr-o asociere benevolă, unii să aibă 
DREPTUL de a STA la masa din sufra-
gerie și restul să mănânce în bucătărie 
ce rămâne de la festinul aleșilor. Cei 
din sufragerie nu prea știu să lustruias-
că podelele, să schimbe așternuturile, 
să pregătească mâncărurile alese servi-
te privilegiaților. Sau sunt prea leneși și 
aroganți. Lumea nu mai funcționează 
ca la sfârșit de secol 19. Împărțirea în-
tre duci, marchizi sau conți și bucătă-
rese sau lachei nu mai funcționează. 
Companiile nu mai funcționează doar 
cu finanțări și manageri de top. Fără 
instalatorul performant se sparge țeava 
la “budă” occidentală. Dacă UE  nu 
învață în ceasul al 12-lea că trebuie să 
lungească masa din sufragerie și să 
finanțeze producția de scaune IDEN-
TICE cu cele ale “ducilor” până la ale-
gerile europarlamentare din mai 2019. 
Dacă nu, când se va sparge conducta 
de la  “budă”, rahatul o să inunde sufra-
geria și fețele alese o să trebuiască să 
ceară un loc de STAT la MASĂ în bu-
cătărie ori să facă mariaje de conve-
niență cu “le nouveau riche” din Rusia 
sau China. America a îmbătrânit și are 
deja riduri. Liftingul durează mai mult 
decât timpul rămas până la criza care 
se apropie. n

ADEvăRAŢii 
„STăPâNi” Ai 
lUi DăNCilă!

  Ludovic Orban, după succesul de la referen-
dum: “voi da cu ciomagul și voi aplica statutul, în 
partid!” Asta sună ca “o să vă violez și o să vă res-
pect!”

„Holocaustul reprezintă cea mai tragică pa-
gină din istoria umanității, iar astăzi, gândurile 
noastre pioase se îndreaptă către victimele cru-
zimii declanșate de politicile antisemite. În ur-
mă cu 77 de ani, evreii români erau obligați să 
renunțe la o viață normală și să înfrunte 
condițiile inumane din lagărele și ghetourile 
transnistrene”. Este un scurt citat din mesajul 
adresat de președinte cu ocazia Zilei Naționale 
de Comemorare a Victimelor Holocaustului. 
Fără doar și poate, gestul e de apreciat. Dar, 
când vine din partea lui Klaus Iohannis, simt 
nevoia să păstrez o doză de rezervă față de el și 
de retorica lui. 

iohannis,  
păcălit de 

memorie 
şi istorie


