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REMEMBER
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DUCA
înfloritoare ºi puternice care
au pierit în mai puþin de o
sutã de ani fãrã ca nimeni
sã înþeleagã de ce.
Oamenii erau tot atât de
cumsecade, soldaþii tot atât
de viteji, femeile tot atât de
roditoare, holdele tot atât
de bogate. Nu s-a întâmplat
nici un cataclism între timp.
ªi deodatã, statele acestea
pier, dispar din istorie. În
câteva sute de ani dupã
aceea, cetãþenii fostelor
state glorioase îºi pierd
limba, credinþele, obiceiurile – ºi sunt înghiþiþi de
popoare vecine.
Luntrea condusã de piloþii
orbi se lovise de stânca
finalã. Nimeni n-a înþeles
ce se întâmplã, dregãtorii
fãceau politicã, neguþãtorii
îºi vedeau de afaceri, tinerii
de dragoste ºi þãranii de
ogorul lor. Numai istoria
ºtia cã nu va mai duce
multã vreme povara acestui
stârv în descompunere,
neamul acesta care are
toate însuºirile în afarã de
cea capitalã: instinctul
statal. Crima elitelor conducãtoare româneºti constã
în pierderea acestui instinct
ºi în înfiorãtoarea lor
inconºtientã,
în
încãpãþânarea cu care îºi
apãrã „puterea“. Au fost
elite româneºti care s-au
sacrificat de bunã voie, ºiau semnat cu mâna lor
actul de deces numai pentru a nu se împotrivi istoriei,
numai pentru a nu se pune
în calea destinului acestui
neam.
Clasa conducãtorilor noºtri
politici, departe de a dovedi aceastã resemnare, într-
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un ceas atât de tragic pentru istoria lumii, face tot cei stã în putinþã ca sã-ºi prelungeascã puterea.
Ei nu gândesc la altceva
decât la milioanele pe care

nu în aceste câteva miliarde
risipite ºi câteva mii de
conºtiinþe ucise stã marea
lor crimã, ci în faptul cã
mãcar acum, când încã mai
este timp, nu înþeleg sã se

le mai pot agonisi, la
ambiþiile pe care ºi le mai
pot satisface, la orgiile pe
care le mai pot repeta. ªi

resemneze. (…)
Sunt unii, buni „patrioþi“,
care se bat cu pumnul în
piept ºi-þi amintesc cã

PREMIERUL GH.
TÃTÃRASCU
românul în veci nu piere, cã
au trecut pe aici neamuri
barbare etc.(...) Nu mai
vorbiþi de cele ºapte inimi în
pieptul de aramã al
românului. Sãrmanul român
luptã ca sã-ºi pãstreze
mãcar o inimã obositã, care
bate tot mai rar ºi tot mai
stins.
Adevãrul e acesta: neamul
românesc nu mai are rezistenta sa legendarã de acum
câteva veacuri (…) Dar
piloþii orbi stau surâzãtori la
cârmã, ca ºi când nimic nu
s-ar întâmpla. ªi aceºti
oameni, conducãtori ai
unui popor glorios, sunt
oameni cumsecade, sunt
uneori oameni de bunãcredinþã, ºi cu bunãvoinþã;
numai cã, aºa orbi cum
sunt, lipsiþi de singurul
instinct care conteazã în
ceasul de fatã – instinctul
statal – nu vãd ºuvoaiele
slave scurgându-se din sat
în sat, cucerind pas cu pas
tot mai mult pãmânt românesc; nu aud vaietele
claselor care se sting,
burghezia ºi meseriile care
dispar lãsând locul altor
neamuri…Nu simt cã s-au
schimbat unele lucruri în
aceastã þarã, care pe
alocuri nici nu mai pare
româneascã (…)
Cã piloþii orbi s-au fãcut
sau nu unelte în mâna
strãinilor – puþin intereseazã
deocamdatã. Singurul lucru
care intereseazã este faptul
cã niciun om politic român,
de la 1918 încoace, n-a
ºtiut ºi nu ºtie ce înseamnã
un stat. ªi asta e destul ca
sã începi sã plângi.
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