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Am discutat astăzi cu o doamna doctor pe la 55 de ani. Era și ea foarte revoltată. M-a
întrebat ceva pertinent: &quot;De ce sunt doar lepre în actuala clasă politică? De ce nu sunt
reprezentanți ai generației voastre, onești, muncitori, în politică?
I-am răspuns așa:

1. În Romania avem, din păcate, o mentalitate estică, orientală. Noi am stat prea mult sub
influența turcească și/sau rusească și aceste curente nu valorizează lucrurile valorizate în
Vestul Europei. De exemplu: munca, cinstea, onestitatea, valoarea individuală pe bune,
valoarea dobândită în ani si prin efort.

2. Oamenii formați în comunism nu aveau acces la informație și primeau doar ce le spunea
propaganda. Prin urmare, după revoluție au reușit în &quot;afaceri&quot; și/sau politică doar cei
care erau deja favorizați de sistem și știau cum merge treaba: securiștii sau valutiștii și, în
general, cei lipsiți de caracter din principiu. Aici se mai adaugă o mică lume a celor care aveau
rude fugite în străinătate și care le-au deschis mințile și portofelele. Dar aceștia și-au cam vazut
de treaba lor și nu au făcut politică. Vupile au iesit in față fix pe două considerente: informații și
fentarea sistemului.

3. În politica dâmbovițeană nu răzbat nicidecum valorile. Pur și simplu nu reușesc. Că să fii un
&quot;politician abil&quot; trebuie să poți să întorci portmoneul ca un șmenar adevărat. Trebuie
să poți face ca Băsescu, azi spui ceva, mâine fix invers. Azi injuri un adversar politic, mâine îl
reevaluezi. Nu ai nevoie de caracter, constanță sau cuvânt. Astea te încurcă și te dau afara. Nu
ai nevoie să respecți regulile și să le aplici cu succes, trebuie să le poți fenta cu grație.

4. Oamenii bine-crescuți, de caracter, din familii de intelectuali au fost educați așa: trebuie să ai
bun simț, valoarea iese la suprafață (adică ți-o recunosc alții, pff), nu trebuie să ieși în evidența
prin avuție ci prin ceea ce ai în cap, etc. Intr-o Românie în care 50% sunt săteni, pe cine o să se
voteze? Pe cei care bagă capul în poză cu tupeu mârlănesc, le fac maneliștii &quot;video&quot;
în care li se clamează valoarea...sau pe intelectualul care așteaptă să-i fie recunoscută
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valoarea? Și așteaptă degeaba, până moare.

5. In concluzie, în politica de la noi, trebuie să fii &quot;puternic&quot; intr-un model complet
distructiv și nefuncțional: să poți să faci prietenii cu clanuri de țigani, să poți să iei bani de la cei
care au furat românii prin sisteme piramidale, să poți să iei/dai șpaga. Daca ai caracter și nu ai
face niciodata așa ceva, nu ajungi acolo. Nu ai cum. Pur și simplu, prostimea nu te votează, nu
&quot;ejti șmecher&quot; pentru că nu produci destul...

De 26 de ani asta se valorizează in .ro

De 26 de ani, ca nație, apreciem furtul, hoția, șmecheria, non-valoarea, forța fizică a clanurilor
de orice fel, ne uităm ca bovinele la Capatos și promovăm curvele virgine.

Cine să-și facă partid? Cine să candideze pe listele cui?

AUTOR:
Alexandru Hușeniță

2/2

