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“AI QUEREM CAÇAR LEÕES COM FISGAS?!” 

(ESPEREM PARA VER) 

No fim desta longa jornada, de ataque aos países, o euro será mais Alemão – 
Alemanha sozinha – do que do conjunto de todos os países da zona euro e, 
através disso -  não em guerra armada, à moda antiga, à maneira de Hitler – a 
Europa também! 

Depois não digam que eu não alertei. 

Tal como por exemplo o vírus da ‘sida’ está nos genes de quem o contrai e assim 
o transmite às gerações herdeiras, i.e., contagiando os descendentes, também a 
Alemanha tem inscrito no seu código genético o vírus da vontade de fazer dos 
Alemães os donos da Europa. 

Tive como Professor de Moral e mais tarde de Moral e Historia um SENHOR – 
que cumulativamente também era Padre – chamado DOUTOR BORGES 
VILELA, que numa das várias viagens que com ele fiz entre Vila Real e Lamego 
me profetizou o seguinte: - Olha rapaz…tu sabes que eu perfilho muitas das 
tuas ideias embora não o possa admitir na sala de aula perante todos e acerca 
de tu considerares que os Alemães são algo xenófobos, eu acrescento-te que já 
ganhei alguns prémios históricos e entre eles alguns que me permitiram  

Conhecer in loco as duas Alemanhas; De um lado estão Pais de Filhos e Avôs de 
Netos que se encontram na outra Alemanha e vice-versa… 

Isto para te dizer – e isto foi-me profetizado em 1970 – que julgo que a reunião 
das duas Alemanhas é praticamente inevitável, mais cedo do que mais tarde 
ela virá a acontecer e  a partir daí, que o mundo não adormeça porque está-
lhe no espirito, faz parte deles – Alemães – o quererem mandar no mundo! 

Ora como o velho e caduco método Hitleriano, que mergulha as suas raízes no 
colonialismo, não serve os tempos contemporâneos, eles estão a tenta-lo – o 
serem senhores pelo menos da Europa – através da via económica! 

E não se julgue - que a acontecer – que essa via é menos eficaz e dolorosa do 
que o era o colonialismo para os povos colonizados, ela é, a meu ver, bem mais 
eficaz. Se assim não fosse o colonialismo não teria sido substituído pelo 
neocolonialismo! 


