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Nicolae Ceausescu apare in ultimul videoclip al
formatiei Pet Shop Boys
Nicolae Ceausescu apare in ultimul videoclip al formatiei Pet Shop Boys.
Formatia britanica a lansat saptamana trecuta clipul si el reda imagini dintr-o
vizita facuta de fostul dictator roman in Coreea de Nord, potrivit
observator.tv, relateaza stiripesurse.ro.
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Legendara formatie Pet Shop Boys a lansat saptamana trecuta o noua melodie, o satira in
special la adresa lui Donald Trump si a sustinatorilor Brexitului. "Give Stupidity A Chance" ("Dati
prostiei o sansa") a fost publicat pe canalul oficial de Youtube al trupei si e ilustrat cu filmari din
timpul unei vizite pe care Nicolae Ceausescu a facut-o in anii '70 in Coreea de Nord.
"Give Stupidity A Chance" se regaseste pe noul EP al trupei Pet Shop Boys, intitulat "Agenda".
Este o melodie ale carei versuri sunt de o ironie aproape de sarcasm: "Oamenii inteligenti au
spus ce au avut de spus / Acum e timpul ca si prostimea sa arate calea... Ne-am saturat de
experti si intelegerile lor / De ce sa te bazezi pe fapte cand pur si simplu poti sa te lasi purtat de
sentimente?"
Donald Trump este satirizat pentru controversata declaratie despre cum se comporta el cu
femeile: "Sa vorbim ca de la barbat la barbat/ Puicutele sunt totdeauna pregatite/ Trebuie sa le
insfaci de cate ori poti."
Neil Tennant, unul dintre membrii grupului, a declarat ca melodia este "o satira la adresa

conducatorilor politici de proasta calitate din lumea moderna."
Pet Shop Boys au ales pentru Give Stupidity A Chance imaginile cu Ceausescu in Coreea de
Nord, imagini care vorbesc de la sine despre grandomanie si cultul personalitatii.
in iunie 1971, Nicolae Ceausescu, Elena Ceausescu si alti inalti demnitari comunisti, printre care
si Ion Iliescu, pe atunci ministru al tineretului si secretar al CC al PCR, au descoperit spectacolele
de propaganda din China si din Coreea de Nord.
Dupa ce a vizitat China, Coreea de Nord, Mongolia si Vietnamul de Nord ( 1-24 iunie 1971),
Ceausescu convoaca o teleconferinta cu prim-secretarii de partid ai judetelor si le expune o noua
linie culturala si ideologica a Partidului, revolutia culturala in stil maoist. Revolutia culturala
coincide cu debutul cultului personalitatii in Romania.
Vezi video pe stiripesurse.ro
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