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Quando uma bactéria entra na corrente sanguínea de uma pessoa, esta pessoa tem sua saúde
debilitada gradualmente.
O mesmo que ocorre com a bactéria, ocorre com o dinheiro. Uma vez que o dinheiro possui, no
mundo, poder ilimitado, os caminhos da humanidade estão fadados a ser cada vez mais depreciados.
Passo a passo, a moralidade está fadada à ruína e a natureza humana se depara com a corrupção. No
final, a sociedade é guiada à destruição.
Há pessoas clamando pela abolição da prostituição, mostrando indignação a respeito da depravação
da nobreza, defendendo a reforma dos costumes populares insistindo que a moralidade seja
melhorada... e assim por diante. Ainda, me parece que em tempos como esses quando o dinheiro é
necessário até mesmo para obter um volume (livro) acerca do tema da moralidade ou para
matricular-se em um curso de palestras com duração de uma tarde, o infinito discurso da sua
moralidade é completamente fútil.
Ninguém se torna uma prostituta voluntariamente. Ninguém, voluntariamente, vende sua honra. Não
há ninguém que não queira que costumes populares sejam reformados ou que não queira que a
moralidade melhore. Até agora, a razão pelas quais as coisas se desenvolvam diferentes, é
simplesmente por conta do dinheiro.
Ao invés de esforçarem demais suas línguas e desgastando suas canetas *(aqui o sentido seria de falar
aos cotovelos e escrever incansavelmente sobre o assunto)*, seria melhor para as pessoas dar
prioridade à demonstração do poder onipotente do dinheiro. Se alguém não se livrar do dinheiro,
então não será possível destruir o poder onipotente que o dinheiro exerce em outras esferas. Para
simplificar, a menos que alguém extinga a necessidade pelo dinheiro, será quase impossível melhorar
os caminhos da humanidade ou da natureza humana.
Alguém que não possui dinheiro não pode viver. O mundo é dessa forma no presente. Até nos dias de
nossa atual sociedade corrupta, ninguém poderia dizer que isso é certo e apropriado. É verdade que
uma pessoa vive através de outras coisas além do dinheiro. Acima e além do dinheiro, há força e há
honra. Há direito e há dever. Há pão e há roupas. Nos dias de hoje, quando o dinheiro tem poder
ilimitado, há espaço para a verdade no mundo? O que é certo pode ser feito?

Se em uma gloriosa manhã fosse colocado em teste, se o dinheiro fosse abolido e a necessidade dele
fosse erradicada, que lugar nobre o mundo seria! Como seria pacífico! Como seria alegre!
Suborno, corrupção, pessoas vendendo seus princípios - tudo isso desapareceria completamente.
Assassinato, roubo e adultério também seriam reduzidos gradativamente. Não teria necessidade de
clamar pela abolição da prostituição, nem defender reformas dos costumes populares. Tudo seria
imediatamente como na terra pura dos Budistas e no Paraíso cristão.
É natural que deveria haver altos e baixos na história mas, se o dinheiro não tivesse existido durante
as civilizações da antiga Índia, Egito, Grécia e Roma, eu acredito que seria possível que elas durassem
milhares de anos a mais.
Mas em dias como estes quando o dinheiro tem tanto poder, se pronunciarmos as palavras "Abolição
do Dinheiro" as pessoas nos olham como se fossemos loucos. Ora, é mesmo loucura? Você está
preparado para dizer que os socialistas europeus modernos que estão se espalhando por todo o
mundo (sic) são todos loucos? – pois os socialistas têm como ideais a abolição do dinheiro e da
propriedade privada do capital.
Eles tomam essa posição pois querem ver o individuo - assim como a sociedade - vivendo através de
outras coisas além do dinheiro. Em outras palavras, eles querem substituir o dinheiro por força e
honra, por direito e obrigação. De fato, verdade e justiça visam exatamente isso. Então se você
concorda que a verdade e a justiça deveriam ser postas em prática, então por que você vê o
socialismo como sendo dificilmente concebível na vida real? Socialismo está longe de ser impossível.
É que ele simplesmente não foi posto em prática até agora.
Por que as pessoas que querem o melhorar a natureza humana e os meios para o mundo, não param
com suas disputas mesquinhas e se esforçam para alcançar o socialismo? Se eles fizessem isso, seria o
caminho mais rápido para conquistar seus objetivos.
O séc. XIX foi a era do liberalismo, mas o séc. XX está para se tornar a era do socialismo. Todas as
pessoas capazes devem despertar para essa nova tendência global - e fazer isso sozinho.

