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Dedico este livro para:

A camarada Cristina Ghizzi, Itararé-SP.

A Dilma Rousseff, Legítima Presidenta do Brasil.
Ao Eduardo Suplicy, Político, São Paulo, SP.

Ao Herbert José de Sousa, Betinho, Humanista do Brasil, in

memoriam.

Ao José Alberto Mujica Cordano, Uruguai, Pacifista da

América do Sul.

Ao Luiz Ignácio Lula da Silva do Brasil, Presidente do Povo.

Ao camarada Valter Xéu, Diretor e editor do site Pátria Latina.
A primeira Dama Marisa Letícia (in memoriam)

Para todos os meus ídolos, de Paulo Freire a Florestan

Fernandes, de João Goulart a Haddad, de Luiza Erundina a

Luis Carlos Prestes, de Zuzu Angel a Santos Dias, de Vladimir
Herzog a Elis Regina, de Taiguara a Geraldo Vandré, de
Sócrates a Marilena Chaui, entre outros.

E para a camarada Rosangela Silva, minha companheira de

sonhos e lutas, minha porta-bandeira de utopias.
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SALVE LINDO PENDÃO DA INSURGÊNCIA

Tratado geral de desobediência civil contra
o regime de arbítrio do câncer neoliberal
A Revolução Francesa de 1830 inspirou o célebre quadro de Delacroix
“A Liberdade Guiando o Povo”. Foi o último dos quadros do pintor a
verdadeiramente incorporar os ideais românticos.
8

miolo 2016, que pais é isso abril2021.indd 8

16/04/2021 13:27:41

Silas Corrêa Leite

Introdução
Este livro como uma espécie de documento político datado,
reserva-se o direito de reconstituir históricos pertinentes,
inclusive anteriores, dos momentos em que o Brasil vivenciou
o golpe de 2016. Nesse propósito levanta situações políticosociais de antes do golpe, durante e depois a queda da
Presidenta Dilma Rousseff, passando por situações e conflitos
paralelos de diversas matizes, mais a própria situação de um
ex-presidente que saiu com o melhor índice de aprovação de
história, com estupendo reconhecimento internacional pelo
seu notório projeto de inclusão social sem precedentes, até
a situação de falência institucionalizada dos podres poderes,
que encarceram o ex presidente Lula, com a ditadura do
judiciário valendo-se da mídia para fazer foro e juízo de
valores, mais as situações no entorno, perseguições fascistas
customizadas, falência da justiça tendenciosa, a mídia abutre
julgando e o povo acreditando no imponderável, tudo isso,
nos textos do autor focando momentos cruciais e situações
de risco para a própria democracia. E os direitos humanos do
presidente Lula? A Lava Jato lava o Juiz Moro? Perguntas que
não querem calar. Que pais é isso? Esse é um país em que a
corrupção institucionalizada em todos os níveis venceu, e a
impunidade por atacado reina e viça. O golpe de 2016 ainda
não acabou, feito um grito parado no ar. QUE PAÍS É ISSO?
9
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Personagem do cartunista Henfil, artista militante que
resistiu contra os 20 anos de Ditadura Militar com suas
charges e cartuns politizados.
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PARA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DE FLORES
Poema Para a Vitória do Lula do Povo - 26/10/2002

“O povo tomou/A direção da barca...”
(Poeta Agostinho Neto)

In Memoriam de Betinho

Talvez devamos acreditar no sonho novamente
Talvez devamos reconstruir o castelo íntimo
Talvez a carruagem de abóbora não seja eterna
Talvez... talvez... talvez...
Talvez devamos procurar outra vez
Uma estrada de tijolos amarelos
(Talvez devamos ter esperança
Apesar dos abutres e hienas liberais)

Talvez devamos pintar de rosa
A nossa virtude de sonhar
Apesar dos imbecis no poder
Das riquezas injustas - Dos lucros impunes

Talvez devamos radicalizar o avesso do poder
(Caminhando e cantando e seguindo a canção...)
Talvez devamos cobrar uma auditoria ética
E a prática cidadã de um humanismo de resultados
Comunitários
11
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Talvez, Talvez, Talvez

Talvez devamos preparar uma primavera plural
O riso e a flor - um conhaque, um luar e um violão
Talvez nem tudo esteja perdido ainda
Talvez alguma flor temporã vice na Primavera dos
humildes...
Talvez - Talvez - Talvez

Talvez o voto - vire acerto
Talvez o perdão - vire busca
Talvez a entrega - vire bandeira
Talvez a paixão - vire Nação

Talvez o heróico brado retumbante
Esteja dentro de cada um de nós
Talvez o berço esplêndido injusto
Dependa de nós...para ser outro
Talvez...Talvez...Talvez...

Talvez o capital enxergue o Ser
Não a estatística, o número, a banda cambial
Talvez os burgueses, os agiotas
Se ressintam da violência resultante do deszelo

Talvez o histórico medo coletivo se insurja
E vire altamente patriótico, com justeza
(Porque o amor ainda é o melhor remédio
Na troca, na soma, na solidariedade, no conviver)
12
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TALVEZ, TALVEZ, TALVEZ

Talvez contra todo o hediondo circo armado
Nós possamos reinventar uma Bastilha Tropical
Armemo-nos de esperançosa busca
E caminhemos, irmãos, caminhemos...
Talvez todos os marionetes impuros
Se desprendam dos ratos do poder
E todas as propriedades-roubos
Voltem logo para as mãos do povo

Não devemos, nunca, no entanto
Perder o controle e o direito de sonhar
Talvez falte só um pouquinho - a nossa parte
Por isso eia!, Vamos!, Vamos todos juntos!
Todos, camaradas, de mãos dadas
O Brasil é nosso, ninguém tasca
Sigamos serenos a Estrela-Guia

PREPARANDO O BRASIL PARA O SEU POVO!
Poema da Série “Salve Limpo Perdão da Esperança”
Poeta Prof. Silas Corrêa Leite - De Itararé-SP
Membro da UBE-União Brasileira de Escritores
“Esse País é dos Silvas”
Enviado ao Lula Light Metalúrgico do PT
13
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Brasil, de Nelson Oliveira

(escuro e frio ao redor)
O Brasil ainda está aqui?
Jorge Rocha
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2016, QUE PAÍS PAÍS É ISSO?
A história, a política e o direito, e a própria literatura
social são temáticas essenciais para a devida compreensão
dos graves problemas socioculturais da realidade brasileira
contemporânea, principalmente desde antes, durante e depois
do funesto golpe de 2016, com sequelas e impropriedades
institucionais a partir disso.
Neste livro, o autor, escritor, professor, ciberpoeta e
blogueiro premiado, livre pensador humanista, soma artigos,
opiniões, críticas, ensaios, além de poemas sociais, mais
alguns trabalhos publicados em sites de renome do Brasil
e mesmo do exterior. Foca ainda questões que elencam
problemas, conflitos e sequelas que têm a ver com que o
Brasil se tornou após o impeachment da Presidenta Dilma
Rousself, legitimamente eleita, bem como artigos sobre o
antes, durante e depois do golpe, até a prisão indevida e ilegal
do ex Presidente Lula.
A obra elenca tópicos sobre o contexto da crise em grave
realidade político-social de um modo geral, o descaso
humanista do país depois do golpe bancado pela elite
burguesa, pela mídia abutre, pela ditadura do judiciário
(que tomou partido), mais o próprio fascismo de direita que
se instaurou no Brasil, pois o medo do Lula criou monstros.
As tensões sociais, as mobilizações feridas pelo regime de
exceção, a democracia vilipendiada, o estado de direito
conspurcado, os movimentos populares e levantes contra a
perda de garantias históricas e constitucionais reprimidos ou
cancelados, mais a enorme explosão da corrupção sustentada
15
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com altos desvios de erário púbico, e ainda suspeitas anistias
fraudulentas de ocasião lesando o fisco, tudo isso aumentando
o quadro de desigualdade social, com a disparada inflação
sendo camuflada, e ainda o risco de uma guerra civil em clima
de insatisfação geral com insurgência e desobediência civil.
Com tudo isso, que de um modo geral a chamada grande
mídia esconde, com revoltas por causa da impunidade
generalizada, no foro internacional o país voltando ao mapa
da fome, exaurindo reservas cambiais, o mundo civilizado
ciente da ilegitimidade do poder falindo políticas públicas de
inclusão social sem precedentes como ocorreu na Era PT, a
melhor fase da economia brasileira desde 1500, segundo o
site do UOL.
Quando é o mercado de ações que manda e controla a
cotação do dólar, em favor do neoliberalismo decadente que
faliu potências, aqui, o parasita câncer capitalista volta a ser
imposto de cima pra baixo, de forma ditatorial e a toque de
caixa, bancado pelo ilegítimo governo, uma espécie de novo
estado novo, gerando violência, recessão, quebra de direitos,
violação de garantias constitucionais; tudo isso aumentando
a miséria, com um retrocesso no que anteriormente era
projeto de inclusão social de milhões, quando pagava-se afinal
uma antiga dívida social histórica adiada desde a libertação
de escravos, passando pelo golpe militar de 1964, e pelos
Fernandos I e II, os néscios.
Atualmente
a
corrupção que nutre e viça foi
institucionalizada em todos os níveis, e tudo isso mais a
impunidade por atacado financiando o capitalhordismo
americanalhado made in Brazyl.
O livro em si, no conjunto da obra é um importante tratado
geral de insurgência, retratando em textos, ensaios, críticas,
poemas sociais datados e afins, o que o país retrocedendo
16
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em todos os sentidos se tornou depois do golpe de
pseudolegalismo orquestrado por forças reacionárias.
O autor, pensando o Brasil contemporâneo em tempos
tenebrosos, critica, delata, expõe as vísceras do golpismo, pois
se há governo usurpador, resistir é preciso.
Salve limpo pendão da insurgência.

17
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NAS BARRICADAS DA VIDA
-“Quem estará nas trincheiras ao teu lado?
‐E isso importa?
‐Mais do que a própria guerra.”
Hemingway

Vejo quem está do meu lado da barricada
(A arte vencendo os canhões)
Nada nos bolsos e nas mãos, diria o compositor popular
E as palavras, com minha metralhadora dialética
Dizem de sinais de pânico; resistir é preciso
Muito além das lágrimas, com
consciência cívica e visão ético-plural comunitária
Criando bandeiras por um humanismo de resultados
Nesses mundos e fungos de podres
poderes entre estátuas e cofres
Pois a América é um blefe!
Contra o neoliberalismo-câncer de Thatcher
O capitalhordismo americanalhado parasita
Pessoas morrendo de fome – e a fome dando lucro
Antenas da época, prosseguimos; o lado sentidor aflora
Com consciência na barricada, a história é remorso
E vamo-nos, e, para não dizer que não falamos de flores
Damos testemunhos de nós. E do que fizemos de nós
Enquanto o open doping da mídia cria subcretinos
Na lavagem cerebral
do consumismo-cão e das infovias efêmeras
Nas barricadas da vida,
o pobre, o simples, o louco, o sonhador, o poeta
O que pensa a vida de todos por todos;
18
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contra a exploração do homem pelo homem...
A arte como libertação, disse o poeta.
E nós sabemos o nosso lugar
Nas trincheiras; gritando palavras de ordem contra o sistema
Deixaremos o nosso grito de horror e dor parado no ar do
planeta web (range a rede)
Não seremos cobaias no arbítrio;
nos campos de trigo cor de ouro
Plantaremos o nosso brado
contra os miseráveis deixados à margem.
Os lucros impunes, as riquezas injustas
Porque do nosso lado da barricada
temos as mentes abertas e as mãos limpas
Até que nosso horror impregne
a consciência da sociedade hipócrita

19
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O GOLPE COMEÇOU BEM ANTES...
O QUE ANTECEDEU O GOLPE

TEMER O VICE TRAIDOR COMO SOLUÇÃO PARA O CRIME
ORGANIZADO DA OPOSIÇÃO:

“A solução mais fácil era botar o Michel (Temer)”.
Diálogo entre Jucá e Machado faz ilações sobre STF e sugere
acordo para “delimitar” a Lava Jato
A interceptação do diálogo entre o senador Romero Jucá
(PMDB-RR), e o empresário Sergio Machado, da Transpetro,
trouxe material explosivo para a narrativa da Lava Jato.
“Tem que ter um impeachment”, afirma Sergio Machado, expresidente da Transpetro, num trecho da gravação divulgada
pelo jornal Folha de S. Paulo.
“Tem que ter impeachment. É a única saída”, concorda Jucá,
enquanto falam sobre os rumos da Lava Jato.
Delação seletiva de Odebrecht.
- A Odebrecht vai fazer delação premiada, afirma Machado.
- Seletiva, mas vai fazer, retruca Jucá.

Proximidade com Supremo
Em determinado momento, o ministro do Planejamento
diz:
- Conversei ontem com uns ministros do Supremo. Os caras
dizem ‘ó, só tem condições de... sem ela [sem Dilma]. Enquanto
ela estiver ali, a imprensa, os caras querem tirar ela, essa porra
não vai parar nunca’.
Em outro trecho, sugere que um acordo nacional, ou pacto,
20
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para “delimitar” a Lava Jato com participação do Supremo.
- Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel [Temer]...
É um acordo, botar o Michel, num grande acordo nacional,
sugere Machado.
- Com o Supremo, com tudo, afirma Jucá.
- Com tudo, aí parava tudo, anuncia Machado.
Sergio Machado, em determinado momento diz que “eles”,
ou seja, a força tarefa da Lava Jato, quer pegar todos os
políticos.
- A situação é grave. Porque eles querem pegar todos os
políticos.
- Isso, e pegar todo mundo.

O esquema de Aécio Neves
O senador do PSDB, Aécio Neves, presidente do seu partido,
também novamente é citado como alguém vulnerável para as
investigações conduzidas pelo juiz Sérgio Moro.
- E o PSDB, não sei se caiu a ficha já. [Machado]
– Caiu. Todos eles. Aloysio [Nunes, senador], [o hoje ministro
José] Serra, Aécio [Neves, senador], responde Jucá.
– Caiu a ficha. Tasso [Jereissati] também caiu?
– Também. Todo mundo na bandeja para ser comido.
– O primeiro a ser comido vai ser o Aécio.
– O Aécio, rapaz... O Aécio não tem condição, a gente sabe
disso. Quem que não sabe? Quem não conhece o esquema do
Aécio? Eu, que participei de campanha do PSDB... [Machado]

21
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TUDO COMEÇOU BEM ANTES...
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“O Brasil vive tragédia grega do século
21: O golpe iniciado em 2016 é uma tsunami política que
tem um objetivo muito claro: remover qualquer traço de potencial soberania do Brasil, eliminar o Brasil do cenário geopolítico mundial como uma voz dissidente nas Américas e

sabotar os Brics”, diz, avaliando, o neurocientista Miguel Ni-

colelis (em entrevista ao site TUTAMÉIA). Para ele, a situação

atual é muito pior do que a vivida nos idos de 1964: agora o
golpe “carrega dentro dele a semente da destruição, a obliteração total de qualquer vestígio de soberania brasileira”. “É

trágico. Se estivéssemos no século quinto Antes de Cristo aqui,

um dos grandes poetas gregos ele iria escrever uma tragédia

grega sobre a história brasileira. Nós somos a manifestação,

no século 21, de uma tragédia grega do século quinto Antes de
Cristo. Temos provavelmente um dos comportamentos mais
peculiares do mundo, que é essa contínua tentativa de autossabotagem ao próprio país, essa autofagia brasileira, esse tiro
no pé crônico é único”, afirma.

(Eleonora de Lucena e Rodolfo Lucena)
http://tutameia.jor.br/
23
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TERRA BRASILIS
Do Brasil de antes até o golpe atual:

TERRA BRASILIS
Em se plantando tudo dá, para os ricos...

24
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01
Padre Vieira, em “A Arte de Furtar”, na metade do século 17:

“Conjugam por todos os modos o verbo ‘rapio’, porque
furtam por todos os modos da arte. Tanto que lá chegam,
começam a furtar pelo modo indicativo, porque a primeira
informação que pedem aos práticos é que lhes apontem e lhes
mostrem os caminhos por onde podem abarcar tudo. Furtam
pelo modo infinito, porque não tem fim o furtar com o fim do
governo e sempre lá deixam raízes, em que vão continuando
os furtos. Finalmente, nos mesmos tempos não lhes escapam os
imperfeitos, perfeitos, mais-que-perfeitos e quaisquer outros,
porque furtam, furtaram, furtavam, furtariam e haveriam de
furtar mais, se mais houvesse”.

25
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02
Eça de Queiroz no periódico “As Farpas”, de 1871:

“Estamos perdidos há muito tempo... O país perdeu a
inteligência e a consciência moral. Os costumes morais estão
dissolvidos, as consciências em debandada. Os caracteres
corrompidos. A prática da vida tem por única direção a
conveniência. Não há princípio que não seja desmentido.
Não há instituição que não seja escarnecida. Ninguém crê
na honestidade dos homens públicos. Alguns agiotas felizes
exploram. A classe média abate-se progressivamente na
imbecilidade e na inércia. O povo está na miséria. Os serviços
públicos abandonados a uma rotina dormente. O Estado é
considerado na sua ação fiscal como um ladrão e tratado como
um inimigo. A certeza deste rebaixamento invadiu todas as
consciências. Diz-que por toda parte o País está perdido!”.

03
Uma nova Constituição proposta por Capistrano de Abreu,
com apenas dois artigos:

“Artigo I – Todo brasileiro é obrigado a ter vergonha na
cara.
Artigo II – Ficam revogadas todas as disposições em
contrário”.

26
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OS POBRES NÃO TÊM DIREITOS A NADA
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CURRAL BRASILIS
“Talvez o que esteja faltando à essas “gentespessoas”
brasileiras seja uma xícara de “Somos Humanos”
(Rastros de Ódio - SCL)

Nas quebradas de palácios e nas cabeças de porcos se podia
roubar cavalos.
Já não enforcam mais ladrões de cavalos, ladrões de
democracias, de poderes.
Os estábulos cheios agora são os palcos do ilegal governo
traíra e usurpador
Larápios golpistas; cavalos xucros estão alojados
indevidamente no poder
Com as rédeas espúrias de abutres-marajás de tribunaisgomorras
Dando rações de ilicitudes a carroças e cavalos de totens
ignóbeis
As éguas odientas do fascismo de novo imperando sem
cabrestos
Na sociedade pústula, na mídia-abutre, nos tribunais
comprados
Com o cocho para o povo dopado sendo a mentira e a
infâmia
Deles sacramentando todas as falsidades com atos bizarros
Quando cavalos que estão ilegalmente no poder escoiceiam,
relincham
Roubá-los é insurgência, beligerância, insubordinação,
esquerdismo
Mas o redil está cheio de estrumes de patentes, gravatas e
togas
28
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E a pelanca do golpe ditatorial é histórico e amoral deszelo
público,
Por encilhados animais rancorosos que pastam ilicitudes
entre si
Forjando falsos atos de mafiosas meritocracias charlatãs
Com as éguas xucras berrando ordinárias palavras de
ordem vis
Enquanto nas ruas da amargura proliferam ratos, hienas e
chacais
E o zé povinho as vezes cérebro de penico como gado
marcado aceita
As esporas, as ferraduras; o pelego sob o salve geral dos
berrantes
Os cavalos hediondos nos podres poderes ditam e roubam
Coices institucionais saqueiam e manobram o povo ferrado
E assim ignara a patuleia aceita a acredita em pompas e
poses
Dos levianos no poder corrompido como um páreo
comprado
Enquanto a fome e a impunidade por atacado voltam a
galope
Com o povo sem saber de roubismos; sorvendo o capim da
mídia
As éguas do arbítrio parindo bezerros de ouro do câncer
neoliberal
Os cavalos e a cavalaria formam a ordem unida das tropas
torpes
Para iludir inocentes inúteis, incautos e ignorantes, parvos
lacaios
Da golpista cavalaria de asnos e jumentos de ímprobos
antros palaciais
29
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Cavalo roubando cavalo e saqueando o erário público,
montando
No lombo do povo que, dopado pelo fascismo se torna
burro
E ainda berram um “fora isso” “fora aquilo” com perdas e
relhos de agiotas
Insensíveis como uma manada dopada no covil de
salteadores
Pela ração da cavalaria de ordenanças emboabas de
fascistas
Iludido que resta o povo; e secas as conquistas de tantas
lutas
Cavalos e estábulos, todos mamando nas tetas da corrupção
impune
Máfias e quadrilhas governando o governo ilícito e golpista
Enquanto os que choraram lágrimas de sangue pelo povo
São injustamente apenados, condenados. E pelo sistema
ilegal, presos!
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TUDO COMEÇOU BEM ANTES
Não ia ter Copa. Teve.
Os aeroportos não iriam funcionam. Deram um show.
Dilma propositalmente vaiada por uma corja no Rio de
Janeiro. Venceu as eleições.
Caiu o avião de um forte candidato a Presidente. A
intencionada comoção nacional que seria em favor de um
candidato, que pretendia isso, não favoreceu ninguém.
O mesmo candidato renegado nas urnas pelo povo de sua
terra, com provas gravadas de que mataria o primo num
embuste ao seu modus operandi de meio, ideologia e partido,
não o levou a cadeia. Mas dividiu o país.
Era essa ideia. O golpe nasceu bem antes? Muito antes...
Não tinham candidato a altura, nem com suporte de
referendo histórico de propostas sociais para o povo. Então
era jogar sujo... Derrubar a República, de uma presidenta que
não negociava com bandidos...
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Jogadores do Brasil Perderam a Copa do
Mundo Para a Dilma Perder a Eleição?
- Jogadores da seleção brasileira, perderam de
propósito? Essa é uma sondagem que não quer calar.
Depois do estranho episódio até hoje inexplicável do
Ronaldo na Copa da França, não era para suspeitar? Tudo
é possível. Felipão, rebaixadão no Palmeiras, ganhando
salário de marajá e uma merreca competência de tostões,
foi posto para fora do Verdão que se fez Verdinho e ainda
levou alta grana a título de indenização. Pode isso? E
mesmo quando foi campeão merreca no Palmeiras com um
timeco de futebolzinho chinfrim dirigido por ele, na Copa
do Brasil, cujo bancador era o KIA/a KIA, e a final foi bem
estranha, nos dois jogos com o Palmeiras suspeitamente
beneficiado pela ridícula arbitragem, ferrando o Coritiba,
e, salve, salve geral, quem bancou a tal copa e também a
patrocinou, era a mesma trupe que bancava o Palmeiras
e ao mesmo tempo o Coritiba, tudo da mesma empresa.
Dá para acreditar? Compreendeu ou quer que eu desenhe
com 50 tons de cinza sem escrúpulos? E o antigo chamado
Esquema Parlamat? Pois é.
Depois, não ia ter copa. Teve. Os aeroportos iriam dar
vexame. Foram competentes, elogiados até por europeus.
O país seria um fiasco. Não foi. O povo deu um show. E a
Copa mesmo? Não é que a Seleção broxou de propósito? Ou
abortou um projeto? Mano Menezes, técnico campeão pelo
Corinthians, na seleção foi renovando o time, melhorando,
fazendo peneiras de experimentações com novos nomes,
grandes descobertas, até foi campeão e, pasmem, por
incrível que pareça, também suspeitamente foi DEMITIDO
depois de ter sido campeão limpo... A própria imprensa
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internacional destacou a volta do ‘Futebol Arte’ da Seleção
Brasileira. Talvez porque era amigo do Lula, do Corinthians,
porque era técnico sério, honesto, ganhador, transparente,
não servia e não prestava para os esquemas da seleção.
Levaram quem, o Tite? Um técnico campeão? Um expert, um
novo campeão? Não, o rebaixadão Felipão, estranho, não é?
Renovação de um antiquado com mais do mesmo? Suspeito,
tiraram um campeão e levaram um derrotadão? Tirem suas
conclusões. Façam suas apostas no cassino das impurezas
e calhordices de meios estranhos. A turma do Marin no
eixo (O Marin que depois seria preso no exterior, porque a
justiça paulista não prende corruptos paulistas) ... Dias após
conquistar o Superclássico das Américas, seu segundo título
no comando da Seleção, Mano Menezes foi demitido pela
Confederação Brasileira de Futebol, após reunião entre o
presidente da entidade José Maria Marin, o vice-presidente
Marco Polo Del Nero (que depois não pode sair do Brasil
ou seria preso). A demissão do treinador, dada após bons
resultados em amistosos (cinco vitórias e um empate entre
setembro e novembro) e o título do Superclássico contra a
Argentina, gerou grande polêmica na mídia esportiva geral,
até estrangeira, com muitos jornalistas afirmando ser essa
uma decisão muito mais política do que propriamente técnica.
Tá na fita. Tá na cara. Demitir um ganhador e contratar um
perdedor em decadência?
Pois bem, Copa do mundo. Em época de eleição. Dilma que
foi torturada, teve câncer, ganhou a primeira no fulcro do show
do Lula com 85% de aprovação ao final de duas brilhantes
gestões, na campanha foi atacada por tachados então
coxinhas, levianos, galinhas verdes, traficantes, corruptos,
fascistas, ladrões, uma grande máfia, a mídia abutre, e ainda
uma quadrilha bancada em Sampa, Samparaguai, o estado
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máfia, com o seu pior candidato a presidente da república, um
mineiro chinfrim e belzeboy que perdeu duas vezes em sua
própria terra, em seu próprio estado, e, amigo (do alheio) de
um dono de um helicóptero cheio de pó (do narcocontrabando
informal?) que acabou em nada; um lado podre e amoral
da PF deu tudo por perfeito e acabado, no aeroporto da
família do candidato mesmo, e, por fim, a nave criminosa
do narcocontrabando informal não era de ninguém, nem
as toneladas de drogas... Todos inocentes – da elite impune.
Acredite, se quiser.
Pois bem, se a Seleção brasileira ganhasse, já pensou, a
Dilma vai na valsa e também ganha de novo, dá um couro, o
Lula volta. A seleção perdeu por jogar mal ou não jogar nada?
Perdeu após lutar arduamente ou por entregar a partida de
forma altamente suspeita? O Felipão (fala muito) tomando de
7 e nem uma cara de surpresa, medo, vergonha ou achando
ruim, berrando com o time, como é seu estilo... Na boa. Parecia
treino de casado contra solteiros. E o rastaquera do Felipão
que fala demais, grita, quebra barracos, tomando de sete, e
zen... Zen, perdendo feio, como? Tá na cara? Pensem vocês. Os
jogadores travados, errando passe de meio metro, pipocando?
Estranho? Nesse angu tem caroço. Mas, como? Se o Brasil não
ganhar a Copa, a Dilma perde. Pois é. Fica a toleima...
O povo tem lucidez que a própria mórbida inteligência
da impune oposição e seus eleitores-asseclas desconhece?
Corruptos e ladrões de SP foram presos na Inglaterra, França,
Suíça. No Brasil, livres. A burguesia fede, diria Cazuza. A justiça
da Europa é petralha? E o MP de SP, omisso ou conivente...
Justiça chapa branca? Yeda Cruz no sul, processada, Beto
Richa no Pr, processado, Cesar Maia no RJ, processado, Aécio
Neves em MG, processado (corre em segredo de justiça; e tudo
parado...). E em SP, o estado de Maluf, Pitta, Quércia, Fleury,
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FHC, Serra, Alckmin, Kassab, Dória – mais de 70 CPIs abortadas
na assembleia legislativa de SP – todos livres da silva, e depois,
na Suíça, mais um paulista (ex governador) Marin também
preso. Outro? Em SP a corrupção institucionalizada em todos
os níveis – o crime organizado impune quase 20 anos no
local do crime – impunidade generalizada em todos os níveis,
antros e palácios(...).
Atestado de falência de nossa justiça tendenciosa, parcial,
decrépita, incompetente, senil e corrupta. Juiz Lalau solto em
SP. Peças de autos de processos no livro sobre privatizaçõesroubos tucanas a solta na internet, e FHC (que comprou a
reeleição) solto, livre, ególatra e arrogante, destilando veneno
sem simancol. Juízes e desembargadores corruptos apenados
com aposentadoria compulsória, salários de marajás. Alguns
jornais noticiando a farra do boi que envolve corrupção pesada
na seleção brasileira, bancada por mafiosos agiotas e nativos
emplumados, e tudo ficou por isso mesmo, e de uma hora
pra outra finalmente pegaram o Marin, um paulista, flagrado
furtando medalha (tá na fita), criticado por ser da repressão
na época da ditadura da canalha de 64, ex-diretor sampaulino
também, e a dúvida que ainda nos assombra agora, mais do
que nunca: a seleção brasileira do Felipão entregou o jogo, para
ferrar a Dilma nas eleições, e deram com os burros nágua? A
pior oposição da história da republica, oposição de corruptos
e ladrões, torcendo contra o Brasil, mídia abutre amoral
também no esquema, o Mensalão Tucano prescrevendo, e a já
quase certeza nos assusta: a nossa seleção perdeu para ferrar
um lado político e agradar a um lado que tem o Marin e seus
aliados...
O tempo provará, quando mais corruptos tucanos ou não,
do futebol ou não, forem pegos na Inglaterra, França, Suíça,
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Paraguai. E aqui o STF notoriamente deixa os tucanos para lá,
como a própria justiça de SP, e com isso a justiça internacional
passa uma lição ao nosso país, que precisa de uma justiça
limpa, não ordinária. Reforma da justiça já? Eu sou do tempo
em que um juiz ganhava igual a um professor. Sou do tempo
em que jogador vestia a camisa. Aqui, a seleção entregou o
ouro, perdeu a copa em casa?
Não ia ter copa?
Não tiveram foi brios, vergonha na cara.
Não tem é justiça.
Texto atualizado, publicado originariamente em
27/05/2015 no site Publikador, com 90.07% de aprovação/
com links de positivo em 67.802 leituras
Outras referências de leitura sobre o polêmico tema:

Brasil vendeu a copa? Veja os links, pesquise, pense,
comprove, e decida:

http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/brasil-vendeu-acopa-teorias-da-conspiracao-se-espalham-na-web/
http://forum.esporte.uol.com.br/copa-2014---divulgadoo-escandalo-que-todo-mundo-suspeitava_t_3101907
http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1714
h t t p : / / ave rd a d e e s t a m p a d a o n l i n e . b l o g s p o t . c o m .
br/2014/07/o-brasil-vendeu-copa-do-mundo-para-fifa.html
http://diplomatique.org.br/como-o-brasil-vendeu-acopa/
https://veja.abril.com.br/esporte/brasil-vendeu-a-copateorias-se-espalham-pela-web/
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Observação do autor:

Informação do FBI que estão sendo levantadas nos EUA é o
que o chefe da CBF (Brasil) preso pela Polícia Americana está
envolvido no resultado do jogo entre Brasil e Alemanha.
A histórica goleada na semifinal da Alemanha sobre a
seleção brasileira pode ter envolvido milhões de dólares,
onde cada jogador recebeu sua parte.
Dentro de 30 dias será divulgado um balanço que poderá
acabar com a vida profissional de muitos jogadores brasileiros
reconhecidos pelos torcedores, armou o FBI. O esquema pode
sobrar até para Rede Globo de Televisão.
“Dane-se o torcedor, vamos garantir o nosso. É melhor
um na mão que dois voando” Segundo a FIFA uma frase que
vai doer no coração dos brasileiros apaixonados por futebol.
(Agosto 2017)
Fonte:
http://juntospelobrasil.com/brasil-e-alemanha-foiarticulacao-politica-e-corrupcao/
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Microensaio de um Brasil
entregue as moscas mortas neoliberais
Os Miseráveis – Pelo Fim dos Pobres no Mundo?

“O Brasil S/A é uma terra em que se plantando tudo dá/
para os ricos” (SCL)
“Os pobres que se explodam”
Personagem de Chico Anísio (In Memoriam)

Para doenças de ricos, logo são achados remédios, curas
totais. Diabetes, câncer, AIDS, leucemia, etc. Logo os ricos
serão salvos cem por cento. Viverão muito. Aliás, diz-se que
para algumas doenças graves, já existem curas, mas se todos
fossem curados, os laboratórios iriam a falência, as ações
despencariam no mercado, e teríamos uma guerra mundial.
Então, os que podem se salvam, claro, os pobres que se
lasquem. Inventaram até transplante de medula. Para ricos.
Pobres não tem poder aquisitivo para pagar o altíssimo custo,
e o estado neoliberal, claro, nem banca, pouco se importa.
Vejam SP, o Paraguai do sudeste do Brasil, com seu estado
mínimo. Por fazer um plano de assistência básico para pobres
nos Estados Unidos, Barack Obama foi tachado de comunista.
Lá, como cá, não manjam o que é realmente Marxismo. Lá,
como cá, ou em qualquer outro país, potência ou não, os
pobres que se ferrem; quem mandou nascer pobre, negro,
nordestino, favelado, deficiente social, ou físico; foi Deus
quem quis, é o destino, dizem eles. Curto e grosso: os pobres
pagam o custo, levam a fama, e o leviano capitalismo que é
a exploração do homem pelo homem, fica com os louros da
vitória. Sim, o medo do comunismo cria monstros...
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O pobre morre de fome, de diarreia, de falta de água
potável. Rico não. Já viu algum investimento gigantesco, de
agronegócio, de alta tecnologia, com satélites e tudo, para
acabar com a fome, a falta de água, a diarreia? Diarreia é coisa
de pobre. Então que morram. Já inventaram água artificial. A
fome dá lucro. Em vez de plantar todo seu espaço de lavoura
cem por cento, e vender seu feijão a um real o quilo, e todos
poderem comprar, e comerem, especulando como mercado
de grãos, o deus-lucro, o rico que também especula com
terras devolutas, planta só um por cento, o preço do feijão vai
lá pra cima na cotação, ele fatura alto, mesmo que o pobre não
tenha mais como comprar feijão. A lei do mercado não vale
uma vida, mas é assim que funciona... Pobre, se não ler muito,
se não estudar muito, e trabalhar muito, ser militante de
esquerda, tá ferrado, é rejeito social... acaba tendo corrupto de
estimação. Ou pode virar uma espécie de “Coxinha Hipoglós”,
e pensar que é rico, defender rico, entrar como parte da massa
de manobra do rico, da elite, da pequena burguesia decadente,
e sendo parvo, assim ser bucha de canhão da fascista e pária
(e parasita) direita corrupta, e se bandeando assim, ser
corrupto também, pois, às vezes, dentro da manada, há quemaplauda o berrante... Pobre de direita, já pensou que “asnoia
belzeburro”? Nem Freud e nem Marx explicam...
-Parece que o problema do mundo todo, desde priscas eras
de antigas civilizações, e mesmo de capitanias hereditárias,
não é o rico, que é santo, poderoso, impune (presunção
de impunidade com uma justiça vendida), mas é o tal do
coitado do pobre. A nobreza podre e ignóbil, aliada à vileza
da igreja funesta, depois os vendedores, a classe média,
os artesões, e escravos, operários, servos, aias, cunhatãs,
empregadas domésticas, favelados, os pobres, os miseráveis.
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E os miseráveis que se explodam. Na verdade, a bem dizer,
o miserável era o peão, ou servia como soldado, capitão do
mato, escravo, tipo limpar as sujeiras dos brancos, dos ricos,
desde aias de leite até escravos tratados como levas de gado,
tratados com menos consideração do que os animais, cavalos
e cachorros, que valiam muito mais. Talvez, mas só talvez, os
pobres então sejam os grandes problemas da humanidade,
desde os primórdios da civilização. Civilização? Espécie
humana. Humana?
Desde os templos bíblicos, passando pelo império
otomano, depois passando pelo nefasto império romano que
na sua decadência foi subornado por membros pouco éticoshumanista de um clero dito do cristianismo nada ortodoxo e
puro, até dogmas amorais e a própria marialização da igreja
que precisaria no futuro ser salva em parte pela reforma de
Lutero, e agora com o império norte-americano da cloaca
América Rica das estrelas vermelhas de sangue, em que pobre
é pobre, se tem aqui e ali o estado como provedor, é bolsaesmola, se se provê com quesitos básicos de saúde e educação
é comunista, e em que se o sujeito for pobre, afrodescendente,
índio, favelado, e no caso do Brasil, nordestino, está ferrado
e mal pago... Fora povo? Fora pobres! Então os problemas
graves do mundo contemporâneo devem ser os miseráveis...
Mas, estranho, máfias e quadrilhas, carteis, propinas, ladrões
de terno, patente, gravata, farda, toga e túnica, em antros como
FIESP, OAB, STJ, etc. são de impunes e improbos... ricos... Se
os maiores corruptos e ladrões do mundo rico são católicos,
por que então Fora Pobre; se toda constituição de um modo
geral, preconiza que todo poder emana do povoe em seu
nome deve ser exercido? Pois é, na teoria o governo deve ser
assistencialista, sim, mas se for de inclusão social é populista,
se deixar o rico ficar mais rico, explorando a miséria, deixar
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o banco roubar mais, os supermercados sempre terem lucro,
o crime do livre mercado, a mentira da meritocracia ou da
mafiosa lei de oferta e procura, jamais terem prejuízo, é o que
aqui chamamos de capitalhordismo americanalhado.
Pobre? Muito prazer, pegue o último lugar da fila, e seja o
que Deus quiser. Rico, pois não, vossa majestade, sempre as
ordens. A comanda é o cartão de crédito, o dígito na planilha
do lucro-roubo, da herança suspeita, da glosa do imposto
de renda, das riquezas impunes, dos lucros injustos... das
propriedades roubos. A grande vingança do pobre é vencer na
vida, dar um show nos estudos brilhantes, e os ricos cedo ou
tarde, aqui e ali, de uma forma ou de outra, reconhecerão: pois
é, ele é filho de pretos, de faxineira, de mameluca, de favelado,
mas é inteligente, estudou muito, tem as mãos limpas,
pensa por ele mesmo, é politizado, culto, é um “petralha”,
é um perigo... Temos que ter cuidados com ele, a princípio,
respeitá-lo, é bocudo, briguento, teimoso, turrão, sabe seus
direitos, tem conhecimentos do real, dos bastidores... Periga
ver. Conheceu, papudo?
Os miseráveis, ah se soubessem o poder que têm... Mas o
meio, malemal classe baixa quer ser rico, o moreno claro quer
ser loiro, o empregado padrão roubado pelo patrão, ainda
pensa igualzinho ao patrão ladrão. Pior, quando se arvora de
criticozinho de ocasião, como, por exemplo, um antigo amigo
de família meu, que diz que o Lula é ladrão profissional,
repetindo o discurso da mídia abutre (em seu cérebro de
penico), mas o coió trabalhou décadas com um péssimo
e inidôneo patrão que o explorou, o esgotou, o roubou, o
sugou, e o coitado ainda achando que é rico e sabido porque
é branquelo, ainda decorou e repete o disquinho riscado do
mesmo discurso do patrão ladrão. Pelo jeito ele é que é um
burro profissional, sem estudos, sem carteira assinada agora,
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sem profissão definida, sem direitos garantidos, sem diploma.
Típico coxinha Hipoglós... Rogai por nós.
E se acabássemos com os pobres? Essa é a ideia dos ricos,
e dos falsos ricos, dos latifundiários, banqueiros, oligopólios.
Mas pobres reproduzem que nem ratos, dizem eles, que
têm planejamento familiar e de roubismo no clã, no meio e
na política de embuste... Tudo o que se faz aos pobres, é até
cristão. Mas o maior pais católico do mundo, de maiores
injustiças sociais e impunidades, é o mais corrupto do mundo,
uma elite amoral, uma classe média pústula, e ainda os pobres
no cabresto... São Paulo, um nosso interno Paraguai do norte,
o estado-máfia, o mais corrupto do Brasil, é o mais rico do
Brasil, pois é a corrupção e roubismo desde os bandeirantes
bandidos que financiam nosso espúrio modelito neoliberal de
capitalismo terceiro mundista. Os maiores ladrões e corruptos
do Brasil estão em SP; que “rouba” por ano em torno de 200
bilhões do imposto de renda. Venha ser assaltado em SP.
Paulistas adoram corruptos... Vejam o crime organizado
impune 25 anos no poder, no local do crime...E os pobres? Ah
os pobres que vão morar no mato, nas favelas, becos, cortiços
e palafitas... quem mandou ser pobre? Foi Deus quem quis.
E se 99% dos pobres e miseráveis morressem? Não
podemos permitir que o povão tenha nenhuma esperança.
O mundo seria melhor sem pobres, negros, favelados,
miseráveis. Iria sobrar comida, água, oxigênio, ar, espaço
precioso, serviços públicos. Mas quem iria limpar a sujeira dos
ricos e dos branquelos filhotes de esperma da elite insensível?
Pois é, talvez criassem máquinas para amamentar seus
filhotes mal-amados e com neuras que vão buscar consolo de
drogas nas biqueiras marginais das periferias S/A. E as artes
marginais, e a contracultura, e as insurreições, os insurgentes,
os rolezinhos, as revoluções, as quedas das várias bastilhas
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contemporâneas, porque ricos e brancos consomem rocks,
blues, jazz, raps, funks, sambas, pagodes, e mesmo rurais
canções sertanejas de raiz que originariamente vieram de
recantos pobres, caboclos, desses ermos e cafundós, desses
brasis gerais, humildes, assim como os melhores humoristas
do Brasil vieram do oprimido nordeste da seca de e currais
eleitorais, ou como as maiores cabeças pensantes do país são
de origem de ancestrais do norte-nordeste? Já pensou, cara
pálida, do decrépito sul-maravilha com seu separatismo de
birra, de hienas e chacais? Aliás, por cotação de pesquisas
e origens, os maiores e melhores seres humanos do mundo
todo, de todos os tempos, em todos os sentidos, são de origem
pobre, e venceram as explorações, discriminações, sofrendo
muito, tiveram mecenas visionários que sacaram seus
lampejos ou bancaram suas artes que mudaram a história e
os vernizes sociais de camuflagens hipócritas ...
-Se as máquinas substituíssem os pobres... E se as máquinas
e robôs se insurgissem? E cadê os sentimentos se fosse uma
máquina que educasse os filhotes de esperma da burguesia
brucutu? Filhos-máquinas. Pais falsos. Mães de aluguel. Quem
cozinharia para os ricos? Ah aquele virado de feijãozinho-com
couve-manteiga e torresmo da Sinhá Benedita? Ah aquele
leite gordo da Naná Maria que nana e sustém o doentinho
filhote branco do rico pomposo? Quem seria a empregada
doméstica dos ricos. Quem limparia o lixão/aterro do planeta
terra? Máquinas? Quem não sofre não faz arte que preste.
A imaginação não cai do céu certinho para facinhos. Quem
não padeceu, nunca fica genial. A dor cria, fermenta, instiga,
desloca as placas tectônicas do cérebro enrustido, leva aos
céus da arte como libertação. E como seria a música-celly
campelo dos ricos, sem os pobres e os negros sofridos, e
injustiçados, os refugiados e exilados, para cantarem o amor
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e a flor, o amor e a dor, o vazio e a traição, o chifre e a estrada
de tijolos amarelos, o rio que passou em nossas vidas? E os
empregados-escravos? Um mundo rico, sem amor, tudo na
orquestra mecânica do vazio. Um desmundo? Um planeta
movido a poses, falso status quo, por botões, grifes, símbolos,
alavancas, chips e ainda assim uma justiça sórdida, uma
igreja-antro, uma sociedade de vazios e escuridões...
Não iria dar certo. Pobres unidos, jamais serão vencidos. Ou
não? Ah se soubessem a força que têm. Mas não sabem. Cagões
não fazem revoluções. República de Caixa-Pregos, bananas a
parte. Que belo travesseiro é o caos, diria Emil Cioran para a
elite sem consciência e sem remorso de um país arrebentado
por um golpista traíra, usurpador, a defender a casta alta dele e
suas máfias e quadrilhas, os poderosos, os ricos, a elite, a corja
da fascista classe média burra... Críticos só agora? E antes? As
panelas viraram penicos. São criticozinhos de condomínios
fechados, radicais das redes sociais, revoltadozinhos aspones.
Fakes... Com novela, pinga, sexo, futebol, quem é que iria virar
anarquista, revolucionário, ou querer pensar (história, direito,
economia)? Fazem um carnaval do diabo contra o Lula, mas
como patetas se apropriam de benefícios da Era PT, criticam
o socialismo, mas adoram décimo terceiro, férias, fundo de
garantia, direito de greve, indenização, sindicatos...
Por essas e outras, os miseráveis devem continuar
miseráveis, ou serem extintos, porque ricos jamais chegarão a
ser. Só se forem cooptados pelo crime organizado da corrupção
em família, no meio de trabalho, os seus partidinhos de
marionetes de aluguel do governo sádico... Governo?
Fora povo? Fora pobre? Fora cérebro? Fora diplomas? Os
miseráveis, de alguma maneira, de uma forma ou de outra que
seja, que respondam nas ruas, nas urnas, nas redes sociais, nas
passeatas ou nas paralisações. E segurem o rojão. Ou derrubem
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a bastilha da Rede Globo de Televisão. Ou precisaríamos de
uma outra nova Batalha de Itararé, contra a oligarquia de um
torpe e inumano fundamentalismo midiático, contra o amoral
totalitarismo de um “novo estado novo” neoliberal?

45

miolo 2016, que pais é isso abril2021.indd 45

16/04/2021 13:27:45

2016, que país é isso?

Improviso de Pensatas Para Microensaio
sociológico-historial
Nós Sobreviveremos
Será que nunca faremos senão confirmar
A incompetência da América católica
Que sempre precisará de ridículos tiranos?
MPB Podres Poderes – Caetano Veloso

... sim, nós sobreviveremos, irmãos. Nas cavernas, nas
grutas, nas caravelas, nas galés, no nomadismo, nas diásporas,
na fome, no tifo, nós SOBREVIVEREMOS. Não foi fácil, mas nós
sobrevivemos.
... fomos usados nas pirâmides, na muralha da China, nas
guerras de poderosos, entre gladiadores e incréus, nas falsas
lutas ditas cristãs contra os bárbaros que eram todos, de
impérios decadentes, e sobrevivemos.
... nas aterradoras colonizações de exploração, nos remos
das naves, nos exílios forçados, nós sobrevivemos. Assim, por
que um meteoro nos assustaria, se os dinossauros agora são
bípedes, irracionais, e as grandezas deles são ancestrais, estão
no DNA deles?
... trabalhamos como escravos, como abusados servos,
fomos usados como leva de gado, como moedas de troca,
como status de posse e de poder, entre arados, engenhos, mas
nós sobrevivemos.
... nós sobrevivemos, vivemos vergonhosas eras passadas,
avós desterrados, pais escravos, filhos discriminados – dos
filhos deste solo - migrações, imigrações, abusos de poder,
riquezas impunes, riquezas injustas, exploração, pagamos
alto preço em ferro e fogo e sangue, mas nós sobrevivemos...
... fizemos o trabalho sujo dos lacaios do poder, limpamos
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as sujeiras dos poderes todos, os brancos enfezados, fomos
intimidados por uma elite burguesa, mas quando também
derrubaram a Bastilha, lá estávamos nós, entre todos...
... nos usaram sem pudor, em nome de uma elite podre, de
uma igreja-máfia, de estados fascistas, mas aqui e ali sujeitos,
nós sobrevivemos. Ao fascismo, ao nazismo, aos golpes de
estados, às ditaduras vis.
... sobreviveremos agregados nessa mistura de negros e
brancos e índios. Somos isso. Juntos somos fortes. Feridos
venceremos. Fomos misturados, mas isso nos fez fortes no
amor e na dor, a miscigenação, rotulam eles, pretos, cafuzos,
pardos, negros, mulatos, eles rotulam, separam, intimidam,
mas nós sobrevivemos, sendo os excluídos, os descamisados,
os pobres, a maioria absoluta da nação...
... fomos discriminados, ora em raça, ora em condição social,
o desprezo, a injúria, o escárnio, a ironia, a discriminação, e
tachados de negros pobres, ora de formigas, ora de borrabotas, ora de nordestinos, ora de capiaus, ora de operários,
ora de caipiras, ignorantes, ora isso, ora aquilo, mas nós
sobrevivemos...
... sobrevivemos na senzala, e sobrevivemos despejados
delas nos morros, barrocas, grotas, favelas e sertões. Não
nos indenizaram. Mas eles se indenizaram. Depois de
trabalho escravo em minas, lavouras de café, as duras penas
sobrevivemos. Somos duros na queda.
... depois a canalha do golpe militar de 64 para evitar reforma
agrária que toda grande potência fez, como justeza social, e
mataram Jango Goulart que nos queria dar mais do que a CLT
do Vargas nos dera de direitos pétreos, mas nós sobrevivemos
como Joãos Sem Terra num território continental. Uma
ditadura adiou o pagamento da dívida social desde 1500.
... depois veio um janota e boçal sociólogo dito comunista
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e ateu, pseudo salvador da pátria, com um irreal plano real,
e ferrou nossos direitos, em nome de um verniz moderno, de
um tal neoliberalismo que quebrou nações do mundo todo.
Mas ele tinha pose de sabido e era protegido pela corja da
sociedade cloaca, de uma paulistaiada que adora paulistas
corruptos da gema, sem algemas. E nós sobrevivemos pela
periferia S/A, entre guetos, palafitas, cortiços, becos e ruinas
de um desmoronamento sem senso ético-humanitário.
... antes tínhamos gritado diretas já, anistia já, fora gorilas
olivas, e assim de um modo ou de outro fundamos uma
democracia frágil, fomos para a rua, os morros ganharam
o asfalto das avenidas com nome de marechais bandidos,
de empresários bandidos, de bandeirantes bandidos; de
torturadores bandidos, ganhamos força como pretos, pobres,
operários; e sobrevivemos. Do nosso seio nasceu um mito,
uma lenda, um plantador de sonhos, como o próprio Gandhi,
como Mandela, como Luther King, e o elegeram pelo sufrágio
eleitoral da democracia.
... e com ele, Lula, tivemos uma pátria para chamar de nossa,
e o cabeça chata sem estudos, sem pose, sem medo do cheiro
do povo, migrante da seca e provedor da mãe abandonada, nos
deu um país, e por ele choramos, lutamos, protestamos; ele
perdeu várias vezes antes de ganhar, foi xingado, humilhado,
preso, rotulado, acusado, mas nós também fomos, e então o
tornamos nosso irmão, e com ele e por ele sobrevivemos...
... o metalúrgico humanista Lula do Povo escolheu uma
mulher forte que o substitui no poder e que pensou em nós,
e continuou seu processo de inclusão social histórico em 500
anos, não negociou com bandidos historiais que nos ferraram,
com parte alienada do povo dopado pela curriola da imprensa
indo à rua, mais uma mídia suja, os buchas de canhão, e um
usurpador traíra antipovo tomou no grito e num golpe insano
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e amoral a faixa presidencial que não lhe é de direito e nem
lhe pertence. Eles torturam, sequestram, matam, derrubam
aviões, fazem o jogo sujo, mas nós sobreviveremos. Nós não
temos culpas nos cartórios da jornada da democracia...
... mas não estamos derrotados. Não pensem que estamos.
Não se enganem. Nós sobreviveremos. O usurpador que
negocia com bandidos dos cinco poderes, cortou nossos
sagrados direitos, fez uma reforma que só era contra os pobres
não contra os meandros de seus asseclas e agiotas ricos em
bastidores sujos, mas nós sobreviveremos...
... nós sobreviveremos a esse ditador interino e seus asseclas
combinados, suspeitos, sob investigação, ferindo estados de
direito, com tal justiça podre, a mídia capanga, os pelegos de
aluguel de antros sindicais espúrios, mas nós sobreviveremos
a isso também.
... somos a maioria absoluta da população. Nós sobreviremos.
Se suportamos navios negreiros, capitães do mato, uma
justiça torpe, tendenciosa e parcial, uma sociedade abutre,
insensível, podemos suportar também um nefasto presidente
marionete de enfeite, um zumbirionete tampão.
... sim, nó sobreviveremos. Temos coragem limpa. Temos as
mãos limpas do sangue desses justos, desses sacrificados e
alijados do sonho. Tomaremos pulso. O povo de novo tomará
a direção da barca Brasil. Brasil, a batalha é nossa, o povo é a
razão. Resistir é preciso, viver não é preciso.
...sim, eles querem um Brasil rico só para eles, uma rastejante
nação amorfa de máfias e quadrilhas impunes desde 1500,
mas nós sobreviveremos à essa rasteira institucional, e nos
faremos presentes, pelos campos, vilas e cidades, mais escolas
e quintais, e também nas fábricas, nas universidades, nós
sobreviveremos...
... perdoem a nossa cara feia e triste e amargurada, perdoem
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os nossos calos em carne viva nas mãos de trabalhadores
honestos que somos, batalhadores, perdoem nossos olhos
vermelhos de chorar circunstanciais derrotas de percurso
e luta, perdoem nossa bandeira murcha cheirando gás
lacrimogênio, sangue seco e lágrimas, mas com nosso
coração alquebrado, com nossas trôpegas pernas cansadas,
ainda assim seguiremos lutando nas trincheiras paisanas por
ética e legalidade ainda que tardia, com nossa metralhadora
dialética cheia de lágrimas clamaremos por um humanismo
de resultados, com inclusão social, sim, faremos esse mal
à eles todos; faremos essa mal à consciência deles todos.
Faremos esse desafio como marca de desafio aos embustes
palaciais deles todos, sim irmãos, a luta continua, perdoem,
mas,
... nós Sobreviveremos!
31.03.2017
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DESOBEDIÊNCIA CIVIL JÁ!
A Ordem é DESOBEDECER a Escória Que Fede
“Brasília virou uma cloaca”
Jurista Claudio Lembo

Se um usurpador interino, de uma espécie de novo estado
novo, não respeita as cláusulas pétreas da carta magna, porque
nosotros, o povo, temos que seguir as regras, principalmente
as regras desse ditador impune feito um filé de picareta?
Se esse vice traíra que está indevidamente com a faixa
presidencial no peito de jeca, tem ministros investigados pela
PF, condenados e envoltos em máfias e quadrilhas, e ainda
assim tem a proteção da justiça amoral e da mídia abutre,
por que temos que seguir essa ordem unida de corrupção e
impunidade?
Se o tal do STF tem de ministro um elemento corrupto e
envolto no crime organizado de SP, o estado máfia, e foi
advogado do PCC, e agora vai juntar-se aos corvos de toga
de uma justiça capenga, por que temos que seguir aos
padrões sórdidos dele, batendo continência para o arbítrio, e,
acreditarmos em falidos três poderes, mais o quarto, a mídia
suja, e o quinto poder, a violência?
Desobediência civil já.
Nada nos bolsos e nas mãos... alegria alegria, lembram-se? –
sem lenço e sem documento... Mas não um asnoia Black Bloc,
claro, mas um cidadão que sabe que os poderes estão podres,
e quem faz pose todo pimpão de presidente é zumbirionete
de enfeite, e os que são subalternos dele compõem as máfias
e quadrilhas desse atual estado de coisas do Brasil S/A, uma
republiqueta de bananas, de canalhas neoliberais.
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Não à ordem unida. Não à classe dominante. Não ao jugo
de um pária no poder. Se nos pedirem documentos, daremos
nosso olhar de indignação, nossos globos oculares cheios
de sangue paisano, civil, dizendo não ao não, dizendo Fora
Temer, dizendo Volta Lula, dizendo... de nosso escárnio às
autoridades desconstituídas de zelo ético e moral.
Desobediência civil já!
Polícia para quem precisa de polícia, diz o refrão do
rock. Uma polícia incompetente, corrupta, violenta e senil,
malformada, mal informada e mal preparada, cheia de
capitães do mato, jagunços de farda obedecendo cegamente
a leis fascistas, e os poderes municipais, estaduais e federais
cortando direitos do povão... Fora povo? Não, fora governo.
Somos todos anarquistas agora. Desobediência Civil Já. Volta
Lampião!
O Estado de Direito falido. Bacharéis contando com falhas de
improbidades nos rituais de sórdidos bastidores labirínticos
dos palácios fúnebres de uma justiça falida moralmente. Mãos
ao alto? Carregaremos algemas aos montes. Para algemarmos
cada um que nos peça identidades, documentos, satisfação.
Polícia gerida por milícias. Juizecos liberando bandidos de
alto escalão e colarinho branco, doutores vazando doutores.
Cadeia só para pobres? Cadeia só para Pretos, Pobres,
Prostitutas, Professores, Petistas? E os outros? Justiça que
não é para todos, ou ampla, total e irrestrita, não é justiça que
valha. Se temos bandidos soltos, é porque temos bandidos na
polícia, na justiça, na sociedade impune. E bandidos de toga.
Desobediência civil já.
A ordem é DESOBEDECER...
Nessa territorial pangeia do arbítrio que se restou o Brasil
dos picaretas, nesse Carnaval a palo seco, vamos vestir as
nossas fantasias de uma revolta, uma insurreição contundente,
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evolutiva, e derrubar a Bastilha da Globo, o Castelo de Cartas
do STF, o Penico do Congresso, e o Vaso Sanitário do Palácio
do Desgoverno Federal.
Se nós sofremos, que eles sofram. Se nós pagamos, que eles
paguem. Se cortaram nossos direitos, que os coloquemos em
jaulas. Por que temos que sofrer, e eles impunes e garbosos
arrotando velhacarias como se fossem donos da verdade,
e nós, cobaias do arbítrio? Se eles são lacaios da máfia da
propina, que paguem por isso. Desobediência Civil já!
Pelos campos e cidades, pelas ruas e palácios, por uma
greve geral já, alô CUT, não podemos aceitar o que está
acontecendo, nem deixar que uma emissora de televisão que
deve milhões aos cofres públicos dite as normas, as regras,
com sua programação medíocre, de jornalismo de bactérias
do lixo fascista. Fora povo? Não. Desobediência Civil.
O povo unido, jamais poderá ser vencido. Fé no exercício de
cidadania. Daremos uma banana ao governo usurpador.
E sairemos às ruas. E carregaremos bandeiras que tenham
a nossa cara, o nosso sangue, a nossa dor, suor e lágrimas.
Temos um governo Padrão Fifa, com tentáculos em todas as
áreas do crime organizado, e não podemos compactuar com
isso.
Que mané presidente é esse, um Presidente ilegítimo, 43
vezes delatado? Um santo de pau oco, para a mídia-abutre
conivente e capanga.
A Lei? Ora, a Lei. A tal Lava a Jato, jacta-se de ser o que
não é, e só lava o que interessa, para eliminar adversários
da legalidade; para os amigos do alheio, a Lava a Jato é um
jato só de pagar impressões digitais dos componentes do
desgoverno... Governo? Desobediência civil já.
Vamos pro pau!
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“Quando secar o rio da minha infância
Secará toda dor.
Quando os regatos límpidos de meu ser secarem
Minh’alma perderá sua força.
Buscarei, então, pastagens distantes lá onde o ódio não tem teto para repousar.
Ali erguerei uma tenda junto aos bosques.
Todas as tardes me deitarei na relva e nos dias silenciosos
Farei minha oração.
Meu eterno canto de amor:
expressão pura da minha mais profunda angústia.
Nos dias primaveris, colherei flores
para meu jardim da saudade.
Assim, externarei a lembrança de um passado sombrio”.
Frei Tito de Alencar
Texto da Série: “O Brasil Que Despe o Brasil

OS POBRES
Para Luís Inácio Lula da Silva
Estamos em todos os becos, vielas, cortiços, palafitas
Como estamos em torres, naves, subterrâneos, trilhas
Ou em bancos, tribunais, igrejas, palácios, aeroportos
Como estávamos desde muito antes de antigamente em
pirâmides
E ainda um dia certamente estaremos nas salinas radioativas
de Marte
Somos sempre a maioria absoluta
No teatro de operações ocupamos imenso espaço referencial,
somos
OS POBRES !
Somos a chamada grande massa populacional
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Negros, quase brancos, mestiços, mamelucos, brasilíndios,
afrogente
E sonhamos, construímos, somamos, geramos
Em campos, cidades, favelas, exércitos, núcleos sociais
Somos a humanagente
Somos OS POBRES !

Já não somos tão gado marcado
Ultrapassamos as barreiras do redil inumano
Fugimos do curral das vis aparências hostis
No Brasil, agora, pobres viajam, têm carro, celular, casa;
passeiam de avião...
Assustam os insensíveis que têm desconhecimento histórico
de riquezas injustas
Somos a maioria absoluta da população
Brasileirinhos e brasileiríssimos
Estivemos por centena de anos no bico do corvo como o joio
social
Mas sobrevivemos
Nós somos OS POBRES !
Podemos fazer faculdades, erguer nossa casa, usufruir
tecnologias
Não precisamos mais vender as nossas férias para não passar
fome
Não precisamos mais verter o nosso sangue para ter o que
comer
Nem mendigar um prato de comida, um pedaço de pão
Nossos filhos, nossos amores; perante a história - que é
remorso
Sabem que tudo foi revisitado – com um operário padrão
Que se construiu presidente e elegeu como Seres Humanos,
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cidadãos
OS POBRES!

Estamos na escala da inclusão social
Milhões saíram da amargura da miséria absoluta
Temos três refeições por dia
Finalmente alguém pensou em nós - os excluídos, os
descamisados, os Sem Teto, Sem Terra, Sem Amor pátrio
Temos muito amor para dar
E não vamos dar a nossa cota de dor aos que nos vitimaram,
nos marcaram: eles não suportariam...
Nem daremos nossa taxa de trevas no historial de nosso
sangue lavrado
Somos o Brasil também agora
A cara, a cor, a coragem, a música, o futebol, o significante e o
significado; o sujeito do próprio processo:
SOMOS O POVO !
Um homem público que veio do povo para o povo
Finalmente, depois de mais de 500 anos
Nos proveu, nos pensou, reparou em nós e nos estendeu a
mão pública
Abriu as portas do palácio para o povo
Para os órfãos das ruas de amargura
Que país era esse, que era só rico para os ricos
E não era rico também para o restante carente da população
sempre expropriada?
Agora é um país de todos para todos
O POVO
Do qual todo poder emana e em seu nome deve ser exercido.
Sobrevivemos. As mãos lanhadas. Os olhos tristes. A fome, a
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fome!
Sobrevivemos, Pátria Mãe
Comemos o pão que o diabo amassou.
Índios mortos: milhões
Negros escravos e mortos: milhões
Operários como ovelhas tosquiadas pela máquina insana do
lucro a qualquer preço, a qualquer custo
Sobrevivemos para contar a história e somos também agora
sujeitos da história
A nossa presença foi reconhecida
Somos os POBRES
Somos o POVO !
O Brasil já não está mais deitado em berço esplêndido
Nós nos levantamos, coragem irmãos, coragem
Subimos nos ombros de um gigante metalúrgico para enxergar
mais longe
Cá estamos, irmãos, cá estamos em lágrimas
E finalmente reconhecidos na identidade sagracial de uma
nação emergente
Em terra que emana leite, pão e mel

Ainda há muito o que fazer, conquistar, buscar democracia
social
Tardou a justiça que finalmente começou e viça
O metalúrgico operário aleijado pela máquina nos resgatou
Governou para todos
Governou para o povo
Somos pobres mais temos deveres – e direitos.
A esperança venceu o medo, a mentira, a hipocrisia, a opressão
social histórica
A pátria amada ouve o brado retumbante
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O povo tomou a direção da barca
Os pobres em ascensão social
Somos a maioria e somos reconhecidos, temos alma e coração
Os braços fortes, a braveza como voto de luz
Não somos mais peças de reposição para riquezas injustas,
lucros impunes, propriedades roubos (como em Samparaguai
do neoliberalismo-câncer, do neoescravismo da terceirização
e das privatizações-roubos)
Sofridos mas vitoriosos, deixaremos um país melhor para os
nossos descendentes
A Nação Brasil agora tem um Povo para chamar de seu
Salve Limpo Pendão da Esperança – Salve limpo perdão da
esperança...
Pátria Amada
BRASIL!
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O Medo do Lula Criou Monstros: Vão matar o
Lula?
“Se prenderem o Lula, ele vira herói. Se o matarem, Lula vira mártir. Se
deixarem o Lula solto, vira presidente de novo, porque Mito e Lenda o Lula
já é no mundo inteiro. E não têm candidato de nível a sua altura. O melhor
Presidente do Brasil de todos os tempos. O medo do Lula criou monstros, e
a mídia abutre o demoniza porque ele não negocia com bandidos”

Daqui há uns 50 ou cem anos, quando forem pesquisar
a história do Brasil, se consultarem a imprensa vendida e
chamada no baixo clero do varejo de mídia abutre, vão ver
que o melhor presidente do Brasil foi um homem tachado de
corrupto e ladrão; o Lula, atacado e perseguido pela imprensa
e pela justiça amoral durante trinta anos. Ponto.
Se forem pesquisar a economia, a política mesmo, a
inclusão social, os números vitais dirão que foi a melhor época
do Brasil desde Getúlio Vargas, e que o melhor presidente do
Brasil foi o Lula, reconhecido no mundo inteiro, no chamado
primeiro mundo, pois entre outras grandezas e conquistas
sociais datadas tirou o Brasil do mapa da miséria, de décima
segunda economia do mundo a sexta economia. Ponto.
Desde 1500 da colonização de exploração, passando
pela libertação dos escravos, depois pelo golpe militar de
64, depois pelo falso sociólogo FHC que o Brasil não tinha
inclusão social de milhões, que nem nobres, nem marechais,
nem acadêmicos da USP conseguiram, o que um nordestino
tido como semianalfabeto e migrante da seca conseguiu, e
isso a elite amoral, insensível corrupta não engole. Ponto.
Partindo dessa premissa, a mídia sempre jogando para
a massa ignara e atacando o Lula, julgando-o, culpando-o,
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fazendo jogo midiático parvo para uma justiça de ratos de
toga e marajás petulantes prenderem o Lula, humilharem o
Lula, jogarem o Lula na cadeia e jogarem a opinião pública
contra ele, porque eles não têm candidato que preste e a altura
do Lula para concorrerem com ele. Vão matar o Lula? Vão
derrubar também o avião do Lula? Vão provocar um acidente
de trânsito, um atentado, uma morte por envenenamento
paulatino, para dizerem que o Lula se matou sozinho, morreu
de beber pinga, etc. e tal? E se não fosse o norte-nordeste
(“que não sabe votar...”) o chamado sul-maravilha teria eleito
um traficante como Presidente. Ponto.
Não conheço ninguém que preste cem por cento, ou que
seja honesto cem por cento, e que fale mal do Lula. Pois é,
caras pálidas “fazem faculdades” (as aspas são propositais),
vendo televisão rastaquara e querem discutir política. Não
chegam ao pé do Lula, mas atacam-no, parecendo que são
politizados. E os direitos humanos do Lula? E são analfas,
reaças, ignorantes políticos, mal formados e mal informados,
que quando querem posar de criticozinhos de ocasião, tipo
Geração Hipoglós alienada, seguindo o open doping da mídia
abutre, alegam, coiós de tudo, que os políticos são todos iguais,
ou que nenhum político presta. Já pensou? Pensar pode, deve.
Ponto.
O medo do Lula criou monstros. Como o medo do
comunismo criou acéfalos. O Brasil não tem competência
para ser comunista. Como o medo da Dilma criou amebas
coxinhas-daslu. Em Portugal diz-se: Queremos um Lula aqui.
Barack Obama disse que ele é o Cara. Em Washington D.C. tem
uma estátua de grandes líderes mundiais, e lá está a do Lula.
Líder ao nível de Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Luther
King, Mário Soares, só para citar alguns reconhecidos líderes
mundiais que governaram para o povão também. Ponto.
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E qual é a do juizeco de apostila, da chamada República
fascista de Curitiba? Perto do Lula ele não é nada e
nem ninguém. Mas é neofascista posudo (presunção de
impunidade?), e não é só porque não passou no exame da
OAB, é de meio e clã. Freud explica? Nessa linha, tentar
destruir o que você não é, não pode ser, não pode ter. Curto
e grosso, por esse juizeco que nunca passou em exames da
OAB, o Lula já está definitivamente condenado e morto. Agora
só falta arrumar um crime fictício, nem que seja inventado,
uma premiada delação parcial, tendenciosa e amoral, de
pedalinho, triplex, casa na lua, boi voador, amante argentina,
coisa assim. Quando é que vão exonerar esse arrogante
juizinho de primeira estância, pais e esposa ligados a impunes
corruptos do PSDB do Paraná falido, e que posa em fotos todo
ridente com corruptos costumeiros, historiais, impunes, que
já foi interpelado e questionado por corte internacional de
direito, amigo do Aécio Neves, aquele do avião com drogas
em aeroporto construído com dinheiro público? Por essas e
outras, pensa-se: justiça tendenciosa e parcial não é justiça.
Pior, se temos bandidos impunes na política, é porque também
temos bandidos na justiça desde 1500. Ponto.
Vão matar o Lula. Já mataram por tabela e por assim dizer,
sua esposa Marisa Leticia. Ficou por isso mesmo. Derrubaram
o avião do Eduardo Campos, do Desembargador Teori, mas
temem derrubar o Lula, matarem-no, e começarem uma
guerra civil a partir de uma comoção nacional, igual à época
da morte do Vargas. Temer com 70% de desaprovação
por ser ridículo, e mais de 60% do Brasil a favor do Lula, e
questionando essa perseguição de toga, terno, gravata e farda,
com a própria PF sendo politizada para favorecer o fim de
direitos trabalhistas, de garantias constitucionais, e alguns
juízes aparecidos e petulantes se achando, marajás de toga,
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mas, se passarem por um crivo historial de vida pregressa em
peneira de transparência não chegam ao pé do Lula. Ponto.
Comentei com uma amiga que tenho medo do Lula se
matar, ou voltar o câncer, porque o câncer historial de uma
justiça incompetente, corrupta, violenta e senil já se arvora,
e uma mídia no mesmo diapasão já julgou o Lula, mesmo que
os grandes meios de comunicação devam bilhões ao fisco, de
terem concessões públicas, mas pensavam que iriam eleger
o Aécio Neves que anistiaria a todos, e assim propagam
diuturnamente mentiras não provadas, fakes e ilações contra
o Lula, e é essa mesma imprensa que financiou o funesto golpe
de 64 que fecundou ovos de serpentes do fascismo que ainda
resta numa sociedade podre, ornada de ditadores impunes.
Ponto.
Lula já foi tachado de tudo quanto se pode imaginar, de
calúnias e difamações, de inverdades a notícias fakes, e o mito,
a lenda, o homem, parece fermento. Quanto mais batem, mais
cresce nas pesquisas. O povo já foi bobo de acreditar na justiça,
na imprensa, no PSDB, no PMDB, mas é tanto ódio contra o
Lula, e o PT, com os outros verdadeiros ladrões, corruptos e
propineiros posando de santos, com os outros corruptos e
ladrões de máfias e quadrilhas protegidos pelo Janot, pelo
Moro, pela decadente justiça tendenciosa e parcial, pelo STF,
que está ficando óbvio demais. O leitor não é tão bobo assim...
Ponto.
Não se assustem, portanto – e isso não é uma profecia, mas
uma dica de raciocínio lógico-sequencial dentro do nosso
processo histórico até - se o Luiz Ignácio Lula da Silva, o melhor
presidente que a república brasileira já teve, um bendito dia
para a República Fascista de Curitiba de forma arbitrária for
conduzido coercitivamente para averiguação enganatória,
ficar detido sem nada que o condene que tenha transitado
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em julgado conforme preconiza a constituição, e um dia lá
apareça “suicidado”; morto, colapso, sequela, depressão. E
tudo de novo ficar por isso mesmo, como a morte de JK, de
Jango, de Juscelino, de Eduardo Campos, de Teori. Ponto.
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Tinha Um Golpe No Meio do Caminho da
Democracia de Inclusão Social
“Já não tenho nada mais para te oferecer, Brasil.
Nem mais sangue, suor, lagrima, poesia.
Apenas a minha dor de cidadão ferido,
exilado na minha derrota de cidadania.”

Tinha um golpe no meio do caminho
No meio do caminho tinha um golpe
E era eu de mim mesmo sozinho
E era o fascismo no cio a galope
E era um paisano o golpista de linho
- O neoliberalismo – furor enorme
Enquanto a pátria distraída dorme
Apareceu ao estertor, facinho...

Tinha um golpe; e era de ladrões
Um paulista, um carioca, um mineirinho
Corruptos impunes, todos uns bufões
Era o golpe no meio do caminho
E a mídia-abutre e os seus bordões
Botando os incautos; bem pianinho
E o escárnio do golpe foi bem facinho
Guerreira derrubada por vilões...
Era um golpe no caminho. E tinha
Uma justiça de vis urubus
E os acusadores podres, todos nus
Pátria amada? – Nada – Patriazinha
E fiquei eu poeta pelo caminho
E passaram os zumbis a galope
Eu aqui chorando o poeminho
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E A CANALHA COMEMORANDO O GOLPE!

Poema originariamente publicado e um dos mais lidos no site do
Pravda da Rússia: http://port.pravda.ru/news/sociedade/1405-2016/40958-poesia_social-0/
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PARTE DOIS
VACILAGENS

(Catequeses Misturebas)

Para Marilena Chauí
“Nunca fomos catequizados.
Fizemos foi Carnaval ”
Oswald de Andrade

“Não fomos catequizados...
-Fizemos foi Carnaval”; um fuzuê
Um forfé – e, amalgamados
O europeu o índio e o negro
Que tudo acabou mistureba bundalelê

Que “catequizados” que nada
(Nem éramos ainda pátria amada)
E somamos então o crucifixado
Ao tupi-guarani ninhal pelo nosso lado
Depois da mestiçagem, do tropé
Nem cruz, nem conversão ou fé
Dos mitos trazidos da África mãe
Juntaram a Aparecida do Candomblé
Não fomos catequizados: qual o quê
(Quem essa historicidade não vê?)
Macumba, capoeira – a escravatura
E mais o silvícola de alma muito pura
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Foi um mosaico, uma soma; aquarela
De terra em que se plantando tudo dá
Da galinha lusonauta ao mandorová
Foi uma patacoada de encher o pacová

Mas que bendito cristianismo que nada
(A exploração era a triste cruzada)
Foi um Carnaval só, a tal religião
Cana, ouro em pó, vacilagens (na inquisição...)

O jeitinho brasileirinho era um só
Do samba matreiro ao quiproquó
De José de Anchieta à Marilena Chauí
Tudo um antropológico e antropofágico rififi...siriri...bem-te
-ri...
Casagrande, Senzala, cabocla babel
Mais a igreja exploradora; um bordel
A conversão foi cênica, só no papel
Do nativo ao bandeirante-bandido, vil infiel

Não irmãos meus, não fomos catequizados
Entre arados – e rudes assim, amalgamados
Fizeram um baita carnaval tropical só
Ai pátria amada assim usurpada de dar dó!
Do pindorama às gerais, lusamérica, cafundó
E sambalelê: derramas entre ouro em pó
(“Comunga escravo, comunga que é “mió”)
Jeitinho brasileiríssimo; do nativo matuto coió
De sangrenta colonização, dessa quanta misturança vil
Sangrias e chorumes pariram esse nosso “Luso Brasil!”
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“

O Socialismo para mim é uma dor aguda
e constante de consciência que nos
impulsiona a corrigir variedades sucessivas
de injustiças(...). Mas não acredito mais na
possibilidade de uma “sociedade perfeita”
(...) Acredito numa “boa sociedade” definida
como a Sociedade que se recrimina sem
cessar por não ser suficientemente boa e
não estar fazendo o suficiente para se tornar
melhor..

”

Zygmunt Bauman

Sociólogo Contemporâneo
Ética Pós-Moderna/The Individualized Society)
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JULGUEMOS O JUÍZO
“Eu já havia reparado, em pessoas,
que a afetação de sentimentos louváveis
não é a única desculpa, mas que são malvados,
sendo que um pretexto mais novo é a exibição destes, de forma
que ao menos não pareça ocultá-los.” Proust,
Marcel Proust. Le Temps retrouvé.

Julguemos o Juiz, Julguemos! Juízo ao juízo.
Se a suposta autoridade constituída de forma leviana e
imprudente, julgar inocentes, condenando-os
Denunciemos o juiz sem ética e sem o devido e transparente
critério e juízo de valor
(Juiz marajá, que, condenado se aposenta
compulsoriamente com alto soldo
Que espécie de ladrão da própria toga o é?)
Julguemos os juízes. E os acusemos:
Eu vos acuso de:

( ) Julgar por querer aparecer no palco aloprado da
historial mídia insana
( ) Julgar por julgar, não por caráter imperioso ou dever
de ofício e conhecimento de ofício
( ) Julgar todo prepotente pensando que é o que não é,
pensando que pensa

( ) Julgar como um carrasco de ego inflado, querendo
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aparecer mais do que a justiça propriamente dita
( ) Todas as alternativas estão corretas.

Julguemos o Juiz. Que a sua cadeia seja a sua consciência,
o seu remorso (“Toda história é remorso” diria o Poeta
Drummond)
Pois a própria pele é a cela epidérmica do juiz injusto
Não, não se enforca mais ladrões de cavalos, nem se corta
mais cabeças de nobres, poderosos e infiéis de propósitos
Assim como, na democracia republicana, nem sentenças
alopradas de vaidosos deixam de gritar em detrimento de
uma elite de tribunais de ‘eles por eles’
Então, camaradas e irmãos sonhadores, julguemos, condenemos o juiz-fuinha, o juiz-blefe, o juiz-cloaca
O juiz-babaquara, o juiz tendencioso e parcial, o juiz
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inumano e amoral
Condenemos o juiz lerdo - da justiça que tarda e falha (com
seus suspeitos labirintos burocráticos a peso de ouro)
Condenemos o juiz-hiena, o juiz-circo, o juiz-fuinha
O juiz bufão que bate na esposa e fica tudo por isso mesmo
- Que justiça é essa?
O juiz que liberta empresários bandidos do crime
organizado - Que justiça é essa?
O juiz que vai à formatura de chefes de quadrilhas
devidamente aparentado de juiz (com presunção de
impunidade e de imunidade entre os podres poderes)
O juiz que liberta latifundiários assassinos de freiras - Que
justiça é essa?
O juiz que liberta banqueiro ladrão a preço de banana - Que
justiça é essa?
E que, quando cansado de lustrar o ego para aparecer em
hora imprópria que na verdade deveria ser de foro intimo
Estressado por luzes de falsas ribaltas démodés, vai à
Europa se curar da mesmice...
(Todo poder emana da verdade e em seu nome deve ser
exercido)
Fora juiz-burguês, juiz níquel-náusea, juiz luxo-fusco, juiz
palco, juiz banker, juiz spot-light, juiz fantoche
Juiz que corta cebola e é a cebola quem chora
Juiz que ignora a verdade que o enobreceria ou daria
claridade ao direito e à justiça, sem tacão ou chicote
(No Supremo Tribunal do Inferno
Poucos são chamados e poucos escolhidos)
-Não julgueis para não serdes julgados, está escrito Condenemos o juiz que não olha com prisma de juiz, mas
açodado com foco de pelotão de fuzilamento
(Ah a letra fria da Lei; a letra morta da lei - a Lei? Ora, a
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Lei...)
-Para os inimigos, a Lei, para os amigos, a prescrição, o
suspeito entendimento rigor-formol, a formação de quadrilha
para defesa dos mesmos...
Critiquemos o juiz que, todo pimpão cerceia o direito da
defesa com cara de tacho de Casagrande
Critiquemos o juiz banana que quer aparecer mais do que a
justiça (que nem sempre há para ricos e poderosos)
-Ah as riquezas impunes
-Ah os lucros injustos
-Ah as propriedades roubos
(Ah as privatizações-roubos impunes de Samparaguai,
Tucanistão, o Estado Máfia)
Ah o cínico estado mínimo do neoliberalismo câncer da
história
Ah o juiz que se enrola no tapete das etiquetas e varre a
verdade para debaixo do palácio (entre estátuas e cofres) das
aparências
Que justiça é essa?
Que juiz é esse? - Mais: que direito é esse?
Eu vos acuso, justiça injusta, senil, decrépita, tendenciosa
e parcial
Eu voz condeno juiz turrão de colarinho branco engomado
Eu vos acuso juiz de pequena causa aloprado em defesa de
si mesmo, de sua pose tacanha e medonha
E vos condeno. Juízo ao juízo.
As algemas são do tempo - o tempo é o melhor juiz
A sentença final cedo ou tarde virá
E aqueles que atirarão torrões de terra em vossa tumba
de mumificado para agradar a incautos, malformados e mal
informados
Serão as mesmas mãos sujas de vosso meio, de vossa elite,
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de vosso estilo, de vosso clã; e então gritaremos em alto e
bom tom, soltando o verbo, levantando bandeiras, soltando
foguetes:
-A morte faz justiça para todos. A morte virá cobrar com
choro e ranger de dentes...
Ai de ti Justiça amoral e inumana...
E das celas soarão os gritos. E dos campos santos revirarão
cadáveres de miseráveis entregues à própria sorte, ao deusdará
E sobre a vossa sepultura os vermes não ocorrerão, pois
não saberão quem é quem
E apodrecerá o pó de vossa tumba toda pomposa de cara
cruz inútil
Semeada de engano, de mentira, de enganação, de
presunção e de tanta prepotência
Quando ainda agora posas de falso moralista, de falso dono
da verdade
Com sentenças tendenciosas e parciais; preservando o
outro lado - os amigos do alheio e seus antros de escorpiões
com bezerros de ouro do lucro fácil, das máfias de jecas
E fazes pose para a mídia amoral de uma elite amoral
Nós vos acusamos; nosotros vos condenamos
Até que essa mesma morte que ao final a todos julga, repare
o vosso erro, o vosso martelo ignóbil e vil
E sejas apenas uma página virada no tribunal da ética
E envergonhando toda uma categoria, todo um clã;
representado uma infame sociedade hipócrita (no pântano
da condição humana)
Serás finalmente então um pote de vísceras dela; um refil
de vaidades doentias...
Mas nós, nós os simples, os comuns, os paisanos, ainda em
júbilo cantaremos vitória sobre os vossos ossos,
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em nome dos oprimidos,
dos injustiçados,
dos inocentes,
dos condenados em vão
Porque bovinamente vos tornaste lacaio da injustiça e do
logro social que alimenta o ferrão tacanho da elite sórdida
Fundada numa ditadura, num regime de exceção, num
capitalhordismo de agiotas
E do qual fostes um bastardo refém, foste freguês, foste
mero rufião.
Foste um marionete!
Poema Social publicado inicialmente na revista
eletrônica Zunai, de Claudio Daniel, no link
http://zunai.com.br/post/69386112757/especial
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“...Nós não vamos pagar nada(...)
Viva a sociedade alternativa (...)
Prefiro ser essa metamorfose ambulante(...)
Do que ter aquela ve-lha opinião formada sobre tudo”.
Raul Seixas
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Poema do Trabalho Escravo Brasileiro
1
Índio não qué trabaiá
Mas que nativo vagabundo!
A gente obriga ele caçá
E plantá
Ele foge pra mata, garra o mundo
2
Escravo não qué trabaiá
Fica com banzo feito carcará
A gente manda ele cuidá
Do cafezá
Ele foge e a gente tem que caçá

3
Imigrante não qué se escravizá
Só sabe sê anarquista
A gente obriga ele a trabaiá
Não sê turista
Em terra que se plantando tudo dá

Operário pra exploração há
Mas faz greve – qué direito de gente
Se não for escravo como antigamente
De repente
Ainda vão querê elegê presidente!

(Poema originariamente publicado
no livro Porta-Lapsos, Poemas, Editora All-Print, SP)
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INIMIGO DO REI
Sempre fui inimigo do rei
Do imperador, do brutamontes Marechal Mortalha cheirando
a naftalina e vaselina e arrotando gambás

Sofri muito com isso
Fui perseguido, ganhei ficha suja nos porões dos podres
poderes
Perdi bolsa de estudos, perdi emprego
Quase perdi a vida
Mas nunca deixei de ser um rebelde com causa
Inimigo do poder...

Inimigo do rei e da pompa generalizada (mais corrupção e
impunidade de meio e corporativismo alienante)
Do falso status de sitio
Da cruz de ouro, da regra formol, dos antros palaciais
Inimigo do rei mas não um joão bobo ou um bobo da corte
Os poderosos sempre me temeram; como um mambembe
borboleto rugindo para um hipopótamo com pose e grife
Inimigo do rei com minha metralhadora dialética cheia
de lágrimas e conhecimentos historiais de insanidades,
impunidades e hipocrisias de terno, gravata, toga, túnica e
farda
Pangarés posudos com anéis, diplomas, cruzes bárbaras e uma
repugnância geral pela ordem unida, a ordem estabelecida,
uma ordem falsa cagando godê
Em currais, redis e antros de escorpiões federais com jecas de
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patentes podres...
Inimigo do rei - e do lado certo da barricada
Onde todos resistimos; os sensíveis, os sonhadores
Os fracos e oprimidos, os miseráveis os excluídos sociais
Contra os parasitas do poder
E suas insanidades, podridões e ignorantes do povo e dos
direitos do povo
Um trovador pós-moderno lavrando a voz do povo, as atas do
povo, e a periferia sociedade anônima
Pois o medo da inclusão social criou monstros, e juntou
amebas todos num mesmo penico neoliberal

Sempre fui um inimigo dos poderosos podres do poder...
Sempre tive meu olhar para os humildes e suas choupanas,
suas lavouras, suas feridas, suas cicatrizes
Porque também fui engraxate, boia-fria, vendedor de sorvete
de groselha preta e garçom
Mas estudei e lutando muito, lendo e escrevendo muito,
pesquisando, fazendo um currículo de sentidor e pensador
Venci com as mãos limpas e sei de que lado estou
Não sendo por exemplo igual a um taxista que se prostituiu
para vencer na vida e mesmo assim continua pensando com
um taxista
Cuspindo no prato que comeu e arrotando presunções de
conhecimento que não tem
Um verdadeiro analfabeto político que vai continuar os podres
que pensa que contesta mas é parte da manada com ócio de
manobra
Achando que é o que não é, pensando que pensa
Servindo aos interesses do lado errado do povo, mesmo sendo
de origem pobre e traindo seu povo, sem saber direito o que
foi, o que é, o que se tornou...
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Feito um ignorante da pior espécie, um ignorante político...
Minha terra, minha mãe, meu povo
Quando eu nasci, já tinha uma mulher me esperando para
cuidar de mim
Minha terra-mãe, minha pátria mãe; sou um filho do povo
Fui perseguido por ser do contra, ser inimigo do rei, da canalha
de 64 et caterva com suas sequelas sociais
Porque ser a favor é fácil, qualquer um zé mané consegue
Basta estar dentro do penico à que o sistema contaminou e
dopou
E continuar batendo palmas pro regime de arbítrio, pro
modus operandi do regime de exceção
Porque ser de origem pobre, vencer com as mãos limpas, e ter
consciência historial para estar sempre do lado certo, do lado
do povo
Não é para qualquer um, mas para os que ainda sonha, depois
do chamado fim das utopias
Um humanismo de resultados. Contra o neoescravismo da
terceirização inumana e do cínico estado mínimo neoliberal
Inimigo do rei eu sigo
Plantando meus sonhos nos canteiros da vida
Amando ao próximo como se à mim mesmo
Apontado meus poemas para os ordinários do poder, os
sanguessugas da hipócrita sociedade pântano
Como por exemplo
De um São Paulo que é Sampa, que é Samparaguai, que é o
Estado Máfia
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O MEDO DO LULA E A VERGONHA DE FHC
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Brasileiro tem memória curta. Isso é fato.
Foi o que pensei exatamente, logo após dar uma zapeada na
tv burralda desse país de muitos quilombos e muitos palmares,
e rever, num dos últimos reprises do Roda Viva da TV Cultura
de Sampa, em decadência e quase falida, a entrevista com
um dos líderes do PT no cenário político nacional. Nem tanto
pelo político, nem tanta pela falta de opção televisiva em si,
mas o que de novo me chamou a atenção foi a pasmaceira dos
ilustres “entrevistadores de plantão”, óbvios e ululantes em
perguntas de jecas, suspeitos selecionados de ocasião para
ataques levianos e infames contra o Governo Lula.
Todos coiós, órfãos capengas e viúvas cegas do FHNistão,
o Pai da Fome (o “sucesso” do inumano, amoral e irreal
Plano Real rendeu milhões de desempregados), teimando
em queimar o entrevistado sobre o Lula antigo e o Lula
Light, o Discurso e a Prática do PT, como se quisessem os
perguntadores sem assunto (ou um mínimo de inteligência
e total falta de criatividade) que o Lula fizesse à época em
pouco meses de governo ético, humanista e transparente, o
que o ídolo deles não fez em oito anos, quebrando a classe
média, trocando a nossa moeda pau a pau pelo dólar, e depois
da maquiavélica reeleição ela não valer nadica de nada,
além das falcatruas das Privatizações-roubos, carros com
ágio, o Apagão - que foi tanto moral quanto incompetência
técnica-administrativa-funcional - para não dizer dos nichos
de corrupção apagados pelo governo tucano com alta verba
pública a deus-dará, mais a grana dada a um parente do
FHC para um banco falido (PROER) que, a fundo perdido,
foi um atestado de improbidade contra o qual grande parte
da mídia suspeita fez vistas grossas, a justiça conivente,
além, claro, do ridículo ex-Ministro da Educação que fazia
mais propaganda de entidades privadas do que trabalhava
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pelos mestres frustrados em todos os aspectos, além de ter
dado alta verba pública para particulares escolas superiores
falidas por suspeita incompetência gerencial, problema grave
que deveria ser auditado pela Polícia Federal, com apuração
dinâmica e indo fundo na Caixa Preta desse ministério do pior
ministro da educação que o já Brasil teve.
Voltando a vaca fria: os arautos do arbítrio, os corvos
amigos do alheio esperavam, torcendo contra, que Lula fizesse
besteiras, que o dólar subisse, que subisse o Risco Brasil (e o
Risco Bush?), que a inflação camuflada degringolasse, que o
País Maravilha quebrasse nas mãos de um operário, e, claro,
o ex-socialista, ex-marxista e ex-ateu, ególatra, poliglota e
pegador, galinha, muito amiguinho de jornalistas decrépitos
e malformados, iria voltar soberano e posudo nos braços
do povo. Ledo engano. História é outra coisa. FHC saiu com
alta taxa de rejeição e o Lula com a melhor taxa de avaliação
política da história.
Em postura ética-plural-comunitária em favor do
povão - razão de ser do estado, preceitua o próprio direito
constitucional - Lula fez mais em seis meses do que um
poliglota janota e boçal em oito anos. Saravá, Celso Furtado.
A época pensaram que o PT era um bicho de Sete Cabeças,
no mau sentido da expressão. Foi e continua sendo no bom
sentido, de erros a acertos, de mais altos que baixos, de
bocudos a xiitas, de altaneiros a justos, de fermentos a flores,
mas nunca se viu um neonacionalismo altivo e vibrante,
nunca se viu tanta gente limpa do mundo pró-Lula apoiando
as mudanças que foram paulatinas e equilibradas, e a
caterva que punha tapete vermelho na Europa pro ViajandoHenrique-Cardoso ficava financiando babaquaras de plantão,
tentando assim queimar o filme do Lula que nós admiramos,
e que mesmo na sua simplicidade e falta de estudos (que
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podem aventar até), fala a língua do povo, parece e é do povo,
enquanto o ex-Presidente que engessou o Tribunal Superior
com medo de ir preso, era um marionete nas mãos de seus
partidários babaquaras lambidos e enfezados de poses, e um
PFL amoral e inumano.
Não, companheiro leitor, sabemos que não precisa ter medo
do Lula. E ódio é para neofascistas padrão global, os asnoias.
Ele é exatamente isso, de Metalúrgico a Ligth, do várias
vezes derrotado, ao melhor presidente que o Brasil teve, de
milhões na inclusão social e conquistas fora de série desde
a CLT. Deveríamos apurar as vergonhas descabidas do FHC?
Sim, e ver que rastros podres teríamos do começo ao fim
de seu governo que faliu a classe média. Deveríamos cobrar
uma auditoria internacional nas privatizações, inclusive e
também as suspeitas de desvio de verbas públicas altíssimas
no Rodoanel em Sampa, e dos boatos de que um promotor
que estaria em cima do caso, apurando as bocas nas botijas
públicas, teria sido elevado a altos escalões de autarquias
hierárquicas, o que lhe permitiriam ganhar mais e esquecer
o abacaxi de grosso calibre, talvez até com interligação no
Crime do Banestado. Boato ou fato? Ah se a Rede Globo fosse
investigar mais essa pataquada... A propina reinou desde
1500, e na era FHC foi o auge. Mas não deu na Globo, né não?
Assim, encerrando, podem ter medo do que conhecemos
bem, mas deveriam mesmo era ter vergonha da herança
do capitalhordismo americanalhado e uma globalização
neoliberal, inumana e aética deixada pelo FHNistão o Pai da
Fome, principalmente made in Samparaguai, o estado máfia,
do PSDB feito a nova velha UDN, pois deixaram um legado
hediondo para o Lula, e o Lula trabalhou na dureza, porque
criticá-lo, falar mal dele, inventar o inexistente, procurar pêlo
em ovo depois de tudo, para não dizer num suspeito estágio
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açodado de parte da mídia atrelada a agiotas do capital
estrangeiro, é de uma falta de escrúpulos sem tamanho. Só
não vê quem é comprometido com máfias e quadrilhas de
nosso Brazyl S/A de muito ouro e pouco pão.
Não, não vão fazer do Lula um novo Jango. Os tempos
são outros. Para os que radicalizam em críticas bisonhas,
de asnonautas a coxinhas Hipoglós, o povão deve dizer que
sejam mais criativos, que pensem nos miseráveis, ou, aos
usurpadores e babaquaras fascistas disseminando ódio,
falando sério, diríamos:
Vão trabalhar, vagabundos!
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Jornalismo Tendencioso
Propagando o Ódio

da

Imprensa

Jornalista tem que ter partido, ser tendencioso, parcial,
embusteiro, ou tem que ser ético, apartidário, não tendencioso
e parcial? Eis a questão. O que a ABI teria a dizer, se fosse
legalmente interpelada judicialmente para se manifestar
sobre a chamada grande imprensa brasileira, principalmente
sobre a Rede Globo que propaga o ódio, torce contra o Brasil,
e está ao lado da pior oposição da história da república,
uma oposição de corruptos e ladrões impunes desde as
privatizações-roubos de SP, impunes também por causa dessa
mesma imprensa que blinda os amigos do alheio tucanos,
imprensa que já foi contra a libertação dos escravos, contra
a CLT, contra as Diretas Já, contra a Anistia e atualmente
contra as inclusões sociais de milhões, torcendo pela volta
dos que não foram, que antes faliram o Brasil, no cínico estado
mínimo neoliberal desde as impunes privatizações-roubos
em Samparaguai.
Recentemente, em SP, um diretor do Clã Saad (cuja empresa
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SEMPRE foi ligada ao corrupto Ademar de Barros e ao Paulo
Maluf, condenado só no exterior) com a maior cara de pau
ameaçou de morte o Prefeito Haddad, como este veiculou na
mídia não atrelada ao impune fascismo da paulistada, após
ser criticado (e ser suspeito) por ter firmado um contrato
suspeito e inconveniente (para dizer o mínimo) com a
Prefeitura de São Paulo. Recentemente, também, o cacareco
Datena, do pior programa de propagação de violência da TV,
com a maior de cara de tacho, posando de fascista neoliberal,
coxinha reaça, ameaçou contar os podres que diz saber, do
governo federal, se as verbas federais para o nefasto Grupo
Band forem cortadas. Estranho. Suspeito. Vergonhoso. Você
ligava a TV e parecia que o Brasil estava em crise, à beira da
falência. Os números, os fatos, os dados e a própria economia
diziam exatamente o contrário. Hoje o país é a sexta economia
do mundo, antes era a decima segunda, na hedionda Era FHC. A
extrema direita agoniza, o PSDB faliu SP, PR, MG e RS, não tem
projeto para nada, SP Tucanistão é mesmo uma Cracolandia a
céu aberto, um Pinheirinho a céu aberto, um Carandiru a céu
aberto, mas essa imprensa é aliada da tucanalha e joga sujo.
No Jornal ‘Irracional’ da Rede Globo, atacam o Rio de Janeiro e
protegem, blindam, SP, o estado mais rico do Brasil, e também
(por isso mesmo?) o estado mais corrupto do Brasil. Estranho,
ainda, é se aliarem a agiotas do capital estrangeiro, e agora o
alvo da vez é a Petrobrás. De quatro em quatro anos é assim,
época de eleição, a rancorosa extrema-direita via imprensa
põe as garras sujas de fora. Isso é jornalismo? Se o governo
com todo direito de tentar restabelecer a verdade, ou com
base no transitado em julgado, processa, desnuda, é tachado
de antidemocrático, censurador, está cerceando a imprensa,
o Brasil vai virar uma Venezuela, Cuba. Ué, mas a Colômbia é
mais segura do que o Estado de São Paulo. Se a imprensa blefa,
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mente, inventa, agride propaga sistematicamente o ódio, é
democracia? Que imprensa de baixarias é essa? Ainda bem que
os chamados blogues sujos e as redes sociais vão denunciando
as barbaridades tendenciosas e parciais da grande mídia em
total decadência moral, e deveria sim, a própria ABI, ter um
conselho de ética para avaliar, julgar e denunciar jornalismo
marrom, baixarias, notícias tendenciosas e parciais, ou que,
pelo menos, a imprensa falasse de todos os lados, não tivesse
um lado e bem canhestro, hediondo, com pautas tendenciosas
e parciais.
Volta e meia um jornalista de peso como Elio Gaspari
da Folha critica a Folha. E a Folha falha, claro. E passam os
sóbrios artigos dele, e então vemos uma luz no fim do túnel.
Quando Zé Simão diz que a corrupção é velha no PSDB pois
todos os crimes deles prescreveram, acham que é brincadeira,
não é verdade, é só humor... Quando, aqui e ali, o Estadão
entrevista alguém de gabarito, e faz perguntas tendenciosas
visando atingir o governo federal, e o entrevistado sai-se
bem, ataca o PSDB, a reportagem aqui e ali tendenciosa por
acaso sai inteira, mas a manchete está lá; montada, ainda
jogam contra o Brasil, e ainda permanecem tendenciosas. O
PT é o culpado da falta de água em SP? Se o PSDB fosse tomar
conta do deserto, iria faltar areia... Os crimes prescritos do
PSDB ficaram por isso mesmo. A grande mídia? Nem um
toque. O STF? São Todos Hipócritas? Nos jornais, os podres
do PSDB saem em notinhas internas, passam despercebidas,
letras miúdas. O crime organizado deve compensar em SP.
Máfias e quadrilhas no poder faz tempo. São podres poderes
endêmicos de sp blindados por essa mesma mídia suja, e
pelo próprio omisso MP e chapa branca de SP, com o estado
sucateado refém do PCC. As redes sociais denunciam, mostram
os podres da paulistaiada. A questão mesmo do Marco Civil
88

miolo 2016, que pais é isso abril2021.indd 88

16/04/2021 13:27:48

Silas Corrêa Leite

da Internet foi um total terrorismo da grande imprensa
perdendo credibilidade e audiência, quando o mundo inteiro
elogiou o governo federal, e a grande imprensa se apequenou,
se omitiu quando dos elogios internacionais. O alvo era o
PT, depois o Lula. Agora é a Dilma. Você vê/lê cada corrupto
e ladrão colunista da chamada grande imprensa, falando
mal do governo. Pior, FHC, incompetente, que comprou a
reeleição, escreve para um jornalão decrépito desses, todo
janota e boçal, falso dono da verdade, um decrépito pangaré.
Ainda mais, ex ministros incompetentes da era da tucanalha,
são pródigos em atacar o governo, estão desesperados
por mais uma derrota anunciada que vão sofrer nas urnas,
quando antes tinha falta de luz (agora falta água em sp), a
corrupção era alta, o risco-Brasil também, o dólar idem, que
moral eles têm agora? Na grande imprensa têm belos espaços
para defenderem o indefensável, já que o historial politico e
econômico os desmentem... Que jornalismo é esse? Que grande
imprensa é essa? O povo é bobo, ou o povo começa a avaliar
tantos achismos e leviandades? A Rede Globo em decadência
moral no seu Jornal Nacional, nunca teve uma audiência
tão baixa como agora, caiu quarenta por cento. As novelas,
desagregadoras da família, um lixo, perdem público. As redes
sociais, mais transparentes, e democráticas, substituem a tv
que tá um lixão só. E mesmo assim, Aécio Neves, o novo bad
boy da hora, a ser canonizado, teria contratado 9.000 mil
internautas coxinhas-daslu, para atacarem o PT, inventarem
montagens fakes, para ferrarem o governo, e sacanearem os
eleitores coxinhas hipoglós. Arautos do arbítrio. Ora o Lula é
dono da Friboi, ora é a Marta Suplicy querendo acabar com
a família, ora é o filho do Lula dono de mansão na lua, ora é
uma mentira, ora é a outra, as sequelas do ódio destilado pelo
jornalismo amoral, tendencioso e parcial do Brasil, baseado
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em SP da tucanalha, espumando, fazendo antros. Até fiz um
poema social a respeito:
ASNONAUTAS - POEMA DA MIDIA AMORAL

A verdade não funciona
Silas e suas “siladas
Twitter-poema

E assim engatinha e humanidade...
mas voltaremos a andar de quatro

Nunca se empregou tanto volume, peso e carga pesada, e
zorra geral da mídia-gangrena/Para querer nos tornar burros/
Como agora, nesses tempos pífios de infovias efêmeras/E
comunicações em quadrilhas – na verdade globalização da
ignorância por atacado./Lê-se barbaridades; obviedades
como mantras sistêmicos, cantilenas-raps-zumbis em drops
/E se formos pensar aquilo que eles querem que pensemos/E
que a partir disso como ovelhas tosquiadas sejamos de fato –
“ovelhos negros”/Vai ser um deus-nos-acuda geral – sebo nas
canelas!/E vamos adquirir uma tremenda vontade instintal de
andar de quatro.../Cantemos com peçonhas, cantemos, caras
pálidas:/-Vamos andar de quatro! Vamos andar de quatro!/E
lenientes vamos aceitar o open-doping da mídia amoral e
inumana/E quando eles nos pedirem a senha de comanda
e da aceitação/Com a marca da besta na fronte luzidia
então/Vamos assinar embaixo e nos confirmar presentes/
No redil desse quarto poder insano. De quatro pés/E rabo
abanando /Relinchando.../-Compre isso, vote naquilo, grife
é marca, consuma... consuma.../(O cartão de crédito é uma
navalha, disse o poeta roqueiro Cazuza)/E vamos aceitando
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por todas as redes sociais, de comunicação em poder de
máfias e quadrilhas, a bruma /Mensagens indiretas, malintencionadas, tendenciosas, parciais ou subliminares/E
vamos obrando e andando a cantar:/-Somos mamíferos parte
da manada global/-Andar de quatro é questão de tempo,
camarada/-Vassalos fugimos das cavernas/(Reféns de totens,
quartéis, cisternas)/-Do circo-horror-show da inquisição/Para sermos massa de manobra, bucha de canhão/O rabo
entre as pernas.../Asnonautas achando que somos o que
não somos, percorremos o pasto da mesmice/Da rotina.
Escolhemos o fútil, o ignóbil, o fácil, a pose, a pompa, a tolice/
Perdemos a vergonha, somos alienados e achamos que
pensamos por nós mesmos/Como gado marcado no redil da
aparência e da pose sórdida de um nefasto status quo/Vamos
repetindo palavras de ordem. O medo de um humanismo de
resultados cria monstros, dá passaporte a idiotas e críticos
de ocasião/Sem saber realmente do lado que estão e são/
Compartilhando asneiras, assinando embaixo, repetindo o
refrão/(Cabrestados por uma mídia sórdida em reacionária
ração)/-Quatro patas, quatro patas!/O futuro nos espera por
lá.../Nem Pasárgada, nem Terra do Nunca, nem Shangri-lá/
(O sonho acabou - e não há terra onde canta o sabiá?)/Tudo
uma besta Hollywood tropical a céu aberto/Um Carandiru a
céu aberto é todo lugar/Uma Cracolândia a céu aberto saindo
pelo ladrão/E somos portadores de coleiras modernas (como
cincerros) a cantar/-Mamíferos quadrúpedes, malas sem
alça/Na senzala de uma igreja decrépita, de uma sociedade
falsa/Até morrermos de overdose de informação.../Sem saber
nada direito de historial e fato consumado em real proporção/
Quando vermos, seremos meros ratos posudos no monturo,
do lixão/...Na barbárie da civilização/Comendo batatinhas
de isopor e oferecendo rezas pagãs para deuses ou santos
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inventados/
Então, afinal, tipicamente/
Não mais humanagente/
Mas, ciborgues:
Alie-gados...
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MÍDIA ABUTRE
A Casa Caiu: a Imprensa e o Jornalismo da Mídia Abutre Jornalística
Revelam-se Incompetentes, Tendenciosas e Antidemocráticas.

Em tempos de crise (e cada época tem sua “agenda” de
prós e contras inventadas para consumo midiático e suspeito
desfrute interesseiro de ocasião) – ou, nesse mórbido 2015
com uma fajuta “crise” bem montada, tipo Padrão Rede Globo,
plim plim – as realidades e seus vários núcleos botam as
vísceras pra fora. Expõem suas verdadeiras intenções, seus
antros, mais núcleos de escapes e chorumes socioculturais de
domínio e meio assim mesmo, desnaturado e aético. Assim
como o verdadeiro espírito do cristianismo não está na igreja
católica propriamente dita, o verdadeiro espírito do jornalismo
puro não está na chamada grande imprensa desse Brasil d.C.
(Depois de Collor), pós tucanalha impune, porque, se o medo
do PT criou monstros, o medo do metalúrgico Lula criou
amebas asnonautas, o medo da Dilma criou “asnoias” coxinhas
daslu... E quando o governo acuado por uma direita analfa e
reaça, começa a cortar na carne e investigar tudo e todos, sem
precedente historial, a tal da justiça decrépita prevarica; julga
os inimigos de ocasião com júbilo, e se engalana e engabela
entre amigos do alheio de uma elite de corjas. E a imprensa,
ligada a agiotas do capital estrangeiro beneficiada com as
privatarias da privatizações-roubos made in Sampa, mostra o
ranço, o embuste de ocasião, e dentro do penico midiático lá
está a tal imprensa, o tal jornalismo rastaquera, a veiculação
mórbida e pústula, suja, podre, amoral, desclassificada, entre
as moedas podres de uma oposição de corruptos e ladrões,
a pior oposição da história da republica, baseada em Sampa,
Samparaguai... SP do crime organizado impune quase 20
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anos no local do crime, entre máfias e quadrilhas... O crime
compensa em SP de uma justiça chapa branca, um MP omisso
e uma mídia antidemocrática? Venha ser assaltado em SP...
O PT “rouba” e faz? Ou dizem que rouba quando faz aos
excluídos sociais e acusam resgastes sociais históricos de
populismo?. Mas o PSDB é santo. O Zé Dirceu é bandido e
Roberto Marinho, FHC e o Pinóquio de Chuchu e o Vampiro
Serra vão ser canonizados pela OPUS DEI. Não medimos por
um e outro, e nem por baixo. Nem queremos improbidade
de jeito algum. Mas pontuamos a crítica pela impunidadesepultura de um lado, e pelo julgamento midiático e
imediatista de outro lado. Justiça que presta, é para todos.
Justiça que senta no próprio rabo de marajá e só julga de um
lado, é sujeira das grossas, decrépita, amoral. Autoridades
que antes eram aliadas de corruptos e ladrões, com familiares
e sócios bacharelando no meio, depois que se encorpam
encastelados num cargo público de enfeite e pose, de uma
justiça corrupta, afiam as garras de abutres com toga, aliamse à mídia e seu denuncismo leviano, e forma-se o tripé da
carranca, com uma elite branca do modus operandi ... “Rouba
mas faz/É dando eu se recebe/Esqueçam tudo o que eu
falei...”, etc., e está montado o circo de chacais e hienas, o cocho
de golpistas da ilegalidade generalizada, querendo quebrar
o favo da democracia, minar as instituições, dar o golpe, e
tudo teatralizado desde prisões a flagrantes, em que a mídia
sabe antes da sentença peremptória e transitado em julgado,
quando, até então, todos são inocentes. Quando é do PSDB,
corre em sigilo de justiça. Quando é do PT escancara-se o que
é e o que não é, até que uma decisão final inocente e tudo fique
por isso mesmo, jornalismo de antros, imprensa de cínicos,
mídia de canalhas... Nesses tempos bicudos, Brasil sendo
passado a limpo, a imprensa mostra a sua cara. A casa caiu.
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E Globo requerida falência e processada nos Estados Unidos,
devendo milhões ao fisco (achava que elegeria Aécio Neves
e seria anistiada?), o Estadão e a Folha perdendo leitores, a
Veja em decadência financeira e sem credibilidade nenhuma,
também pelos processos que sofre. Logo vai ser notória o final
da VEJA a partir de uma falência fraudulenta, para engabelar
essa mesma justiça de almanaque?...
Como bem disse Humberto Mesquita, jornalista de primeiro
time e de alto nível:
“O BRASIL É O MESMO, DESDE GETULIO VARGAS - Burguesia
conservadora, mídia corrupta e leviana, classe ‘merdia,’ políticos
safados, ladrões, corrupção desenfreada e golpistas. Estava
vendo o filme “Getúlio Vargas” e percebi que tudo continua como
antes. Getúlio Vargas falava em nome dos trabalhadores, amado
pelo povo pobre e odiado pelos seguidores de Carlos Lacerda,
corruptos livrando o seu, à sombra do “Gegê”, militares safados
querendo golpear, e no final Getúlio se matando por causa da
pressão. Hoje temos o mesmo cenário. As classes conservadoras
querendo golpear a Dilma e destruir o Lula, que com todos os
defeitos, ainda foi um grande aliado dos pobres e oprimidos.
Os Lacerdas de hoje são Jair Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Aécio
Neves, Malafaia. O PSDB é a UDN de ontem. Rouba mas não
é punido. O Cunha não tem similar. É o acusado de corrupção
fazendo de conta que não fez nada. O Brasil de ontem é o mesmo
Brasil de hoje. Lamentável (...). O ex-ministro do governo FHC,
José Carlos Dias, a respeito dessas longas prisões preventivas
que vêm sendo decretadas pelo juiz Sergio Moro, pontuou: “O
justo clamor por moralização e combate à corrupção faz, por
vezes, soar um ruído perigoso de aplauso às prisões sem pena.
O anseio punitivo pode estimular excessos por parte daqueles
aos quais é atribuída a tarefa de decidir com equilíbrio”, diz
ele. Segundo Dias, o Brasil estaria diante do risco de “caos da
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insegurança jurídica”
Com essas e outras, emergem as redes sociais perigritantes,
os blogs e sites dito sujos tomando pulso dos bastidores das
comunicações. Leia e creia: o jornalismo brasileiro, salvo
raras e honrosas exceções como Jânio de Freitas, Elio Gaspari,
Humberto Mesquista, Alberto Dines (Observatório de
Imprensa), e uns e outros, soçobra no pântano da hipocrisia,
das barrigas, das leviandades, das capas compradas, das
promoções eleitorais vendidas, as manchetes ordinárias e
o juízos berrantes, bisonhos e bizarros... Perdão leitores.
A imprensa errou. Tomou partido. Torce contra o Brasil.
E perde o Brasil, perde a informação, perde a democracia,
perde o jornalismo informativo, perde a ética e a construção
da cidadania, enquanto a Globo dopa seus telespectadores
com cérebros receptores com Fora Dilma, Fora Lula. No país
da piada pronta, querem derrubar um ex-presidente que
é melhor do que todos os clãs dos Frias, Marinho, Civitta,
Mesquita, Saadd, et caterva. O open doping do terrorismo da
Mídia: vão derrubar a Dilma? Vão prender o ex-presidente Lula
com denuncismos, achismos, medo do comunismo e outras
baboseiras, chacotas burraldas de embriões neofascistas? E
o povo, vai reagir? Vai tombar a fogo cívico o nefasto Totem
da “Bastilha” Rede Globo, vai derrubar o prédio penhorado da
hedionda revista Veja, do Estadão, da Folha?. Vão saquear o
Palácio dos Bandeirantes, reduto de impunidade? Vão queimar
o prédio do STF de justiça a meio pau? Vão cercar as casas
legislativas federais, e os antros do PSDB todos? Não passarão
ou a democracia será ferida de dor, resistência e luta? Quem
quer isso? O Torquemada genérico, vampiro Serra, ainda
livre e leve e solto? A imprensa provocando ruptura para ser
beneficiada em suas impunidades e desvios de grana do fisco?
A imprensa quer ver o circo pegar fogo, para se cercar
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de fumaça e camuflar as suas tramoias. Estamos vigilantes.
Resistir é preciso? O preço da democracia de inclusão social é
a eterna militância.
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O Brasil Acabou – Resta Uma Republiqueta de
Impunes Canalhas Neoliberais
Para o jornalista Humberto Mesquita
Não basta que as coisas que se dizem sejam grandes,
se quem as diz não é grande (...) Padre Antônio Vieira

Lutamos todos os politizados e sonhadores de um Brasil
de justiça social, contra a incompetente, corrupta, violenta
e senil ditadura militar e seu terrorismo de estado. Lutamos
pela anistia, pelas diretas já, pela volta do regime democrático
e pelo fim do regime de exceção. Lutamos, como em outras
trincheiras, em difíceis épocas passadas, outros plantadores
de sonhos também lutaram, como Getúlio Vargas (que foi
assassinado), como Jango Goulart (que foi assassinado),
como Leonel Brizola (que teve sua reputação vilipendiada
pela Rede Esgoto de Televisão), tudo isso coroando uma luta
de direitos trabalhistas a partir também da CLT-Consolidação
das Leis do Trabalho, e, enfim, depois, finalmente, resultado
de sufrágios eleitorais, com um líder nato saindo do povo;
um nordestino migrante da seca. O Brasil com FHC e uma
elite, mais ditadores marechais, que insanos levaram o país a
bancarrota de ser a decima economia do mundo, mas com o
Presidente Lula tornou-se a sexta economia do mundo, com
milhões ascendendo a classe média, com brasileirinhos pela
inclusão social. O país potência emergente surgindo. Deixando
de estar deitado em berço esplêndido, sendo respeitado no
planeta. E o Lula, uma lenda viva, um mito. Por isso lutamos.
Sonhamos. Para ver a empregada domestica ter direitos, o
negro ser reconhecido, o favelado ter moradia, o trabalhador
rural ter crédito, o nordestino ver a transposição do Rio
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São Francisco, a maioria de pobres sair da linha da miséria
absoluta, poderem viajar, fazer faculdade, ter um emprego. O
Brasil que tanto sonhávamos.
E o Lula, depois de sair do poder com duas vitórias
acachapantes, contra uma extrema-direita miolo mole, com
alto nível de aprovação, recorde na história da politica mundial,
e assim bem cotado elegeu contra tudo e contra todos, a
honesta gestora Presidente Dilma. E teve então o fascismo no
cio parindo Aécio Neves e uma quadrilha neoliberal (cínico
estado mínimo), mais uma mídia abutre, uma justiça amoral
cujo símbolo é o Juiz Lalau, condenado/livre (paulistas
parasitas adoram corruptos paulistas da gema e sem algemas),
uma sociedade caolha de estorvo social, um congresso de
lacaios da estrema direita e de agiotas do capitalhordismo
amerinacalhado internacional. E assim deram um golpe civil.
E derrubaram a presidente, e, servindo-se de um oportunista
marionete do arbitro para um regime de exceção, um vice
bocó, um impune papagaio de pirata de reaças assumiu como
usurpador ilegal o poder que então abrangeu a corrupção,
institucionalizou-a, mais uma impunidade por atacado. E o
silêncio cadáver da covarde mídia cumplice, da própria justiça
caolha e de uma pústula sociedade de vaquinhas de presépios
e seus pangarés mentecaptos, quadrúpedes.
E deu no que deu. O Brasil de hoje com ministros corruptos
cantando loas ao arbítrio; uma Policia Federal capenga só
investigando de um lado; um panaca juizeco de apostila de
primeira instância (lembram-se do caçador de marajás?) - se
preparando para ser candidato e presidenciável - ministros
corruptos tomando posse no grito e a galope para terem
fórum privilegiado. E quando se viu, esse customizado ódio
todo matou a humilde ex primeira dama Marisa Leticia. A
história registrará. E quando pensamos que já tínhamos
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visto de tudo, de vileza, de escárnio, de arrombações de
conquistas sociais, eis que senão quando, o PCC, que se diz
que tem parceria institucional em São Paulo o estado máfia,
aponta um tipo dito jurista que ergue-se para compor o STFSupremo Tribunal Federal. E os coxinhas calados, as panelas
caladas. Pelo jeito, se o medo do comunismo criou monstros,
se o medo do PT criou coxinhas-daslu, o medo da Dilma
criou pangarés recalcados, de decrépitos coxinhas Hipoglós a
reaças babaquaras. E todos juntos fundaram esse anti-Brasil.
Esse Brasil que era o mesmíssimo de antes, republiqueta
de bananas, das capitanias hereditárias, dos bandidos
bandeirantes, da canalha de 64. Um Brazyl assim mesmo,
com y e com Z. Porque o Brasil verdadeiro acabou. Vamos pra
Cuba? Ou pra Somália? Que o Tucanistão é aqui e agora...
Vamos dividir o Brasil? Vamos separar o joio do trigo?
Mas, como, se tudo é troio, joio e trigo misturado? Desde
as privatizações-roubos da caterva do PSDB et máfias de
quadrilhas aliadas, que não víamos essa entrega a preço
de banana, em troca de favores, de benesses em bastidores
políticos de amigos do alheio; pagando o preço do golpe
dentro do golpe. O temeroso presidente marionete com
aquela pose de filé de piranha reclamando que pegou o
país falido da Dilma. E paradoxalmente e contraditório
liberando bilhões para empresas incompetentes oriundas das
privatizaçoes-roubos do PSDB. Sujeito renegado no mundo
civilizado, na política internacional, como a vergonha datada
do Brasil neoliberal, quando monta seu circo cínico, apoiado
pela mesma Rede Globo que atacou Brizola, atacou a família
do Lula, e ataca os sagrados direitos dos trabalhadores, numa
reforma que não reforma nada, mas beneficia ainda mais o
capital especulativo, e fere históricas conquistas trabalhistas.
Um desmanche sem precedente. Que pais é esses? São tantas
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os picaretas no poder...
O Brasil acabou. Aposentadoria? Pode esquecer. Pré-sal
pra Educação? Já era. O neoescravismo da terceirização
neoliberal venceu. O povo gado marcado que atacou o PT;
geração desorientada pela propaganda enganosa da extrema
direita, agora vai perder e sentir no bolso a burrada que fez.
Fora Dilma? Fora Lula? Fora PT? Ah Minha Casa Minha Vida,
Universidade pra pobre, bolsa família, salário mínimo alto,
adeus compinchas. A culpa é de quem?
Falta de cultura, falta de consciente voto ideológico, falta de
informação sadia, de jornalismo sério, de um realinhamento
popular sem precedentes. Quando era hora de uma gigantesca
insurreição geral, uma greve total paralisando o país, porque
quem queria um Brasil transparente e se preparando para ser
uma das maiores potências do mundo, se sente num cativeiro
agora. Somos todos reféns do governo ilegítimo e usurpador.
Sem direitos, o PCC instalado no poder, a corrupção no
comando, quando o usurpador traíra meio zumbi, meio cara
de morto-vivo, geração Hipoglós, fazendo beiço e pose, em
atitudes palaciais podres, fazendo tipo. E bem que poderia
por começar fazendo uma reforma carcerária, botando todo
seu partido, seu estafe, seus aliados, seus asseclas, num resort
sem grades com juízes de bolso e procuradores de enfeite.
Pátria minha? Patriazinha, diria Vinicius de Moraes.
O Brasil acabou. Voltou aquele brasilzinho mequetrefe de
antes, de FHC et caterva, o “Pai da fome” (o tal do “sucesso” de
seu Plano real que gerou milhões de desempregos); e aquilo
de utopia e de históricas dividas sociais pagas por quem
tanto lutávamos, nossas ideias, e ideais ético-humanitários,
todos esses planos de justiça foram extintos numa passada de
caneta. O mundo aturdido, a imprensa limpa de fora do país
dizendo de golpes dentro do golpe. Os sindicatos pelegos,
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quando não corrompidos, omissos. E enquanto na rica
América cloaca elegem um Trump tantã, SP falido pelo crime
organizado do PSDB 25 anos no poder, para sua capital elege
um bofe, um fashion janota e boçal, um tal de Dória. Então
assim finalmente SP virou o Eldorado do estado mais corrupto
do Brasil, em que empresários roubam por ano 200 milhões
do imposto de renda. Paulistas adoram corruptos e ladrões.
E isso que financia nosso capitalismo ordinário. Ruim com
Dilma, honesta? Pior, muito pior com Temer e seus aliados
de nefastos olhos grandes, de hediondas mãos grandes, de
seguintes graves crimes impunes, de corrupção por atacado,
do palácio ao congresso, da câmara ao Tribunal superior. São
todos Eikes maravilhas... O crime compensa...
O Brasil acabou. Volta Pedro Álvares Cabral. Vamos devolver
o Brasil aos índios?
Dos filhos deste solo, somos estrangeiros nesse Brasil que
não aceitamos, não queremos. E não há revolta de facebook,
anarquistas de gabinetes, resistência de palavras, greves de
redes sociais. Ou paramos esse país, ou derrubamos a bastilha
da Rede Globo de Televisão, ou se preparem para o caos
institucional, a falência das leis, o regime de exceção ganhando
a adesão de bolsanaros caipiras de coliformes fecais, hienas,
chacais, abutres e ratos de meios e antros, mais o quinto
poder da violência sem precedentes. Quer pagar pra ver?
Quando os bandidos das penitenciárias, verem a impunidade
dos bandidos de colarinho branco, de togas, túnicas, fardas,
patentes, faixa presidencial, as tais autoridades prostituídas
dos três poderes, ao trazerem essa luta pra rua, pode pintar
uma guerra civil.
Carimbar o passaporte?
Queremos nosso Brasil de volta.
O Brasil acabou.
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Chora a pátria-mãe e todos os que sonhavam um humanismo
de resultados.
O ódio venceu. “Onde o poder desintegrou-se, as revoluções
são possíveis” Disse Hannah Arendt.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer?
Precisamos estocar alimentos.
Ou armamentos.
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NÃO PODEMOS PERMITIR QUE O POVO
TENHA ESPERANÇAS
Não PODEMOS permitir que o POVÃO tenha Esperanças...
O povo com esperanças torna-se pensador, lúcido, politizado,
inteligente, vai se formar e se informar melhor, ficar clarificado,
os programas de TV perderão ibope, vai ser um PERIGO...

-Aumentaram o Salário Mínimo como nunca desde a sua
criação, nunca esteve alto como agora. Depois eles vão querer
mais e mais... melhor não correr riscos...
-Criaram o tal PROUNI, o povão agora vai querer estudar
melhor, fazer Faculdades, para ganhar mais, opinar, ser sujeito
de seu tempo, o povo vai ficar instruído e isso é PERIGO...
-Pagaram a Dívida Externa, quebraram as pernas do FMI e
o Brasil ficou se achando... o pobre começou a ter sonhos...
Sonha que se sonha junto...
-A Dilma abaixou os impostos como nunca, desde 1500.
Que louca. Quem ela pensa que é, na sua luta pelo POVO? Ela
cortou os JUROS Bancários que estavam na estratosfera. Aí já
é demais, né não? Como é que os Bancos, empresários, agiotas
emboabas do capital estrangeiro – inclusive os beneficiados
com as impunes privatizações-roubos de Samparaguai, o
Estado Máfia - vão continuar faturando alto? O povo vai
acreditar que tem poder... que chegou a sua hora... Isso é coisa
de socialista... de ateu...
-Deixemos o povo só ser povo. Pobre é pobre. Negro é
negro. Nordestino é atrasado à beça. Favelado é favelado, foi
Deus quem quis, por que ajudar? É o destino. Vá lá vc ajudar
pobre, negro, ignorante, deixa ser como é... Daí eles vão se
achar, vão querer moradia, faculdades, viajar de avição, casar
com loira rica... O povão melhorando de vida, vai ficar se
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achando. Projeto Minha Casa Minha Vida? Onde já se viu isso?
Bondinhos na Favela? É muito luxo. Churrasco na laje? Isso
é coisa de Tufão nas Novelas da Globo. Nordestino da seca,
deixe que morra. Onde já se viu isso? Isso de acabar com o
analfabetismo é coisa de doido do Hugo Chaves da Venezuela...
Vamos botar os vagabas Coxinhas bolados na Avenida
Paulista, em horário de trabalho, juntando com as máfias e
quadrinhas de Sampa, para dizer que é o povo unido. Vamos
contratar uns pobres também, uns favelados, uns pretos, talvez
até alguns alunos filhinhos de papai que Estudam na USP e
são diferenciados porque moram em Moema, Higienópolis ou
Morumbi... Mas não pode ter muito operário, político, preto,
favelado, professor, bandeira de partido... senão não passa no
horário nobre da Dona Globo...
Vamos pedir de volta os MILITARES. Isso. Mas não podemos
errar o português nas faixas de protesto orquestrado,
hein? Vamos dizer que os médicos cubanos virão plantar
o comunismo ateu e não-católico de novo nas periferias
carentes e zonas rurais despreparadas para o agronegócio.
Vamos inventar que a Venezuela vai mandar soldados pras
obras do PAC... Queremos juros altos de volta – os bancos vão
adorar – o dólar alto de volta (o Barack Obama agradece), a
inflação alta também (e se não estiver alta a gente diz que está
– os alimentos vão ganhar preços superfaturados, os donos de
supermercados vão adorar), vamos acabar com a farra do boi
dos que estão no poder... Quem o PT pensa que é?
Como está, o Brasil crescendo, milhões de pobres incluídos,
não pode continuar. Temos que bolar um golpe. Juntar a FIESP,
a OAB, a CRM, o PIG...
Do jeito que está os EUA correm risco; vão ter um país de
cucarachas crescendo aqui ao sul do Equador, adeus ALCA,
NAFTA, vaselina no povão... E se a gente matasse o Lula?... Se
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a gente não pode derrubar um ex-presidente, pode inventar
uma doença grave de novo pra ele. Ou inventar pra ele o
mesmo vírus que acabou com o Hugo Chaves...
O Lula é um perigo. O Lula é o culpado. Fora DILMA.
Queremos os corruptos e ladrões da tucanalha do PSDB do
DEMO (o partido mais corrupto do Brasil segundo a ONU) de
volta, um novo Plano Real do FHC, uma nova divida externa,
um novo Fernando genérico; o Aécio Neves filho do Tancredo
Vaselina UDN serve... É um Tiririca genérico, posudo, janota e
boçal, mas serve... Queremos de novo a oligarquia da politica
Café com Leite! Queremos o PSDB com o Projeto do RODOAnel. O Povo entra com o anel e o governo com o rodo...
Vamos inventar um vice limpinho pro Aécio, talvez devamos
canonizar o Pinóquio de Chuchu para ser vice de cara limpa,
sem barba... E o Zé Serra precisa urgentemente ser eleito
para qualquer coisa, para ter imunidade parlamentar ou foro
privilegiado... vai que o STF tem uma recaída e julga os crimes
da tucanalha que foram dez vezes pior do que eles dizem
que é o Mensalão. SP refém do PCC, que é antro do PSDB do
SP, o Afeganistão do crime organizado... O Povo não pode ter
esperanças... Mais Médicos, onde já se viu dar essa regalia pra
pobreza? Vamos somar esforços, STF, Rede Globo, Coxinhas,
os novos marombados Galinhas Verdes, e vamos acabar
promovendo uma Revolução, Deus, Pátria, Família Lucro e
Propriedade
FORA POVO!
Texto Publicado originariamente no jornal TREM
ITABIRANO/O Novo Pasquim do Brasil
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O PAVOR DAS ELITES É O LULA
Esqueçam o golpe, esqueçam as injustiças contra um
mandato ganho nas urnas, esqueçam as manobras sórdidas
e a hipocrisia dos realmente corruptos neste país. O alvo
principal é o Ex-Presidente Luís Inácio Lula da Silva. Sabem
que as pesquisas de opinião pública favorecem fortemente
sua eleição para um novo mandato. Sabem que foi durante os
seus mandatos que mais de 40 milhões de brasileiros foram
libertados da miséria. Sabem que foi durante tais mandatos
o Brasil passou de 14ª a 6ª economia do planeta. Que foram
criadas 14 novas universidades. Foi durante esses mandatos
que mais de 400 escolas técnicas passaram a formar pessoal
extremamente necessário para o nosso desenvolvimento
industrial. Sabem que durante os mandatos de Lula e Dilma,
o Brasil passou a aplicar maior percentagem do PIB em
educação que Alemanha ou Japão. Sabem que os mandatos do
Lula foram um fabuloso sucesso e que terminou seu segundo
termo com aprovação de 80%. Não pode haver outro mandato
do Lula; gritam as elites deslocadas do poder!
Então irão utilizar todo poder do Estado Burguês contra
ele. Vão aplicar os recursos que forem possíveis para evitar a
disputa nas urnas, tal qual o fizeram para roubar o mandato
da Dilma. Pode mesmo ser que consigam. Porém o problema é
que essa será uma “solução” momentânea, pois as contradições
de classes continuarão. O povo não aceita mais os níveis
vergonhosos de exclusão social do passado. Assim, pode cair
o companheiro Lula, mas o problema para a burguesia não
termina. Surgirão vários outros Lulas, tenham certeza.
Prof. Márcio, Engenheiro e Doutor da USP, pós doutorado
na Europa, professor catedrático da UNICAMP e
professor
convidado
em
universidades
dos
EUA.
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O LULA É CULPADO? E OS DIREITOS HUMANOS
DO PRESIDENTE?
O Lula é culpado!
Culpado de não ter estudado porque era pobre e tinha
que trabalhar, como milhões de nosotros brasileirinhos de
origem humilde. Culpado de não ter feito universidade e
nem ter títulos acadêmicos como a maioria dos corruptos e
ladrões católicos do Brasil S/A; culpado de ser nordestino
e retirante da seca de origem cabocla e humilde, criado na
periferia pobre, culpado de ser operário aleijado por uma
máquina de multinacional que rouba o país; de ser pobre e
ainda assim dirigir muito melhor o Brasil S/A do que a corja
neoliberal que o antecedeu impune e vergonhosamente no
poder, caterva formada por máfias e quadrilhas de privatarias
(privatizações-roubos); de incompetentes, corruptos e
ladrões ordinários que inventaram o mensalão para pagar o
rombo do PROER de bancos ligados ao crime organizado do
lucro amoral, e a re-eleição roubada do ególatra ex-sociólogo,
ex-comunista e ex-ateu FHC; todos bem posudos e falantes,
bons de estudos e dialéticas e mesóclises, mas que mesmo
assim insensíveis acabaram néscios e apoiados por parte
de uma midiota, mídia abutre, e que nos suspeitos tempos
palaciais tenebrosos conspiraram contra a maioria absoluta
da população de milhões de brasileirinhos carentes e excluídos
sociais, de históricas dívidas sociais impagas desde 1500, que
na verdade deveriam ser a própria razão de ser de um estado
público.
O Lula é culpado!
Culpado
principalmente
de
ocasionalmente
e
circunstancialmente fazer parte do mesmíssimo viciado
jogo político-eleitoreiro e de governabilidade sustentável; de
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clandestino concluo com os sórdidos bastidores do poder que
sempre foi o mesmo dos decrépitos tucanos canalhas que o
precederam, mas, estranhamente antes passaram em brancas
nuvens na imprensa denuncista e na justiça tendenciosa,
de mesmices e achismos, entre tramoias tucano-liberais de
riquezas injustas, lucros impunes, infames novos ricos, que
sujaram antros palaciais e valeram-se do abuso de poder,
de estelionatos de planos econômicos dúbios e oligopólios
eleitoreiros, mas o Lula não, o Lula não pode, o Lula é culpado
até de sonhar em querer mudar o que não deve ser mudado,
para sorte dos mesmos desde 1500 e que voltarão depois
ainda mais podres e historicamente nefastos, nivelados por
baixo, jogando mentiras no ventilador das aparências que
enganam, corvos das instituições democráticas.
O Lula é culpado!
Culpado por manter a inflação sob controle – pensaram
que com ele tudo iria despencar e iriam ganhar muita grana
suja – culpado por manter a cotação do dólar lá embaixo –
acharam que ele era estúpido como os estúpidos Fernandos
(o janota e o ególatra boçal – e de Fernando em Fernando o
Brasil foi se ferrando) – e o dólar iria lá nas nuvens; culpado
porque o Risco Brasil com o Lula tido como inexperiente iria
quebrar bolsas e fundos – mas com ele ficou melhor do que
com todos os outros governos civis anteriores juntos; aliás,
no governo anterior tachado de tão certinho (pra quem?) era
exatamente o contrário, inflação alta, dólar alto, risco Brasil
alto, quebraram o país três vezes, várias crises, aumentaram
a divida externa em 500%, mas tudo ficou por isso mesmo
(quem ganhou com isso?), só o Lula não pode dar certo,
é inaceitável, o Lula não pode errar, se não errar a gente
inventa e AUMENTA (e veicula na mídia tendenciosa e parcial
à exaustão para os tolos e incautos coxinhas-daslu, asnóias
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belzeboys e belzebundas serem dopados como foram na Era
Collor acreditando em meias mentiras ou verdades inventadas
sem provas), sim, vamos culpar o LULA por 505 anos desse
Brasil varonil deitado eternamente em berço esplêndido, só
sendo rico para os ricos, para os pobres não. O Lula não pode,
não ele, não agora, não assim. Vamos montar um circo de
hienas contra ele e o Zé Dirceu e companheiros.
O Lula é o culpado!
Culpado por ser simples como todo brasileirinho, de ter as
mãos bem mais limpas que todos os seus sujos acusadores
juntos (nenhum de seus acusadores é honesto cem por
cento); de não ser uma banana como um antigo ex-comunista,
ex-sociólogo, ex-ateu babaquara como FHC o Pai da Fome
(o “sucesso” de seu irreal Plano Real “gerou” 30 milhões de
desempregos), nem ser como esse mesmo sem-vergonha
que quebrou a classe média, vendeu as lucrativas empresas
públicas a preço de banana, deu lucro para um bando de
ladrões tupiniquins e agiotas do capital estrangeiro (criando
news richs tucanos da impune paulistaiada ligada a agiotas
de cassinos do capital estrangeiro), e para fazer tanta sujeira
esteve bem mancomunado com uma reacionária mídia abutre
baseada em podres poderes de capital volúvel em bandas
cambiais de paraísos fiscais. Todos podem tudo. Mas o Lula
não pode nada. Por isso o Lula é culpado. O capitalhordismo
americanalhado e a corrupção que bancam tudo isso desde
1500, não querem o Lula e o PT no poder. Se fosse um doutor
ou um general seria um gênio o governo atual. Mas o Lula
não. O Lula não pode. O Bush é mais burro do que o Lula, mas
incompetente do que o Lula, no seu hitlerismo violento mais
nefasto do que o Lula, mas ele pode, ele está do lado certo, ele
defende o império do inumano capital insano, o Lula está do
lado errado, está do lado dos que têm que aceitar a miséria.
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O Lula é culpado!
Fizeram o Jânio Quadros renunciar, o João Goulart ser
deposto, o Getúlio Vargas ser morto (falso suicídio), o Lula não
pode dar certo como surpreendentemente e historicamente
deu – e ainda tudo isso apesar de tudo com um foro suspeito
de denuncismo sem provas e denunciadores sem moral –
imaginem se o deixassem governar em paz? Pobre, nordestino,
ex-peão de fábrica não pode continuar acertando assim, é uma
vergonha pra burguesia insensível e démodé, operário não tem
o direito de tentar acertar em médio prazo uma redistribuição
de renda, inclusão social de milhões, quando outros tentaram
e foi uma sujeira só, tudo ficou por isso mesmo. Antros de
escorpiões tentam fazer com o Lula o mesmo que fizeram
com outros esquerdistas que tentaram mudar o Brazyl S/A e
foram alijados do poder de forma torpe e amoral por abutres
do arbítrio, os corvos da democracia, hienas do retrocesso
humano com um neoliberalismo globalizado que quer tomar
a Base de Alcântara, a Alca e a Amazônia, e com o Lula vai ser
impossível.
O Lula é culpado!
Vamos trazer de volta o bando de canalhas que estava lá
(nunca vi uma pessoa que preste cem por cento falando mal do
Lula), e ainda estão de alguma maneira reinando, rifando egos
e dando cartas maquiavélicas nos podres porões palaciais,
entre canalhas de paletó, terno, gravata, toga, túnica, soldo,
dólmã-de-tala; os corruptos e ladrões que ainda de forma
camuflada acham que mandam em tudo, estão bem enraizados
por séculos em clãs lá, e têm medo de não fazerem falta; já
pensou? - perderem poder, perderem mando, perderem o
status quo. Não é possível isso. Corruptos unidos jamais serão
vencidos. Liberais bandidos, jamais serão banidos.
O Lula não é culpado se o PSDB se aliou ao PCC e tem agiotas
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de banqueiros-quadrilhas neoliberais que o atacam porque
tem interesses escusos para os cofres públicos.
O Lula é culpado?
... Os corruptos e ladrões da pior oposição que a república já
teve, estilo pdsb (fhc, aécio, pinóquio de chuchu et caterva) do
DEMO que tem entre seus filiados de estupradores a corruptos
e ladrões com palácios de marajás. Já pensou de que lado você
está? Voê acredita na Veja, Estadão, Folha, Rede Globo? PlimPlim, você merece...
-Bolsa-Pobre não pode. Mas Bolsa-PROER, BolsaPrivatizações-roubos, Bolsa-Rede Globo, Bolsa Universidades
Privadas, Bolsa UDR podem... Já pensou? Ficha Suja só do
governo... da Oposição podre do DEMO não pode... Vão pentear
escrotos tucanos e pinóquios de chuchus... De pensar morreu
um Dunga...
Inflação baixa, risco Brasil baixo, exportação no auge,
polícia federal prendendo até militares e até a própria polícia
federal mesmo (e prendendo juizes, ricos, etc.) como é que
alguém cem por cento honesto e limpo e lúcido queira mal
a atual situação econômica do país? Ser anti-Lula é antes de
tudo ser burro e anti-povo? Já pensou? Jabor Escroto? InVEJA, Globo-Bobo? PSDB de máfias e quadrilhas? Oposição de
Corruptos e Ladrões... CANSEI de babacas e bobocas golpistas
como os da Canalha de 64, e dos Renans Tucanos-liberais que
pagam um salário-vergonha aos Professores de São Paulo.
Será que os pobres professores de SP, estão contente com o
que “ganham”; trinta por cento a menos do que os professores
do Piauí, o estado mais pobre do Brasil? Acho que não. Sabem
dos crimes do Pinóquio de Chuchu (deixou Samparaguai
falido – o pior governador que Sampa, Samparaguai, o estadomáfia já teve), crimes no DEIC, DETRAN, CDHU, Segurança
Pública refém do PCC, Crime da Merenda, Crime do Carandiru,
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Crime do Pinheirinho, Crime do Metro (o buraco do Metro),
Crime do Rodo-Anel, pedaladas fiscais as pencas, Crime
das Privatizações-roubos (privatarias), crime da ALSTOM
(alta grana desviada de propinas para paraísos fiscais), 77
CPIS abortadas na assembleia legislativa de sp - o mensalão
tucano/paulista... Quem acredita no Estadão, na Folha, na
Veja, na Rede Globo? Vade retro! Ou deles não se pode falar,
você votou neles mas só fala mal do Lula que é melhor do que
você? Você precisa voltar a estudar história, direito, economia,
ética humanista... Dilma Light e o custo-beneficio do PT pro
Brasil é mil vezes melhor do que dos escrotos das máfias e
quadrilhas da Tucanalha do PSDB et caterva. Têm inveja do
Lula, têm vergonha da origem, têm medo de mudanças, ou
ficaram rico impunemente em Samparaguai ou por causa
do capitalhordismo-americanalhado e atacam o Lula que é
melhor do que eles e a história o julgará... Bullying? Quem é
que fala do LULA, é santo?
E os Direitos Humanos do Lula? Ele sozinho é dez vezes
melhor do que a corja toda do PSDB. Ah, falando sério, está
escrito:
“Quando a economia capitalista entra em colapso, e a classe
trabalhadora marcha para o poder, então os capitalistas
se voltam para o fascismo” (Leo Huberman, in, História da
Riqueza do Homem, Zahar Editores)
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FINAL
NÃO DÁ PRA DISFARÇAR. EXISTE UMA
DEPRESSÃO COLETIVA NO BRASIL
- Olhando o Brasil de frente e diante de tantas dificuldades que
afligem o povo, chegamos a conclusão: Não dá pra disfarçar. O
mundo já está percebendo que o povo brasileiro está passando
por um momento de intensa depressão emocional. A classe
média, impulsionada por uma mídia cheia de vícios, incentivada
por interesses múltiplos do mundo financeiro internacional ,
com apoio de um dos piores legislativos da nossa história, e de
um judiciário sempre disposto a participar da armadilha antidemocrática, conseguiu golpear a democracia e instalar um
governo entreguista e impopular. E esse mesmo povo que um
dia bateu panelas para derrubar uma presidente legitimamente
eleita pelo povo, hoje está anestesiada por ações cada vez mais
fortes desse governo que conta com o menor índice de aprovação
popular, mas que está pouco ligando para isso. Ninguém sabe
o que fazer. Ninguém sabe reagir. Enquanto isso, Michel Temer
prepara novas investidas contra o direito do povo, que o detesta,
mas não FAZ NADA PARA DERRUBÁ-LO, porque a mídia e a
consciência golpista criaram o conceito de que qualquer coisa é
melhor do que ter um governo voltado para as ambições sociais.
“Um crocodilho sim, Lula jamais”; Mas Lula é popular e a classe
pobre quer o Lula, mas as elites não querem. E o impasse está
criado. Ou esse caldeirão explode, ou continuaremos a ter
uma pátria sem fronteiras. A Imprensa internacional mais
esclarecida já vê isso de forma clara; Os franceses dizem: “Em
matéria de ontem, 21/11/2017, o Jornal Francês Libération ,
com a afirmação de que ‘Temer Governa Sem o Povo e Contra
o Povo’, publica texto do filósofo Dany-Robert Dufour e pelos
sociólogos Frédéric Vandenberghe e Carlos Gutierrez, onde
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fazem um análise crítica e ferina da atual situação do Brasil.
Falam do ex-Presidente Luis Inácio Lula da Silva, da Presidenta
Dilma e do golpe num momento em que o país aproximava-se
do Trente Glorieuses” Enquanto isso milhares de brasileiros
se deslocam para a Europa, principalmente Portugal, muitos
jovens que seriam nossas luzes do futuro desembarcam no
velho mundo, percorrendo lugares nunca antes desejados como
hoje: Portugal, França, Austrália (o Brasil que deu certo), a
Irlanda cujo povo tem semelhanças com o nosso, Itália, enfim
novos aconchegos para os brasileiros fugitivos da perseguição
armada por uma casta de depredadores.
Por tudo isso, cheguei à conclusão - A DEPRESSÃO ATINGIU
EM CHEIO O POVO BRASILEIRO.
Humberto Mesquita / Jornalista SP
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Primeiro Esboço de Rascunho de um Modelo
de CARTA de RENÚNCIA para a Presidente
Dilma Rousseff
-Considerando que corruptos e ladrões impunes, da pior
oposição da história da república, querem voltar jogando sujo,
porque perderam legitimidade nas urnas com inverdades,
impropérios, improbidades e maledicências, porque não têm
propostas ético-humanistas, e quando estavam no poder de
forma vergonhosa dilapidaram o patrimônio público;
-Considerando que como militante pela democracia fui
torturada por uma sonhadora de utopias, e quase morri
por defender uma transparência institucional em todos os
sentidos, e ainda tive um câncer de percurso e sobrevivência
talvez por sequelas de ter posições firmes e ser resoluta,
determinada e sem ódio customizado;
-Considerando que enfrentei uma raivosa elite podre
em suas maracutaias, uma tendenciosa e sórdida mídia
amoral ligada a agiotas estrangeiros beneficiados com as
privatizações-roubos desde SP, Samparaguai, o estado-máfia;
-Considerando que enfrento uma justiça decrépita que
foi omissa até então, e de uma hora para outra, açodada por
pelegos, reaças, analfas e perdedores sem moral, e resolveu de
forma tacanha e pústula ser denuncista e midiática sem antes
ser justa, verdadeira, para todos, e ampla, total e irrestrita;
-E, considerando que hienas, chacais e abutres do arbítrio
querem me derrubar de forma torpe, querem me ver quebrada,
se esquecendo de que não sou Getúlio para me matar num
momento de fraqueza, nem Jango para me derrubarem
com achismos até internacionais, nem receptiva a vilezas
e antagonismos de coxinhas-daslu e asnonautas “asnoias”,
nem sou de achaques pecuniários ou recebedora de propinas
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amorais, nem sou Collor por ser fraco de percurso e currículo,
apresento minha ético-plural-comunitária de carta de
RENÚNCIA:
E assim, Brasileiros e Brasileiras, Renuncio:
SIM, RENUNCIO:
01)--Renuncio aos antros de escorpiões infestados de
corrupções de políticos achacadores que se mantiveram
impunes no poder antes de mim e de meus companheiros, e
nunca se passou uma vassoura de transparência entre todos
os totens dos podres poderes, daí porque sou atacada por
corruptos e ladrões velhacos, antigos, da velha república até
o antro neoliberal, mas renuncio a eles todos; não preciso de
uma base aliada de canalhas, de máfias e quadrilhas de aluguel,
de uma bancada de cascavéis sem moral historial de clã, de
meios truculentos e de partidos de aluguel, de marionetes
saqueadores e sonegadores, de ratos de esgoto atentando
contra as instituições que defendo, represento e por elas fui
eleito por maioria absoluta referendada nas urnas;
02)-Renuncio ao comodismo tantã dos acéfalos acomodados
em cargos e tramoias, em demagogias e subornos, em
propinas costumeiras, em poses de marajás, e tomo partido
de mim, do que sou, eleita por mais de 50 milhões de votos
limpos e dignos, e em nome deles me levanto todo santo
dia compromissada e lúcida, e luto, e sigo, e crio, e busco
soluções, me fortifico na esperança como inteligência da vida,
me assomo contra tudo e contra todos, porque me fiz forte na
tortura, me fiz resistente no câncer, me fiz ainda mais guerreira
ao ser atacada por janotas e boçais de tantos joios marcados
de todos os antros, e venci a mim mesma, e com amor venci o
ódio, e venci uma elite podre que sangrou o Brasil por mais
de 500 anos, derrotei com mãos limpas uma burguesia amoral
que não quer conquistas sociais, não aceita inclusões sociais
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de milhões, prefere o caos danoso da impunidade, de dívidas
sociais impagas, de medos, ranços, e com impunidades de
togas, patentes e corporativismos;
03)-Renuncio aos que por terem partido acéfalo e sem vezo
de se nortear pelo mote constitucional de que “todo poder
emana do povo, e em seu nome deve ser exercido”, e em vez
de ganharem nas urnas, torcem contra o Brasil, visando um
anárquico caos politico que ferirá o país de dor para um
tumultuoso retrocesso, para a anarquia, o caos econômico,
o deszelo público; renuncio aos mal feitos, às manchetes
destrutivas sem ética jornalística, renuncio à vileza de uma
justiça de araque para plateias de lobos e raposas com claques
corrompidas, renuncio até o próprio direito de ser mulher
e ter que parecer fraca, para me insurgir contra tudo isso, e
manter-me em pé, firme, resoluta, com minha fibra própria de
mulher, de sentidora, de pensadora, porque sei o que sofri, sei
o que venci, sei o que penso, sei o que quero, sei o que o Brasil
precisa – e precisa ser passado a limpo, doa a quem doer,
custe o que custar – e sou impávida, não temo a luta, o Brasil
que sonhamos, que queremos, de justiça e inclusão social, de
perene democracia social, sabe que sou uma cidadã... uma
filha que não foge à luta;
04)-Renuncio ao ego, ao orgulho, ao pacote pronto de
mesmices, à pretensão, a presunção de impunidade de
incautos e fracos, renuncio as macaquices estrambólicas
daqueles que com achismos torcem contra uma mulher,
torcem contra o povo, são levianos, mal educados, xingam
mas não me atingem, posam de donos da verdade, mas como
ímprobos papagaios de piratas repetem disquinhos riscados
como se “asnoias” do arbítrio, pedem a ditadura impune de
volta porque sofrem o open doping de uma mídia amoral,
decadente, truculenta, mas, xingada, atacada, venci, venço,
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teimo, ouso, dirijo, renuncio ao coro dos insanos que pensam
que pensam, que acham que são o que não são, sem voto
ideológico, sem lógica sequencial do que foi até então a nossa
própria historia com remorso;
05)- Renuncio a sair do poder instituído pelo povo, pois
sairei como entrei, como as mãos limpas, com o sentido de
justiça, do dever cumprido, assim como recebi o galardão da
vitória de um homem que é um Mito no mundo, o Metalúrgico
Eterno Presidente Lula, Pai do Povo, sairei pela porta da frente,
de peito aberto, entregando a faixa a quem o povo escolher
como meu sucessor, porque na alegria e na tristeza, na luta e
nos canteiros, sou eu mesma, sempre, Brasil acima de tudo e
sobre todas as coisas, pois não esmoreço, e sei que sonho que
se sonha junto, é um seara em prol de povo, razão de ser do
estado de direito:
06)-Renuncio à plantação de denuncismos, achismos,
mesmices e terrorismo midiático, lutei pela democracia,
quase morri por ela, e sou democrática de alma e espirito,
meu coração de mulher é aquele que pensa em prover o
povo, os fracos e oprimidos, e visa sempre conquistas para
esse povo que amo tanto, e que me elegeu para mudanças,
para representá-lo na mais alta esfera do poder, e enfrentar
medos, antros, maltas, feudos de propinas, hordas, ninhos de
escorpiões;
07)-Renuncio ao pedantismo inumano e insano do tal
pensamento único, penso que tudo é soma, e é com base no
chamado principio do contraditório que fazemos a soma do
todo, todos por um, o Brasil acima de tudo, nossa terra, nosso
chão, nosso berço esplêndido, nossa plantação de justiça e fé
na democracia, porque com certeza e pulso firme deixaremos
um país melhor do que recebemos, e sofremos o revés de
uma oposição sórdida, jogando sujo, ao mesmo tempo em que
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sofremos o crivo mais ético do mundo moderno e vigilante
que nos sustenta, que nos observa e julga, nos dá respaldo,
porque estamos transparentes sob um feito historial de
conquistas, visando sanar as contas publicas, acabar com
a miséria, acabar com impunidades suspeitas, visando
continuar pagando dividas sociais desde libertações que não
libertaram, da falta de reforma agrária, e pelo motivo do sonho
na mesma derrubaram um presidente legitimamente eleito,
e visando não quebrar o estado com privatarias impunes,
mas criar mecanismos em que o povo tenha amparo nos
provimentos públicos, sustentação sobrevivencial, trabalho,
comida, emprego, paz, fé nas instituições e num governo
legitimo que bem o representa e mantém conquistas para
o povo herdadas e continuadas desde o governo anterior
reconhecido mundialmente;
08)-Renuncio a qualquer tipo de ditadura que não aceito,
nem golpismos amorais; que não me representa, pois eu sou a
voz do povo, sim, o povo tomou a direção da barca, e estamos
juntos, perfilando conquistas sociais, porque eu tenho a cara
e a coragem do meu povo, por isso renuncio a pessimismo
de uma crise montada, de lavações sujas de roupas de quem
não tem sustentação histórica no que se acha de ser, e assim
seguimos para unir o Brasil e que o tempo seja o melhor juiz e
nos referende, consolidando nossas conquistas;
09)-Renuncio a ceder para bravatas e panurgismos daqueles
que, perdedores nas urnas, urram como hienas ensandecidas,
regurgitam as biles de seus meios e pérfidos derrotismos, e
me atacam, me ferem de mentiras e descalabros, porque de
uma forma ou de outra, suspeitamente impunes escaparam
desse mesma justiça que açodada por raposas da velha politica
acham que têm juízo de valores parciais, tendenciosos, nos
seus jugos podres de meios e afins, mas renuncio a eles, aos
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seus métodos e derrotismos;
10)-Por fim, não aceitando golpes baixos, de traidores da
chapa vencedora com um projeto, e da pátria-mãe, me renuncio
a assinar qualquer maquiavélica intenção embusteira de carta
de renúncia, que não seja essa verdadeira carta de renunciar
ao derrotismo, ao estado de arbítrio, à crise montada, ao golpe
de amorais, ao assedio de arapongas e tucanos do retrocesso,
porque minha pátria é minha vida, e minha vida é um livro
aberto de páginas de amor e lágrimas, de fé nas instituições
que se passam a limpo, por isso, renuncio ao derrotismo e
digo,
SALVE LIMPO PERDÃO DA ESPERANÇA.
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Não me Lembro, Não me Lembro
Não me lembro de ouvir suas panelas batendo
Quando milhões de brasileirinhos passavam fome com
panelas vazias
E a mentira do sucesso de um inumano e amoral Plano Real
Gerando milhões de desempregos...
Não me lembro de ouvir a sua indignação
Quando o corrupto presidente da mídia
Chamava trabalhador de vagabundo
E se aliava a máfias e quadrilhas de ditadura
Pagando um vergonhoso salário mínimo de fome...

Não me lembro de ver você na passeata de marombados
Gritando contra o aumento em 500% da divida externa
Quando Renan era Ministro da, pasmem, Justiça
A educação publica sucateada, modelito neoliberal
E o Brasil era só a décima segunda economia do mundo
Quando hoje caminha para ser a quinta...

Não me lembro de ver você gritando para um corrupto e
ladrão
Fora Vaca, Burro, Vadio, Ignorante, Puto, Vagabundo;
tucanalha
Quando o velhote comprou a reeleição a preço de banana
E você um banana ficou bem quietinho com medo
E de uma hora para outra virou plim plim criticozinho de
ocasião
Um velhote coxinha ou um transviado belzeboy cheirando
a cueiros e toddy
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Achando que é o que não é, pensando que pensa...

Não me lembro, não me lembro, onde estava você antes
Geração Hipoglós, Geração Teflon, asnoia; sequelas do PSDB
Você virou criticozinho daslu só agora, e quando era antes
muito pior
Não vi você em passeata, batendo panelas,
Contra quem são melhores do que você
E você com falsos textos, mentiras, xingando um e outro de
ladrão
Talvez porque você está acostumado entre eles, acha que só
os outros são
Não olha para o seu próprio rabo, meio e clã
Como se fosse um inocentinho anão de jardim chapado
Pelo open doping da mídia corrupta e amoral
Mais uma justiça decrépita e que pelo jeito tem a sua cara
de asnóia
Não me lembro, não me lembro
Mas estou tentando entender você... pobre coitado
Mas não me lembro de suas criticas antes... onde você se
escondia antes
Você antes fazia parte do sistema ou acha que por que tem
uma conta na web
Ou um site, ou uma página do facebook virou inteligente,
cidadão, critico?
Não me lembro, não me lembro...
Por favor, me lembre alguma coisa de você criticando antes
Por favor, me poste uma benfeitoria socio-inclusiva do
partido que você não criticou antes...
Quem mesmo éramos antes, quem somos agora
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Por que só agora, não antes?...
Quem critica seu rabo implica...
Queria saber de você, na gritaria pelas diretas já, pela
anistia, pela democracia
Contra as impunes privatizações-roubos de um ex-sociólogo
que tachou o povo de trabalhador, e vendeu tudo do povo a
preço de banana...
não me lembro... não me lembro...
Suas panelas são podres?
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DAQUILO QUE EU SEI...
“Daquilo que eu sei
Nem tudo foi proibido
Nem tudo me foi possível
Nem tudo foi concebido(...)
Não fechei os olhos
Não tapei os ouvidos
Cheirei, toquei, provei
Eu usei todos os sentidos
Só não lavei as mãos
E por isso que eu me sinto
Cada vez mais limpo...”
Ivan Lins

-Daquilo que eu sei, de tristeza e dor
De trevas, ruínas, escuridões e subterrâneos
É que pontuo e lavro minha poética e harpa de lira
Um tear de sofrências, numa sociedade pústula, hipócrita
Em que tento vencer com as mãos limpas...
-Daquilo que eu sei; passar fome e dormir na rua
Entre achaques, águas turvas de errações
É disso que fundei minha metralhadora dialética cheia de
lagrimas
Para depois de tudo isso fazer de mim o que sou e trago e
tenho...
-Daquilo que eu sou, amar e ser desconstruido
(Não inventei a dor que me deram, mas labutei
Objeto de escárnio, pouco conheci de ternura
Mas arrebentado ainda me levantei do chão
Pelas pessoas que amei na alegria e na tristeza)
-Daquilo que eu sei, sonhando utopias e justiça social
Brigando por valorações de raízes e leituras de origens
É assim que eu afino o gume de minha metralhadora cheia
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de lágrimas
Para sobreviver como um ácaro, um Ícaro, um Robinson
Crusoé em terra bruta...
-Daquilo que eu sei, e junto e somo, e cismo e penso e leio e
ponho-me a criar
É que verto sequelas, chorumes - buscando justiça social
Para afinal dar testemunho de mim e do que me fiz, me
sendo
Na trincheira dos humildes, me reconhecendo um deles
E a arte. E a poesia. Como bandeiras de luta.

Rendição
A Insurgência (A Casagrande agoniza mas não se sensibiliza)
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-Voltem para as suas celas, párias!
Voltem para os seus subterrâneos
Voltem para os seus guetos, becos, palafitas, cortiços, favelas
Voltem para as suas periferias, parvos
Não queremos que vocês nos matem
Não queremos sustentar vocês e nem atirar em vocês
Voltem, perdoaremos vocês, só desta vez
mas só se voltarem agora...

Voltem, ainda há tempo, escória
Voltem para suas ordinárias vidinhas miseráveis, povinho
Voltem; pensaremos sabiamente numa solução para o
levante
Prometemos não esquecermos mais as rações
Reinstalaremos luz e água e oxigênio puro de novo
Não queremos confronto agora, numa hora dessas
Voltem, prometemos não mais caçar vocês
de novo...

Voltem, pelo amor de Deus
Já está nos faltando pão, oxigênio e rivotril
O ar rarefeito está insuportável agora
Nossos filhotes descendentes estão morrendo
Voltem agora, não haverá retaliação
Mandaremos de novo comida, remédio, fraldas recicláveis,
esmolas, água quente
Voltem, estamos encurralados agora com essa inesperada
insurgência
Por favor, voltem, voltem...
Voltem, tenham piedade
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Somos brancos; não vamos suportar como vocês miseráveis
mestiços suportaram
(como é que vocês podem ter suportado?)
- Não queremos a nossa taxa de trevas, nossa cota de
brancos – Não suportaríamos
Somos a minoria, por favor, ainda há tempo de todos
sobrevivermos
Daremos ouro para vocês em troca de migalhas de sementes
e outros grãos puros
Daremos uma trégua, assinaremos um termo
Voltem, volte, depositem as pedras
Não atirem em nós
Não atirem em nós
Não subam
Fiquem pacíficos e concordatos aí embaixo
Calma, voltem, tenham piedade de nós...
Somos os patrões, os donos, a elite, a burguesia...
Voltem agora
Por favor... por favor...
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Artigo/Opinião

Volte Presidenta Dilma – Os que te sucederam
são máfias e quadrilhas
“DILMA É INOCENTADA:
Tribunal Internacional conclui que o impeachment de Dilma
é golpe. O Tribunal Internacional pela Democracia no Brasil
discorreu sobre a legalidade do processo de impeachment
que afastou a presidente eleita Dilma Roussef. A decisão
do corpo de jurados – formado por profissionais vindos do
México, da França, da Itália, da Espanha, da Costa Rica e dos
EUA – , aprovada por unanimidade, diz que “o processo de
impeachment, nos termos da decisão de sua admissibilidade
pela Câmara dos Deputados e do parecer do Senado Federal,
viola todos os princípios do processo democrático e da
ordem constitucional brasileira”. A conclusão aponta ainda
que o processo de impeachment nos termos ocorridos no
Brasil violou também a “Convenção Americana de Direitos
Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos,
e constitui-se um verdadeiro golpe de Estado. Por isso, deve
ser declarado nulo”, acrescentam os juristas. Para chegar à
decisão final, os juristas tiveram o auxílio de testemunhas, de
defesa e de acusação, e analisaram perguntas, com base nos
aspectos jurídicos, econômicos, políticos, culturais, sociais
e históricos do processo: 1. Viola a Constituição?; 2. Sem a
ocorrência de crime de responsabilidade, caracteriza um golpe
parlamentar?; 3. Foram violados os tratados internacionais
dos quais o Brasil é signatário?; e, 4. Impeachment deve ser
declarado nulo? A todas as perguntas, foi dada a resposta
“sim”.“Decidiram os jurados declarar que o processo de
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impeachment contra Dilma Rousseff viola todos os princípios
do processo democrático e da ordem constitucional brasileira”,
“Em democracias presidencialistas não se pode impedir
um chefe de Estado por razões políticas. A aprovação ou
desaprovação de um governo deve ser resolvida por eleições
diretas, não por ato do Parlamento.”
-Volta Dilma. Simples assim. Volta Presidenta. Saia de tua
casa com as mãos limpas, como sempre, como é de teu estilo
e garbo, toma um taxi verde-amarelo, com a simpleza de tua
roupa de luta, teu currículo de honra, teu percurso que orgulha
a categoria feminina e enobrece a tua pátria-mãe, toma um
avião com destino à legalidade, embarca de volta para Brasília,
capital federal, que o povo manipulado, mas assustado com
o circo de horrores que aconteceu depois de tua queda, te
reconhecerá autoridade legal e ético-humanista nas ruas, por
onde andares terás transparência, e quando fores chegando
perto da rampa palacial que mais do que nunca é tua, com
certeza os ratos dos porões dos três poderes se assustarão, e
tua volta humilhará os golpistas; tua honradez assustará os
abutres do arbítrio, e o traíra de teu vice desmiolado, senil
e decrépito, não poderá comparar nada dele do que é teu,
pois não se sustenta por si só, não está a tua altura, a faixa
que ilegalmente tomou está em peito errado, e ele voltará
ao anonimato da mediocridade que o desvelou, o traduz e o
encilha como golpista e mau caráter. Volta Dilma.
Volta Dilma. O Brasil S/A virou um caos histórico geral. A
violência, o quinto poder, mirando nos que te derrubaram,
ganharam as ruas, as penitenciárias, pois se os bandidos de
colarinho branco estão nos quatro poderes, o PCC quer seu
butim, desde sempre aliado a corruptos impunes 25 anos
no local do crime no Estado de São Paulo, o estado máfia.
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Volta, querida. Eles não estão a tua altura. O usurpador forma
quadrilha, pula carniça de meio e antro, nomeia condenados,
e a máfia da propina nutre e viça o sistema agora todo
corrompido. O medo de ti, por causa de uma mídia abutre,
criou monstros, mas a dura realidade dói, o Brasil que virou
um embuste, uma republiqueta de bananas, quer mando,
comando, direção, transparência, e isso é contigo, minha
estadista de verve, presidenta. Volta Dilma.
Volta Dilma. Os inimigos do povo estão indevidamente no
poder. Grande parte do povo analfabeto, ignorante politico,
sem voto ideológico, cérebro de penico da Rede Globo não
sabe; fascistas como buchas de canhão e massa de manobra
apenas uivam, urram, regurgitam ódio customizado, pois
a ficha não caiu ainda, e os direitos são violados e eles
compõem hoje a Geração Hipoglós. E os direitos humanos da
presidenta, e do ex-presidente Lula, o melhor da história da
republica brasileira? Volta Dilma, toma o lugar que é teu, por
sufrágio eleitoral, e do qual nunca deverias ter saído. Volta
com tua humildade, com tua simpleza, e seja de novo e como
sempre dura com a corruptela que pensa que manda no país,
montando novas capitanias hereditárias; golpes dentro de
golpes, novos feudos, novos antros, novos cartórios, novos
ninhos de escorpiões, da impune corrupção financiando nosso
capitalhordismo americanalhado. Volta, querida. Estamos de
braços abertos a te esperar...
Volta Dilma. Um pavão de juizeco medíocre e rancoroso,
filhote de esperma dos reaças de extrema-direita burra, da
republica fascista de Curitiba, já foi denunciado em legítimo
foro de organização internacional, principalmente por
violação de direitos primários, básicos, e ainda bisonho
pipoca numa falsa moralidade messiânica de papagaio de
pirata aloprado, como se tivesse fugido de aulas de ética e
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de direito constitucional. O Juiz Moro já sacou que foi golpe
porque querias que investigassem a Lava a Jato até o talo, de
forma ampla, total e irrestrita, Lava a Jato em que nunca foste
citada; e deram o golpe para apaziguarem ânimos exaltados,
passarem uma borracha suja em cima de malfeitos, salvarem
as máfias e quadrilhas de amigos do alheio, se sentirem
importantes, impunes e livres da verdadeira justiça que no
Brasil tarda e falha e serve a interesses de uma elite pústula.
Volta Dilma. Veja a republica de bananas, pátria de
canalhas, o crime organizado no poder, corruptos municipais,
estaduais e federais, vendilhões da pátria, e o inumano e
amoral neoliberalismo câncer do capitalismo facilitando
posses amorais para agiotas de capitais especulativos,
quando guardavas interesses do Brasil com unhas e dentes,
e feristes antros, e lanhaste chagas desses antros, dos
mesmos babaquaras que te tiraram do poder e aterrorizam a
população, quebram regras, direitos, conquistas histórias da
esquerda de um projeto de inclusão social por um humanismo
de resultados; de um Brasil para todos, não só para os ricos.
Volta Dilma. Volta Dilma, chora a pátria mãe a vileza do que
fizeram contigo. Choram Marias e Clarices; uma mulher de
teu porte, de tua estatura moral, derrubada por cães raivosos,
políticos ordinários, e a saudade de ti já se avoluma, porque
forjaram situações contra ti, sem provas, com graves erros
constituições, e a instituição Nação quebrou um rito eleitoral
e te derrubaram para fazerem a farra do boi. Volta Dilma.
Volta Dilma. Queremos a segurança de teus atos serenos e
férteis. Não a abilolada vileza de um usurpador, a pose de um
bob esponja (amealhando sujeiras) e que na verdade está mais
pra bob nojo fazendo parcerias amorais, assinando embaixo
de falcatruas, brincando de fundar quadrilhas, posando de
falso dono da verdade, posando de estadista que não é, nunca
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foi, politico medíocre, jurista de almanaque, repudiado em
instituições de renome no exterior, um mané charlatão que se
acha escolhido por Deus e pela mão do destino forjado, e serve
ao que serve, aos cães de aluguel do estado espúrio, de vilezas
e embustes entre escombros de poderes ora putrefetados.
Volta Dilma. Toma de novo o teu lugar no futuro. O lugar
que sempre será teu. Volta que a casa que é tua. Quando
bateres na porta da verdade, da legalidade, é lá que moras,
é lá que és superior a essa corja de todos os tipos, pois foste
mulher de fibra, não negociaste com bandidos, e agora os
bandidos, exultantes párias, estão no poder, num estágio de
governabilidade sem moral; estado a deriva, entre acidentes
falsos, expropriações que beneficiam a especulação, tipo rico
cada vez mais rico, e os pobres cada vez mais pobres, mas o
povo já sentiu o cheiro do ralo, o cheiro do esgoto, e Brasília
definha, degringola, ruindo o castelo de cartas de figurinhas
manjadas, todos juntos não vale um fio de cabelo teu. Força
na peruca, presidenta. Volta Dilma. De nosso pensamento e
trincheiras de luta nunca saíste Volta Dilma. O rebotalho de
pais virou uma Casa da Mãe Joana, os paneleiros não sabem
onde enfiam as panelas, os que queriam um Brasil Padrão Máfia
da FIFA conseguiram, e queremos, sim, uma Mãe do Brasil, a
Pátria da Mãe Dilma, não esse descontrole organizado, esse
deszelo ético, essa putrefação moral da mídia, da justiça, do
executivo, do judiciário. Volta Dilma.
Estaremos te esperando de braços abertos, bandeiras
ao vento, com nossa consciência limpa, contra a históriaremorso; lutaremos juntos, feridos venceremos. O Brasil
potência que sonhamos não é neoliberal, mas de inclusão
social, e os que te tiraram poder, juntaram alcovas, antros,
poses ridículas e entoam vozes sórdidas porque vieram desse
baixio chão, perderam nas urnas e querem ganhar no grito,
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deixando excluídos sociais a míngua, fazendo reformas de
embuste, reformas que não reformam nada, apenas entintam
vernizes novos, e de fato apenas produzem mais riquezas
impunes, lucros injustos, propriedades roubos, privatizações
espúrias, piratarias. Volta Dilma.
Volta Dilma. Se os podres poderes comunados por ora
não permitem, volta na próxima eleição. Porque do trono de
nossos sonhos e utopias saradinhas nunca saíste, e a maior
liberdade é ter as mãos limpas, e o teu erro foi querer passar
a limpo um país de mais de 500 anos de currais, cochos,
cabrestos, pelegos e de maracutaias. O que restou depois de ti,
é uma Republica de Propinas, com a qual não concordaste, e o
tempo sendo o melhor juiz, mostrará a parasita justiça vulgar
que te acusou, juizecos de cabresto que se assanharam contra
ti, verdadeiros marajás do dianho fazendo justiçazinhas de
testas de ferro, de tostões, de peçonhas. Volta Dilma.
Volta Dilma. A casa é tua, nossos corações vermelhos.
Por onde andares, te sintas Presidenta.
O poder é conosco, dentro de nós, em tua defesa. A luta
continua. Feridos venceremos.
Salve lindo pendão da esperança.
Volta Dilma!
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Fora Lula, Fora Dilma, Fora PT - O Antes, o Agora e o Depois

01-Foi criado o ENEM para acabar com a máfia dos
vestibulares e compras de vagas em universidades de
destaque e mesmo em caros e difíceis cursos de Medicina...
Fora Lula, Dilma, PT
02-Foi oficialmente criada a profissão legal e o digno salário
de empregada doméstica para acabar com essa espécie ainda
de escravismo em terra brasilis, uma vergonha para o mundo
dito civilizado... Fora Lula, Dilma, PT
03-Foi aumentado o salário mínimo para que o trabalhador
não sentisse vergonha de ser tratado como um ninguém, com
os minguados aposentos como era antes em que foi tachado
de vagabundo pelo FHC... Fora Lula, Dilma, PT
04-Foi criado o credito consignado porque antes o pobre
nem tinha conta em bancos, com isso facilitou ao que ganha
pouco ter acesso a benesses de crédito, empréstimos,
financiamentos, etc... Fora Lula, Dilma, PT
05-Com a inclusão social de milhões, mais o aumento de
poder aquisitivo da classe média, crescimento de viagens ao
exterior, alguns países vendo o Brasil deixar de ser a décima
segunda economia do mundo para na Era PT passar a ser a
sexta, facilitaram as regulamentações alfandegárias e de
passaporte... Fora Lula, Dilma, PT
06-Como na Era FHC não foi criada nenhuma universidade
federal porque o PSDB odeia pobre, negro, favelado, mulher,
nordestino, caipiras, funcionário publico, professor, aluno,
foram criadas 17 universidades federais para todos com bolsa
no ENEM para os melhores da escola pública... Fora Lula,
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Dilma, PT
07-Como o câncer do capitalhordismo, o neoliberalismo
que faliu a Europa toda, promove aposentadoria privada e
atendimento médico só para quem pode pagar e tem cartão
saúde de banco privado, como no Chile, por exemplo, não tendo
essa condição de pagamento morre, foi criado SUS/SAMU
no Brasil, que o Barack Obama elogiou e tentou implantar
nos EUA o mesmo modelo, “obamacare”, e lá foi tachado de
esquerdista, comunista; que os pobres se lasquem, pensam os
anglo-saxônicos de elite. Fora Lula, Dilma, PT
08-Como a Bolsa Família foi premiada no mundo todo,
implantada em outros países de primeiro mundo, como
modelo de inclusão social ético-humanitária e pelo fim da
fome e miséria no Brasil principalmente em áreas periféricas,
os governos que antes só davam gordas bolsas para Bancos
de amigos do alheio, tipo PROER na Era FHC, com o Lula foi
aumentado o número de carentes beneficiados, e como a
Dilma tirou milhões de bancos privados para suprir carência
de caixa na área foi criticada por pedalar e assim, cassada por
usurpadores já que ele não negocia com bandidos. Fora Lula,
Dilma, PT
09-Como em países desenvolvidos a mídia é regulamentada
até por questão de segurança nacional, e mesmo assim a
grande mídia torce pelo país contra a ética, a democracia ou
as históricas conquistas populares, e como a Rede Globo deve
milhões de imposto de renda, tentava eleger seu Cocayne
Boy para ser anistiada, e com a nova vitória da Dilma fez
picaretagens, montagens, divulgações fakes, mais o lado
amoral de uma mídia abutre e de uma justiça de ratos de toga,
e ela foi cassado por um congresso que em qualquer país do
mundo noventa por cento de seus membros estariam presos
décadas atrás e não teriam afanado trilhões em propinas. Fora
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Lula, Dilma, PT
10-Comoa farmácia popular foi melhorada em muito, a
inclusão maior de genéricos a preços populares, os mesmos
laboratórios que derrubaram o presidente João Goulart com
medo de suas mudanças sócio humanitárias (o medo bobo
do comunismo criou monstros) por trás do pano bancaram
junto com agiotas internacionais o fim da democracia,
investindo num senil e decrépito traíra usurpador que já
estivera envolto em processo de propinas desde o Porto de
Santos, e que por ser do PMDB foi convidado para ser vice
numa capa de inclusão social, mas preferiu fazer o jogo sujo
da oposição de corruptos e ladrões amigos do alheio, a pior
oposição da historia da república, e trazer de volta a corja
impune do modelito do cínico estado mínimo neoliberal que
faliu Samparaguai, o estado máfia, ferindo a democracia com
retaguarda de bandidos de toga evocando regime de exceção,
regime d arbítrio mais uma abutre mídia corrupta que desde
que fundada no Brasil foi contra a libertação dos escravos, foi
a favor da ditadura, foi contra a CLT, contra as diretas já, contra
a anistia e também agora contra as conquistas sociais do
Brasil que pagou a divida externa como o FMI, mas pregaram
um retrocesso e agora vivemos esse conturbado status quo de
um status de sitio disfarçado composto por hienas e chacais,
de corruptos e ladrões de toga, terno, gravata, patente e toga.
Fora Lula, Fora Dilma, Fora PT?

-E querem o Lula Preso, porque não LULA tem concorrente
a altura, foi o melhor presidente da historia do Brasil desde
1500, ao lado de Getúlio e Juscelino, admirado, elogiado
e premiado no mundo por ter erradicado a fome no Brasil,
enquanto FHC saiu com o pior índice de aprovação politica
da historia da república, LULA saiu com o melhor índice de
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aprovação e reconhecimento que o mundo tem noticia. Mais:
Querem o LULA PRESO? Então vamos lá: -Lula é o cara
chato que cobrava propina da UTC? Não. Esse era o Aécio
Mineiro. -Lula recebia 1/3 da propina de Furnas? Não. Esse é
o Aécio também. -O helicóptero com 450 kg de cocaína era do
amigo do Lula? Não. Era do amigo do Aécio. -Lula comandava
o estado que roubou 1 bilhão do metrô e da CPTM? Não.
Esses são o Serra e o Geraldo Alckmin. -Lula tá envolvido no
roubo de 2 bilhões da merenda? Não. É o Alckmin também.
-Lula pegou emprestado o jatinho do Youssef? Não. Esse era o
Álvaro Dias. -Lula foi o cara que montou o esquema Petrobras
com Cerveró, Paulo Roberto Costa e Delcídio? Não. Esse era
o FHC. -Lula nomeou o genro diretor da Petrobras? Não.
Foi o FHC também. -Lula é o compadre do banqueiro André
Esteves? Não. Esse era o Aécio, de novo. -Lula é meio-primo
de Gregório Marin Preciado, aquele que levou US$15 milhões
na venda de Pasadena? Não. Esse é o Serra (aquele que a Lava
a Jato tendenciosa e amoral apresenta com tarja preta pra
imprensa tendenciosa e parcial). -Lula foi descoberto com
uma dezena de contas no exterior, ameaçou testemunhas,
prejudicou alguma investigação? Não. Esse é o Cunha, aliado
da oposição. -Lula ameaçou empresários, exigiu 5 milhões
de dólares, só de um deles? Não. Esse também é o Cunha, o
homem do impeachment da oposição. -O filho do Lula aparece
na revista de milionários Forbes? Não. É a filha do Serra...
E os coxinhas Hipoglós ainda berram Fora Lula, Fora Dilma,
Fora PT? Ou estão arrependidos das besteiras que fizeram,
pelas conquistas sociais que vão perder, porque acreditaram
no PRGT-Partido da Rede Globo de Televisão?
Fora Cérebro!
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DILMA COMUNISTA OU SOCIAL DEMOCRATA?
Diálogo De Pai Pra Filho – Da Série Brasil Contemporâneo
- Crônica

– Pai, por que o senhor anda tão nervoso ultimamente?
– É a Dilma Presidenta, Júnior... Não engulo essa terrorista,
comunista, mulher... Tem cabimento uma coisa dessas?
– Mas o que está havendo, pai?
– Ora, vc não vê a Anarquia?
– Anarquia como, pai? O Brasil era a décima segunda
economia do mundo na Era FHC, agora é a sexta economia do
mundo e caminha para ser a quinta?
– Ora, não seja bobo como a vaca de sua mãe, Júnior...
– O que a mamãe tem a ver com a Presidenta Dilma Light,
papai?
– Ora, você não vê a anarquia que a imprensa mostra todo
santo dia?
– Mas isso não é democracia, pai?
– Ora, Júnior, tem cabimento? A polícia federal prendendo
militares, juízes, empresários, turistas, contrabandistas,
liberais... onde já se viu isso? Aonde é que vamos parar? São
Paulo corrupto assim vai querer se separar do Brasil...
– Mas a justiça não é igual para todos, pai?
– Não viaje na maionese, Júnior. Você é tão ingênuo... nem
parece que é meu filho. Só pode ter puxado a sua mãe... Não
viaje na batatinha...
– Mas, pai, o senhor não disse que o Lula iria quebrar
o Brasil? Que a Dilma era comunista, terrorista... O senhor
nunca ganhou tanto dinheiro como agora... O povo nunca foi
tão beneficiado como agora, baixaram, os impostos até... Por
que é que está reclamando de barriga cheia?
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– Não seja radical, Júnior. Você não pode entender direitinho
mesmo, é só uma criança... filhinho de papai... Eu mereço... Por
que você não volta a assistir a Xuxa, Luciano Huck, Zorra Total,
Faustão, Jornal Nacional, Malhação?
– Mas, pai, o Lula não era comunista? A Dilma não era
comunista?
– Ele é comunista, Júnior... e nordestino... e operário... e sem
estudos... e aleijado... e... Comunista disfarçado...
– Mas como ele pode ser comunista, se acabou com os graves
erros anteriores, só que agora pondo a polícia para caçar todo
mundo, indistintamente... Não é um bom capitalismo esse, o
que fabrica o carro poder ganhar o suficiente para também
poder comprar um carro que fabrica? Mais, o salário mínimo
nunca esteve tão alto, PROUNI, Mais Médicos, inclusão de
Milhões...
– Por isso é Anarquia, filho. Besteira isso. Pobre é pobre. Que
se danem. E polícia tem que caçar bandido... não empresário,
não liberal...
– Mas tem tanto tipo de bandido, né não, pai?
– Ora, me respeite, guri. Não me maroteie... Você anda
vendo muito a TV Cultura. Onde já se viu isso? Você não foi
à passeata da Paulista que pagaram pra jovens irem berrar
contra a Copa?
– Mas o senhor não disse que o Lula era presunçoso de
querer mudar o Brasil? Que a Dilma não ficaria um mês?
– Disse, ora, disse sim. Você tem boa memória como eu, filho
da mãe. Mas é que ele está mexendo em vespeiros, ninhos de
marimbondos, antros de escorpiões... máfias e quadrilhas...
essas mesmas baseadas em São Paulo... Os corruptos e ladrões
estão alvoroçados...
– O Lula virou capitalista, não é, papai? A Dilma virou
capitalista, é isso?
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– Ora, ele é católico praticante... Só que quer um capitalismo
como no Canadá, melhor do que nos Estados Unidos, aí é
querer demais, viu, filhote. E a Dilma ainda foi pensar nos
pobres, Mais Médicos, abaixar os impostos. Onde já se viu
isso? Não falei que é terrorista cubana?
– Mas os pobres também não são do Brasil, pai? Os pobres,
negros, operários, favelados, índios, nordestinos, professores...
– Tá com ideia marxista, filho? O que é que você anda lendo?
Tá lendo a revista Caros Amigos, é?
– Ora, pai, eu vejo TV, leio jornais, mas penso, reflito,
questiono, e reflito por mim mesmo sobre o que inventam,
montam, difamam... os fakes sujos... e vejo o Brasil que era rico
só para os ricos, não é rico para os pobres também agora?...
– Tá cuspindo no prato que comeu, é, piá?
– Ora, pai, considerando que o Lula é comunista e geriu o
pior capitalismo selvagem terceiro-mundista e periférico
que é o Brasil, se saiu muito bem, considerando que ele não
teve estudos, e quem tinha tanto estudo e estava lá antes dele
quebrou o país; levando-se em consideração que o Lula não
sabe falar direito o português, e nem teria experiência como
alegou o banana do Serra, até que ele fez direitinho o dever de
casa, né não, paizão? E a Dilma então? Um show de mulher...
a segunda mais importante do mundo, segundo a ONU.
Forte, gerentona, determinada... honesta, não negocia com
bandidos... verdadeira, igualzinha a mamãe que não aguentou
o sr, um Coxinha-Daslu... não é mesmo Paizão?
– Detesto quando você me chama de paizão. Quando é que
será o próximo fim de semana que eu tenho que pegar você,
segundo a justiça determinou, hein, rapaz? O que a sua mãe
anda fazendo com a pensão que eu pago para você? Só me
faltava essa, você virar comunista, petralha, votar no PT...
temos que chamar de volta os Militares, a Marcha com Deus e
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a Família, ou o Brasil todo vai virar uma potência desse jeito...
E se continuarem a investigar as máfias e quadrilhas de São
Paulo, o Estado Máfia, vamos ter que nos separar do Brasil...
seremos o Paraguai do Note... E pare de ler esses clássicos
russos, esses poetas russos, que desse jeito você vai virar
comunista mesmo...
Já pensou, eu, um profissional liberal paulista da gema que
ganhou alta grana com as privatizações do FHC, ter um filhote
esquerdista que pensa no povão?
É o fim do mundo.
Desse jeito o Brasil vai virar uma baita CUBA...
Que Nossa Senhora nos livre e guarde...
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O BRASIL AINDA VAI SER UM ENORME
PARAGUAI?
“Outrora, quando ainda sofria sobre
as armações metálicas do mundo,
Acuado como um cão metafísico,
eu gania para a eternidade,
sem compreender que, pelo simples teorema do egoísmo,
A vida enganou a vida, o homem enganou o homem.
Por isso, agora, organizei meu sofrimento ao sofrimento
De todos: se multipliquei a minha dor,
Também multipliquei a minha esperança.
(Paulo Mendes Campos -1922 + 1991).
“Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal:
Ainda vai tornar-se um imenso Portugal!”
Chico Buarque – Fado Tropical

“O Brasil depois do golpe ainda
vai se tornar um enorme Paraguay?
” Silas e suas “siladas”
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IN MEMORIAM:

Somos Todos Marisa Leticia
Somos todos Marisas... mas, talvez, mas só talvez mesmo,
também precisemos de um esquecimento global a todo
esse ódio customizado que nos cerca... nesse fútil mundo de
aparências, para que, como lúcidos ocasionais que seja (e
em legitima defesa de nossa honra, se ainda nos restar algo)
vivamos fora desse tempo cíclico, fugindo - como diz o poeta
e filosofo-pensador Vicente F. Cecim – assim “não aceitando a
vontade vesga da humanidade” ... Humanidade? Deus tenha
piedade de nós...
Quantas vezes Marisa carregou o mito Lula no colo,
consolou-o, estimulou-o, descarregou suas baterias,
desarmou-o para novas batalhas, abraçou-o enquanto ele
chorava a luta renhida pois viver é lutar, quantas vezes a
primeira dama mais humilde de todas teve que ser forte sem
saber, para suportar o que nenhuma mulher suportaria em
vida, e suportar ameaças, perseguições silentes, cargas de
profundidade? Pois é. Sim, porque a de Jango Goulart era
a mais bela e chique primeira dama da terra brasilis, como
Jaqueline Kennedy da América cloaca que o matou, porque
a de FHC o “Pai da Fome” era Uspiana, de família tradicional
e culta, apesar de traída e ocasional submissa de percurso e
situação, quando então bem amaciada teve que aceitar voltar
a ser esposa de enfeite como ocasional fake primeira dama, a
propósito político até de salvaguardar a honra de quem não
tinha honra, mas Marisa Leticia não.
Foi a mais humilde, a mais vestida de simpleza, a mais leal,
amiga e confidente, e foi mãe, amiga, companheira, mulher,
vitimizada também porque conviveu com um homem lenda,
que conheceu metalúrgico no palanque, no comício, na
trincheira da legalidade ético-humanitária, cresceu com
ele, foi sua melhor bandeira, sua melhor aliada, e o seu
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histórico amado virou o maior presidente da historia do
Brasil, reconhecido no chamado mundo civilizado todo, e
ainda assim e por isso mesmo, com um projeto social de
milhões, perseguido por uma corja da mídia abutre, uns
chacais da justiça torpe, umas lesmas mortas da sociedade
pústula, principalmente da paulistaiada que adora corruptos
e ladrões da gema, sem algemas, e que por costume desde
os bandeirantes bandidos à canalha de 64 odeia projetos de
inclusão social a partir até do que preconiza a carta magna
que diz que todo poder emana do povo e em seu nome deve
ser exercido.
Sim, hoje somos todos Marisas. Fora Lula, Fora Dilma, Fora
PT, Fora Neymar, Fora Barack Obama, e lá estavam umas
velhotas decrépitas, chulas cadelas do fascismo sempre no
cio, em frente ao hospital em que a Dona Marisa Leticia era
tratada, xingando-a, querendo que ela morresse. Cristãs?
O ódio venceu? E pelas redes sociais o ódio, o escárnio, as
agressões. Chora a pátria mãe não tão mãe gentil, dos filhos
deste solo...
Hoje somos todos Marisas, um AVC, uma doença terminal,
também por ter que suportar a barra de viver num Brasil
dividido pelo PRGT-Partido da Rede Globo de Televisão,
fazendo a cabeça de incautos, de uma renca de idiotizados
com grife, mais uma direita amoral e inumana, um usurpador
governo ilegítimo, entre tanta impunidade generalizada
em todos os níveis, e uma corrupção por atacado nosso
capitalhordismo americanalhado, bancando impunemente
desde as privatizações-roubos, até um neoliberalismo
câncer baseado em Sampa, samparaguai, o estado máfia, dos
protegidos e impunes tucanus corruptus.
Somos todos Marisas. Cada um com seu caldo de lágrima
e de dor, cada um com sua cruz pessoal nessa hora, porque
homem que fala mal de mulher, já se mede a mãe, o nível, o
berço, o Deus, a igreja, o diploma, a família, pior, mulher que
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fala mal de mulher, já diz muito de si mesmo do que de quem
ataca, e desejar a morte de alguém além de crime é por assim
dizer um pecado capital, e nessa dissertação feito nênia em
prosa evocamos a fala atribuída a um momento intimo de
Nabucodonosor:
“Pesado foste na balança e achado em falta”.
Somos todos Marisas, com todas as letras. Marisa com M
de Mãe, a de Amor, r de Razão, I, de Iluminada, S de social,
novamente A de amparo ao seu companheiro de tantas
sofríveis lutas e somas, como um acróstico vertical em prosa,
nesse momento de tristeza e dor historial. O triplex de Lula, o
Barquinho de Lula, a mansão do Lula, a casa na lua do Lula, e
nada é do Lula, mais os juizecos de apostilas, os helicópteros de
corvos da PF sobrevoando sua casa, rastreando suas compras,
ferindo de ilegítimas espionagens indevidas sua vida íntima,
O Lula criado na batalha talvez tenha suportado mais de 30
anos de datada condenação vencida e nada provada, mas
Marisa, seu pilar, sua escora, sensível e esposa, mãe, amiga,
companheira, tombou. Somos todos Marisa.
Comemorar a morte de qualquer ser humano, não diminui
a corrupção no país, não desqualifica e impunidade desde
1500, nem muito menos vinga os erros de uma burguesa
elite insensível e amoral, porque, pelo que parece, os mesmos
que choraram a tragédia com o avião do time de futebol de
Chapecó, são os mesmos que regurgitam ódio de meio e clã, a
partir de um linchamento midiático que a Família Silva sofreu
e sofre.
Mesmo que ela morra, Deus não desligará os aparelhos?
Somos Todos Marisa.
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QUE PAÍS É ISSO?
Tratado
Geral
Desobediência Civil

de

Insurgência

e

“Ser de esquerda é ter uma posição filosófica perante a vida onde a
solidariedade prevalece sobre o egoísmo. ”
Pepe Mujica

Uma Resolução da ONU prevê que o povo se volte armado
contra estados ditatoriais, mas não que os golpistas ditadores
se autoanistiem e tudo fique por isso mesmo. Dito isso, como
vivemos num arbitrário regime de exceção, sem precedentes,
com um suspeito estado beligerante de inconstitucionalidade
disfarçado de falsolegal, tomemos atitudes de resistentes
civilizados, para um levante de insurgência emergencial, e
tratemos as coisas assim:
-Não devemos comprar produtos de marca, nem produtos
de empresas que financiaram o golpe, nem de banco associado,
magazine, loja, supermercado, nem devemos adquirir marcas
de perfume de designs coniventes com essa situação, de
multinacional, de comércio de agiotas, shoppings de lavagens
de dinheiro de corruptos associados e de sócios laranjas;
-Não devemos consumir muito, só o básico, o necessário, o
inevitável, o primordial. Essa é a ideia. Se não consumirmos
tanto algumas empresas podem ir à falência, abaixarem os
preços, até quebrarem, ao sentirem o baque nas finanças,
para assim pagarem o preço da insanidade golpista, pois não
devemos e não vamos continuar pagando o pato, pior, o pacto.
Devemos estocar alimentos necessários, água, gás, gasolina,
produtos essenciais, de limpeza inclusive, sem luxo, sempre
privilegiando o pequeno comércio do bairro, do interior
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e de sua produção local, regional, procurando produtos
alternativos ou de feiras do bairro, não de grandes marcas,
de grandes supermercados, de grandes empresas aliadas de
golpistas.
-Devemos pesquisar sempre na Internet, desde encontros
clandestinos que sejam, mobilizações importantes,
passeatas datadas, greves temáticas, movimentos de clamor
por justiça, até mesmo em legítima defesa e como precaução
que seja, como também devemos aprender e saber como em
caso de urgência imediatista produzir improvisadas armas
de defesa com produtos químicos do lar, produtos de higiene
e limpeza, inclusive para tentar suportar gás lacrimogêneo
de policiais despreparadas ou bala de borracha de brucutus
com farda e patente. Há links na web que informam com
ilustrações e com arquivos no YouTube, como fazer armas
caseiras de defesa para casos emergências e de alertas,
intimidação, proteção e limitação. Adquirir conhecimento
na área também é legitima defesa, e sempre importante
resistência contra parvos e néscios empoleirados de forma
ilícita no poder.
-Avisar amigos de confiança, camaradas e familiares,
militantes e colegas de respeito, do partido ou do sindicato,
de confiança e de admiração recíproca, que propaguem a
mesma utopia de inclusão social e socialismo democrático.
De imediato, devemos cancelar cartão de crédito se possível.
Em caso de extrema necessidade crucial, ter conta bancária só
em banco público, e assim então e por isso mesmo eliminar
contas, seguros, dotes de ações, pagamentos agendados, cotas,
poupanças, registros, boletos, cessões de crédito e direitos,
de empréstimos e novações de dividas, e tudo cancelar do
privado e passar para instituição pública, de qualidade e
transparência, se possível for, ou negar-se a pagar, discutir
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em juízo a dúvida, a dívida, protelar para obrigar redução dos
juros ou encargos e tarifas criminosas do crime mercantil. Ter
consciência da lavagem cerebral agindo no mercado, no seu
meio social alienado, na mídia abusiva e no marketing para
engabelar incautos. Não dar trégua.
-Não assistir nenhum canal de tevê espalhafatoso de
direita fascista, nem ouvir rádio pertinente de empresa
que bancou o golpe, assim como não dar crédito e nem
nunca dar Ibope. Mídia que bancou o retrocesso, não
tem quilate moral; desligue, apague, tire o canal de seu
controle, da programação, dê preferência a canais piratas
ou dito marginais de comunicação, a blogs tachados de
sujinhos, e sites de legitimidade comunitária, de qualidade
em humanismo de resultados e com suportes de verdade,
e mantenha sempre contato com quem tem consciência
cívica e noção básica de direitos e deveres de resistência
e luta. Se há governo ilegítimo, ser contra é legítimo e é
exercício de cidadania protestar contra um desgoverno
ilegítimo.
-Nas profícuas redes sociais, comunique-se com vibrante
consciência ético-plural-comunitária, proteste, denuncie,
delate, publique fotos, textos, importantes notícias de situações
emergentes, perigritantes, verta panfletos, traduza textos,
melhore textos, corrija, valorize, busque feedback, alerte a
maioria ignara da população sobre o crime organizado dos
golpistas bancados no poder, porque o traíra usurpador do
tal novo estado novo em ditadura civil-empresarial-judiciária
negocia com bandidos e mantem em falsa pompa garbosa
com faixa presidencial ilegítima e indevida; bufão impune
entre eles todos, com seus aliados da farra pecuniária a fundo
perdido, propinas afins, grupelho aliado à uma elite pústula
de uma sociedade de catervas, plantado por uma pequeno149
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burgesia amoral que chama de populismo os resgates (de
inclusões sociais) de dividas sociais impagas desde a libertação
de escravos (que libertou mas não indenizou); desde o golpe
de 64; e desde que um ex-sociólogo, ex comunista e ex-ateu
vendeu-se aos ratos de esgoto da ditadura, ainda aliado à uma
mórbida ditadura do judiciário, ratos de toga, e aliado de uma
sórdida mídia abutre ligada a agiotas internacionais, entre
outros zumbis, morcegos, manifantoches, hienas e chacais do
golpe torpe.
-Mantenha-se sempre na ativa, se comunicando, trocando
informações, logísticas, aparelhamentos, sempre atuante,
antenado, com consciência cívica e sempre inquiridor
e impactante. Seja sempre um militante de primeira, na
escola, no trabalho, na internet, no espaço público, na fila
do banco ou do supermercado, na rua, na chuva, na fazenda,
delatando fakes, contestando mentiras, combatendo antros
de escorpiões, debatendo, mostrando aparo e conhecimento,
atacando ratos de esgoto da ditadura de todos os tipos e
níveis, também vigiando na internet, procurando páginas
falsas, críticos fictícios nas redes sociais, em páginas de
embustes, blogs e sites, fanpages, sempre a denunciar, delatar,
e também a gravar, guardar, registrar, valendo-se das leis que
têm sanções para crimes virtuais também.
-Lembre-se: Fascismo não é opinião. Ponto. Simples assim.
Não tem papo, não aprofunde diálogo, não está à altura, não
significa nada. Fascista não tem conhecimento de nada, é
um mero zero à direita do chiste, do chulo, do achismo, da
mesmice, da burreza pegajenta de uma falsa prosopopeia,
sem o mínimo de senso de ridículo, de qualquer senso que
seja, estético, político, humano, historial, de direito ou de
crítica social pura. Renegue. Anule. Delate. Apague. Exclua.
Denuncie. Junte provas contra. Nunca permita o pareamento.
150
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Democracia e exercício de cidadania é outra coisa. Insurjase. Prepare a barricada, a trincheira da legalidade. Junte
camaradas iguais. Agregue o clã. Procure sua turma, e delete
coxinha-Daslu (eleitores corruptos de Samparaguai, o estadomáfia que só elege corruptos e ladrões), delete coxinhasHipoglós (velhotes decrépitos que sempre votaram mal e
porcamente e agora posam de críticos de ocasião mesmo
tachados de vagabundos pelo FHC, o chamado Pai da Fome
– milhões de desempregados com o “sucesso” do irreal Plano
Real), mais rançosos e sádicos coxinhas asnoias, bostanazis,
bolsolixos, e outros lacaios ignóbeis do regime de exceção, que,
feito bois de piranha, buchas de canhão, massas de manobra,
papagaios de pirata, reproduzem mentiras e, insanos e senis
pregam a volta dos que não foram, os parvos, se esquecendo
que os corruptos e ladrões atuais, de máfias e quadrilhas
historiais, são todos impunes filhotes espúrios e sequelas do
dantesco militarismo incompetente e corrupto no próprio
processo histórico brasileiro.
-Sempre diga não às atitudes ditatoriais. Relembre os
podres do militarismo, principalmente do penúltimo golpe,
o da canalha de 64, que atrasou a democracia no Brasil em
décadas, arrombou os cofres públicos, assentando corrupção
em todos os níveis, aumentando enormemente a dívida
externa, permitindo o enriquecimento ilícito de parte da
elite golpista, enchendo os cofres da burguesia que prega um
capitalismo, mas sendo um capitalhordismo americanalhado
que expropria o estado e ainda engana jumentos que lambem
as botas do arbítrio.
-Não baixe a guarda nunca. Nem se acomode. Não dê
moleza. Quem se ama, se arma. Quem ama seu país, participa,
faz a diferença, mantem-se na ativa. Procure ter porte de
arma, se possível. Mas a sua metralhadora dialética (estudos,
151
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conhecimentos, leituras, pesquisas) tem o seu primordial e
verdadeiro poder de argumentação e diálogo em alto nível
e ótimo estilo, mas pense livre, nunca discuta com burros
fascistas, cérebros de puxadores de carroça. Prepare-se para
o pior. Precisamos de uma outra Batalha de Itararé, para
acabar com essa nova/velha oligarquia parasita de horror?
Precisamos de um outro clamor e levante popular, por uma
nova constituinte, eleições diretas, um contragolpe que
permita o retorno de quem foi devidamente eleito nas urnas e
então levada ao poder de forma legítima? Dilma não negociava
com bandidos, não deu aumento para juízes marajás, nem
facilitou alta verba pública para a Rede Globo golpista.
-Porte sempre uma bela câmara fotográfica de primeira
qualidade. Ou um celular com boa resolução, para registrar
impropérios e impropriedades, e assim emergencialmente
denuncie racismo, homofobia, discriminação, agressões
dos poderes públicos; não se omita, exercite sua cidadania,
principalmente nesses tempos tenebrosos em que o preço da
democracia é a eterna militância.
-Particularmente registre entrada e saída sua, para todo
lugar que seja, por mais óbvio, regular ou rotineiro que seja,
bem como registre de alguma maneira início e chegada,
retorno e resultado, agitações, agrupamentos ou passeatas,
greves, mobilizações, proibições, abusos de autoridades
despreparadas, criando um grupo unido e treinado em
relações comunicativas para tanto, para que todos saibam
de todos, saiba onde cada um está e o que faz, equipe
agregada, vigiando o amigo participante ativo, cuidando um
e outro; espirito de equipe nessas horas vale muito, por isso
procure estar de preferência sempre em grupo, em mais de
um, e assim procure adquirir conhecimento compartilhado,
atualizado, para abalizar informações, e também procure
152
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ter bom embasamento jurídico de sobrevivência e proteção
pessoal, de causa e efeito, até para se fazer defeso em hora
impropria de militância, procure também ter advogado de
nível a mão para agir de presto e intermediar ajuda urgente
se for preciso, a princípio apelando pela não violência, mas
sempre estando pronto para o caso emergencial ou acidental
de o bicho pegar e você precisar de amparo, de ajuda, de
sangue, de água, de remédios, de equipamento sobrevivencial,
de pleito de divulgação da ocorrência ilegal e mesmo de
solidariedade inclusive com ampla divulgação em todas as
redes sociais, inclusive de diretos humanos, da ONU, ou em
sítios internacionais de renome e mobilização. Não permita e
nem provoque violência gratuita. Não reaja se for provocado.
Busque programar logística em panfletagem, pichação ou
mobilização, sondando ou programando sempre saída de
emergência, ponto de fuga, de referência crucial, de válvula
de escape, mas sempre registrando situação e resultante,
atrocidade e deszelo público, ou mesmo fascismo de ação
ou interpretação de tanto, porque, para a direita o crime
compensa, quando o lucro é crime, o trabalho é trabalho
escravo, e se essa direita rancorosa e amoral é unida como um
câncer a ser extirpado, porque iriamos nos dispersar?
-Se o golpe é ilegal, e representa o retrocesso social,
desobedecer é o que há, e se insurgir é parte importante da
resistência e da sabedoria ético-cívica de se manifestar contra
a corja que se instaurou no Palácio do Planalto e adjacências.
Proteger direitos, conquistas trabalhistas, inclusão
social, é dever de todo cidadão participativo e antenado,
principalmente contra o cínico e inumano estado mínimo
neoliberal que faliu a Europa, e se já foi rejeitado é porque
entre a teoria e a prática revelou-se desumano, na própria
globalização da miséria com as privatarias (privatizações153
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roubos), mais o hediondo neoescravismo vergonhoso.
-Ser do contra. Ser contrário com inteligência, lucidez,
aparato técnico até, e preparo intelectual, com amplo
conhecimento de história, direito, humanismo, conquistas
sociais datadas. Unidos somos fortes. Agregados, somamos.
Desligar a tevê faz parte e ajuda. Ligar o cérebro. Leituras
ajudam e movem neurônios. Política é uma arte. Ou fazemos
a nossa luta de resistência, de insurgência, contra violações
espúrias de direito, ou eles os bastardos inglórios crescerão
e vencerão pari passu, porque a pequena burguesia fede
e o fascismo no cio gera monstros, de alienados tantãs que
são os malformados, mal informados, ignorantes políticos,
cérebros de penicos da mídia. A insurgência é nossa resposta
ao golpismo que derrubou uma legitima presidenta eleita nas
urnas, e bancou um lacaio do capital especulativo de um braço
armado do sistema vil.
-Todo poder emana do povo, e em seu nome deve ser
exercido, é um preceito constitucional. Um governo sem povo,
sem ter sido eleito direto para ser o cabeça da chapa e chefe
do executivo, mas no poder com conchavos de bastidores e
negociação com bandidos, é ilegal. Um povo alienado é usado
pela mídia suja, portanto, pensar é movimentar-se, agir é
resistência, insurgir é preciso, atuar é pilar de resistência. Que
nosso hino na batalha seja o Hino Nacional Brasileiro, e mesmo
que o nosso mote até seja FERIDOS VENCEREMOS, mas que
também tenhamos fôlego para cantar Para Não Dizer Que Não
falei de Flores, de Geraldo Vandré, até porque a patriazinha
não pode ter fantoches no poder, marionetes dos três poderes
na retaguarda suja, com o regime de exceção posando de falsolegal, mas sendo usurpador, e agindo de forma cínica, amoral,
sórdida. O povo unido jamais será vencido? Essa é a ideia.
A mídia destila seu ódio, e se ufana de berrar fora isso, fora
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aquilo, fora preceitos legais, assim conspurcando a verdade
propriamente dita. A justiça tendenciosa e parcial, serve ao
que serve. Tribunais de embustes são antros. STF-São Todos
Fariseus. E a alta sociedade que tem medo de pobre, negro,
nordestino, favelado, agricultor, índio, funcionário público,
professor, justiça pura, jornalismo puro, fomenta o golpe e o
sustenta por não permitir a continuação de inclusão social
que tirou o Brasil do mapa da fome com Lula e Dilma e elevou
o país a nível de potência emergente e distinta. Lembrem-se
do que disse Leo Huberman, no livro História da Riqueza do
Homem: “Quando a economia capitalista entra em colapso, e a
classe trabalhadora marcha para o poder, então os capitalistas
se voltam para o fascismo”
-Dilma gerente não permitiu aumento vergonhoso de
salários-propinas a juízes marajás numa justiça de tostões,
e criou inimigos entre PHDeuses de meio e pretensão de.
O PT tirou parte de alta grana que era desviada para a rede
Globo, que nasceu e cresceu na ditadura, e Lula e o PT então
viraram alvo para direcionamento de falsas notícias, falsas
interpretações dirigidas, falsas implicações de denúncias,
chegando a um linchamento midiático sem precedentes,
com o abuso de leviandade criticado em foro legal no mundo
inteiro. Hoje os ratos governam os governos, de municipais,
estaduais, regionais, a federais. A corrupção impune financia
e banca o nosso capitalismo americanalhado, com suporte de
agiotas emboabas querendo a preço de bananas as lucrativas
empresas públicas, com a Petrobrás sendo propositalmente
sucateada para ser vendida a toque de caixa e assim reformar
o poder financeiro dos que financiaram o golpe, o decrépito
usurpador e seus asseclas lotado nos podres poderes...
-Resistir é preciso. Evitem marcas, grifes, consumo
exagerado, reduzam o consumo ao máximo, evitem que
155
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empresas que bancaram o golpe, financiaram a ditadura
atual, tenham lucros como antes na melhor era da economia
brasileira desde 1500, a Era PT, segundo sustentou o site
UOL, e assim, na calada da noite, nos subterrâneos que seja,
devemos fomentar uma insurreição, uma revolução popular,
delatando, denunciando, registrando, criando – a arte como
libertação – como disse o poeta. Queremos o Brasil de antes
de volta, sem falsas estatísticas, sem inflação camuflada, sem
falso crescimento de mentira, sem o retrocesso instável numa
crise instrucional sem precedentes, quando as quadrilhas no
poder abusam de alta grana a que foram comprados, e assim
saqueiam as empresas estatais, onerando o erário público,
minando nossas reservas e expropriando nossos recursos
naturais. Daí a razão desse rascunho improvisado dessa
primeira versão de um tratado geral de insurgência.
-Fora Temer, fora barganhas palaciais vergonhosas. Fora
STF. Fora Mídia abutre. Fora podres poderes. Que país é esse?
Que país é isso? A revolução popular começa em nós, em casa,
no meio, no clã, no local de trabalho, no local de estudos, na
praça, no dia-a-dia. Preguem esse mantra. Fomentem essa
ideia. Quem sabe faz a hora não espera acontecer. A luta
continua. Insubordinação já. A insurgência prenuncia um
levante popular. Juntos somos fortes. Passeatas, greve geral,
mobilização, conscientização, não consumir, não comprar,
tudo vale a pena para demonstrar nossa insatisfação. Ao povo
o que é do povo.
-Nós, os insurgentes, somos contra:
1)-As privatizações-roubos (privatarias) e suas maracutaias,
bem como o suspeito resultado final improbo desde as moedas
podres.
2)-A midiatização da justiça que com isso empobreceu
e corrompeu-se, feriu hierarquia de letra legal, tomando
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partido, justiçando açodadamente de um lado e protegendo
labirinticamente amigos do alheio.
3)-A idolatria de jagunços de extrema-direita reacionária a
juízes caducos na aplicação ilegal das leis, falindo a justiça na
justiça turbinada para a idiotização de leigos.
3)-A militarização proposital da segurança pública,
beneficiando empresas privadas de segurança e prejudicando
as carentes periferias e seus cinturões de miséria, violência e
morte.
4)-Queremos auditoria ampla, geral e irrestrita de todas
as empresas de comunicação, que são concessões públicas,
e que apoiaram o golpe, o arbítrio, o regime de exceção,
criando de forma danosa a proposital propagação do ódio, da
violência gratuita, do sexismo, do direcionamento proposital
do noticiário capenga, tendencioso e ignaro.
5)-Queremos cobrança de impostos de todas as religiões,
e ainda a obrigação das mesmas de alfabetizarem seus
associados e membros.
6)-Queremos um mutirão para rever penas de sentenciados,
libertação dos que ainda não foram julgados, no sentido de
acabar com a indústria do crime organizado nas cadeias, e as
escolas do crime evolutivo baseado nas prisões.
7)-Queremos uma auditoria popular das leis trabalhistas
conquistadas a ferro, fogo, sangue, suor e lagrimas. Nenhum
direito a menos.
8)-Queremos uma auditoria publica com participação
multipartidária da questão da previdência pública, a cobrança
incontinenti das dívidas trabalhistas, a responsabilidade
civil e criminal dos devedores quando com protelamento da
dívida em ajuizamentos disformes, protelatórios, bem como o
fim de toda anistia de qualquer tipo para qualquer empresa,
por qualquer intervenção ou corrupção política de ocasião,
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em detrimento da transparência e dos direitos sagrados
conquistados pelos trabalhadores e garantia dos mesmos.
9)-Queremos uma reforma total da justiça capenga e
incompetente, principalmente para acabar com os decrépitos
marajás de toga, quando o salário de todo membro da justiça
e em áreas correlatas ou pertinentes devem ser com base no
salário do professor da rede pública de ensino como base por
área e tempo.
10)-Descriminalização da droga. Tratamento obrigatório
com internação e sanção sumária nesse sentido, para usuário
que for pego em infração ou crime por mau uso dela, se
liberada com garantias.
11)-Cobrar e exigir programas de tevês que são concessões
públicas, que tenham alto nível informativo, de educação,
esporte, cultura, direito, história, ética, estudos de leis do
transito e cuidados da natureza, mais inclusão social de um
humanismo de resultados supervisionado diretamente pelo
estado e entidades de classe.
12)-Fins de julgamentos com base em entreveros midiáticos
suspeitos, bancando o povo com más informações, como
o fim de programecos de tevê que fomentam a discórdia, a
animosidade charlatã, a violência repetida a exaustão, o
crime sem julgamento ou veiculam espalhafatosamente
sem veracidade transitada em julgado, a segurança pública
disforme, sem consultoria popular e entendimento de um
diálogo transparente e efetivamente capaz, motivador, de
justiça por justiça.
13)-Reforma da mais corrupta justiça brasileira, a justiça
eleitoral, capenga, ultrapassada.
14)-Reforma da área prisional, permitindo que o preso seja
encaminhado para trabalhos e estudos, a família que tiver
condições ser obrigada a pagar pela sua prisão, manutenção
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e serventia, em condições humanas de recuperação e
reintegração social
15)-Fim da previdência pública para políticos privilegiados,
ou bases diferenciadas militares, tudo com base no que
coaduna a Constituição que os direitos são iguais para todos.
16)-Fim da benevolência com o crime organizado da
sonegação de imposto de renda, da indústria e comércio
que roubam bilhões do erário público, em detrimento de
investimentos sociais para o povo, sendo considerado crime
inafiançável, sem prescrição, sem fiança, só extinto quando
efetuando o pagamento in totum e sem contestação do
quantum, permitindo o cumprimento de um terço da pena
depois de saldada a dívida. Dívida impaga, e o crime nunca
prescreve e nunca se liberta o criminoso.
17)-Para crimes hediondos, os portadores de diploma em
gratuita universidade pública perderão o diploma e o status
dele, e os formandos em universidades privadas terão a
fiança arbitrada com base no quantum pagaram para o curso
tudo. Em todos os crimes, se o autor tiver curso superior,
deverá pagar o dobro da pena, sem visitas íntimas, regalias,
mordomias, vantagens, cumprimento de só um terço da
pena serão extintos, e todos os presos só assistidos pelos
advogados, sem prerrogativas, na presença de um agente
policial ou carcerário.
18)-Fim de privilégio e mordomias para políticos, juízes e
descendentes, funcionários públicos designados ou nomeados
por tráfico de influência política.
19)-Auditoria ampla, total e irrestrita, das privatarias
(privatizações-roubos), das Eras Fernando Um, e Fernando
Dois, bem como das suspeitas e alarmantes anistias desde
então, até o foro do usurpador de 2017 e 2018, anistias
fraudulentas pelas quais o autor ou autores devem responder
159
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civil e criminalmente inclusive com alijamento de bens
pessoais, bem como criminalizar as falências fraudulentas ou
dívidas impagas de empresas beneficiadas com as mesmas
privatizações espúrias, dito legais mais amorais, desde as
moedas podres.
20)-Crime no trânsito: Se houve vítima, o carro será
apreendido até apuração do problema e a vítima ser cuidada,
indenizada, ou o valor do carro sob custodia será leiloado para
esse fim. Se houve vítima fatal e o motorista for culpado após
o aparato técnico-legal de verificação, o autor da infração será
apenado pelo dobro da pena, e caso de embriaguês no volante
e com acidente fatal será crime hediondo.
21)-Como no Brasil corruptos podem ser presos, e
suspeitamente corruptores sempre são quase santificados
pela justiça decrépita, e pela alta sociedade pústula, no caso de
crime nesse sentido corrupto e corrupto devem ser apenados
incontinenti, e somado a pena dos crimes todos, os corruptos
poderão cumprir apenas cinquenta por cento da mesma, se
o valor todo for devolvido, ou se ele pagar o quantum exato
da corrupção a título de fiança. Somente o corrupto enquanto
agente público terá a pena dobrada em qualquer crime, além
de perder o cargo.
A corrupção e a política são almas gêmeas no Brasil, e
o estado mais corrupto é SP, Samparaguai, o estado máfia
(máfias e quadrilhas de propinas e cartéis impunes no poder
há décadas), desde as capitanias hereditárias, passando pelos
bandeirantes bandidos, depois a canalha do golpe militar de
64, depois o arrocho neoliberal dos Fernandos, I e II, os néscios.
SP é o estado que hoje rouba o imposto de renda, em torno de
200 bilhões por ano fiscal. Nunca acham a caixa preta do Caixa
dois, muito bem desviados. Capitalismo em que o lucro é de
bandidos. Por isso as ruas são do povo, as praças são do povo,
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os revoltosos precisam se unir e se mobilizar em tratados
de conceitos e revoltas programadas com ardiduras sociais.
Paulistas da gema, adoram corruptos e ladrões paulistas da
gema. Sem algemas. Almas gêmeas?
Comunidades livres não podem aceitar estado omisso,
corrupto, beneficiando o lucro a qualquer custo, a qual
quer preço, lucro impune em detrimento do social, o capital
ensandecido financiando castas e cartéis e promovendo
divisão de classes e omissões na relação capital/trabalho. Se
os que estão não poder não sabem ser transparentes, nem irem
aonde o povo está, a real medida é insurgir-se contra estado
real de coisas. Helio Gallardo nos diz: “Direitos humanos
devem ser compreendidos com sensibilidade que questiona
e recusa qualquer autoridade estrutural, e reivindica diante
dela autonomia e responsabilidade”. Insurgir-se é um
chamamento à ação, para uma cultura de direitos que possam
passar pela desobediência civil frente a um pseudogoverno
ilegítimo, vendilhão e depredador. A consciência da lei não é
a consciência do direito. A elite insensível serve levianamente
ao capital, não ao humano, é de nossa natureza histórica
essa demanda. O pobre é um espantalho para a hierarquia
burguesa. Nossa justiça brasileira historialmente é uma
meretriz e a elite seu cafetão. No Brasil, ser honesto não tem
nada a ver com ser patriota. A eleição é um mero jogo de dados
midiáticos. Não devemos aceitar leis injustas que beneficiem
antros em detrimento dos explorados descamisados, os sem
terra, sem teto, sem salário, sem emprego, sem futuro. Um
estado negligencia ou vil empresta seu tacão – mídia, polícia,
etc, - às autoridades da justiça, braço armado do arbítrio,
na mão e ditame do mercantilismo e comércio, inclusive o
narcocontrabando informal. A insurreição é uma virtude,
e a universidade dessa pratica de movimentação está em
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desobedecer, resistir, firmar-se nesse propósito e sentido...
Na revolução francesa quase todos os juízes foram
guilhotinados, na russa também, mas no nazismo e no
fascismo foram os primeiros ao aderir ao regime funesto,
como na hedionda ditadura militar brasileira também, pois
em muitas fases, épocas ou momentos graves da história,
muitos dos membros da chamada justiça acabam por serem
cães de guardas, capitães do mato da elite de onde originaram
de antros podres.
Pena de Morte:
Para todo cidadão brasileiro, autoridade constituída,
empresário ou estrangeiro aqui residente que promover ato,
documento ou movimentação mercantil-pecuniária contra
as instituições legais, constitucionalmente estabelecida
no rigor da lei, ferindo os preceitos constitucionais; que
facultarem sucateamento de empresa pública para beneficiar
agiotas do capital especulativo em privatizações que firam o
erário público, em benefício de empresas privadas da área
ou concorrentes, ou que vertam para terras estrangeiras
interesses, documentos, benesses de riquezas, informações,
logísticas ou fatores econômicos de segurança máxima contra
a economia da pátria, sua democracia e sua segurança em
todos os sentidos e níveis.
Tome pé de seu partido e de seu país. Use e abuse de seu
tratado de insurgência, para que no futuro não digam que país
é esse, que país é isso, tal republiqueta das bananas, capital
mundial da ignorância e corrupção.
POR FIM:
DESOBEDEÇA
O sistema quer todos bem certinhos na manada
E cobra: -Cresça e apareça!
No curral, no cocho, na superfaturada avenida espraiada
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DESOBEDEÇA.
As regras, as normas, as sequelas, as imposições
Todo regime que apodreça
E você desde criança a ser dopado por antigas lições
DESOBEDEÇA.
O crime organizado impune no poder, você bobo vota
Talvez nem todo podre mereça
De tolo paga seu dízimo, seu imposto, propina ou cota
DESOBEDEÇA.
Não pise na grama, camarada, comer a grama você pode.
Não cuspa no prato que comeu, sorva a sopa de miséria.
Não deixe de servir o exército como um bosta seca um pária.
Não deixe de ser um reacionário pobre e burro e coxinha.
Não deixe que desconfiem que você é um ameba não
politizado.
Não deixe de ser um tolo de ouro com panca de jeca asnoia.
Nem deixe de ter aquela velha opinião formada sobre tudo...
DESOBEDEÇA.
Não concorde com a maldita ordem unida
Não seja mais um mané fascista na vida
Não desfile poses na passeata como um jegue
Não atire pra cima que o diabo te carregue
Veja onde pousa a alma, o coração, a cabeça
Estude muito e apareça
Lute e nunca esmoreça
DESOBEDEÇA.
Saiba onde o bicho pega e vá para a barricada
Não seja um reaça e analfa direita da manada
Diga não ao não e brilhe na sua própria jornada
Diga não ao não e estude e leia e trabalhe e sonhe e lute e
seja
Um libertário que o povo sofrido defenda e justiça social
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mereça
Nem mídia suja, nem justiça amoral, nem sociedade ou
igreja
DESOBEDEÇA.
Jesus Cristo surrou os vendilhões do templo
Filosofia plantando um humanismo social
Guevara morreu por uma justa causa real
Seja um ser pensador socialista e livre e limpo e cresça
E se vieram com uma maldita regra formol... ou formal...
DESOBEDEÇA.

O melhor governo é o que democraticamente eleito com a
transparência do sufrágio eleitoral das urnas, governa para a
maioria absoluta da população, tentando sanar dividas sociais
históricas impagas, já que os ricos, em qualquer situação,
governo ou momento histórico, têm lucro certo sempre, têm
vantagens e privilégios, exploram mão de obra, têm suas
riquezas injustas, seus lucros impunes, suas propriedades
roubos.
Agir coletivamente com mobilização inteligente e
produtiva, organizada, contra o poder que se sustém por uma
caterva ordinária, de máfias, quadrilhas, cartéis, propinas,
dilapidando o erário público para comprar capangas que são
os pilares da corrupção, é agir em benefício do povo e em seu
nome deve ser a luta e a bandeira de resgate. Lembremos do
que registrou Henry David Thoreau: “Deixem de lado aquela
ponte sobre o rio, façamos uma pequena volta, e lancemos ao
menos um arco sobre o abismo escuro da ignorância que nos
cerca”
DESOBEDEÇA
Prisão para os que ergueram prisões, e não escolas,
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universidades, museus, creches, bibliotecas, hospitais;
Polícia para a polícia que virou milícia e não cumprindo lei
e discriminando a população carente e marginalizada, vale-se
de corrupção para bancar pose e posses, falso status quo e
fomentando violência impune;
Regras, normas, decretos, leis, sanções, resoluções, devem
ser para todos, se não são para todos, não valem nada, devem
ser contestadas e pouco consideradas, não têm valor, não
devem ser aceitas;
Atentar contra democráticas mobilizações populares
é terrorismo de estado que não aceitamos, e reagiremos
sempre que possível contra os podres poderes do falso poder
estabelecido com esse propósito vil;
Usar a mídia comprada e tendenciosa e parcial, com
o objetivo de engabelar incautos do povo sem cultura,
exige, como a queda de Bastilha, a derrubada dos totens de
comunicação que atentando contra a ética plural-comunitária
fomenta a ignorância do povo.
Insurgência e Desobediência Civil Já.
E tenho dito e escrito:
Leiam e divulguem.
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BRASIL POTÊNCIA? ESQUEÇA...
“O Brasil não merece o Brazyl

O Brasil S.O.S. o Brasil”
(Elis Regina – Mauricio Tapajós - Aldir Blanc
Querelas do Brasil)

Sabe aquele país potência que sonhávamos desde priscas
eras? Esqueça. Na Era FHC, o “Pai da Fome” (milhões de
desempregados com o “sucesso” do Plano Real que não era
dele, mas ele garganteava que era, e ganhou eleições com isso),
o país Brasil era a décima segunda economia do mundo. Na
tão criticada (pela elite e mídia abutre) Era PT o Brasil passou
a ser a sexta economia do mundo. Mas, quem se importa?
O Fernando 2, FHC, quebrou o Brasil três vezes, aumentou
em 500% a dívida externa junto ao FMI. Lula pagou a dívida
com o FMI. Mas, quem se importa? Marechais, acadêmicos,
PHdeuses, uspianos, todos no poder, pouco fizeram para
acabar com a fome e a miséria, pouco se lixando para o povão.
E a carta magna constitucional diz que todo poder emana do
povo e em seu nome deve ser exercido. Mas, quem se importa?
O salário mínimo era uma vergonha, o PT triplicou o valor,
e a FIESP reclamou que está muito alto agora e bancou com
seus patos a derrubada da Dilma. FHC tachou trabalhador
de vagabundo, de caipira, mas, quem se importa? Ele neto de
milico se aposentou cedo na USP sem trabalhar como deveria,
mas quem se importa? Ele é da elite. Eles podem tudo. Podem?
Minha Casa Minha Vida, pobre poder viajar de avião para o
mundo todo, estudar no exterior, mobiliar a casa com crédito
consignado, ter médico qualificado, isso dá muito gasto, não
pode. O povo que se dane. A máfia do jaleco protestou. A
máfia do vestibular gritou contra o ENEM. Os bancos privados
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reclamaram de os bancos públicos financiarem a vida da
classe média com juros baixos. Dilma abaixou os juros como
nunca dantes no país. Não pode, pobre é pobre, quem mandou
ser assim, ou negro, nordestino, sem-terra, sem-teto, favelado.
O Brasil era um país rico só para os ricos. Para os pobres
não podia ser qualificado ou ajudado, nem evoluir. Inclusão
social? Esqueça. Coisa de populista, comunista... Bolsa Família
é esmola. Tem que ensinar a pescar. E os milhões que FHC o
“Pai da Fome” deu no PROER para bancos falidos, inclusive
um banco quebrado em que seu filho era diretor, e o valor
altíssimo foi lançado a fundo perdido. Ah, mas ele pode, não
é do PT...
Inclusão social de milhões. O Brasil iria virar comunista.
“Deixai vir a mim os fracos e oprimidos”. Ah isso só na teoria de
Jesus que é bonito, não na prática. Os empresários brasileiros
roubam por ano em torno de 300 bilhões do imposto de
renda. Mas eles podem. Se fossem do PT... Só o estado de SP
rouba entre 200 bilhões por ano do imposto de renda. Mas
são paulistas da gema. Sem algemas. E o crime organizado do
mesmo impune partido 25 anos imune no local do crime, em
Samparaguai, o estado máfia. Brasil potência? Pode esquecer.
O diretor do banco mundial, recentemente criticou em mídia
internacional: como podem acabar com um projeto social
evolutivo que vinha dando certo? (O projeto do PT da Era
Lula). Ora, a mídia abutre faz a cabeça de asnoias coxinhas
Hipoglós, a justiça ganha milhões como marajás amigos do
alheio, a direita fascista bancada pela burguesia decadente, a
elite pústula e os paneleiros foram para a rua derrubar seus
próprios direitos, imagine o nível dessa classe média, valendose de incautos pangarés subcretinos para dar um golpe?
Vamos dividir o Brasil? A Amazônia para os Estados Unidos
da América do Norte, Nordeste outro país, e o sul maravilha
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com suas máfias e quadrilhas neoliberais ferrando o povão,
desde as privatizações-roubos ao inumanismo da terceirização
neoescravista. Valem os números, as estatísticas. Povão?
Esqueçam... Brasil potência? Nunca mais... Saímos do gigante
adormecido em berço esplêndido, ao gigante morto.
O vice interino que de traíra se fez usurpador ao negociar
com bandidos de meio e correligionários, criou uma espécie de
republiqueta de amigos do alheio, e a caterva toda impune no
poder usurpado, e agora é só um salve geral pros manos que se
ferraram nas passeatas, os patos, os jecas, os bocós, os coiós, os
caipiras ignorantes políticos, os bolsanazis, e tudo virou esse
furdunço, fim dos direitos trabalhistas, fim das conquistas
sociais; o Lula é o culpado de tudo desde 1.500, e assim
segue o baile e o povão dançando sem saber e achando que a
culpa é do PT... Temer? Esse Frankstemer, feito zumbirionete,
indicou o Kinder Ovo para o Supremo, como humorizou
José Simão (FSP). A política brasileira do usurpador é como
fralda geriátrica de político decrépito: a cada duas horas, uma
surpresa cheirosa. O golpe fede. O narcocontrabando informal,
o câncer neoliberal, as privatarias, e o narcoestado, e a justiça
de capachos togados. STF-São Todos Fariseus? “Raspai o juiz,
encontrareis o carrasco.”, disse Victor Hugo.
Aquele país, aquela nação, aquele povo suprido, esqueçam.
Agora é recessão, desemprego, sem férias, aumento das horas
de trabalho; se estava ruim coma Dilma agora muito pior sem
ela? Não, o Brasil não iria virar uma Cuba (o Brasil não tem
competência para ser comunista), mas era a sexta economia
do mundo. Descambou. Você vai morrer e não vai conseguir
se aposentar... E nem haverá emprego para tentar isso. No
custo-benefício da ERA PT, contra a impune Era PSDB, quem
não conferiu, não comparou, não pensou seu voto, não tem
conhecimento ideológico ou histórico, ou foi na onda do open
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doping midiático, dançou feio, ficou com as calças nas mãos.
Volta Dilma? Volta Lula? Os coxinhas “fazem faculdades”
vendo tv e acham que são inteligentes, criticozinhos, sabidos...
Isso se não matarem o Lula, como fizeram com João Goulart,
Getúlio Vargas, JK, Eduardo Campos, ou o juiz do STF que na
Lava Jato estava em cima do PMDB do Temer e do PSDB do
Aécio Neves. E o Lula reconhecido internacionalmente, que
fez várias universidades para os pobres (o dr PhD da USP
FHC não fez nenhuma), morrendo vira mito, como já é lenda,
o melhor presidente da história do Brasil, e vai ter comoção
popular, vai ter greve geral, vai ter saques; os dez totens do
golpe, da hipocrisia, da imoralidade e da falência do país serão
derrubados, Rede Globo, STF, Senado, Congresso, Palácio da
Alvorada, FIESP, sede da PF, sede da Veja, da Folha, do Estadão,
entre outros, e estará pronto o cenário do caos com risco de
uma guerra civil, para voltarem os gorilas dos quarteis e termos
de volta um militarismo violento, incompetente, corrupto e
senil como no próprio processo histórico brasileiro.
Estão perseguindo o Lula por mais de 30 anos, condenando-o,
atacando-o, inventando mentiras e tramoias que fazem a
cabeça de ignorantes que acreditam em mula sem cabeça, o
fascismo no cio, então Lula é o alvo porque nas urnas perdem
feio, e só Lula pode salvar o Brasil do retrocesso, do desastre
plantado por Temer. Os crimes do Lula? Aqui estão os crimes
praticados por Lula, que os coxinhas não perdoam:
• Expandiu o Bolsa Família;//• Zerou a dívida com o FMI;//•
Tirou o Brasil do mapa da fome;//• Minimizou os efeitos
agudos da recessão de 2008;//• Construiu mais universidades
e escolas técnicas do que 100 anos de governos anteriores;//•
Terminou o mandato com a taxa de desemprego mais baixa
da história;//• Criação de programas sociais que diminuíram
a desigualdade como o ProUni, Brasil Sorridente, Farmácia
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Popular, Luz Para Todos;//• Transformou o Brasil em credor
externo, com um saldo positivo de US$ 65 Bilhões, algo inédito
na história;//• Reduzir o percentual da população brasileira
que vivia abaixo da linha de pobreza//Levou água para áridas
áreas da seca do nordeste//
E as delações contra o modus operandi deles, os bandidos
golpistas impunes? Eis um resumo das delações://•Eike
preso, cabeça raspada, uniforme de presidiário, até delatar
Lula//•Cabral preso, cabeça raspada, uniforme de presidiário,
até delatar Lula//•Mulher do Cabral presa, cabeça raspada
uniforme de presidiário //• Picciani solto e reeleito pela 6a vez
pronto para assumir o governo//• Serra solto no ministério,
impunidade tucana//• Temer solto na presidência criando
ministérios para amigos delatados//• Aécio solto no Rio na
praia no Leblon, após gravação provando crime que nunca
investigaram//• Alckmin solto em SP com merenda roubada
e crimes no Metro/ALSTOM, mais de 70 CPIs abortadas na
Assembleia Legislativa de SP//• Cunha preso cabeludo e
de terno, ameaçando. Vão queimar o arquivo?//• Moreira
solto no ministério, dono de verba de publicidade e com foro
privê//• Padilha solto no ministério, fazendo pose e contando
papo de impunidade//• Geddel solto no condomínio em
Salvador//• Gilmar Mendes solto no TSE armando para o
PSDB//• Janot solto na PGR//• Moraes solto plagiando alguém
com doutorado inexistente e no STF//• Mendoncinha solto
afundando a Educação pública sendo de novo sucateada como
na Era FHC//• Ricardo Barros solto enriquecendo na Saúde//•
Delcidio solto sem paradeiro, nunca é achado//• Bolsonaro
solto agredindo a todos, inclusive a própria família, pagando
mico, e conseguindo asnoias asseclas e adeptos//•Doria o
gestor solto pichando pichações e doando remédio por vencer,
cortando transporte escolar e leite para as crianças, varrendo
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menos, intermediando a venda de SP, criando rações para
pobres//• Rodrigo Maia solto na presidência da Câmara//•
Eunício solto na presidência do Senado//• Renan solto sem
paradeiro tentando o MJ//• Agripino Maia solto pintando
o cabelo//• Nunes solto desaparecido//• Filho legítimo
de FHC solto e nos USA envolvido em delações também//•
Cláudia Cunha solta no shopping//• Filhos de Cunha soltos
nas baladas//•Marisa falecida intimada com certa dificuldade
para atender pedido do juiz //• Qualquer um do PT é culpado
de presto, com ou sem provas//•Qualquer um do PSDB
solto, impune, nada vem ao caso, inocência por definição de
convicção//• FIESP com seus membros corruptos soltos com
o pato na mão, bancando glosas de bilhões de imposto de
renda de seus aliados golpistas//•Marinhos soltos na mansão
sem dono de Paraty//• Empresariado carioca solto com mais
de 180 BI no bolso em isenções fiscais (até retroativa)//•
ES entregue a Deus (já metralharam a casa do governador
Hartung do PMDB)//• RJ entregue ao Picciani (que é a mesma
coisa) //• PMDB solto onde sempre esteve: se vendendo para
não perder benesses do poder//• Outros soltos, se não forem
do PT, que inventou a corrupção//• Povo brasileiro – igual
a boi comemorando o dia do churrasco//• Grande mídia –
melhor fonte de fake News//...
Parafraseando Mahatma Gandhi, o Brasil é suficientemente
grande para satisfazer a necessidade de todos, mas é
demasiadamente pequeno para a ganância de alguns.
Precisamos passar esse Brasil a limpo. O Brasil neoliberal de
Temer não queremos, não nos serve. Cadê a CUT? Como diz
Roberto Gnattali: “Quem organiza a(s) esquerda(s), quem
convoca, organiza e inspira o povo a ir para a rua, quem
convoca e coordena uma greve geral do tamanho do Brasil?
Quem disse que pararia esse país caso Dilma fosse cassada?
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Quem lidera uma luta efetiva de desocupação do Planalto e
recondução da presidente eleita, em nome da democracia?
Quem? O Rei Momo?” Aliás, também parafraseando o
pensador Sergio Zambrozuski, botamos a boca no trombone,
cobrando: “Alô Moro, Globo, PF, MPF. Não queremos saber
de triplex, essa não colou, virem o disco. Queremos saber de
quem era o avião do Eduardo Campos, de quem era a cocaína
do helicóptero dos amigos do Aécio, o que causou a queda do
avião do Teori, por que a mulher do Cunha não está presa, por
que o angorá pode ser ministro e o Lula não, por que o Temer
pode pedalar depois de Dilma, por que o “conjunto da obra”
que estamos vendo não derruba o governo Temer, por que as
delações de tucanos não repercutem como uma novela no JN,
como fazem quando um petista é citado, por que toda essa
corrupção que veio à tona com as delações da Odebrecht não
foi motivo para levar o povo as ruas, por que só combatem a
corrupção na política e não no judiciário?”
Brigamos tanto contra a ditadura militar, para termos uma
ditadura civil de uma corja que vai do PCC ao STF, de ministros
corruptos, de panelas, antros, máfias e quadrilhas, tudo
ficando por isso mesmo e as industrias falindo, e os pobres de
novo à mingua... O golpe apodrece o Brasil que seria potência...
Volta Estado de Direito. Volta Democracia!
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“Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim
plantaria a minha macieira. O que me assusta não é a violência de poucos,
mas a omissão de muitos. Temos aprendido a voar como os pássaros, a
nadar como os peixes, mas não aprendemos a sensível arte de viver como
irmãos. ”
Martin Luther King

Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais
conseguirão deter a primavera inteira.
Che Guevara

CARTA AO PRESIDENTE LULA DO POVO DO
BRASIL
AC: Superintendência da PF
Rua Professora Sandália Monzon, 210
Santa Cândida, Curitiba, PR
CEP 82640-000
“As pessoas mais bonitas que conhecemos são aquelas que
conheceram o sofrimento, conheceram a derrota, conheceram
o esforço, conheceram a perda e encontraram seu caminho
para fora das profundezas. Essas pessoas têm uma apreciação,
uma sensibilidade e uma compreensão da vida que as enche de
compaixão, gentileza e uma profunda preocupação amorosa.
Pessoas bonitas não acontecem por acaso...”
Elisabeth Kübler-Ross
Camarada Presidente Lula
SP. 19.04.18
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-Saiba que esse é o momento mais triste de minha vida, ao
escrever para vc enviando livros, quando poderíamos estar
numa praça louvando o crescimento do país como em seu
tempo, e continuando a abraçar a causa dos fracos e oprimidos.
Sou de Itararé-SP, quando o conheci pessoalmente em áureos
tempos em que eu era um rapaz que amava Os Beatles e Tonico e
Tinoco, pois sou um dos fundadores do PT de lá. De lá para cá por
décadas lutei, cresci, as mãos limpas, desde a infância humilde,
tempos de fome, quando não havia bolsa família e quando parei
a quarta-série porque pobre não estudava, não tinha conta em
banco... Eu sonhava ser médico. Virei poeta. Trabalhei o bisturi
da alma. Se fosse no seu tempo de importantes mudanças eu
seria médico. Cedo fui educado na luta por justiça ainda que
tardia, e o pai Brizolista me propiciou ser politizado muito
antes de ser alfabetizado.
-Agora, perdoe, amigo, nesses tempos tenebrosos de muito
ouro e pouco pão, é difícil encontrar palavras. Sofrendo, brinco
de dizer, FERIDOS VENCEREMOS! Vimos o país – sociedade
brasileira de corruptos – sofrer, e líderes como Goulart, ou
Getúlio, se matar, Brizola ser perseguido pela mídia abutre,
depois a Dilma atacada por coxinhas-Hipoglós, depois vc, o
nosso melhor presidente desde 1500; a história confirmará,
pois, o melhor juiz é o tempo. Vivemos Mário Soares, Luther
King, Mandela, Allende, Gandhi, e sabemos que nomes que
mudaram o mundo como vc, sofreram nas mãos de uma corja
de túnica, terno, gravata, túnica e toga.
-Sabendo-o preso, quando os acusadores que negociam com
bandidos estão impunes e livres, máfias e quadrilhas palaciais,
dói na alma, dói na história, dói na nossa bandeira de luta que
sofre e sangra. Queria estar aí com vc, como tb queriam estar
quase 50 milhões de brasileiros. Sentimos sua luta. Sentimos
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sua dor. Estamos juntos. Ninguém sabe o nome do carcereiro de
Nelson Mandela...
-Cada dia que romper a aurora da república fascista de
Curitiba, vc ainda ouvirá seu coração batendo o sangue que
clama por justiça ainda que tardia. Somos nós, Lula, esse sangue
em seu peito. Somos nós, Lula, esse oxigênio que vc respira,
somos nós com a graça de Deus, essa força que abraça e imanta
vc... Sê forte, amigo...
-Venho, ao longo de décadas que escrevo, mandando cartas
para jornais, brigando em links da web, defendendo vc, como
fiz com a Marta e a própria Erundina que tb foi perseguida. Por
onde caminhar um peregrino buscando justiça social, lá estarei
teimoso e turrão, lá estarei na poeira dos sapatos do sonhador
cristão, dizendo, Presente!
-Nunca pensei que escreveria uma carta dessas, nesses
tempos... Lutamos tanto contra uma ditadura incompetente,
corrupta, violenta e senil, lutamos pela democracia de inclusão
social, e com a queda da Dilma e a sua injusta prisão, parece
que vivemos os tempos das masmorras, do medo, de uma nação
enlutada, num regime de arbítrio, de exceção, um novo estado
novo, por assim dizer. Estou escrevendo um livro sobre esse
golpe, a priori chamado de QUE PAÍS É ISSO? – Tratado geral
de Insurgência e desobediência Civil.
A luta é sempre. O fascismo está sempre no cio, dizia
Maiakovski. Por isso escrevo aqui como quem tb manda parte
de mim, para um pedaço apartado de mim, mas que soma
ainda e luta e brilha com as milhões de lágrimas que choramos,
porque nosso coração sofre, nosso espirito atribulado tenta
desesperadamente energizar vc... Mas não é fácil. Depois,
pensamos, se não é fácil para nós suportar esse desenredo
de ditadura paisana, do judiciário corrupto, imagine para o
Camarada e Companheiro numa prisão, julgado por hienas e
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chacais, falsos PHDeuses?
Difícil encontrar palavras. Mando um poema que fiz pra vc,
faz algum tempo. Tenho outros textos, inclusive publicados
em sites do exterior, dizendo da ignorância de uma oposição
de corruptos e ladrões; dizendo de seu processo montado nas
escuridões de tribunais sob os quais tb cresce o musgo, e de seu
histórico de inclusão social de milhões. Sou de origem humilde,
fui boia-fria, engraxate, vendedor de dolé de groselha preta,
garçom, e locutor, cedo escrevendo para jornais de Itararé, só
depois de 12 anos em SP finalmente terminando a quinta-séria
para em seguida continuar estudos... Se fosse em sua época, eu
não teria sofrido tanto, tb não teria passado fome, nem dormido
na rua...
Logo que me dei por cidadão contribuinte, exercendo a
cidadania, escrevi artigos, cartas, livros, fui processado por
corruptos, perdi emprego, perdi bolsa na faculdade, mas eu sei
e sabia qual era o meu lugar nas trincheiras pela legalidade...
sei minha origem...
Só que nunca pensei que aqui gastaria minha cota de dor,
minha tristeza, aqui, para escrever como se com uma faca
entredentes, dizendo de minha solidariedade, de meu respeito,
de meu afeto, de minha admiração. Perdoe se as palavras tb
saem espremidas... O ódio venceu. O crime organizado no poder
venceu. SP, samparaguai, o estado-máfia comandando o câncer
neoliberal da história. Corruptos Paulistas da gema, adoram
paulistas corruptos da gema. Almas gêmeas?. Resistir é preciso.
Já passo de 65 anos agora, e talvez ainda haja um tempo de
levantar as últimas bandeiras, antes que meu coração pare e
meu corpo vá ser enterrado no cemitério de Itararé, ao lado
de minha mãe de origem negra e pobre, empregada doméstica,
lavando roupas pra fora, quando foi humilhada, e tive então
que ter a bendita da tal resiliência para prosseguir, prosseguir,
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honrando-a...
-Camarada Lula, vc será para sempre meu eterno presidente,
e as grades que limitam vc, não limitam sua plantação de
sonhos, sua seara, pois a esperança é a inteligência da vida,
e, ao final de todos, se somos todos sementes, quantos de nós,
como vc, serão flores e frutos, e recriarão para sempre, a Eterna
Primavera?
-Força companheiro. É só o que podemos dizer agora.
Perdoem as palavras aos solavancos...
-Seguirei enviando outros livros, que dirão muito mais do que
eu, de meu tempo, de minha dor, e de nossa resistência, porque
delatar é preciso.
ATÉ A VITÓRIA
ATÉ A LIBERDADE
Poetinha Silas de Itararé-SP
E-mail: poesilas@terra.com.br
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O Livro 2016, QUE PAÍS É ISSO? é um projeto sóciohistorial
criado a partir de trabalhos publicados nas redes sociais,
ou mesmo textos inéditos do autor, criados para esta obra
datada, agregando-se os publicados nos últimos anos em sites,
jornais, revistas, suplementos literoculturais, de política, de
direito, de educação, em mais de 800 sites que o autor publica,
inclusive na América espanhola, Europa, África e Ásia, obra
inicialmente idealizada em 2018, formatada e finalmente
terminada em 2020, anos depois do golpe que não acabou:
2018

-50 anos do livro CEM ANOS DE SOLIDÃO de Gabriel García
Márquez, um dos maiores livros do mundo de todos os tempos
-50 Anos da morte de Martin Luther King Jr., líder negro
norteamericano assassinado em Memphis, Tennessee.
-Centenário do nascimento de Nelson Mandela, presidente
da África do Sul de 1994 a 1999, laureado do prêmio Nobel da
Paz em 1993.
-Centenário da morte de Olavo Bilac, jornalista e poeta,
autor do Hino à Bandeira, e membro fundador da Academia
Brasileira de Letras.
-Centenário de Jacó do Bandolim, dos maiores músicos do
seu tempo. Instrumentista magistral, foi também um grande
compositor.
-200 anos do nascimento do genial Karl Marx, um dos
homens mais inteligente do mundo.
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CITAÇÕES SOBRE O AUTOR DE “2016, QUE
PAÍS É ISSO?”
“Em Goto, a Lenda do Reino do Barqueiro Noturno, de
Silas Leite, Itararé entra pela porta da frente da literatura
e ganha foro comparável ao de Yoknapatawpha County de
William Faukner, de Macondo de Gabriel Garcia Marquez e
de Santa Maria de Juan Carlos Onetti. Obra do século XXI(...),
de linguagem rebelde, assumindo-se como não-romance
ou antirromance, ao romper com as fôrmas literárias do
Romantismo e do Modernismo segundo Massaud Moisés.
Adelto Gonçalves, dr em literatura/USP.
“O que chama a atenção no texto de Silas é o prazer que o
autor sente em narrar, prazer este que se transmite ao leitor
como um forte apelo que se espera da verdadeira literatura.”
Moacyr Scliar, escritor (ABL-Academia Brasileira de Letras)
“Silas, Poeta com P Maiúsculo, autor do belo GOTO e do
originalíssimo ”Desvairados Inutensílios”, onde o talento
fulgura como um diamante luminoso num veludo negro(...)”
Fernando Jorge, escritor.
“Silas amigo: Tocou-me forte sua extraordinária e iluminada
resenha crítica do meu livro. Senti lucidez e conhecimento.
Carlos Nejar, escritor (ABL-Academia Brasileira de Letras)

“Silas Corrêa Leite é um poeta criativo. A sua narrativa é de
uma linguagem de hoje. Sua construção poética começa pelo
título do livro ‘Porta-Lapsos’. Linguagem poética cativante”
Poeta Álvaro Alves de Faria, Rádio Jovem Pan.
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“Caro poeta Silas, muito lhe agradeço o envio do Estatuto
de Poeta em Russo. A impressão é que o Estatuto tenha
sido originalmente escrito em russo! Texto inspirado. Boris
Vardanian, professor das línguas” (Ucrânia/Lvov)
“Eu assinaria embaixo de seus contos”. Ignácio de Loyola
Brandão. Romancista.

Os contos de Silas Corrêa Leite são fílmicos, cênicos. João
Silvério Trevisan. Balaio de Textos, SESC.
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O AUTOR
SILAS CORRÊA LEITE
De origem humilde, brizolista de criação, politizado antes
mesmo de ser alfabetizado, filho de pai protestante calvinista
ortodoxo que paradoxalmente era ao mesmo tempo de
esquerda, e recebia panfletos do Partido Comunista, o autor
desde cedo foi iniciado na luta contra as riquezas injustas,
lucros impunes, propriedades roubos. Adolescente ainda
escrevia para jornais de sua aldeia histórica de revoluções,
Itararé-SP, época que era um rapaz que amava os Beatles e
Tonico e Tinoco. Migrou para Sampa “da força que ergue e
destrói coisas belas” (como cantou Caetano Veloso), passou
fome, dormiu na rua, voltou a estudar; sempre escrevendo,
com sua metralhadora dialética cheia de lágrimas criticou a
ditadura de 64, ganhou ficha nos porões dos podres poderes,
quando perdeu bolsa de estudos na faculdade de direito, foi
demitido do emprego, ao mesmo tempo em que perdeu o
patriarca, ficando nove meses desempregado, com amigos
“sumindo, presos” como na canção de Gilberto Gil. Anos depois,
formado, foi processado pelo corrupto paulista impune do
modus operandi “rouba, mas faz”. Depois, criticando o plano
econômico do governo Sarney, que pressionado pelo Romeu
Tuma, voltou a perder o emprego, sempre atento ao chamado
de sua consciência partisan, lutando contra as misérias do
cotidiano, como cantou Maiakovski, seu ídolo, como Bertold
Brecht, Pablo Neruda, Frederico Garcia Lorca, além de Martin
Luther King, Mário Soares, Nelson Mandela Mahatma Gandhi,
Paulo Freire e Luiz Inácio Lula da Silva, entre outros. Hoje,
polêmico e diferenciado ciberpoeta, escritor e blogueiro
premiado, além de militante de esquerda nos chamados blogs
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sujinhos, jornalista comunitário, e diplomado conselheiro
em Direitos Humanos e Cidadania, o autor acredita na arte
como libertação, tendo a vida sido consagrada aos fracos e
oprimidos, seus camaradas nesse afrobrasilis de muito outro
e pouco pão. Seu mote ideal é: Feridos Venceremos! Todo
artista é antena de sua época, disse Ezra Pound.
Aqui, um filho deste solo, deste chão, dá seu testemunho de
luta por uma democracia de inclusão social ainda que tardia.
Contato: poesilas@terra.com.br
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PARTE FINAL
Relatório final à guisa
de esclarecimentos finais
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Que país é isso?
Não verás nenhum país...

-Este livro que se propõe documentário histórico, num
compêndio de textos em prosa e verso do autor, de narrativas sociais de antes, durante, entremeios e depois do golpe de
2016, textos publicados em diferentes versões e em variados
blogs chamados sujinhos e mesmo em sites do Brasil e do exterior, alguns inéditos escritos a propósito do projeto deste
livro, por isso se desculpa o autor se, aqui e ali, alguns termos
se repetem – como Pai da Fome, Estado Máfia, privatizações
-roubos, mídia abutre, capitalhordismo, entre outros – porque foram, publicados em épocas distintas, portanto, podem
185

miolo 2016, que pais é isso abril2021.indd 185

16/04/2021 13:27:53

2016, que país é isso?

se tornar repetitivos, mas estão de conformidade com a publicação original em épocas datadas para tanto.

-Ao fim e ao final, o que se pergunta em pleno 2021, que
país é isso, que país é esse, e também se conclui que o leitor
não verá mais pais nenhum, depois da Era PT, potência emergente, a melhor época da economia brasileira, segundo o próprio site de direita do UOL. O Brasil emergente acabou. A sexta potência do mundo decaiu em muito, voltamos ao mapa da
fome, temos um débil mental eleito por fakes news e suspeita
proposital impunidade via justiça eleitoral nefasta, um xucro
déspota fascista no poder depois do impune golpista Temer, e
ainda na seara do COVID o estado neoliberal falido, as políticas públicas propositalmente sucateadas, mas tudo isso, junto
e misturado, economicamente interessando ao esquema, ao
sistema, aos Estados Unidos, aos agiotas do chamado capitalhordismo internacional e suas máfias e quadrilhas, e aos
falsos brasileiros que, com medo do Lula criaram monstros
e faliram direitos garantidos por leis desmontadas, a corrupção institucionalizada em todos os níveis, e a impunidade por
atacado, numa tendenciosa e parcial justiça capenga, podre,
mais uma mídia suja que torce por seus interesses, não por
verdades limpas e justas em prol do povão, razão de ser do
estado público.
-O pais, um caos, instituições falidas, o mundo todo repugnando o atual mandatário do país, como depois se inventariou o golpe de 2016 e viram que Dilma caiu porque iria apurar tudo e todos, iria cortar na carne se preciso, não era de
negociar com bandidos, mas, o parvo povão iludido pelo open
doping da mídia, preferiu tirar a honesta presidenta e manter
os bandidos de terno, gravata, túnica e toga golpistas nos palácios. Triste tempos tenebrosos. Que país é isso?
186

miolo 2016, que pais é isso abril2021.indd 186

16/04/2021 13:27:53

Silas Corrêa Leite

-Historial como o Brasil se restou agora, passados esses

anos, seria encorpar um outro livro, listando tudo de sujo que
ocorreu e ainda ocorre, quando muitos dos que a acusaram
estão envolvidos em antro, em vias de processos, ou mesmo
alijados de qualquer senso de moral e verdade, os acusados
corruptos e ladrões, portanto.

-Ou, como disse Malu Aires: “...assim que Lula estiver livre
dessa perseguição jurídica imoral, desse sequestro indecente
187
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dos seus direitos políticos, o povo brasileiro tem o direito de
ver vazada toda a depravação golpista, arquitetada entre uma
Vara especializada em lavagem de dinheiro, uma grampolândia ilegal, uma promotoria de acusações falsas para acordos
bilionários, tribunais de conluio e um jornalismo-crime que
validou todos os excessos, abusos, ilegalidades, crimes, chamando-os pro palco e pedindo à plateia de milhões de brasileiros aplausos(...).”
-O Brasil potência acabou. Perdemos tudo. Perde a economia, as democráticas instituições de cidadania e direitos
humanos, a enorme parte da sociedade carente, os fracos e
oprimidos dos evangelhos, perde a transparência pois Brasília virou um esgoto, portanto, perde a razão, perde a moral e
o país criticado e ridicularizado no mundo todo assiste uma
nação se esfacelar, o estado público desmontado, áreas de
fome, de deszelo social, uma vergonha no atacado e no varejo.
Ah essa noite enferma que se abateu sobre o Brasil. Perde a
democracia, perde a inclusão social, perde a moralidade no
foro internacional, sim, a questão como um grito parado no
ar, questiona, cobra, chora a pátria mãe cobrando, QUE PAÍS É
ISSO? O ódio venceu a Esperança...

2016. Forças nefastas do gigante que tinha despertado do
berço esplendido, abriram um inferno no meio dos filhos deste solo. Desordem e recesso. Crime organizado nos meandros
dos palácios, crise como nunca dantes desde 1500, e os marionetes do fascismo empoleirados nos andaimes podres desse Brazyl S/A. que se restou, a distopia do caos.
Mas, a esperança é a inteligência da vida? Sonhemos irmãos, sonhemos; sonhemos, camaradas, sonhemos. Verás que
um filho teu não foge à luta. Salve limpo pendão da esperança.
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Utopia
Aos que vierem depois de nós
Digam, falem, contem, retratem
Nós tentamos - perdoem
Nós tentamos. Não conseguimos...
Fomos fortes, o lucro, o deszelo público
O fascismo de novo - não pudemos vencer
Onde foi que erramos?
Sangue, suor, lágrimas, mártires
Nada nos desviou
Dessa colisão fúnebre
Entre o capitalismo canibal
E o gado mugindo seguindo o berrante dos podres poderes
Aos que vierem, sobreviventes
Depois do pós-tudo
Digam da arte como levitação,
e libertação
Avisamos, alertamos - quase imploramos de joelhos
Mas os parvos e ignaros preferiram os fakes news, o embuste da mídia e justiça corruptas
Que até hoje com medo-rabo não sacam
o mal que fizeram a eles mesmos...
Aos que vierem depois de nós
Lembrem, chorem, contem por nós
E continuem, por favor, continuem
Bandeiras, trincheiras, ética humanitária sócio-inclusiva
Talvez ainda reste alguma coisa
De nossa Utopia.
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Queremos nosso país de volta, um Brasil para todos.
O sol da democracia em raio fúlgido haverá de brilhar de
novo em novo claro instante.
Porque o Brasil nesse estado de coisas atual, é uma soma de
Trevas.
Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Resistir é preciso.
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... E AGORA, BRASIL?
(Baseado no Poema “José” de Carlos Drummond de Andrade) –
Brasil, Outubro 2018

“E agora, José?//A festa acabou//a luz apagou//o povo sumiu//a noite esfriou//e agora, José?(...)//você que é sem
nome//que zomba dos outros//você que faz versos//que
ama, protesta?(...)//está sem discurso//já não pode beber//
já não pode fumar//cuspir já não pode(...)//a noite esfriou//o dia não veio//o bonde não veio//o riso não veio//não
veio a utopia//e tudo acabou//e tudo fugiu//e tudo mofou(...),//E agora, José?//Sua doce palavra//seu instante de febre//sua gula e jejum//sua biblioteca//sua lavra de ouro//
seu terno de vidro//sua incoerência//seu ódio — e agora?//
Se você gritasse//se você gemesse(...)//Sozinho no escuro//
qual bicho-do-mato(... )//sem cavalo preto//que fuja a galope//você marcha, José!//José, para onde?//
... E agora, Brasil?
E agora, mané

Você quer fugir

Fugir para onde?

Pasárgada não há mais
Nem Shangri-lá
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Só a Disneylândia

Para onde os fascistas vão

Comprar fantasias de Patetas

Depois de votarem no João-Bafo-de-Onça et caterva...
...E agora Brasil?
E agora, José

Você quer morrer

Já morreu por dentro

Democracia não há mais
Nem inclusão social

Nem justiça que preste

E agora, José, e agora você

Como cantou o Poeta Drummond

O sonho acabou; só há ódio, violência e medo...
E agora, Brasil?

E agora, Zé Ruela

Você quer ir embora

Mas não tem lugar para onde ir
Nem mesmo se esconder
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Nem paz, nem alegria
Sequer uma utopia

Você está ferrado e sabe

O fascismo já venceu, e agora

O que seria uma enorme Portugal, será uma Venezuela...
E agora, Brasil?
E agora, sabido

Você quer votar

Mas só tem fake-news

E as infovias efêmeras
Mentiras, difamações

E há o bezerro de ouro

De uma mídia abutre, da corja

Com Supremo com tudo; agiotas

Você está condenado a perder direitos sem berrar...
Você quer fugir

(Me escondo na Poesia)
E corre risco de pirar

Sem terra prometida,
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Sem leite e sem mel

Apenas a banalidade do mal

Que parvo elegeste, feito bucha de canhão
O seu porte-de-armas renovado

O passaporte carimbado para o meteoro

O Brasil acabou, e agora José? E agora, Brasil? E agora?
-0-

Poema para introdução do livro FASCISMO
CONTEMPORÂNEO BRASILEIRO
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PS – Post-scriptum
08.03.2021 Com condenações anuladas, Lula fica elegível e
está de volta

Cinco anos após a Polícia Federal bater à porta de seu
apartamento, por espúrias condenações montadas e sem
transparente fundamento jurídico-legal – o medo do Lula
criou monstros jurídicos também - o Ministro do STF Edson
Fachin anulou todos os atos envolvendo o ex-Presidente Lula.
A esperança venceu o medo.
O AUTOR

Sampa, Brasil, 31 de Março de 2021
Contatos: poesilas@terra.com.br
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