
Eu amo o meu país. Não por falta de opções. Há muito estaria longe, 
assim me aprouvesse. Respeito os patriotas de todas as pátrias. Quando, em 
repetidas circunstâncias, sempre está lá uma bandeira, como a assinalar-se 
e ao que está por trás dela, o que representa, não sou tomado por emoções 
que não são minhas, asseguro-me de estar no caminho certo quanto ao 
Brasil. Patriotismo é bom, confere identidade, implica respeito, lastreia a 
nacionalidade. Eu também, e sempre, quis, de tão bom, de tão honrado, o 
patriotismo para mim. E para os súditos do país a que amo. Fosse eu capaz 
de ódios, odiaria a falta de patriotismo, por extensão os ‘impatriotas’, os 
criminosos do crime de lesa-pátria. Da minha pátria. 

 
Não me diminuem, fortalecem-me a capacidade de resistência 

‘impatriotas’ que põem o meu país de joelhos; não me abalam, põem-me 
em alerta publicações exteriores a dizerem que o meu país precisa mudar. 
Somos nós quem tem de se ocupar disso. Por acaso nossas publicações 
dizem, em tom intervencionista, do precário estado em que se encontram 
economias e políticas de outros continentes? As manifestações exteriores, 
indesejadas, não solicitadas, são claro sinal de que a ingerência já começou, 
antes mesmo de, por resultado de mudanças a se quererem impostas, 
espaços lhe serem impatrioticamente franqueados. 

 
No banquete financeiro, econômico e político global, quando os 

naturais retomam os seus lugares à mesa, é dizer, contrariam interesses, 
recomeça a velha cantilena dos ataques externos com fins de 
desestabilização e a busca de classes internas por meio das quais os 
interesses contrariados, opostos aos interesses locais, possam atuar e frear, 
amputando membros, a capacidade de consolidação e expansão 
independente de suas áreas de recreio. WM*. 

 
Quando os patriotas do meu país conferiram a estranhos direito e 

autoridade para dizerem do que ele precisa? De mudanças? Mudar no 
interesse de quem? Pode parecer “estranho aos estranhos”, mas os patriotas 
do meu país, se necessário, têm a capacidade de correção de rumos, 
decidido por eles em conjunto com a sociedade brasileira de patriotas. 
Vitorio Gassman, grande ator e diretor italiano de teatro, que por acaso 
atuava no cinema, dizia no fim da vida que ela deveria ser como o teatro, 
uma para ensaiar, outra para atuar de fato. Aprender é preciso, e aprendem 
os patriotas quanto ao que fazer e como fazer o que convém ao seu país. O 
essencial para tanto é a honestidade pessoal, sobre a qual fala o passado de 
cada um, sem fugas, futricas à parte. Pessoalmente nunca confiei em quem 
jamais trabalhou ou correu qualquer risco, sempre viveu de cargos e 



nomeações sem concurso público, o que não é trabalho, é sinecura. Esta é a 
razão porque os ‘impatriotas’ não aprendem. Querem apenas boa vida, 
tornando-se, em razão disso, apenas instrumentos de interesses de terceiros. 
De estranhos. 

 
Eu lidei com Empresas por muitos anos. Escrevi e demonstrei aqui: 

Um país é uma Empresa. Vi muitos gênios  quebrarem Empresas, como vi 
administradores incompetentes, às vezes mal-intencionados, assumirem 
empresas alegando-as quebradas para mascararem a própria incompetência, 
às vezes má-fé. Cobrados por barbaridades de toda ordem, praticamente 
entrega-las a credores, alegaram: “Não dá para fazer melhor, a culpa é do 
meu antecessor, que deixou a empresa em precaríssima condição.” Volta-e-
meia isso está acontecendo, é preciso prestar muita atenção. 

 
A quem é pessoal e essencialmente honesto há de se conceder 

oportunidade, e atribuir a responsabilidade, de corrigir eventuais 
equívocos; é preferível o administrador honesto, comprometido com o 
resultado das tarefas que lhe foram confiadas pelos acionistas, que aprende, 
ao administrador arrivista que não aprende, nunca quis aprender, não 
corrigiu os erros cometidos, quando, para isso, teve oportunidade, sendo, 
por tal razão, rejeitado pelos acionistas da Empresa por ele administrada. 

 
*Wayne Madsen: Jornalista investigativo, é autor e colunista 

especializado em atividades de inteligência e relações internacionais. 
Mantém o blog Wayne Madsen Report. Ver Wikipedia e Google. Não é 
unanimidade em qualquer sentido. 
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