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Sobre a crise?
Acho que vou sentar no meio-fio e chorar. Venha chorar comigo 
até nos darem uma explicação convincente sobre o que realmente 
pretendem os seus arquitetos. A gente desconfia, mas é bom saber 
das coisas com todas as letras. Enquanto isso, castigue essa gente, 
não os xingue; ela gosta de ser xingada, insultos são parte do seu 
combustível. Deformação é deformação

===

 

 Hoy estoy El Quijote

\\\\\\\\\\\\\\
Ha preguntado el buen rey, 
— ¿Por que no te callas?

 Te callaste, hiciste lo que mejor haces. 
Después, bueno, no te puedes contener ... 
Si te hubieras callado, las cosas saldrian

mejor. 
¡Callado eres brillante!

\\\\\\\\\\\\\\   

Você, uma pessoa séria, dá crédito e 
espaço a quem é capaz de engendrar, 
patrocinar e divulgar imundícies? E se as 
coisas não forem bem assim? Pare, 
reflita, situe-se melhor, mantenha-se 
limpo. Dizia meu velho pai: Deixe as más 
ações para quem as pratica. 

hh

Não é que o Sr. Cardozo tenha Não é que o Sr. Cardozo tenha 
perdido o  controle do seu pessoal; perdido o  controle do seu pessoal; 
de repente o pessoal do Sr. Cardozo de repente o pessoal do Sr. Cardozo 
está chegando muito perto e, parece,está chegando muito perto e, parece,
incomodando alguns senhores com incomodando alguns senhores com 
suas investigações. Quem tem medo suas investigações. Quem tem medo 
de ser investigado? E por quê?de ser investigado? E por quê?

É preciso acabar de vez com isso. Votação secreta 
é votação anônima. A Constituição Federal 
repudia o anonimato, para ficar com a Carta da 
República, sem outras razões e repulsas. Quem é 
pago com dinheiro público para fazer o seu 
trabalho, deve fazê-lo, assumir responsabilidades 
pelo que faz e prestar contas ao contribuinte e a 
todos os  eleitores. A melhor maneira de fazer isso 
é participar abertamente das votações, mostrando 
a cara e o seu voto. Segredo de voto é só para os 
eleitores/contribuintes, os que pagam a conta.

O que querem os políticos, acabar com o Brasil? 
Dificuldades na Economia é uma coisa, crise, 
outra.  São eles os responsáveis pela crise no país, 
apenas eles. Criaram uma instabilidade 
insuportável. Não se trata apenas de dinheiro 
público malbaratado; o contribuinte paga a corda 
com a qual o querem enforcar. Será que não 
estamos necessitados de uma operação lava-jato 
institucional?

Têm-nos por masoquistas; juro que não somos. 
Somos uma gente de boa-fé à qual tomam por 
tolos. Juro que também não somos tolos.
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Feliz Natal  para as pessoas sérias.
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