
1 — A você, que me lê de boa-fé e com isenção, eu devo satisfações 
quanto ao que escrevo, e, em boa medida, quanto ao homem que está 
por trás dos textos. Não sou petista, não tenho quaisquer ligações ou 
vínculos partidários, não tenho rabo de palha, bem menos preso 
debaixo do pé de ninguém, não devo favores a quem quer seja, não 
participo de grupos que me obriguem a abonar comportamentos, 
quaisquer sejam eles, não sou e não estou comprometido de qualquer 
modo com nada ou ninguém e a sigla do meu partido é RFB. Jamais 
coloquei minha consciência ou o meu país à venda, por nenhum preço, 
tenho um filho generoso e amigo, um grupo de pessoas que se preocupa
com o que acontece ao meu redor, um segundo país e um segundo 
idioma por questões que estão anos-luz distantes de qualquer motivação
política ou de conteúdo temporal e o Brasil está para mim acima de 
qualquer coisa. Qual a razão desta manifestação? Continue lendo, por 
favor.

A última do grupo de pessoas obsedadas — no melhor sentido do 
francês obséder — por mim é que eu sou pago para escrever o que 
escrevo. A quem ouvir mais essa barbaridade, peço: Pergunte quem me 
paga e como paga. Em seguida, encareço, de algum modo, qualquer 
modo, me faça saber da acusação que me for feita. Isso aproveita a 
todos. Em meados da semana finda, em entrevista no canal 34, Rede 
Vida, um cavalheiro disse com todas as letras que 

elementos escrevem nas redes sociais mentiras sobre
a Saúde e a Educação.

Para partidários e defensores da atual Administração, festiva e 
midiática, blogueiros e mantenedores de páginas na rede somos, se não 
concordamos com eles, “elementos”, em jargão depreciativo, 
vagabundos, não cidadãos deste país com voz e direitos muito 
claramente assegurados pela Carta da República.

Eu não escrevo em redes sociais diretamente, mas tenho o privilégio de 
ver o que escrevo no meu blog WordPress compartilhado no Facebook 
e no Twitter (em ordem alfabética); como quase nunca concordo com a 
atual Administração, sou um desclassificado. É inacreditável a forma 
pela qual os cidadãos brasileiros são ofendidos por pessoas a quem 
garantem empregos regiamente pagos com dinheiro público. Perguntar 
não ofende, não é mesmo? Isso não é faltar ao decoro?



Pergunte-se àquele trabalhador que mourejou a vida inteira e neste 
Natal não pôde sequer dar um brinquedinho de plástico ao filho; ou a 
uma senhora como aquela com quem conversei na fila da Casa de 
Cereais, nas mãos um modesto embrulhinho, vítima dos estapafúrdios 
governos do partido governamental no Estado do Rio de Janeiro, 
quebrado por incompetência e outros bichos muito feios, se ela, como 
aquele trabalhador, tem o que comemorar ou ânimo para aplaudir os 
espetáculos histriônicos cada vez mais frequentes nas redes televisivas.

A quem anda por estas terras fluminenses e cariocas parece ouvir o 
Estado do Rio de Janeiro dizendo ao Brasil com os murmúrios da brisa:
Eu sou você amanhã.

2 — Casa de refeições, início da Rua da Conceição, Niterói, RJ, lado 
direito de quem sai da Praça Arariboia. Dona Júlia, Ceia de Natal, 
elegância e profissionalismo.

No dia seguinte à encomenda, não completadas 24 horas, cancelei-a 
pessoalmente com a senhora acima mencionada, com quem tratei de 
início. Extremamente elegante e profissional, Dona Júlia cancelou 
imediatamente o pedido e devolveu-me o sinal pago. O valor, modesto, 
não é o que pesa, mas a atitude, que deveria multiplicar-se. A boa-fé 
agradece, Dona Júlia.

3 — Espero para todos tranquilas e relaxantes festas de fim de ano. 
Com neve e tudo, olhem aí em cima, na testada do blog. Cortesia de 
WordPress.
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