
Vamos combinar: Eu falarei sobre o assunto, não sei se o que querem ouvir, mas 
falarei; antes, porém, vocês têm de me dizer quem é a dona daquelas pernas que 
estão na cena, de forma que eu possa identifica-la e saber porque participou daquilo. 
Está em suas mãos, senhores.

De resto o início da semana foi promissor; qualquer seja a razão, o simples fato de 
não atenderem ao beija-mão alentou quem gosta das coisas em seu devido lugar. Foi,
de todo modo, uma demonstração de independência — e não pode ser diferente —,
a restabelecer pelo menos para parte do Legislativo a autoridade e a “atitude”, o 
protagonismo,  no jargão vigente. Afinal, o que se fala aqui tem tudo a ver com a 
ordem constitucional, que, na hipótese, anda um tanto subvertida, sendo necessário 
deixar muito claro quem realmente é o dono do pedaço.

Resta, agora, entre elementos outros de reafirmação de posição, a questão da 
Eletrobrás; por que esse novo atropelo, a matéria levada de afogadilho, como do 
estilo dos proponentes, que não deixa espaço e tempo para considerar a proposta em
seus devidos termos? Isso não traz à mente aquela história esquisitona da Reserva do 
Cobre, cabendo aqui o que coube ali? Feita a coisa dessa forma, “no tapa”, a quem 
pode interessar? Ao Brasil, estruturalmente falando, certamente não! Não faltou a 
manifestação companheira de que o alijamento da Eletrobrás vai baixar a conta de 
luz. É mesmo? Como, por quê? É melhor pensar nessa inconsistência com muito 
vagar.

E por falar no Brasil, o posicionamento sério de Suas Excelências provocou imediata
reação, a reação de quem, apesar da postura impositiva, sabe que sua posição, por 
todas as razões, é precária. Ninguém está torcendo, agindo e falando contra o 
governo, torcendo para que sofra derrotas, mas sim torcendo, agindo e falando a 
favor do Brasil, por suas vitórias, tudo o que de fato interessa aos brasileiros leais ao 
seu país, ao contrário de certo cacoete muito em moda atualmente.

A reação, a companhia e a fala foram típicas. É, as uvas estão verdes!

Vigilância, patriotas, vigilância!… Esse negócio de gravatas amarelas é mais um 
deboche.
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