
O controle direto é menor, a sede de poder é maior e as estratégias 
simplórias também. É clara a origem: Manipulações midiáticas dos 
eleitores, golpes brancos, movimentações acionárias e fnanceiras 
globais a provocar derrubadas de moedas nacionais, a queda da 
produção, o aumento da infação, a desordem das Economias visadas 
e a consequente fuga de capitais. A inspiração é alienígena, a execu-
ção autóctone, de centro, um emaranhado de prestidigitações volta-
do apenas à realização de projetos pessoais e o exercício de vocações 
obsequiadoras.

As eleições à porta reclamam ajuda psiquiátrica; oscilamos entre a 
pregação aberta de assassinatos e a desvalorização da moeda de 
referência não por causa de instabilidades políticas, que em verdade 
não as temos. Tem tudo a ver, a fnalidade é o tumulto, a especula-
ção, o lucro; a única instabilidade é a promovida pela manipulação 
dos eleitores, da opinião pública, o marido enganado que se acredi- 
tou livre de traições ao tirar o sofá da sala, até o encarcerou, para ver 
depois que a culpa não era do sofá. E ao descobrir a verdade  ver, em 
escala eleitoral, tudo recomeçar.

Ultrapassadas as ilusórias  euforias iniciais, o marido enganado, de 
mansinho, quietamente, iniciou a recolocação das coisas no devido 
lugar.  Os adventícios assustaram-se, tudo recomeçou. Um candidato 
que não tem quase nada a dizer calou-se, o candidato que tem muito 
a dizer foi destravado, o candidato que prevalece em propostas sérias 
e realistas mantém a postura de origem, é coerente, corre por fora,  
tem o tutano bem dirigido; os que sobraram, sobraram, sentem que 
não têm lugar no clube da verdade, falta cacife e vocação, as condi-
ções necessárias para frequenta-lo. Então os ataques pessoais mes-
clados com propostas fantasiosas, oportunistas, genéricas, chão mo-
vediço onde pouco ou nada é factível. O Orçamento para 2019 é 
restritivo, foi montado para não deixar o novo presidente trabalhar. 
Em termos orçamentários, o próximo presidente nada poderá fazer, 
nada fará a continuarem as coisas como estão.

E os bons-moços revelaram-se no afnal, mas não menos. Acusação 
sem prova e sem contraditório não é acusação, é futrica, o blog mais 
de uma vez falou nisso. Toma-se mídia preexistente, vai-se ao ponto, 
corta-se quando iniciado o discurso grosseiro, a acusação frontal, 
agressiva, de ingratas intenções, mede-se  cada sílaba e cada palavra 
e corta-se rapidamente no ponto limite. Depois exibe-se só o trecho 
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cortado, apenas a solitária acusação, sem contraditório, sem  a prova 
indispensável, evidente o propósito de destruir, comprometer, demo-
lir, desmontar, iludir, um amargo, quase inexistente percentual elei-
toral  compactuando com perdedores assombrados no canto de cisne 
de suas ilusões, bagunças de “ontem” pretendidas ressuscitar em 
bagunças de hoje. 

E ninguém fala na Quinta Rodada de Partilha de Produção dirigida 
no exato momento em que o preço do barril de petróleo ultrapassa 
os oitenta dólares exibindo tendências de alta que podem levar aos 
cem dólares; e ninguém presta atenção no Orçamento da França que 
acaba de ser apresentado para 2019, com profundas alterações, de 
natureza fscal, especialmente, eliminando uma enxurrada de cargos 
públicos para viabilizar-se, além de cortes de impostos corporativos e 
de consumo  de quase  vinte e cinco bilhões de euros.

O Brasil só tem uma saída, cortar custos e despesas de cima abaixo 
sem parcimônia, eliminar cargos públicos, diminuir o Congresso e 
redimensionar toda a sua estrutura inefciente e dispendiosa além 
de suas possibilidades. 

Felizmente uma voz levantou-se contra o crime da Partilha, apenas 
uma, a do candidato que correr por fora e precisa urgentemente 
ocupar o lugar da pregação aberta da brutalidade que já não mais  
suportamos.

E atenção, caro senhor destravado: Não pode mexer nas reservas; 
nem pensar em tocar na nossa garantia contra a devastação visada 
pelos bagunceiros alienígenas e autóctones. Cuide por favor do que 
o senhor está fazendo, que está de bom tamanho. Não invente!

---


