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ABAIXO O ÓDIO!
Este beijo é para o mundo todo; abracem-se aos milhões!
(BEETHOVEN ― 9ª SINFONIA ― ODE À ALEGRIA)

Um registro necessário:
O titular do blog vem sendo alvo de tentativas de intimidação e pressão por sua
prática da livre expressão nos limites da lei garantida pela Constituição Federal.
Nos últimos dias foi um frenesi, puro terrorismo.
Ele não está se queixando de nada; já bem crescidinho, tem absoluta consciência
das consequências dos seus atos, do que faz, diz e escreve. Não é irresponsável ou
inconsequente. E não está sozinho nisso.
Esta nota está sendo colocada aqui para pleno e geral conhecimento de como, de
fato, andam as coisas. O que está acontecendo com ele certamente está acontecendo em outros lugares e com outras pessoas. Por enquanto trata-se de matéria
de ação privada; ele defende deva dar-se linha aos tontons-macoutes para que se
desmoralizem a si mesmos, como já vem ocorrendo. O resultado é mais efetivo e
duradouro. Na hipótese de tornar-se de ação pública, os detalhes de toda essa
imoralidade criminosa aparecerão. Alentados. Completos. As imoralidades são de
modo geral apenas imoralidades; na hipótese vertente são também gravemente
criminosas.
Ele está absolutamente tranquilo, mas essa indecência que agride frontal e gravemente o Estado de Direito precisa acabar, e o basta a ser dado precisa ser final,
definitivo e geral, abrangente. Chegamos ao ponto de jovens senhoras estarem
sendo usadas e, parece, gostando do papel, para atingir a honra, a dignidade e a
credibilidade de cidadãos que apenas insistem em viver de acordo com a lei e com
as prerrogativas constitucionais asseguradas a todos os que vivem sob a proteção
da bandeira. Que pena!…
Este mundo seria pior, muito pior, pavoroso, sem as mulheres; elas podem criar
vida, ser mães, amamentar, são elas que na essência dão sustentação aos homens,
em parte significativa boquirrotos carentes que viveriam aos tropeços sem sua
retaguarda. O pior, contudo, é o fato de algumas jovens senhoras se prestarem a
papeis que nada têm a ver com a dignidade natural da mulher. É mais do que hora
de acordarem para a vida e reverem seu comportamento servil em face de marmanjos que privilegiam a delinquência.

Esta nota foi redigida em estilo bem simples e direto para que não reste nenhuma
dúvida quanto aos seus termos e conteúdo!
(ATUALIZAÇÃO ― A COISA CONSEGUE SER PIOR DO QUE SE IMAGINA , PUBLICADO ORIGINARIAMENTE
EM 2018)
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