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Quando não existe um plano

Atletas ingratos, povo grato

O discurso de posse do criminoso
"eleito" foi raivoso, já prometendo
perseguir adversários e censurar quem
"publicar desinformação". Explico:
"desinformação" é qualquer coisa que
não combine com o discurso único da
esquerda. Por exemplo, dizer que um
homem não pode engravidar é
"desinformação". Está claro?
A coisa é tão absurda que liberdade de
opinião, de reunião, de protestar, de
contestar virou ataque à democracia
que, em países que não perderam a
insanidade, é definida por essas
mesmas liberdades. Para a esquerda,
"democracia" é pensamento único,
censura, prisão de adversários, ficar
eternamente no poder. Nárnia.

Lembra da promessa de que nossa
bandeira jamais será vermelha? A
logomarca oficial do Brasil já tem o
vermelho do PT incluído no meio do
verde, amarelo e azul. É questão de
tempo que os petistas entrem com um
projeto de lei para mudar as cores da
bandeira, mudando o verde para
vermelho. Pense antes de duvidar.
O PT e o presidente "eleito" sabem
que a eleição foi ilegítima, por isso
passaram todos os discursos da posse
batendo no verdadeiro presidente,
Bolsonaro. De Ludrão aos ministros,
todos esqueceram o que pretendem
fazer para bater na herança bendita de
Bolsonaro, em discursos onde sobrou
ódio e faltou honestidade.

A Globo não mostrou, a Band não
mostrou, a Record não mostrou, a CNN
não mostrou, a rendida Jovem Pan não
mostrou. Mas a internet se encarregou
de mostrar ao mundo a chegada de
Ludrão ao velório de Pelé, quando a
multidão, em coro, cantava “Lula,
ladrão, seu lugar é na prisão”. A
internet é maior que a ptmidia.
Pelé foi velado por mais de 230 mil
torcedores, alguns viajando várias
horas para isso. Mas a morte do maior
jogador da história foi ignorada por
Tite, jogadores do tetra e do penta
como Cafú, Rivaldo, Ronaldo, Kaká,
Ronaldinho e outros. E foi Pelé quem
acabou com a lei do passe, que tornava
os jogadores escravos dos clubes.
Abert, ABI, federações e entidades de
jornalistas, de rádio e tv, continuam
omissas por ideologia ou frouxidão.
Estão caladas em relação à censura e
prisões ilegais e inconstitucionais,
aplicadas pelo STF a profissionais e
veículos, como se não fosse com eles.
Mas amanhã os que estão calados
serão as vítimas da censura e da
prisão. E aí não poderão reclamar.
Porque suas bocas já estarão bem
amordaçadas e não haverá ninguém
livre para defendê-los. Sinto enorme
vergonha do comportamento de
colegas jornalistas que aceitam a
mordaça porque é aplicada só na
direita. Um dia será na esquerda.

Ainda esperam outro resultado

"Insanidade é continuar fazendo
sempre a mesma coisa e esperar
resultados diferentes," dizia Albert
Einstein, do alto de sua genialidade.
Muita gente votou em Ludrão em 2002
e viu o Mensalão. Votou nele de novo
em 2006 e viu o Petrolão. Votou na
Dilma em 2010 e viu a recessão. Em
2022 votou de novo no PT, mas espera
um resultado diferente...

Terrorismo togado é terrorismo

É comum, no Oriente Médio, o
terrorista sequestrar um soldado e o
obrigar a ler um texto contra tudo em
que acredita, prometendo poupar sua
vida. O STF prendeu um índio que
lutava pela democracia acampado com
os patriotas e o obrigou a escrever um
texto contra tudo o que ele acredita.
Incluindo o delirante trecho "é de
minha livre e espontânea vontade". A
manobra não é nova, está no livro de
distopia 1984, de George Orwell, como
"reeducação". Ficção virou realidade.

Formados em algum quintal?

O grupo de advogados de esquerda
Prerrogativas é formado por gente
com diploma, mas parece incapaz de
assimilar uma noção simples. Querem
repressão contra os patriotas e tornar
Bolsonaro inelegível para "reconciliar
o país". Só um jegue pensa em
"reconciliar" atacando 58 milhões de
eleitores adversários.

A verdadeira ameaça nacional

Gilmar Mendes diz que a deputada
Carla Zambelli "oferece grave risco
para a ordem pública". Para mim, quem
oferece grave risco à ordem pública é
ministro do STF que solta traficantes,
assassinos e corruptos condenados.
Que avaliza censura e prisão ilegal
ordenada por colega de Corte. Que
ignora ilegalidades na eleição.

A ministra do Esporte, Ana Moser,
defendeu incluir atletas "trans" em
disputas na categoria feminina. Trans é
um homem que faz cirurgia para tirar o
pênis porque se acha mulher. Mas seu
corpo continua sendo o de um homem,
com as características de força e de
resistência de um homem. Por isso,
quando competem com as mulheres
elas não tem nenhuma chance. Serão
banidas do esporte pelas 'genéricas'.

A gente precisa valorizar mais
nossos atletas. Como Bruno Galini,
de Ilhéus, que se classificou para as
seis etapas do Dream Tour, com os
64 melhores surfistas profissionais
do Brasil e prêmio de R$ 400 mil por
etapa. Bruno ficou anos no Top 16
nacional, foi campeão baiano, foi
nordestino, foi paulista e terceiro no
brasileiro. É de uma geração que
começou a surfar menino nas praias
de Ilhéus e chegou bem longe.

* Exigindo sala ao lado de Ludrão no
Palácio, tentando impedir jornalistas na
posse, interferindo em assuntos do
governo, a Rojânja está com toda pinta
de ser a Yoko Ono dessa banda.
* Segundo Flávio Dino, os protestos são
“atos terroristas e crimes contra o
Estado Democrático de Direito”, e ainda
“crimes políticos gravíssimos”. É a mãe!
* Conversei no Mesa Pra 2 com o
jornalista Ricky Mascarenhas, do
iPolitica, sobre política, cultura, arte,
vida e muito mais. Confira em
morenafm.com/podcasts.html
:::::::::::::::: Post-it da coluna :::::::::::::::

O In Concert da Morena FM deste domingo,
19h, traz uma das maiores cantoras de blues e
soul da atualidade, com Joe Bonamassa na
guitarra. Beth Hart é imperdível * A frase da
semana: "Antes de Pelé, a camisa 10 era
apenas uma camisa" (ESPN) * O ator
ilheense Fábio Lago está fantástico em O
Cangaceiro do Futuro (Netflix), fazendo o
papel do Coronel Tibúrcio. É uma fera.
Cristiano Ronaldo devia passar seus
últimos anos como jogador num time
grande e se aposentar por cima. Ao
invés disso, preferiu não reduzir seu
salário altíssimo para jogar numa liga
obscura, longe dos olhos do mundo,
na Arábia Saudita. Vai ganhar mais
dinheiro do que poderá gastar em 10
vidas, mas será esquecido pelos
torcedores, em jogos que não passam
no resto do mundo. Não deve ter sido
pelo dinheiro, pois tem mais do que
precisa. Talvez seja um desejo legítimo
de desafio de verdade, desenvolvendo
o futebol num país onde é atrasado.
Resta saber se a família quer morar 10
anos numa cultura tão diferente.

