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[Sobre...
A CEGUEIRA QUE A SOCIEDADE BRASILEIRA PARECE FAZER
QUESTÃO DE SE IMPÔR].
14 de março de 2014

É de amargar...
Vejo a maioria maciça dos brasileiros toda serelepe, porque está se aproximando
o 'dia das eleições'...
Será que nossa visão como sociedade é tão limitada, que não conseguimos
enxergar o óbvio: Que os políticos e seus 'partidos' imorais usam (e abusam) dos nossos
votos, para alcançarem seus tenebrosos intentos? Quantos mensalões mais serão
necessários, para que o brasileiro entenda que está sendo ludibriado com as tais
'eleições'?
Será possível que não percebemos que o salário de um professor NÃO PODE
SER de envergonhantes 800 reais, em detrimento do salário de um vereador, que beira
(os também ‘envergonhantes’) 10 mil reais?
Quantas pessoas, que passam a vida 'se matando' de estudar e trabalhar - AO
CONTRÁRIO DOS TAIS POLÍTICOS - têm salários de 10 mil reais ou mais? O que
mais falta acontecer, para que entendamos de uma vez por todas, que os nossos
hospitais públicos NÃO PODEM MAIS funcionar como os verdadeiros açougues
humanos que são, atualmente?
Será mesmo que nossa rede portuária funciona tão bem, que agora nos damos ao
luxo de construir portos moderníssimos em Cuba?
Será possível que os risos de deboche e ironia dos 'ministros' do STF, que
'aprovaram' os embargos infringentes dos trambiqueiros mensaleiros, não mexeram com
os nosso brios?
Será que somos um povo masoquista, que adora levar ferr..., achando que tudo
está lindo e maravilhoso?
Uma coisa está bem clara - e a grande maioria dos brasileiros tapam os olhos,
parecendo não querer ver - nós, como sociedade, 'nos entretemos' com feriados de
carnaval, futebol, novelas, BBB...enquanto os políticos 'se entretém' com o erário
público. Com o nosso aval: O voto.
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