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[Sobre... 

 
REPÚDIO AO „PROCESSO‟ DE LAVAGEM CEREBRAL, QUE SE 

TORNOU AS “ELEIÇÕES”, NO BRASIL].  
     

23 de agosto de 2014 

 

E, mais uma vez... 
 

E, mais uma vez, começaram as propagandas eleitorais obrigatórias, nos 

veículos de mídia, visando a conduzir alguns privilegiados ao topo da cadeia alimentar 

brasileira: Os cargos políticos. 

E, mais uma vez, sou obrigado a ver sorrisos forçados e mais falsos que nota de 

200 reais, em „santinhos‟, panfletos, e programas do otári... quero dizer, horário 

eleitoral... 

E, mais uma vez, sou obrigado a transformar meu ouvido em penico, e ouvir 

todo tipo de mentira e falsidade, em rádios, tevês, e ao vivo mesmo, nas ruas... 

E, mais uma vez, pessoas que já tiveram oportunidade de fazer algo pelo povo (e 

a única coisa que fizeram, foi roubar os recursos da nação) voltam à cena, com as caras 

mais deslavadas, a pedir votos...como se nada devessem à sociedade e à justiça... 

E, mais uma vez, sou forçado a fazer o que não me agrada, que é votar em quem 

não me representa. Pois, se eu não votar, tenho a minha „cidadania‟ caçada: Não posso 

fazer concurso público, não posso abrir conta em banco, não posso viajar ao exterior, 

etc, etc...ou seja, se eu não votar, me transformo em um pária, em um inimigo do 

Estado... 

E, mais uma vez, sou obrigado a ouvir alienados, a dizerem que „votar é um ato 

cívico‟, e que votando, eu vou estar „contribuindo para melhorar o país‟...mas, melhorar 

para quem? 

E, mais uma vez, vou ouvir comentários idiotas do tipo: “Ah, esse aí rouba, mas 

faz!”, ou “Esse país não tem mais jeito, É assim mesmo.”, etc... 

E, mais uma vez, vou ser taxado de “do contra”, ou “o que vive no mundo da 

lua”, por dizer que votar em qualquer um desses candidatos que aí estão, não vai 

resolver nada, pois o SISTEMA POLÍTICO BRASILEIRO ESTÁ CORROMPIDO... 

E, mais uma vez, vou ver pessoas despidas de ética, moral, educação,  

desesperadas, e com fome  mesmo,  a venderem seus votos  por  1  saco  de  cimento,  

40 telhas,  camisetas com cara de candidato... 

E, mais uma vez, pessoas vão se vender por 1 quentinha e 50 reais, para ficarem o dia 

todo ao açoite da natureza, balançando bandeiras e segurando faixas em semáforos... 

E, mais uma vez, estão „abertas‟ algumas vagas seletas, aos postos mais altos  da 
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[continuação de “E, mais uma vez...”, de Luíz Fernando Liveira......................................................................................................................................]  

 

cadeia alimentar tupiniquim: Presidência da República, Congresso Nacional, e Câmara 

dos Deputados. 

E, mais uma vez, o povo vai se f...mais uma vez.  

 

 

 

 

 

 


