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VÃªm aÃ- as eleiÃ§Ãµes, pau-pau-pau, Ã© preciso juizinho e
unidade, pÃ¡. Parlamentariza, pÃ¡, parlamentariza, que temos um bom grupo
parlamentar e mesmo que nÃ£o haja apoio para os eleitos autÃ¡rquicos nÃ£o faz mal.
Pois os nÃºcleos estÃ£o isolados entre si e nÃ£o trocam experiÃªncias e hÃ¡ pouca
discussÃ£o, e depois? Foram sÃ³ 10 anos, mais 20 e isto vai, pÃ¡! Rumo ao
socialismo pela porta pequenina. E se a malta passa e desaparece, oh pÃ¡, temos
pena e nem se fala mais disso.
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Texto de Margarida Castro Felga, Subscritora da MoÃ§Ã£o BÂ

Quero impor o calor por decreto. Porra, estÃ¡ frio. Que Ã©
como quem diz: ai querem investimento pÃºblico para criar emprego e contrariar a
crise? EntÃ£o isolem termicamente as casas das pessoas, subsidiem o tipo de
coisas que sÃ£o fÃ¡ceis de fazer e que poupam energia â€“ e deixem lÃ¡ o TGV...

Quero discutir o nosso papel nessa Europa que dÃ¡ com uma mÃ£o
e tira com outra e nos impede de produzir o que comemos. Importamos 65% do que
comemos, pÃ¡, pode ser este o caminho para a sustentabilidade? EcolÃ³gica ou
econÃ³mica? Pagam-nos renda para sermos dependentes? O D. Fernando Ã© que sabia,
quero uma Lei das Sesmarias 2009. Porque Ã© que a felicidade hÃ¡-de estar num
horizonte fechado entre dois prÃ©dios, porque nÃ£o dar condiÃ§Ãµes a quem quiser
ocupar os campos e trabalhar a terra? Terra a quem a quiser cultivar, viver com
mais calma e sem trÃ¢nsito - em formato biolÃ³gico.

Representa, irmÃ£o, representa... Aderiste a um movimento
para ter quem te escreva os textos bonitos que assinas por baixo e que deixam
tudo por resolver? Qual Ã© o limite da confianÃ§a polÃ-tica? Mas pronto, lÃ¡ te
mandam para casa quilos de informaÃ§Ã£o por tratar e tu perdido no meio de tanto
junk mail â€“ foi vocÃª que pediu informaÃ§Ã£o Ã pÃ¡zada?

Ai, com que entÃ£o BD, nÃ£o. Ai que os jornalistas vÃ£o achar
que nÃ£o levamos isto a sÃ©rio, pÃ¡! QUANDO Ã‰ QUE PERDEMOS O SENTIDO DE HUMOR?
Quando Ã© que a arte deixou de ser uma forma de passar a mensagem, quando Ã© que
normalizÃ¡mos e cubificÃ¡mos e cristalizÃ¡mos no sistema ortorrÃ´mbico?

Porreirinho. A malta lÃ¡ concorda com o essencial e o resto
sÃ£o por-me-no-res. E vamos danÃ§ando com quem quer melhorar a saÃºde do neo
liberalismo e lÃ¡ se vai adiando o mundo diferente. ConvergÃªncia, pÃ¡,
convergÃªncia...

QueroÂ mais BD e menos
destes regulamentos de convenÃ§Ã£o que tratam os aderentes como potenciais malfeitores,
que se nÃ£o se tem cuidado isto ainda sai do controlo. PRIMÃ•RIAS, PÃ•! Delegados
que jÃ¡ vÃªm de cabeÃ§a feita para votar numa dada moÃ§Ã£o. E depois chegamos lÃ¡ e
ratificamos tudo e lemos o resto nos jornais. E tu ficas por casa, a ver a tua
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televisÃ£o e a dormir cedinho e a ir Ã bola e a resmungar contra o SÃ³crates,
calvice para o raio do gajo. PIM.

Gui Castro Felga
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