Idiotice neoesquerdista
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No Brasil temos o PT como grande partido de esquerda e partidos nanicos que gravitam ao seu
redor, São dotados da mesma idiotice
a que se referiu Mario Vargas Llosa, sendo bom esclarecer
que temos três grupos de idiotas neoesquerdistas: o que compõe a massa
de manobra, os oportunistas e as espertas lideranças políticas.

No Brasil temos o PT como grande partido de esquerda e partidos nanicos que gravitam
ao seu redor, São dotados da mesma idiotice a que se referiu Mario Vargas Llosa, sendo
bom esclarecer que temos três grupos de idiotas neoesquerdistas: o que compõe a
massa de manobra, os oportunistas e as espertas lideranças políticas:
Os que se
tornam massa de manobra são os que recebem uma lavagem cerebral que geralmente
começa na juventude, quando se é doutrinado na escola ou na universidade por
professores marxistas pertencentes ao PT. Sem maturidade para cotejar os fatos à luz
da realidade os cérebros juvenis absorvem algumas noções marxistas recheadas com
palavras de ordem. Aprendem que ser de esquerda é ser bom, defensor dos pobres, um
sujeito de caráter. Na direita, ao contrário, está a elite maldosa, seguidora de um tal de
neoliberalismo, opressora dos fracos e oprimidos. Idealistas, em busca de bandeiras
que justifiquem seu existir às vezes sem graça, os jovens abraçam com ardor ideias que
os transformarãoemfanáticos. Tudo será justificado em nome da fé.

Nas universidades ou alunos e professores seguem essa trilha ideológica ou simulam
que seguem. Isso porque, não ser petista significa não conseguir nada, nem bolsas nem
acesso a pós-graduações nem mesmo, no caso dos alunos, notas para passar se a
prova não contiver teor marxista.

Os jovens doutrinados quando formados seguirão idiotizados. Serão artistas,
profissionais liberais, clérigos, sindicalistas, militantes do PT ou de pequenos partidos
de esquerda, ou seja, lá o que for. Nenhum terá noção do que foi o comunismo com seus
horrores e opressões.

Para reforçar essa deformação intelectual recentemente oMECquis tirar do ensino a História
europeia. Apenas se aprenderia sobre América Latina e África, sem dúvida, com base em
louvações e inverdades como, por exemplo, crer que democracia perfeita só existe em Cuba e
na Venezuela.
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Os idiotas neoesquerdistas desconhecem o que foram os totalitarismos comunistas e nazista,
irmãos xifópagos que infelicitaram a vida de milhões de pessoas. Ruins, dizem soberbamente,
são os Estados Unidos, o grande Satã Branco onde vão frequentemente passear, comprar,
estudar, tratar da saúde, sendo que muitos vão para morar.

Se nem todos passaram por universidades, a massa de manobra foi sendo generalizada
na sociedade através deumavisão distorcida de mundo na qual se repete que para ser
decente a pessoa tem que ser de esquerda. Note-se que nenhum dos nossos partidos
políticos, esses trampolins para alcançar o poder, se rotulam de direita. São de
esquerda, centro-esquerda, centro e, no máximo de centro direita. Direita virou palavrão.
Conservador e neoliberal, que não têm a mesma significação conceitual, são insultos.

Foi através desse processo orientado pelo Foro de São Paulo, entidade que congrega as
esquerdas latino-americanas, que o PT triunfou para chegar agora à sua profunda
decadência cuja causa reside na ganância, na incompetência e na corrupção
institucionalizada de suas lideranças cujo chefão é Lula da Silva.

Na verdade, as lideranças de esquerdaemtodo mundo nunca fugiram deste padrão. No
poder enriqueceram, se tornaram corruptos, se aferram ao
poder e produziram ditaduras cruéis.

Escapamos por enquanto disto por conta do retumbante fracasso do governo petista,
mesmo assim, em que pese o desastre sob o comando de Dilma Rousseff que levou o
País aos abismos da recessão, da inflação, da inadimplência, do desemprego, dos
Pibinhos, muitos idiotas neoesquerdistas ou espertos oportunistas bem pagos dos
movimentos sociais, sindicais ou estudantis vão às ruas gritar: volta querida, fora
Temer. Prova que o PT quase acabou, mas o petismo segue firme.

Dia destes em Brasília, uma manifestação cuja maioria devia ser petista tornou-se o símbolo
máximo da idiotice neoesquerdista. Perto do Palácio da Alvorada um bando tirou a parte de
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baixo das roupas e exibiu seus traseiros gordos para depois gritar: Fora Temer. Mostraram
assim que é com essa parte do corpo que raciocinam e não com o cérebro. Isso por si só
explica muita coisa sobre o neoesquerdismo. Imagine-se o que acontecerá se Rousseff
voltar.Comperdão da expressão, viveremos sob a ditadura de uma bundocracia.
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