
 

Crónica 219 a idade das trevas está a chegar 27.10.2018 
A escolha não é de esquerda nem de direita, nem entre mais ou menos corruptos, nem entre quem 

mais fez ou menos fez pelo Brasil, nem quem tem um passado mais obscuro e mais indiciados para a 

cadeia, ou já presos, a escolha não é entre ricos e pobres, entre brancos e negros, entre afro-

americanos ou índios, garimpeiros ou coronéis, favelados ou gente da Tijuca, Leblon, Botafogo. A 

escolha não é entre cultos ou incultos, ignorantes ou sábios, letrados ou iletrados. A escolha não é 

entre um militar expulso desonrosamente do Exército e um ex-Prefeito paulistano. A luta não é 

entre o boi que vai feliz para o matadouro, o carneiro que segue o lobo para fora do redil, a luta é 

apenas entre aqueles que ainda acreditam que a democracia e a liberdade de expressão, a igualdade 

entre seres humanos, a igual oportunidade, a justiça, valem mais do que o desprezo total pelos 

valores que serviram de base a civilizações ocidentais na última centúria. Só isso e essa escolha vai 

ter um preço bem alto, qualquer que seja, para qualquer um dos lados que vença ou perca. Não só 

no Brasil, como no mundo ocidental em geral, sim esse mundo ocidental que já esqueceu a história, 

o passado, ou se não o esqueceu, não o entende nem compreende e teima em repeti-lo, cegamente 

como os lemmings, a saltarem para o precipício ou os ratos a seguirem o Pied Piper (O Flautista de 

Hamelin). Lemingues são animaizinhos de cabeça verde que fazem tudo o que você mandar. Só que 

como eles são burros pra caramba,  .. 

Só isso, um retrocesso de 50 anos ou mais e pior. Mudar sim, para pior nunca. E daqui a anos 

perguntarei onde estavas e o que fizeste no 28 de outubro 2018? 

1.11.2018. Há sempre um Trump ou Bolsonaro que espera por si 
AGORA que já passou a data e os brasileiros (ou seja 34% dos votantes) escolheram o seu novo 

Presidente, é chegado o momento de fazer uma pausa e refletir. 

 Para todos os que discordam da nova liderança no Brasil aqui fica o meu aviso, válido para qualquer 

país, qualquer que seja a língua nele falada, o tipo de governo atual, seus antecedentes históricos: 

1) país onde a corrupção seja rampante prepare-se, é só uma questão de tempo até a 

tampa saltar 

2) país onde a justiça parece não funcionar, favorecendo os ricos e prejudicando os mais 

fracos, prepare-se 

3) país onde os pequenos delitos sofrem penas descomunais e os grandes roubos, assaltos, 

desmandos da banca, corrupção, saem com pena suspensa ou prisão domiciliária, 

prepare-se  

4) País onde o nepotismo, corrupção e sobranceria das elites reinantes parece não ter fim, 

em que ninguém consegue já indignar-se, com a sucessão (quase diária) de escândalos é 

um vulcão prestes a explodir, prepare-se 

5) país onde o nível de impostos, taxas e outros impostos não cessa de aumentar, haja 

crise ou não, sem que essa subida desenfreada corresponda visíveis mais-valias para a 

população em geral, prepare-se 

6) país onde não deixa de aumentar o número de hooligans (normalmente associado a atos 

desportivos e claques de clubes) e seus desmandos, sem que a estes seja posto cobro 

duma forma eficaz e decisiva, parecendo favorecer a impunidade, prepare-se 



7) país onde os residentes são, aparentemente, preteridos aos novos imigrantes nos 

campos do emprego, habitação, educação, saúde, prepare-se, a tampa irá saltar 

8) país onde os níveis educacionais subiram, com aumento de diplomados, mas sem que 

isso corresponda a um aumento da capacidade de  interpretação ou capacidade de 

pensar por si mesmo, de questionar, pensar e decidir para agir,  prepare-se para ser 

atacado por doses maciças de notícias falsas, todas conducentes á criação dum estado 

perpétuo de medo, de insegurança, de abuso, e prepare-se para o que virá a seguir 

9) país onde as pessoas deixaram de acreditar em projetos políticos ou partidos, estão 

sempre muito mais recetivos a salvadores sebastiânicos da pátria, capazes de prometer 

a lei, a ordem, a paz social, o fim da corrupção (mesmo que sejam eles mesmos os mais 

corruptos e corruptores) 

10) dito isto, se ainda não atinou com o quadro que lhe acabamos de pintar é sinal de que 

ainda não vislumbra no horizonte o Trump, o Bolsonaro ou qualquer outro que o vai 

salvar desse inferno em que vive, mas não desespere que ele surgirá quando menos se 

espera e de onde menos se espera e irá prometer-lhe tudo aquilo que o console e 

anime, agora que tem a vida minada pelo desespero, medo, insegurança, descrédito nas 

instituições que o deviam proteger, dos professores aos juízes, aos eleitos no 

parlamento, aos padres, , aos próprios familiares e amigos.  Agora, relaxe, descontraia e 

espere que o venham salvar, mas não diga mais tarde que eu não o avisei para os 

tempos que viriam a seguir. 

Chrys Chrystello, Jornalista  
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