Lula é vagabundo com todas as letras e definições, mas crê que seus
desafetos são iguais a ele
(29.12.2012)

Dono de verborragia que não coaduna com o cargo que ocupou, Luiz Inácio da Silva é o retrato vivo do
pior e mais corrupto período político da história do Brasil. Lula, o semideus, tem motivos de sobra para
estar atormentado, mas descontrole sempre foi o seu forte, especialmente quando está acuado e tenta
reagir. Essa atitude animalesca de ir contra o eventual predador faz de Lula um personagem da pior
espécie, um exemplar détraqué da raça humana.

Covarde contumaz, pois nunca fala o que pensa a respeito de alguém de forma direta e objetiva, Lula
certa feita chamou de “idiota” o secretário-geral da FIFA, Jérome Valcke, que cometeu o pecado de
externar sua justa preocupação com os aeroportos brasileiros. Herói de botequim, pois só os ébrios se
enchem de repentina coragem, o ex-presidente vociferou a ofensa de maneira transversa e inominada,
pois o ex-metalúrgico não honra as calças que veste. Lula é um borra-botas com todas as letras.

Preocupado com os desdobramentos de diversos escândalos de corrupção, os quais podem levá-lo de
roldão ao núcleo de cada um dos imbróglios, Lula saiu de cena durante duas semanas, tempo
suficiente para a camarilha petista organizar um esquema de blindagem e disparar ordens aos
genuflexos filiados ao partido. Montada a farsa, Lula voltou de viagem com meia dúzia de palestras
canceladas, o que turbinou ainda mais a sua ira. Não pelo dinheiro que deixará de receber, pois o vil
metal ele soube amealhar durante os oito anos em que esteve no Palácio do Planalto, mas pelos
arranhões em sua imagem.

Sem saber no que podem dar as investigações do Ministério Público Federal a partir das recentes
denúncias de Marcos Valério ou, então, temendo um descontrole de Rosemary Noronha, a Marquesa de
Garanhuns, que pode abrir a boca a qualquer momento e revelar o que sabe, Lula está literalmente
atordoado. Cenário nada favorável para quem está se recuperando de um câncer.

Durante evento no ABC paulista, onde falou para ensandecida claque de sindicalistas, Lula voltou a
abusar do “non sense” e declarou que percorrerá o Brasil em 2013 e que não será derrotado por
qualquer “vagabundo”. Como sempre tomado pela covardia, o ex-metalúrgico mandou um recado sem
destinatário e sem endereço, pois metade do Brasil quer vê-lo derrotado. Considerando que o que mais
lhe preocupa no momento é uma eventual ação do Ministério Público, Lula pode ter chamado Roberto
Gurgel de “vagabundo”. Se o procurador-geral da República era o alvo do xingamento, Lula pode ter se

equivocado e precipitado, pois de “vagabundo” ele nada atem. Até porque, Roberto Gurgel prometeu
entregar no STF, na sexta-feira, o pedido de prisão imediata dos mensaleiros condenados, mas se
antecipou e entregou dois dias antes. Em outras palavras, Gurgel, diferentemente de um “vagabundo”,
trabalhou arduamente e com afinco e celeridade.

Considerando que o MP é o seu calcanhar de Aquiles, Lula pode ter chamado de “vagabundo” o seu
outrora salvador e agora desafeto Marcos Valério, que foi até Roberto Gurgel para contar detalhes
extras e comprometedores sobre o Mensalão do PT, que o ex-presidente inicialmente admitiu, depois
negou, para, ao final, dizer que foi um golpe articulado pela oposição, setores da imprensa e Judiciário.
O que mostra que a Lula falta imaginação e criatividade, pois o discurso é velho e repetitivo.

Admitindo que Lula tenha usado o vernáculo “vagabundo” para se referir ao publicitário mineiro,
apenas porque contou um pouco de tudo o que sabe, Lula deveria conceder a mesma deferência a
Roberto Jefferson, o delator do Mensalão do PT. Que também contou o que sabia, quem sabe apenas
parte. Se na opinião de Lula o operador do mensalão é “vagabundo” porque foi condenado,
vagabundos também são os outros 24 condenados.

Se a namorada Rosemary Noronha não suportar a pressão surtar e resolver contar tudo o que de
errado aconteceu no escritório paulistano da Presidência da República, Lula, por questão de coerência,
terá de chamá-la de “vagabunda”. O que ninguém sabe se esse é o real pensamento de Dona Marisa
sobre a Marquesa de Garanhuns.

Como o seu primeiro diploma foi o de presidente da República, Lula pode não saber o significado exato
da palavra “vagabundo”. Nos bons dicionários da língua portuguesa, que o petista jamais ousou abrir
ao menos uma vez, há diversas definições para “vagabundo”. A primeira faz menção àquele que é
nômade, andarilho, vagamundo. Tomando por base as inúmeras, quase intermináveis, viagens
internacionais que fez, Lula é um “vagabundo”. Levando-se a sério a afirmação de que ele andará pelo
Brasil, em 2013, Lula está prestes a ser um “vagabundo”.

A segunda definição para o vernáculo também se encaixa com Lula, pois faz referência àquele que é
“vadio, desocupado ou que faz as coisas sem vontade”. Pois bem, voltando no tempo e parando em
1988, ano da Assembleia Nacional Constituinte, Lula, alegando que no Congresso existiam trezentos
picaretas, virou as costas e não mais voltou à labuta. Como estava sem vontade de cumprir os
compromissos de um parlamentar, Lula tornou-se um “vagabundo”. Durante parte da vida, Lula se
instalou na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos, cargo típico de desocupado. Portanto, segundo o
Aulete, Lula é “vagabundo” de longa data.

A terceira definição do dicionário para a palavra “vagabundo” refere-se a quem demonstra inconstância
ou é volúvel. Analisando sua ideologia ao longo dos anos, Lula é um perfeito “vagabundo”. Em relação
a ser solúvel, Lula é um “vagabundo” inconteste. Afinal, durante duas décadas criticou os banqueiros e
o FMI, mas para chegar ao poder se aliou a eles. Outra prova da sua volubilidade está relacionada ao
senador José Sarney, a quem criticou com palavras duras durante longos anos, mas no primeiro aperto
na presidência pediu ajuda ao maranhense.

A quarta definição faz referência ao reles, ordinário, inferior. Como presidente ele conseguiu ser reles.
Como político não precisou de esforço algum para ser ordinário, que é aquele de baixo valor moral e
intelectual. Como alguém que promete e não cumpre, ele é inferior. Resumindo, nesses três quesitos
Lula não deixa dúvidas de que é um “vagabundo” de careteirinha e com direito a fã clube.

Por fim, o dicionário traz uma definição que faz referência a quem é infame, canalha e desonesto. No
quesito da infâmia, Lula é um “vagabundo” ousado e mundialmente conhecido. Como o canalha é
aquele que comete ações “vis, desprezíveis e indignas”, segundo o Aulete, Lula é um perfeito
“vagabundo”. Na seara da desonestidade, Lula já mostrou essa sua vertente ao abafar escândalos
diversos. Um deles foi o do fatídico Dossiê Cuiabá, cujos aloprados foram presos pela Polícia Federal,
em São Paulo, com R$ 1,7 milhão em dinheiro. E o delegado do caso foi afastado. Outro viés da sua
desonestidade ficou provado na tentativa de chantagear o ministro Gilmar Mendes, do Supremo
Tribunal Federal. Somando tudo isso, Lula é um “vagabundo” considerável.

Hoje, Lula não passa de um reles cidadão e a ele me dirijo como sempre fiz nos tempos de presidência.
Assim como milhões de brasileiros de bem, considero Lula um vagabundo com todas as letras e rimas,
além de acintoso. O que causa mais tristeza é que durante oito anos, por culpa de uma parcela incauta
que foi abduzida pelas esmolas sociais e pelas pilhas de carnês vencidos, o Brasil esteve nas mãos de
um vagabundo, agora sem as aspas porque a declaração é minha e não sou covarde como ele, que
destruiu o País, levando-o à encruzilhada da insolubilidade. Coisa de vagabundo.

Casso Lula ouse me chamar de vagabundo, esse vagabundo terá de acertar as contas comigo, pois o
meu conhecimento e o meu intelecto não me permitem uma nivelação tão rasa, chula e desprezível.
Como o Natal está batendo à porta, pedirei ao bom Noel, mesmo com certo atraso, um presente não
material. Que Lula deixe de aparecer por causa das sandices que balbucia, não sem antes se contentar
com a insignificância de um vagabundo que acredita ser herdeiro de Aladim. E eu, Lula, mesmo não
sendo um vagabundo desses que você conhece, farei de tudo para derrotá-lo. Anote!
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