
 

 

  INIMIGOS DA HUMANIDADE E DO UNIVERSO  – MATAM O HOMEM. 

 

( Revisitando Victor Hugo : OS MISERÁVEIS ) 

A sanha mortal  destes outrens ao homem assenta numa estratégia de 
algumas dores e no assassinato puro do pensamento livre e amante, 
segundo este MENU, secular:  

1 – Roubar o emprego; 

2- Obrigar à fome, à doença, ao desespero; 

3- Forçar a roubar para se alimentar e sobreviver; 

4 – Prender por tempos longos em condições degradantes os que 
roubam, para sobreviverem etc.; 

5 – Esmagar toda a dignidade humana e transformar o homem em 
animal violento; 



5ª – Variante na linha politica e social lançar lama sobre nobres 
cidadãos, para que não resistam  aos funestos e criminosos ditadores 
matizados; 

6 –Perseguir policial, social e civicamente as vitimas,  mesmo para além 
da vida; 

7 –Opcão final: Ser Escravo, ou morto, ou Homem livre pela Revolução 
Democrática, Justa e Humana. 

Mas o que fazem os destruidores do Homem e os bem pensantes seus 
cúmplices – Negam com  toda a  veemência o refluir da história, dizem 
para atordoarem as vitimas que a história é sempre um movimento 
ascendente, o que,  é falso, o curso da história  pode tornar-se em 
descendente cruel e trágico por décadas ou séculos, como exemplo 
temos, entre nós, o regime fascista, o actual torpor, e a inquisição, 
respectivamente. 
 
Todavia, os tempos também avançam para outro Futuro, somente pela 
luta das mulheres e homens livres. 
  
Todos os que lutam  sem amor e dignidade, um dia, se alcançarem o 
poder serão clones das sombras ditatoriais e corruptas que caíram, e 
serão impiedosos contra  tudo o que se mexa, em desacordo  com o  
pensamento único. 
 
Ninguém está condenado ao aviltamento. Todos estão condenados à 
liberdade, mas se um povo aceitar que a liberdade lhe seja roubada 
pela mentira e a propaganda terá como  sina: morrer escravo, bufo, ou 
eunuco. 
 
A consciência fala no silêncio, e é SÁBIA 
 
Eu, joão, 1/10.000.000 concidadão anónimo de Portugal, contribuidor de Abril. 
 
PS: 
 
Marcelo Rebelo de Sousa escarneceu (?) do Presidente da República 
identificando o seu comportamento com o dos bichos herbívoros ou 
carnívoros, e aconselhou aos que não têm nem ervas ,nem carne para 
oferecerem a calarem-se, todavia, como estamos entre  seres humanos 
inteligentes e sujeitos a normas, concidadãos, direi -  que é muito 
importante reclamar,  por todos os meios, que este governo deve ir embora, 



deixou de ser legitimo, e não cumpre um plano para Portugal, centrado nos 
portugueses, e com todos a cooperarem no Projecto nacional  que deveria 
levar-nos a sair da Crise, e que também deve vetar o Orçamento Geral do 
Estado 2013.Actos um e outro que segundo sondagens publicadas  
mereceria o apoio de 90% dos portugueses, número esmagador. 


