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A VIDA É TECNICOLOR,
resposta ao Sr. Dr. Luís Filipe Menezes
e aos partidos políticos.
O Movimento Revolução Branca tem sido objecto de cerradas críticas, por parte do Dr. Luís Filipe Menezes, que
nos acusa de termos uma agenda oculta e andarmos a soldo do PS.
Curiosamente, tais críticas foram as mesmas que um assessor/deputado socialista, de quarta ou quinta linha, nos
fez quando o Paulo Melo Romeira efectuou a sua greve de fome à porta da Assembleia da República em Dezembro
passado.
Então, fomos acusados de estarmos a soldo do PSD, além de nos mimarem com uns quantos insultos pessoais,
que, em verdade se diga, não ouvimos da boca do Dr. Filipe Menezes e, estamos mais que certos, que nunca
ouviremos.
Mas, interessa, pois um facto é revelado em ambas as acções:
Para os partidos políticos, a realização desinteressada de uma dada acção é algo de inaceitável. É mesmo
inconcebível, no seu raquítico raciocínio.
Para os partidos políticos, é impossível alguém actuar duma dada forma, sem querer nada em troca, sem desejar
uma recompensa, sem ter um interesse escondido, que não o mero resultado de tal actuação.
Para os partidos políticos, tudo o que quer que se faça tem, necessariamente, um propósito e desígnio mais ou
menos oculto: o retirar benefícios próprios, o prejudicar A para beneficiar B, o agir de dada forma para vir a ser
recompensado, etc..
No fundo, para os partidos políticos todas as acções têm um fim e um objectivo: o Poder e o Benefício (muitas
vezes quase ilegítimo e se possível oculto).
Para os partidos políticos, não existe o agir desinteressado, o agir a pensar na Nação, na Lei, no supremo bem de
Portugal.
Não, tudo isso se curva face ao objectivo último que é o Poder.
Para os Partidos Políticos, quem não está com eles, está contra eles.
Para os Partidos Políticos, só há Preto ou Branco.
Graças a tal deformação moral e postura anquilosada e desviante, o MRB está, afinal, contra eles porque está a
favor da Cidadania, da Sociedade, da Lei, do Estado de Direito.
Pois, então temos uma novidade a dar a esses Senhores. Acordem: A vida é TECNICOLOR!
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O MRB não agiu nem age a soldo de ninguém.
O MRB não agiu nem age pelo poder, pois, como tal, não o almeja.
O MRB não tem qualquer agenda oculta, e muito menos ideológica, uma vez que congrega ideais de todos os
quadrantes, de centenas de apoiantes e podemos dizer com orgulho, milhares de simpatizantes.
Daí que, se os partidos políticos nos querem atacar, então que nos ataquem pelas nossas ideias, pelos nossos
valores, pela forma como os executamos.
Que nos ataquem pelo que somos e não pelo que vocês gostariam que fossemos.
E olhem para nós e para a sociedade com outros olhos: Afinal, há quem aja sem qualquer interesse directo ou
indirecto, que não seja satisfazer-se com o cumprimento da Lei.
E aprendam: Deixem o preto e o branco… A vida é TECNICOLOR!
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