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O cornunismo, eÌn J,enilÌe obsetvou-o ttrnl lcz
E. von Unger Sternberg - , provinha dun,Ì iìejtr
doullinárid. {llre lplc d(" rliat'se a,ritninosos o,,'.
tros elenrentos desprosí\.cìis, parâ se conscr\'âl ro
porìet', .

Lenine -foi o primeiro :r n:ìro escondel ci Ia|t r.

pois, segundo o ÍesteÌÌìuÌìho do seu biógraÏo I ,)a'
coby, alirmou: .Entre celn que sc tìizen, bocher-i
qlÌpS. hij um I'nIa Irinla p rìr'rír c|iürin('jô: o scsJpÌ
tâ inrbecis,.

Ììstâ$ {alaÌìges de critninosos e itrrbecis, pirta
desgraça da LÌumanidacÌe, ÌÌaÌo eÌ'iìrìì exelttsivo tl:r
l{Írssia e Estaline soube iÌtraÍ-las e uruvitu eutá-las.
r.orn ntaiot otl mprìi,r provcì1o. nLJrtr rrìiij ('rt tìt( !ì,,{
Ìibcrdade de rc(,ào. cm l,odos os paísos tÌo Inundo.
{hr imbe.lis tormam a tropa de choq[e, siìo a$ ÌÌìaJ-
sas exace|badas que, acicatadas pela miséria e 1tel,r
óílio miséria e ódio taÌìtari r.ezes ariìliciaì ll habi
lidoriaìrente Pr'ovocados ,so maniïestaDt eor Ie-
yatìtamelltils lropitlares, en assaltrls e enr denrotrii-



---------

ì râ(òps i.,,lppLivas. I ì: nl ijìritìusos lOlrr,,cern OS inci-
tâdores, os cabeciÌhrs matreiros que possÌleÌn o se
grêdo de -(c disfarçarem no atâque e do se subtrâi-
reÌ]Ì ao gládio da iustiça nâs horâs de perigo. Os
Feus ríjtulos são a cÌemocr.aoia, a liberdade, o soeia,
iismo e, cÌe quando em quando, também a pessoa
humana, os direitos do homem ou mesuo a Ìeì na-
trrrul, ,. -\ doulriua qur: l'r.r'Han) ,.d que:rs i'apozae,
-qc pudessern, prègar.iâm Ì)ara rlso das galinhas às
quais projcclãssem lcYar a... .libertaçiro,.

( ) nÌótodo psicoÌrigico el a iusinuação veÌhaca ger-
vì(Ìrì pelo boâto, pelas meias 1talár.ras e peìa ca-
I L-ìni â.

-ilIosilarn-se holr.olizados pelarìte a tirania dos
go\.e{nos, que deì'ân ao sociaÌismo utópico um ca,
rácíel nacional pala o poderern lealizar, e chamam.
Ìhes preparativamente .Íascistas,; mâs Íazem olhâ-
|es iernos e têm palayras lneigas de tolerante ocom-
I rpeÌì-à" ì,ar.N í'ôtìr os,l'r\.pnros que ïìrÊm dcspri-
sôes os bandidos prolissiolais, lhes dào a impuni,
dar'le militar e os enviam âo assalto das gente8 pa-
r.iÍicas p laboriosas cuÌn u encar.go ,')il'rêsso de rou-
I'ar, rnrïar e destrltil. lúra do campo de batalha: e
lecem louvoles espúrios, com unr sádico prazer de
dcgenerados, quando o crime feito Estado chÌcoteia
as ìlordas tamintas, anestradàs eìn longos anos de
f ioiôncia, de ser.ícia, de ráiva {eriüa, de instintog
rlegradantes, para que, sangiiissedentas, vinguom
uas nulheres e nas crianças inocentes da Europa
conspurcâda os resseÌÌtimeDtos do terrôr en1 que Êe
criarâm.

O lilósoÍo alemào Max Scheler caracterizou as-
siÌn èsse lPnómeno:

.,Nerhurna literaturà está tào olìeiâ tle ressenti-
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1ì'ì(jÌìto couìo a jó\ieq litor'âturâ russa. El1tre os he-
lois cle Dostoie\\.ski, r1e Gogol, cle'folsioi, pululam
os resseutidos. Êste Íacto é ÌrnÌâ conscqiiência da
secuÌar opressão do povo pela autoclacia e cÌa im-
possibilidade de derir.ar os afectos susciíaclos , . . , .

A oplessào seculal do povo peìa aristocracia ti
Ììhâ, por'éln, cerlos ìimites, yisto nào ir além da ser-
f.idão dâ gleba, respeitar o diÌ'eito à vida e manter
'considerávcis pr'errogativas concerr]entes ao pro-
duto clo tr:abalho e à propriedade pâra que a famí-
fia pudesse iÌia[ter-se e prosperar.

Veio depois o Ìrolchevismo e essa reÌatir.amente
bÌ'aÌldâ opressão foi clevada a iÌnì gr:irìÌ infinito. Os
bolcìrevistae Ììegaram ao indir'Íduo o direito à vida
.e dispÒem delâ a seu talante; elininaram, peÌa co-
ìeaíiyizâaão obrigatória, o direito indiïidual ao lu
cro n.Ìatel'ial do próprio trabaìho; e reduziram a fa-
mília a ulra caricatura. EstâÌine tem homens e mu-
lheres para fecundalern coÌÌÌbatentes part o pìa-
tro q1ìinqiiena] ou pâra o exército vermeÌhô , au-
rnentando o seu poclerio, como os nossos Ìavradores
têm rebanlÌos cÌe gado de boa casta para lhes ex
1,lura|rrrr u cria(iio. cunìpnlalÌúo a sud riquêziì.

LeniìÌe escreveu que é um crime combater a mi-
.séria; e é lógico ponderar se o bolchevisrÌro nào
pretendeu, com eÌa, oanalizar o ódio de classe parâ
um .impuÌso de vinganqa,. l{ax Scheler, documen-
tando-se nas suas investigaçÕes, conclui que .na
repressão compÌeta se produz um negativismo uni
vorsal dos valores" circuuscrito uâo terreno espe-
,cilioanente pâtoÌógico,'.

Nào estâmos âinda eÌn preserÌçâ do comunismo
autêntieo. Estas massas, incendiadas no seu fuïor
'- exteriorizado ou recaloado , mantêm-se, em.si-



mesmas, nos tìmites do 
" 
especìÍicârÌìente Ìlatolli

gico'; junge-as â deterninâdâ operatividade o es

tigma tataÌ: criminosos e imbecis.

,\ restrita percentâgen.Ì de comunistas autênti-
cos c coÌrscientes não se desmascâÌa adrede; reser
\râ-se para âs ooasiões decisivas, nos postos de co

mando e de execução, enquanÍo os outros gritanì
aplansos idiotas-os imbecis - ort estabeÌecem o
cáos, faciÌitàm a târefa e, de réus de delito comunr,

se transformam em (juízes,, politicos e,.. .pâtrio-
tas> os criminosos. A Franqa, a BuÌgária e â Gïé
cia sào -- pelo que se Yai sâbendo os excnrplr'
âctualíssimos. Os "marechais, comunistas, de c0

Ìnêço, Íomentam sòmente a desagregâção idsológi
câ, preparâm â retâliação nentâl das camadas dirì
g€ntes de cadâ povo e subordinam os irtelectuais art

seu jugo por vias tão discretas que tudo sucede colÌt
o ar mais inofensivo e com â âpaÌ'ência da tnaior
naturalidade. . .

À Íase seguinte mostrâ iá outrâ ousâdia.

Os chefos que têem a plena conÍiânqâ dâ ceÌìtraÌ
lerrolucionária rìão se egcondem, mas coïbem-se de

tomar parte nos govêrnos de transiçâo O sert tra
l)aÌho é de sâpal um trabaÌho de bastidores qlte su-

gere as medicìas que Ìhe aproveiiâm, apressa o

process'us evolutivo oÌr fâz oontrâ-\'âÌlor cÔnsoante
a oportunidade estraté€dca, O essencial é exterìÌli-
nar os nrebeÌdes,,, ÌlotÌco interessa se .Íâsoistâs' otÌ
ÌÌão, monárqÌÌicos ou republicanos, Ìrcróis do ser-t

país ou simples escritores nacionalistas e, parâ isso'
servem à mnravilha os "trribrtnâis do povo' e os jul'
gamentos-Íarsa dos .colaboracionistaso, dos'reac-
cionários,, e tÌos .inimigrts da Ìibertìade,



Os crimitosos estào no seu elemeiìto e os imbe-
lis aplauderrr lreucl icarrren Le. . .

Mais tarde, oom segurânça e preoisão, yirá o
resto, â ditâdurâ vermelha quando tudo estiver
oonsumâdo e à anarquia revolucionária fôr substi-
luido o i,error organizado. Entio scrá o oomunismo
soviético, o Estado omnipotente e a sociedâde um
rebanìro de oarnêiros.

Nem os criminosos nem os imbecis são pròpria-
mente comunistas, mâs constituem a matéria-prima
ideal para a expâusão do comunismo. Ocupam lu-
+lares em todos os escalões da sociedade e, pela in-
dooieão das suas atitudes, formam â massa hetero-
génea dos .semis, somi-crentes, semi-cultos, se-
mi-nacionalistâs, semi-intelectuâis - que dão para
trudo e a que, por isso mesmo, chamamos comuni-
zantes. São mais perigosos para os seus países do
que 0s oomu[istâs totais.

O seu labor é de amolecimento colectivo, de
simbiose, de períurbação, para desorientar e oor-
romper. Pescadores de águas turyas, âssustâ-os â
claridade; falsários, temem as atitudes decisivas;
€goíBtas, <amigos, de Deus e (âmigos, do diabo,
]lada poupam à coDfusão e à tortuosidâde do seu
,,sâber viyer,; bem colocados numâ sociedade oor-
rupla, vivem. Iordescamenl,p. dessa norrupçào que
provocam e se esforçam por úanter visto que só
nela obtêem a supremacia.

O seu evangelho reza desta forma : u, . . que to-
'<Ìos os hornens sejâm bons irmàos, ge amem uns aoa
outros, se respeitem, mÌÌtuamente, nas suas idéias
€ convicções, numâ tolerante Ìiberdade de expres-
,sàL'

0 conunismo tenÌ sido compârado muitas vêzes



ão crine e iÌ pestilência. Ser toÌerantc par'À conÌ
êle ou rÌar'-lìre liberltlarle do eïpressào equi\.âlc i1 io-
ìerar os criminosos, a dar-ìhes liberdade dc crpres-
são, a peruritir-Ìhes qrÌe se orgarrizem em sotieda-
de... Íilantrópica. O procedimento é inegài,ehnen-
te cdmodo l. nào sus.iìâ inimigos. U o Ì'ro.edinreDlu
daquele médico inquaÌiÍicável que, sabeudo de urn
Ìoco epidémico na regiào onde exerce a sua actiYi-
dade, se coïbisse de circunscrer.ê-lo e de ataoá-Io
numâ lutâ Sem tréguas, oom receio de cair no ardor
do combâte e Dão pôder mais sugar abundantes co-
bres no tratâmento de inofensivos abcessos. . .

'fa|de r.r0 eedo, os que lolerâm os eriminoe('l ,

Ìhes dão liberdade e os que toleram â peste sêm iì
oombater com tôdas as suas Íôrqas toÌrbam neces-
sàïiarÌreÌÌte ].itimâs dâ sua cobardia.

É justo.
Os comunizantes, não podendo negar a evirlêri

ciâ, recorrenÌ ao soïisma e ensinam que é precisc
combâter os erros e poupar os homens. 'Ianto valc'
dìzer gue ó precjso combater o crime e poupar os
criminosos, como combater a doença e poupar os
doentes à dor da cura. O povo diz, e muito bem,
que temos de cortâr um dedo pâra sarar outro.r.E
se o comunismo é um incêndio pâvoroso que alas
tra, Õnde está alguém que ensine o deyer de com-
batermos o incêndio, deixando em liberdacle o in
cendiário e tolerando que \'á pegar o ïogo mais
adiante'.?

O comunismo âbriu caboucos fundos nÕ sub,sÒlo
da sociedade civilizada, especiâlmente na Europa,
e trabalha com afinco pâra os cârregar íle metralhar
que, exploclindo, àriqüile irremissìr.elmente as o.tÌe,
vâs burguesà-.r) e abra caninÌro, na cidadcla ociden-



tal, ao cilinrÌro coÌì1ulÌista- SaÌrendo nris qrÌr)n1 siro
os cabouqueiros, orìde se encorìtrem e o que preiììc-
ditam, há o direito dê os toleraÌmos e de lhes giL-

rantirmos liberdade de acQão? A toleràìncia e a h-
berdâde não Berá um crime? Acorselhar a tolerân
cia e a lìberdade para coÌìÌ os crinrinosos nào :"t a

crime premeditado e , oni\'Èn,'ìa tto crittt" ì,ot o'r-
trem cometido ?

Por conìbater os erros conuuistas e poupltl rts

homens que os poupavam e cleÌes e para êìes viviatu
totalmente é que o czârisÌno baqueon âos pés dt)
inimigo, arrastando rÌa qÌred.ì milhões e nìiÌhÕes de
russos inocentes sôbre cuios cadáyeres proìi-lerou o
ódio subversivo que ora inunda já, em ctudais de
sangue, a nâior parto da Europa. Não é retór'ictl
barata e os comunizantes libertários lào jutÌt'us
principiam a tremel de par.or ante o abraço ,,aÌìa-

do, que os asÍixizr !

O conlÌecido jorna.lista rnìerioano lirìicÌietboc.Ìier
publicou, rêFerìlemcrÌte. em dois jornais trovlìn"
quinos, o Neu YorA: Sttn, e o Neu Yorl: E'uenitrt
Post, as impÌessões da sua írÌtinìa viagem pr'irr
União Soviétiaa. Depois de deserever a r.icÌa sor:ìriL

e de verificar a angustiosa Ìniséria das poprÌlaçÒe-s

bolchevistâs, dominadas pelo teÌr'or, escÌ'eì'e: iI{oje,
a Ocrana (poÌÍcia secreta) do tenpo dos ezares, coÌÌÌ-
parada com a GPU, parece-nos uÌnâ instituição (le
ìreneficênoia a ïavôr cÌos russos ÌlìentalnÌente atrÌ
zados. Esl,ajinp êneonLruu.se por cinco vezes tr:ri
mãos daqueles que, mais tarde, lÌrandou assâssiÌìar.
Não exagéro se aÍirmo que não existiriâ uÌn iÌnieo
cheÍe bolchevista, se a Ocrana tiYesse tr'âbâilìâdiÌ
segundo os princÍpios da GPU. Na Uniào Soviéiica
dizia-se que era preciso matar prineiro pâra Ìiber



tar o paÍs de tôdas âs clâsses sociâis oottrárias à
instituição duma nova ordem social,. E mais adian-
to: "Precisaram de dez anos para concluir essa ma-
tàn(a êm grandc estilo..

Nunca foi tão verdadeiro como na âcepção co-
n'ììnista o veÌho aÍorismo: aquêm o seu inimigo
p!ìupa nâs mãos lhe morre,.

Por isso, de novo repito que não sou romântioo
ingénuo oomo sucede â tantos combatentes ou pseu-
do-combâtentes nacionalistas e anti-comunistas.
Vejo o mal não só na doutrirÌâ oomunistâ, mas so-
bretudo nos comunistas. A êstos é preciso comba-
tê-los e, mâis ainda, desmascará-los sem compÌaeên-
eias, respeitos pessoais on receio de que nos fulmi-
nem com o poder da sua grandeza, por mais eni-
nenie qÌre eìa soja, sim, porque â \.erdade é ímpar
e Ìrão se serYe a dois senhores.

Incompativel com os crimiÌÌosos de ïeiçào bur
guesa e com os imbecis, o comunismo líquid,a-os a
-qangue frio logo que êles prestânì o seu concurso
à revolucào mundial. E liqrrida os, p[imciro, porque
èles são ind,omestictíueis e, daí, não serrrem à órgâ-
rica estatolátrica e indiscutÍvel do dogmatismo
rìbsoluto, de que se iulgam pÌ'ofetas e não passam
clc instrumentos; se€ïundo, porque sabem segredos
irtliscretos em demasia e nào há forma de conver-
ter em proìetários dóceis, nenÌ mesmo nâ Sibériâ,
os filhos espírrios e degenerados, loirinhos, ché-ch6s,
Ìiem postos e ben-lalantes do câpitalismo especula-
eior, usurário ou sanguessugâ; e, teroeiro, porque o
comunismo tem imp€riosa necessidade de se apre-
sentar às turbas como redentor e justioeiro, oomo
o poder da yingançâ pârâ âs âlmâs êstropiadâs pela
antrquia caótica senÌ Lei e sem Ì'espoÍsabilidadei



ãlruàs ansiosas de ordem, uma ordem quaìquêr,
íânto ÌìÌonta a ordem do inferno como a ordem do
Kttul. . .

Em todos os países do mundo há, em mãior ou
ìÌìerìor grau, criminosos e imbecis comunizantes. E
â $uâ existência é tanto maiË notória quânto mais
dr'âmática é a miséria social, quanto mais clamoro-
Êas e iníquas sào as injustiqas e os abugos perpetrâ-
dos pelos que ldm sôbre os qte trabalharn.

Nào deixa, coníudo, de ser deyerâs instrutivo
para o raciocínio sepçuido nestas páginas veriÍicar
{luo os COìÌltlìrizâlìt"c sê i.onlam pnt maior número
€ntrc âq camadas que mais provocam, pelo seu pro-
{Ìêdimento ìndigno, a compreensÍvel revolta dos
oprimidos. Com o seu credo de tolerância e liber-
dade, propendem, naturalmente, a oonquistar as

boas graças do Jeová vermelho, crent€s poI\ entu-
ra, ìÌns no poder do seÌl dinheiro, outros liados nas
trai(ões coÌìtra a Pá1,ria que os Ïiu [ascer e aÌguns
tanbém certos da imunidade que a sirnbiose e o hi-
liridismo sempre lhos garantiram.

No entânto, vinte-e-oito anos de comunismo rug-
so-bolchevista demonstram exuberantomente - e
âi[da bem]- que o comunismo na prática é incom-
patiyeÌ comfsituâçòes dúlbias e nâo comÌlorta opor-
tunismos reservados: ou sim ou sopas.

Isto enquanto sistemâ governativo soviéti0o.
Nos países londe â orientação política é outra,

outra é à maneirâide fazer proselitismo. AÍ, o assal-
to ao poderr é leito de longe, oavilosamente, com
ardis liberalórios, oom seduçÕes messiânioas, oom
mestiçagens literárias, com (vagas aspiraqòes do
justiqa sociaì,, tendo como primeiro degrau de ini-
ciação, em todos oS oasos, â eorrupçáo da tnocitÌa-



rÌe e o inrpudor das raparigas translormadas em

cobáias do micróbio coìnunisia.
Sabendo o respeito que nós ottros iemos pelà

mulÌrer', sÍmboÌo de tôdas as virtudes, e a deïerência
com que a tratamos, habituatlos a Yer neÌa o símbo-
Ìo da inocenciâ g nào Õ vÍrus revoìucionário, o co-

nunismo dedicou-lhe aturados es{orços dê cateque-
se e dela ïâ2, feqüentemente. o esteio prilÌcipaÌ da

sla expansão.
Nag escola-ç e nas fábricas, na cidade e nos calÌ-

pos, os comunizantes âproveitam todos os recursos
para lhe roubarem a pureza virginal, a candura fe-

minil, a honra que â fortâÌece, como se nada hou-

ve-qse de sagrado para o seu sadismo de facÍnoras;
espreitando o momento psicológico, o comunismo
instiÌa-lhe, atrâvés do instinto Ïerido, reavivando a

nódoa infame, o s€ntimonto de tÌesÏorra contra rt

soc iedadê.
O comunisrno só PeÌìetÌolt quando os cornuni

zantes the abriram a portâ secreta É que ele apre

sonta-se, de braqos abertos, como esperança de nau-

fragados.
Os comunizantes sào mais pcrigo"oc...
A polícia nào tem preveÌìçÕes contrâ êles e iì

Igreja toma-os como de boa cePa.,.
Pio XI advertiu o NIundo:

"... sob \'ários nomes que nem por sombras re-

veÌam o comunismo, fundam associaQões e periótÌi-
cos que servem únioamente à penetraçào dos seus

êrros em meios onde, se procedessem de outra
forma, desesperadam de exercer infìuência sedu-

tora; até não julgam terreno inaceseÍveÌ o das asso-

ciâçóes câtóÌicas e religiosas, onde, coleando-se vi-
perinarnente, tentarn injectar ÌÍtbrica peqonlia,r-



Pio XI a.Ìvertiu. -.\dvertirÌ o t{undo e, de mâ,
neira particrrlar', os crtdlieus i' isto há anos, ern l7
de Março dê l9;ì7, para quê vigiâsseln e se prevê-
nissem. Como isso vai distante e como â bo4 dou-
trina anda postergada em benefÍcio de sandices !

Hoje, os comunizantes não cingem as Buas icn-
tativas a injectar lúbrica peqonha, viperinarlente,
nâs associaçÕes religiosas: à sombra de criminosos
e imhecis. ent,rincheirarn-se nplas e em jorrrais que
se dizcrn católicos e de 1á \'omitâm escorrências
abjectas sôbre o nacionaìismo e, com mais furor.
sôbre os nacionalistas, esqueeendo-se, farisáiea-
mente, de, neste caso, atacar og êrros e poupar og
homens, . .

Criminosos e imbecis'- e Lenine, que os classi-
ficou, era iÌisuspeito -, os oomunizantes são mais
perniciosos do que os comÌlnistas verdadeiros por,
que é deles que sai, sem excepQão; a massa de ma-
nobra de tôdas as traiçÕes.

O comunista é inimigo declarado, sabemos que
o é, estamos em guarda contrâ êle e, portanto, não.
nos surpreende.

O comunizante, pelo contrário, é o camaleão ou
o maricas poÌítico. Diz-se dos nossos e vai cochichar.
ao inimigo atronlosas calúnias; \âi I missa ou sohe
ao altar com reguÌaridade e pâctua oom ateus e ini
migos da Religião e da Páiriâ; curva,se para a di-
reita e para a esquerda, numa aparente neutrali-
dade, e alinha com as fôrças dâ subversão i reza o
Padre Nosso e é capaz de entoar a InternacionaÌ;
brama contra o fasciBmo e contrâ o nazismo e deixa
morrer de fome os seus operários; arremelga os
oìhos e aïlauta â voz de falsete com a ntransforma-
ção $9 gomunismo soyiético; opeÌâdâ païa leitor



ou ouyinte ingénuo pela propagânda belicista ju-
dáìco-democrática e, tirâno do suor alheio, cantÈ
hinos hiperbóliaos à Liberclaile; exuÌta oom os tris-
tes prenúncios da nova organizaqão mundiâÌ para
.manter a paz> e prepara-se com os milenáriog ex-
ploradores, esoravizadores, piratas e tiranos da Hu-
manidade para tirar a peÌe, depois de ter leYado a
oamisa, aos povos trabalhâdores e pacíÍicos.

Êste é o comunizante, mais perigoso que o oo-

nunista.
Oom êìe está o sendeirÍssimo 'nacionaÌistâ' de

i'nL€m que atroava os ares com os seus viYas ê agora
pensa salvaguardar a oabeça tornando-se réu do
jcrime do siiêncio, repudiando as suas afirmaçÕes
anteriores e ensaiandotârdiâs € extemporâneâs oâmi-

zades, r'ermelhuscas.
Com êle está d funcionário que' havendo as-

sinado a tìecÌaração anti-comunista, se recolhe na
íurris eburnea de que a política lhe mete nojo'

Oom êle está o dirigente burguês de organismos
tconómicos que, sem abandonâr as suâs idéias anti-
"comunistas, nos envorgonha quando despreza a sua
prolissào e se locupleta oom lârguíssimos escudos,

comprando prédios sôbre prédios pâra alugar a
.quem trabalha, os não possui e muito os tem me-

recido , . .

Com êle está o grande jornâÌ noticioso que en-

reda o púbÌico om densâs teias de mitos e, não po-
,dendo propagar abertâmente a desordem indispetr-
rqável aos negócios esouros dos seus donos interna-
cionalisías, não deseura a apologia insinuante e

m()ntirosâ da democracia .adoradâ'.

Oom êle está o grande jornal doutrinário que,

descuidado de ensinale explicar aos leitores âs Y.t;r-



dades eternas, ataca pelas oostas todos os uaoib-
nalismos empenhados na defeza da Civilização contrâ
os comunigmos do peìe vermeÌha e do soldado ver,
mellÌo, quc os âtaca, externamente, em uome desgas
verdades eternas que so deseuidou de ensinar e
explicar âos leìtores, mas, de fâcto, por motivos
bem mais bâixos e bem monos conlessáveis com<r
sejâìn â não interlerência do religioso no polÍtico, o
anti-demoorâtiÊmo e o anticomunismo que as ban-
deiras naciolalistâs corâjosâmente desfraìdam à lrrz
do dia.

Com êle está o jornalzinho p|ovincirno que. com
os seus protestos de onacionalismo',, desfarçam ca-
lorosamente em uliberais, os dirigentes comuniõtas.

Com êÌe está o sâoerdote que, do alto do púl-
pito, se insurge tonitroântemente co\trà outrct
crua senï ser a cl,e Crdslo, aspergind.o-a com unìa
quarentenâ bem puchada de piedosos dislates sem
meditar que, na falta dela, há muito a sua caLreca
teria rolado por terrâ .ì ordem dos .sem-Deus,

Com êle está aquele sacer"dote quo, traindo a sua
missão, deita foguetes, paga vinhaça e faz rnani-
Ïestações oonforme as ordens do partido 0omunista
dadas |sr inlerrì'Ìédio do seu I'rsquim Ár'nntp:

Com êle está o padro qüe, paramentado, ao altar',
abusa das suas ordens para abocanhar Íutcionários
do Esta,Ìu considerando-os inimigos Ior', na sua
tarefa de escritores, atacarem sem nredo a pesti-
Ìência r.erurelha.

ConÌ êìe está o escritor câtólico ou mesuro ecle-
siástico que ,diviniza, o judeu que nais ridicuÌari-
zou e aohincalhou a sua ReÌigião.

Com êle está o trooa-tintas inteleotual quo arran-
câ à srua Pátriâ um dos seus gÌoriosos feitos dc unì-



:Iicâçào nàaionâl e de expansão cristà e o l'ai situâr
,em pátriâ esljrangeira.

CoÌn êle estão os jornalistâs que, denegrirdo
uma tradiçâo veneranda, entregam o joulãl aos ini-
r.Ììigos n]ortais dessâ tradiQão iornalÍstica e o ÌrÒem
:âo -ser1.iço do cáos.

(loÌn êle está aquêle catedrático que, ern lugar
de servir a Nação com o seu saber, pfooura ser-
vir-se do corpo das aÌunas e, [ào satisÏeito ainda,
ar'ïenete contra o lar alheio.

Coú1êle está aquêÌe catodrático tnesquinho que,
aposar de sabedor, atrai cÕm o seu exelr-lpÌo Íantos
dog seus alunos ao mau cami[ho bo]chevizaDtc-

Com êÌe estão aquêleB casrÌis burguesÍssimos, de
ãltâ ïeputaçào social, que ostelÌtando Ïarta, r'ariada
e opulenta mesa, não se iìÌlportam de lz,nçar no cai-
xote do Ìixo restos q\e seriam opíparo jantar de
êrÌteados da sorte.

Com êle estão aquêles Íestejados pì'otccto|eË dos
infeÌizes que prsstam un] pequeno fa\ror sem deg
penderem um cerÌtavo erÌquanto Be recusam a mos-
trar se aos que nào lhes baíetn à porta com os
péÊ... por Ìevareur as mãos sobrecarregadas com
presentes !

Oom êle e6tão todos os que dispersam a nnidade
naoional, seja em politica, seia em cultura, seja em
moral. E, além dêsses, todos os que, ricos, Ìrurgue-
ses, poderosos, üão sentem Íirme a oabeça en cima
dos ombros na altura em que a corÌsciência Ìhes
acusa próximo o ajuste de contas de tantâs velha-
.carias reprováveis !

,\len(ào:Nds opòr-do!-emob ao oomunismo com
-tôda â eneÌgiâ e nós sornos TUDO quanto a Naqào
tem tìe bom. I'or milagre de Deus, o comupismo
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eerá banido da Europa, Ìroie, amanÌrà, não inporta
quândo. Sêìo'á. Mas o reinado impune dos c|imi-
nosos e imbecis acabou, quer yengaÌÌros quer se-
iamos vencidos. Se nós caírmos; é de pé, de câÌreça
Ìevantada, como soldados da Pátria, em defeza rlela.
Ninguém irá abater-aos, como Xfiguel de Yascon-
celos, dentro de armários ou como a sacripantas
debaixo da cama. E o trosso sarìgue, no futuro, le-
vantar'se-á para a hora cìa justiça. Se sobror.ivcruros,
a nossa merrlórja guartìará lembrança fiel dos que,
nesta viragem amarga da l{istória, descrtaram dos
postos dif;ceis oncle se renuncia aos fáceis bens da
Terra para, como

Poor', paiíry slu,uet; !
nos dizeres de BJ ron, ÌÌÌendigarem una canga servil
àqueies para quenÌ foraÌn lÌoÊtis e com quem, por
fim, se ba.rrÌearam.
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