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RUIM DILMAIS 
 

Marcos Roberto Inhauser 
 

Estava girando os canais da televisão para encontrar algum que estivesse dando notícias e eis que 
me deparo com o programa do Datena (na minha opinião, devia ir para o Guiness pela capacidade de 
repetir as mesmas frases ad nausean). No início, confesso que não a reconheci. Quando a reconheci, 
fiquei com dó. Mais parecia a Dona Xepa. Um figurino do tipo comprado em camelô, uma postura de 
quem estava desconfortável. Fui forçado a reconhecer que era ela, a candidata nascida a fórceps. 

Sua presença, postura e fala foram ruins dilmais. Ela parecia mais um ET que uma candidata a 
presidente. Senti insegurança, desconforto e falta de molejo para responder às perguntas. Sofrível. 

Comecei a me perguntar o que será do horário eleitoral gratuito. Aguentar o Serra tentando ser 
professor, a Dilma vendendo ser cria do Lula (mas que nem com DNA se acha traços de parentesco), a 
Marina com seu discurso monótono-ambientalista. 

As perspectivas de se melhorar o quadro com os vices parecem que também que estão fadadas ao 
enfadonho. Temer, Dornelles e Guilherme Leal. Deste jeito, a cada programa que assistir, vou tomar 
um Prozac. 

Mas a cara de ET da Dilma deve ser vista junto com algumas outras coisas. A cara que ela tem hoje, 
não é a cara que ela tinha e deveria ter ao natural. A plástica que fez mudou a cara (acho que o mesmo 
cirurgião plástico que fez as plásticas da Elza Soares fez a da Dilma e a da primeira dama). O seu 
currículo acadêmico também passou por uma plástica, que arredondou formas incluindo um 
doutorado em Ciências Econômicas na Unicamp que nunca fez. Depois soube-se que seu relatório 
sobre as obras do PAC também tinha cirurgias plásticas, indicando realizações não feitas. Nas 
andanças com o guru-mór, inaugurou obras inacabadas, plástica de mostrar o que não existe. O PAC2 
rejuvenesce obras do PAC1, outra obra plástica. 

Nestes dias descobriu-se que ela é ruim dilmais também na net: colocou em seu site 
(http://www.dilmanaweb.com.br/) uma foto de juventude que não é sua, mas da Norma Bengell, 
participando de passeata no Rio. Os desavisados vão engolir gato por lebre e achar que ela é quem 
está na foto do meio, porque a da esquerda e da direita são dela. 

Confesso que recebi outra foto da Dilma, em uniforme militar e com um charuto na boca. Nesta ela 
estava mais à vontade que diante das câmeras do Datena e mais natural que a foto da Norma Bengell. 

Parece que o povo simples é quem está com a razão: é a Vil-má Duxefe! 
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