Eduardo
Costa
abandona
carreira após insultar Thaeme
e sua filha: “Faço igual”
Eduardo Costa pausa a carreira (Foto:Reproduçao/instagram
@eduardocosta)
Eduardo Costa colocou mais uma polêmica na sua extensa lista
de problemas causados por suas declarações controversas. Na
live que fez no último final de semana com Leonardo ele
insultou a cantora Thaeme e sua filha, Liz, de completa um ano
este mês.
“Fiquei sabendo que você foi mãe! Seu menino é bonito demais!
Me leva ver o seu menino, que aí eu fico olhando pro menino e
consigo dar uma trepada. Lembro do seu menino, aí eu fico lá
trepando e lembrando só do menino. ‘Ô menino bonito’. Aí eu
faço igual!”, disse ao vivo. Leonardo, que estava ao seu lado,
pontuou: “Gente do céu”.
Nas redes sociais, às lágrimas, o cantor tentou transferir a
sua culpa para o público. Ele quis dar a entender que o que
disse foi distorcido pelas pessoas do objetivo da live, que
era arrecadar doações. “Esse mundo está perdido. Estou muito
triste, o tanto que bateram em mim, tiraram o foco de uma
coisa que fomos fazer para ajudar, inspirar pessoas”, disse.
O cantor ainda se lamentou mais com o público, que descordou
do que ele disse para Thaeme. “Estou muito triste e quero
parar minha carreira, quero dar um tempo. Não sei se vou
voltar a cantar, se não vou. Tenho outros negócios, não
dependo da música para viver há muitos anos. Jamais queria
chegar nesse contexto de quer parar, mas as pessoas não estão
nem aí para minha música”, pontuou
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