POVO DA CU-Í-CA.
Por Rômulo Lins
Eu, o locutor que vos fala, estou aqui na Cuíca, acompanhado do Ministro Ernesto
Araújo, escalado para desmentir essa história de redondeza da terra,
aquecimento global, tudo conversa prá boi dormir, lero-lero, miolo de pote,
inventada por PUTINHOS russos bolchevistas da União Soviética.
O Ministro vai ficar de prontidão, para acabar com içodaí, essa ideologia
bolivariana no Itamaraty e derrubar o Presidente dessa ONU marxista.
Prá começar, se tem aí algum artista, petista, comunista infiltrado do PT, a polícia
tem que prender e arrebentar. Tem que acabar com içodaí. Taokey? Que eu não
tô disposto a ficar exposto a levar peixeirada imbecil de baiano, sem médico
cubano prá fazer de conta, sem equipe de produção, sem direção de cena e sem
ensaiar. Taokey? Taokey?
Comigo também o Ministro Guedes, encarregado de extratosferar o lucro dos
bancos, acabar com férias, décimo terceiro, com aposentadoria dos peões e,
logo-logo, acabar com içodaí.
Comigo também o Dr. Sérgio Moro, com seus truques jurídicos, aprendidos no
Manual dos Inquisidores, do Frei Eymerich, da Santa Inquisição. Moro é o juiz
condenador do petista bolivariano Lula e de uma cambada de bandidos
terroristas.
Com o decreto da bala, invenção dos dois ministros e da bancada parlamentar,
daremos muitos lucros aos corretores imobiliários de covas nas moradas eternas
e o incremento do comércio para casas mortuárias, afora o aumento do PIB.
Sem migo, infelizmente, a Ministra Pastora Damáris, autora da tese sociológica
genial, que diz que os homens só querem as mulheres de direita, porque são
bonitas e nem olham para as vagabundas de esquerda, porque são feias.
A Pastora Damáris é íntima do Jesus da Goiabeira, que, em pessoa, trepa com
ela no pé de goiaba e garante que nossa bandeira jamais será vermelha. Taokey?
Lá na minha terra, além da bandeira, verde e amarela, deixei uns pepinos
vermelhos, umas broncas pesadas. Dinheiro caindo em conta como maná dos
deuses. Como sou um pai durão, já disse que meu filhote, se errou, tem de pagar,
a não ser que peça desculpas.
Vender apartamento com 1 milhão de entrada e 46 parcelas instantâneas, nos
envelopes, denota, apenas, criatividade, e não vem ao caso o Ministro Moro dizer
que, se fosse do PT, seria lavagem de dinheiro. Tá no livro dele, taokey?
Outra encrenca que deixei lá é o povo daquela Globo petista. Querem me
derrubar, como fizeram com Goulart, Collor e Dilma, para agradar meus inimigos
íntimos, daqui de casa, porque general não bate continência prá capitão. Taokey?
Mas vou acabar com içodaí.
O Brasil vai virar civilização evangélica cristã. Vai deixar de ter taba de índio,
comunidade de quilombola, mocambo de pobre pé rapado e negro retinto do
cabelo ruim.
Essa mamata vai acabar! No lugar de índios, bois. No lugar de mata fechada,
soja. Água é para a coca-cola. Petróleo para a Shell. Laranja é para Queiroz. E
um dinheirinho é para nós. Taokey?

