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[Sobre...
TEXTO IRÔNICO, QUE ABORDA A FACILIDADE COM QUE OS
„POLÍTICOS‟ MANIPULAM A OPINIÃO PÚBLICA, A SEUS BEL-PRAZERES].
14 de março de 2014

‘Agradecimento’ ao povo brasileiro!
Nós, os „políticos‟, estamos aqui, para agradecer a todo o povo brasileiro! Pode
ser que nós nos estendamos um pouco, porque são muitas as „benesses‟ que vocês, o
povo, nos proporcionam...
Queremos começar, agradecendo o voto (literal!) de confiança de cada um de
vocês, em cada eleição. Sem essa confiança, nós jamais poderíamos chegar aonde
estamos hoje: No centro do poder do país, e – melhor ainda – „administrando‟ as
riquezas da nação. É bem verdade que algumas pessoas dizem por aí, que roubamos os
recursos públicos, e que ficamos ricos com o dinheiro suado de cada contribuinte...isso
é pura calúnia e difamação. Inclusive, já estamos tomando providências contra esses
„difamadores‟: Vamos dar um jeito de bloquear os comentários na imprensa e nas redes
sociais, que possuírem teor „ofensivo‟ à nossa classe, com lei e cadeia...
Esse negócio de „mensalão‟, desvio de verbas, dólares em cuecas, uso de jatos e
helicópteros militares para passeios e compras particulares...tudo isso é invenção da
imprensa sensacionalista, que quer vender notícias, e fica criando „factóides‟ para
manchar nossas honra e integridade. Logo nós, que fomos eleitos para defender os
direitos do povo, e afan...quer dizer, investir os recursos do país, no que o povo mais
precisa...
Voltando ao tema principal, queremos agradecer por todos vocês – através dos
voto de cada um – poderem nos proporcionar os melhores empregos do mundo! Vocês,
brasileiros, são tão burr...quer dizer, generosos, que permitem que gastemos cerca de 23
milhões de reais – por dia! – conosco. Em que outro país isso seria possível, né mesmo?
Recentemente nós, os „políticos‟, estivemos exultantes, e comemorando muito,
pois conseguimos mais uma vitória! E, tudo isso, com a ajuda do povo brasileiro, claro:
A aceitação pelo TSE, dos „embargos infringentes‟ de alguns correligionários
nossos, que estão presos injustamente...
Isso mesmo: „Injustamente‟, pois esse tal de „mensalão‟ é coisa da imprensa.
Nunca houve nada disso (aquele f.d.p. bocudo invejoso do R.Jefers...) então, como
estávamos dizendo, tudo o que recebemos é „doação de campanha‟!
O próprio povo concorda conosco!
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O grande exemplo disso, foram as „vaquinhas‟ pela internet. Ficamos
impressionados com a idiotic..., quer dizer, generosidade, do povo, que em poucos dias,
„doou‟ os valores que nossos colegas precisavam para pagar as multas impostas pelo
STF.
Aí, já estão alguns invejosos do nosso „sucesso‟ a dizerem, que essas doações é
lavagem de dinheiro dos próprios mensaleiros, e que os „ministros‟ do STF que votaram
favoravelmente foram „comprados‟, e ainda, que os tais embargos infringentes
foram votados justamente quando o povo estava „distraído‟ com o maior espetáculo da
Terra: O Carnaval...essas coisas absurdas. Pura inveja e recalque...
No entanto, temos uma reclamação a fazer: Há uma pequena parte de vocês, que
teima em ficar perturbando e tentando instalar o caos. Tem pessoas que ficam
inventando que temos de nos preocupar com nossas fronteiras, combater o tráfico de
drogas, proteger a Amazônia, essas coisas todas...
-Que mané proteger Amazônia, que nada!
Chega até a ser um descalabro, gastar o dinheiro noss...quer dizer, da nação, com
isso. Já não tem os militares e o pessoal da PF (Polícia Federal) por lá? Se eles gostam
de ficar enfiados no meio do mato, que fiquem. E que não reclamem que ganham
salários de miséria, que andam em viaturas e barcos caindo aos pedaços, e enfrentando
traficantes fortemente armados, com somente revolveres 38, espingardas, e coletes sem
as placas de metal. Nós, os políticos, queremos ficar é em Brasília mesmo, com
todas as mordomias que as contribuições suadas de todo o povo brasileiro nos
proporciona, pois precisamos „honrar‟ o sacrifício do povo! Já criamos o SIVAM
para resolver isso. Se houve desvios de verba do tal projeto, é só criar uma CPI.
- Que mal há em criar mais uma „cepeizinha‟, hein!
Apesar de que, tem uns puritanos de plantão, que afirmam que as CPIs desse
país sempre terminam em pizza...calúnia deslavada.
Tem gente que parece que não tem o que fazer, e fica bisbilhotando o que as
„autoridades‟ eleitas pelo povo, no caso – nós, os políticos – fazemos das nossas vidas.
Só porque „prolongamos um pouquinho‟ os recessos e feriados, ficam pegando nos
nossos pés. Como se ir uma ou duas vezes? por semana ao Congresso Nacional, ou à
Câmara dos Deputados, já não fosse sacrifício demais.
Deixamos o povo emendar a semana do carnaval, e eles ainda reclamam? Se
comemos umas lagostinhas diariamente, ou nos hospedamos em hotéis luxuosíssimos,
fazemos isso com o dinheiro dos nossos otári...quer dizer, com os „modestos salários‟
que os contribuintes financiam. Afinal, que mal há nisso, hein!
A população vive clamando por melhorias na rede pública de saúde...não
sabemos onde acontece isso, pois todas as vezes que formamos comissões e vamos
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visitar hospitais públicos, a impressão que temos é que tudo está às mil maravilhas,
afinal, quando por lá chegamos, há médicos e enfermeiros por toda parte! Há
medicamentos em abundância, e tudo está limpo e arrumado...não há aquelas imagens
horrorosas e terríveis de pessoas moribundas jogadas pelos corredores, ausência de
médicos, faltas de macas e remédios.
Dizem, entre paredes que, quando são anunciadas as visitas nos hospitais, são
feitas „maquiagens‟ nos mesmos, para „não pegar mal‟ para os administradores
públicos dos municípios e estados onde esses hospitais estão localizados...isso cheira
mais à propaganda da imprensa, e da atuação de agitadores, que pretendem „queimar‟ a
imagem dos políticos brasileiros.
Chegamos até a „importar‟ médicos dos „camaradas Castro‟ e, só porque
„alguns‟ desses médicos pediram asilo político, o povo já está reclamando...como é
difícil atender ao povo brasileiro.
Professores – vejam se tem cabimento! – agora deram de ficar fazendo passeatas
e protestos, por aumento de salários. Não temos culpa se eles gostam de estudar e
transmitir conhecimento. Se eles querem ganhar (muito) dinheiro, porque eles não se
tornam políticos, como nós?
E, o pior disso, é que eles ficam dando mau-exemplo às outras classes
trabalhadoras...
Por esses dias mesmos, os garis – pasmem! – do Rio de Janeiro, também fizeram
greve! Isso, em pleno Carnaval. As ruas cariocas ficaram „na fossa‟...o que os turistas
vão pensar, né mesmo? Chegamos a rir quando, numa passeata desses mau-cheirosos,
em plena (avenida) Presidente Vargas, uma faixa dizia: “O prefeito quer fazer a Copa, e
nós queremos fazer compras”!
Ora, que falta de respeito com o nosso „colega prefeito‟...será que quando
prestaram o concurso, eles, os garis, não leram no edital, que o salário era uma merreca?
Garis têm é que limpar rua, sumir com o lixo que produzimos, e se darem por satisfeito
por ganharem 600 reais. Se querem ganhar mais, deveriam se tornar políticos, como
nós, que ganham Auxílio-Paletó; Salários para vários assessores; Vales-Reforma de
gabinete; Vales-Combustível; Auxílio-Moradia (sem nem mesmo morarmos em
Brasília); Carrões, com placas oficiais...isso, sem falar numas „comissõezinhas‟ de vez
em quando, que ninguém é de ferro, né não?
Quem quer saber que cerca de 40 navios mercantes, ou mais, circulam
diariamente pelo rio Amazonas, transportando imensas cargas de matéria-prima
brasileira, para bem longe daqui? Isso é coisa de gente contrária ao „progresso‟, e dos
nativos daquela região, que são preguiç..., quer dizer, que não querem perder suas vidasboas, no meio do mato...
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Dizem que esses mesmos navios praticam bio-pirataria, que trazem
equipamentos militares e de pesquisas de outros países, interessadíssimos nas
riquezas naturais da nossa Amazônia...que absurdo!
Esses absurdos são coisas da imprensa sensacionalista, que fica incutindo medo
no povo. Já pensaram se o povo acredita, e pára de votar na gente? O que vai ser de nós,
„pobres‟ políticos?
Aproveitando o momento, já que outra mamat...quer dizer, „eleição‟ se
aproxima, queríamos pedir a todo o povo brasileiro que continuem votando em nós,
para que nós possamos continuar a roub...quer dizer, continuar a fazer o povo de
otár...quer dizer....bom, é isso mesmo que todos vocês já sabem...
Agora, se vocês não votarem, não poderão fazer concurso público, não poderão
abrir conta em banco, enfim, não poderão „ser cidadãos‟.
Portanto:
“Regularizem logo seus „títulos‟, e continuem a exercer suas cidadanias! Nas
„eleições‟ que se aproximam, escolham seu candidato! Pode ser aquele bonitão, ou
aquela boazuda, não importa: Vote!
Mas, se você é daqueles que „acham‟ que „político é tudo ladrão‟, escolham um
„partido‟, e vote. Assim, você vai continuar a ser enrolad...quer dizer, vai continuar a
exercer a sua cidadania!”
........................................................................................................................................
E nós, os „políticos‟, vamos continuar a mamar nas tetas da pátria-que-nos-pariu!
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