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TEXTO PUBLICADO NA COLUNA SEMANAL NO
CORREIO POPULAR
HAJA ESTÔMAGO
Marcos Roberto Inhauser
Forçado pelas circunstâncias ou muitas vezes pego de surpresa e outras por curiosidade, engoli
goela abaixo a campanha eleitoral pelo rádio e televisão. Haja estômago para aguentar esta campanha.
Ver um Pitta vir a público pedir o voto e ter a desfaçatez de dizer que o meu voto irá resgatar as
injustiças cometidas contra ele, ver um Maluf Águas Espraiadas que não mostra a cara na campanha,
vir dizer que fará muito mais por São Paulo, um Valdemar da Costa Neto, outro que não mostra a cara,
usar de gente para afirmar seu compromisso com as necessidades de certas Santas Casas, é para dar
azia em estômago, mesmo nos mais sadios.
Saber que o Genoíno, o João Paulo Cunha, a Guadagnin, o Professor Luizinho, o Suassuna, o Jader, o
ex-ministro Humberto e tantos outros, enrolados nos escândalos dos Vampiros, Sanguessugas,
Mensalão se apresentando como candidatos, é veneno injetado na credibilidade de uma eleição.
Ver o antes desafeto à morte, a quem não entregariam um carrinho de pipoca para cuidar, o
Quércia, servindo de braço armado no ataque à candidatura do Serra, favorecendo assim o PT, é
nauseante.
Ver o ex-secretário dos governos Maluf e Pitta vir a público pedir votos para sua candidatura ao
Senado, fugindo da menção a esta parte do seu currículo é decepcionante.
Ver o Lula apoiando o Newton Cardoso para o Senado por Minas Gerais é de embrulhar o estômago.
Ver o Lula apoiado pelo Sarney e o ex-collorido Renan é de dar gastrite.
Ver o Lula abraçado ao Jader Barbalho e ao fujão do mensalão dizendo que aquilo era uma aula de
pós-graduação em política é para deixar qualquer santo irado.
Ver a Câmara o Senado chafurdados no escândalo dos sanguessugas é de dar úlceras.
Ver os deputados e senadores patrocinados por igrejas, sejam elas pentecostais, neopentecostais,
históricas ou católico-carismáticas, enrolados até o pescoço com a corda da corrupção é de dar
hemorragia estomacal.
Ver o Freud não explicando nada e defendendo a cegueira do chefe, é de matar a gente de rir.
Como diz o Macaco Simão, este é o país da piada pronta. É só ler os jornais e estar informado das
trapaças dos amigos do rei para ficar feliz com tanta comédia tipo pastelão. O Gordo e o Magro, os Três
Trapalhões podem perder o título de comediantes diante de tanta coisa risível. O presidente do
Senado deveria ser o Carlos Alberto Nóbrega porque é o cenário ideal para a “Praça é Nossa”.
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