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Em  terras  “brasilis”  deve-se  desenvolver  algumas  habilidades 
especiais  para  se  vencer.  Em  primeiro  lugar,  não  perca  tempo  sendo 
honesto!  Esta  é  uma  coisa  antiga,  ultrapassada  e  fora  de  moda!  Seja 
desonesto e você terá chance de se dar bem. Seja no entanto, esperto. Não 
“roube galinha”, pois senão você “pega cana” por uns vinte anos, embora 
esteja  liberado em seis  anos  para  correr  atrás  das  galinhas  novamente. 
Quando  for  roubar,  mire  coisa  grande,  como  por  exemplo  a  Petrobrás. 
Agora, se você quiser facilitar a sua vida para “botar a mão” no dinheirinho 
e uns petrodólares nacionais,  se candidate a um cargo no legislativo ou 
executivo, pois os dois oferecem diferentes e diversificados “propinodutos”. 
E  mais,  sendo  deputado,  governador,  ministro  ou  qualquer  outra  coisa 
parecida você poderá ter toda a imprensa constantemente “massageando 
seu ego”. Você vai sair em jornais, revistas, noticiários, ... Tudo sem pagar 
nada! Seu nome será pronunciado em todas as esquinas e você será um 
“pop-star”.  Dinheiros e emoções permanentes, esse será seu futuro! Sua 
vida será mais excitante do que a vida de um jogador de futebol, pois eles 
podem ganhar e perder e você ganhará sempre!

Não se preocupe com o que você precisa falar para seus eleitores, 
porque nas “terras brasilis” se pode falar qualquer coisa que eles lhe darão 
os votos que precisar. Agora, se você quiser ser “campeão” de votos, fale 
coisas  que  ninguém  entende  (nem  você  mesmo!)  e  prometa  coisas 
grandiosas...  e  não  se  preocupe,  pois  ninguém  vai  lembrar  depois  das 
eleições e você nunca será cobrado pelo que prometeu. Esse tal de “eleitor” 
é um sujeito de memória fraca! Outra coisa, sendo eleito você terá direito 
aos CCs. Que beleza! Além de resolver a sua vida, você pode resolver a vida 
de muitos amigos, muitos mesmo! E, lembre-se, você com tanto dinheiro e 
visibilidade  precisará  fazer  sua  vida  uma  “festa  eterna”  e  os  seus  CCs, 
pagos pela mãe brasileira (é claro!), poderão garantir que sua glamurosa 
passagem nessa terra seja realmente recheada de prazeres e felicidade.

Corre risco de ser pego? Não, claro que não! Aqui existe uma coisa 
chamada “imunidade parlamentar”. Fique tranquilo, pois se você for pego 
será julgado por outros iguais a você, tão corruptos quanto você e ninguém 
vai querer comprometer o “seus pares”!


