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GAZETILHA 
- 1982 – Monólogo cômico - Tempo único 

 

PERSONAGEM: 

LEITOR 

CENÁRIO: 

Uma rotunda com vários títulos de jornais e revistas 

TRECHOS 

20. O Padre Max, muito arejado, após um banho nas areais de Búzios, 
acompanhado de Danuza Leão, foi chegando à casa de praia de um casal amigo, 
viu uma loura charmosa e tome elogios... 

- Essa não, Padre. Essa é minha mulher.  

Bradou o dono da casa. Padre Max não perdeu a linha: 

- Que Deus a abençoe e guarde... da tentação do nono mandamento... 

O Padre Max lembra o Padre Álvaro Coelho, do princípio do século, chamado na 
intimidade de sacerdote de Cristo. Certa vez, o Padre Álvaro foi preso na Pensão 
Georgette, da velha Lapa dos tempos da zona alegre. De “O Rio Nu”, uma revista 
pornô da época, extraímos esta quadrinha deliciosa sobre o Padre Álvaro: 

“ De Padre a “profissão ele exercia 

Mas sempre c’o maior descaramento; 

E... quando, Senhor Deus, ele “podia”... 

Trepava... sobre o “nono mandamento”. 
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23. Esta é do “JB”:  alguns profissionais liberais discutem sobre a profissão mais 
antiga. O sociólogo aponta a prostituição. O médico contesta. Deus tirou uma 
costela de Adão para fazer Eva. Logo, é a cirurgia. O engenheiro protesta. Deus 
criou o universo organizado e partiu do caos. Portanto, a engenharia é a mais 
antiga. Quem criou o caos, quem? Venceu o economista. 

Por isso, a propósito da viagem do Delfim Neto à Europa, falou um banqueiro: 

Deus queira que S. Excelência volte de mãos vazias. Que todo o dinheiro que 
conseguir pague o que o País já deve. 

36. “Já que sou um canalha, deves sê-lo também; com esta lógica se fazem 
revoluções”. Falou Nietzsche, em “ O Crepúsculo dos Ídolos”. O escritor Jorge 
Luís Borges, com o pensamento voltado a Jânio Quadros, escreve no primeiro 
conto de sua “Historia Universal de la Infâmia”: “ Los años lê conferiram esa 
peculiar majestad que tienen los canallas encanecidos...”. Um cidadão 
circunspecto chamado de canalha, retrucou: 

- Me respeite. Sou um homem de idade avançada. 

Ao que Borges respondeu: 

Não esqueça que os canalhas também envelhecem. 

 

83. Se não soubéssemos que o Detran multa não por infração mas porque precisa 
de dinheiro, não contaríamos esta. Um cidadão foi multado antes de cometer a 
infração. Diante da indecisão, se paga, se não paga, preencher formulário 
próprio, depositar o valor da multa, fazer um recurso, encaminhar à Comissão de 
Instrução, aguardar meses e meses, recorrer às Juntas Administrativas, decidiu 
escrever uma carta ao Diretor do Detran, um militar, garantindo que não vai 
cometer a infração de jeito nenhum, na data da multa, porque estará na Europa 
a negócios. 

 

100. Em 1970, em desespero de penúria, os servidores elegeram para a 
presidência da Associação da classe o Sr. Daniel de Deus. Esperavam que, com 
um líder com esse nome, tudo melhorasse. Ledo engano. Tudo ficou pior. Os 
aumentos anuais foram subtraídos meses e feito a prestações. O 13º, com todo 
superávit do Tesouro, não sai de jeito nenhum. Do novo Estatuto, nem se fala 
mais. Reajuste de 6 em 6 meses, só serve pra diminuir o orçamento doméstico. O 
aposentado, até mesmo depois de morto, passou a descontar para o IPASE. A 
conclusão é que esse Daniel não é de Deus. É do Diabo. 


