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NOVOS ADJETIVOS* 
Golpista, sanguinário, sicário, viperino, satanás, 
carnífice, desalmado, nefando, réprobo, maligno,  
lorpa, pacóvio, parvo, tonto, incapaz, mata-idoso, 
simorrêmorreu, incompetente, inapto, imperito, 

inexperiente, bisonho, estropício, sociopata, 
bandoleiro, medíocre, ressentido, abjeto, bute, 
rancoroso, cifé, mortífero, macabro, belicoso, 

pistoleiro, podre, pútrido, delinquente, cafuçu, 
beiçudo, capeta, asno, inimigo, alóbroge, putrefato, 

hipotético, contaminado, possuído, aventureiro, 
paspalho, irascível, abestalhado, lunático, iracundo, 
babaca, anojadiço, diacho, grão-tinhoso, capiroto, 

droga, coisa-ruim, tabaréu, zumbi, babaquara, 
sádico, tumbo, manicomiocrata, zureta, incendiota, 
trubufu, gerontocida, testículo-céfalo, capacho, jim-
jones-tropical, avô-fóbico, mãe-fóbico, esgotofílico, 

capiroto, endemoniado, endemonhado, furneco, 
dobledromedário, cagalhoto, merdófilo, pulha, 

confusionista, contorcionista, mitocágalo, 
torturófilo, zerol, ustralove, ibovespato, cara-de-
pau, coronelvírus, atletanja, atletola, malafátil, 
malafútil, dombeco, carnificeiro, flintstonaro, 

fezínculo, ipiranguil, catânus, miolo-mole, neojanio, 
inconcebível, destroçatório, desempático, 

quizumbeiro, dul, incapacitado, barafundeiro, 
escandaloso, pateta, agressivo, inseguro, coprofílico, 

milicozé, fel, desrespeitoso, genocida, defuntófilo, 
facinoroso, inominável, estúpido, debochado, 
queirozildo, fedegozo, falideupe, falimentar, 

trumpista, bobalhão, inadequado, deturpador, 
bostélico, trôpego, imbecil, adrianil, bilu-bilu, 

vulico, cufurado, patético, bostol, cafajestal, laranjal 
(esse com o sentido de adjetivo, não de substantivo).  

■ ■ ■ 

* Adjetivos lidos e ouvidos nas redes - 22 a 30/03/2020.  

 

NOVAS REZAS* 
 

ORAÇÃO AO MEU  BOM DEUS 
No Céu assim como na Terra 

Santificado nos iluminai 
Se essa for a Vossa Vontade 
Livrai-nos do Coronavírus 

Convocai arcanjos protetores 
Para livrar-nos de malfeitores 

Convocai Noé e sua Arca 
Para salvar nossos avós e genitores 

E não somente os animais 
Para nos redimir de nossos ais 

Na Terra como no Céu 
Amém 

■ 

ORAÇÃO AO DEUS MENINO 

Deus menino que a tudo vê 
Pede ao Pai o pão nosso 

Não mais com a miséria dos miseráveis 
Nem com a resignação do lamento 

Mas com a parte inconcebível 
Da ostentação do opulento 

Expulsai do templo a casta dos fascistas 
Não nos deixai cair em tentação  

De incluí-los em nossas listas 
Somos mais em nossos sofrimentos 
Do que os poucos que ainda tentam 
Fazer de nós seus pobres jumentos 

Amém  
■ 

ORAÇÃO À MARIA-MÃE 
Cheia de graça a vós rogamos!  

Perdoai-nos pela súplica  
Ela é feita em desespero  

Nós do vosso rebanho em oração  
Pedimos em inteira contrição 

Vossa benção contra a tentação  
De sairmos por aí em procissão  

A defender quem nos leva ao cadafalso 
Protegei-nos desse desatino 
Ainda somos uma multidão 

Em vossa companhia e de vossa mão 
Para escolhermos o nosso destino 

Amém   
■ ■ ■ 

* Rezas lidas e ouvidas nas redes - 22 a 30/03/2020. 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do 

Fórum Intersindical. A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões, 

na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores.  

 


