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Censo dos Patifes

Código Brasileiro da Patifaria

Art. 1º. Todo patife precisa de um ou de muitos otários
para o seu exercício.
§ único. Se não existissem otários, os patifes teriam
dificuldades em se manter e procriar.
[Ex-comerciário. Poeta e Cordelista]
Art. 2º. Todo patife quando chega ao poder aumenta
Recentemente, ao comentar com um amigo sobre
infinitamente sua patifaria.
um conhecido comum, a quem chamei de patife,
§
único.
Os
otários seguidores de patifes sempre
meu amigo riu e disse que fazia anos que não ouvia
se
convertem à patifaria.
essa palavra. Até eu me espantei por ter usado a
Art.
3º.
Patifes
no
poder
sempre falam em nome do povo,
expressão inusual. Afinal, como pude estar esse
como
se
todos
fossem otários.
tempo todo no meu país - o paraíso dos patifes §
único.
O
patife
sempre
fala na primeira pessoa...
sem usar a palavra tão certeira? Acabamos ambos
Meu
povo...
Meu
exército...
rindo, eu e meu amigo. O dicionário é inclemente:
Art.
4º.
Patifes
no
poder
dependem
de alguns patifes
aquele que perdeu a vergonha ou nunca a teve;
espalhados nas instituições: deputados, juízes, advogados,
canalha; pilantra; trapaceiro; pulha; espertalhão;
médicos, militares e meliantes diversos.
cafajeste; covarde; indigno. E o dicionário, além
§ único. Pessoas que se rebelam nas instituições contra os
de inclemente, é inesgotável. Pelo que conheço de
patifes são excluídos e chamados de “patifes” pelos
dicionários só existe uma palavra em português
verdadeiros patifes.
que tem mais sinônimos do que patife ... é a
Art.
5º.
Patifes
nunca fazem autocrítica e a culpa
palavra demônio. Mas, afinal por que trazer aqui
é
sempre
dos outros, quantos forem.
essa palavra tão nefasta? A resposta é simples com
§
único.
A
culpa
dos
outros para os patifes no poder é de
uma pergunta: algum de vocês conhece algum
todos,
mesmo
que no fim só sobrem eles.
patife? Se conhecem ... quantos? E onde estão os
.........................................
seus patifes? Vigarista é sinônimo de patife.
Conhece algum vigarista? Algum vizinho, algum Responda às perguntas abaixo. Considere a indagação: ...
primo ou cunhado, p’ra não usar parentescos mais Você considera patifaria/patife? para todas as perguntas.
Coloque um X no SIM, no NÃO ou no EM TERMOS.
próximos, algum colega de trabalho?
Já votou em algum vigarista? Velhaco é sinônimo 1 – Rachadinhas (roubo de salários de assessores).
SIM ... / NÃO ... / EM TERMOS ...
de patife. Conhece algum velhaco? Já votou em
2 – Dizer que não estupra uma mulher porque ela é feia.
algum velhaco? Tratante e sórdido são sinônimos
SIM ... / NÃO ... / EM TERMOS ...
de patife. Já votou ou deixou de votar em alguém 3 – Dizer que a ditadura militar de 1964 matou pouca gente.
por saber que o candidato era tratante e sórdido?
SIM ... / NÃO ... / EM TERMOS ...
Para simplificar: patifaria é o substantivo que 4 – Dizer que um torturador assassino é o seu herói.
SIM ... / NÃO ... / EM TERMOS ...
retrata o patife. E para simplificar ainda mais,
como não teremos censo do IBGE em 2021, já não 5 – Dizer que a Pandemia Covid-19 é uma gripezinha.
SIM ... / NÃO ... / EM TERMOS ...
tivemos em 2020, e é provável que não tenhamos
6
–
Dizer
que
o
Brasil
protege o meio ambiente.
em 2022, responda ao questionário adiante.
SIM ... / NÃO ... / EM TERMOS ...
Você não será identificado/a e suas respostas não 7 – Dizer que o Brasil protege os direitos humanos.
serão rastreadas. Sigilo garantido ou seu
SIM ... / NÃO ... / EM TERMOS ...
questionário de volta. As perguntas são referidas 8 – Ameaçar todos os dias dar um golpe de Estado no país.
SIM ... / NÃO ... / EM TERMOS ...
ao nosso país, durante o período iniciado em 1988,
com a Constituição da República Federativa do 9 – Dizer que a Economia do país está decolando.
SIM ... / NÃO ... / EM TERMOS ...
Brasil, até hoje, maio de 2021. Mas antes de suas
10
–
Dizer
que
quem
tem medo da Pandemia é maricas.
respostas, seguem alguns esclarecimentos.
SIM ... / NÃO ... / EM TERMOS ...
Como todo comportamento humano numa Se você respondeu EM TERMOS, por favor, justifique sua
sociedade “civilizada” tem suas regras e códigos de resposta. Se respondeu NÃO em mais de duas perguntas,
comportamento, a patifaria não foge à regra.
assuma que você é um/a patife, mas fique tranquilo/a que você
Observe atentamente o Código Brasileiro da pode ser apenas um/a otário/a e está acompanhado/a de
Patifaria, antes de responder ao nosso milhões de brasileiro/as. Agora se você respondeu SIM a todas
questionário.
as perguntas, levante daí e faça alguma coisa pelo seu país.
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