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600 MIL 
Domitilo de Andrade  

[Ex-comerciário. Poeta e Cordelista] 
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Satanás está exausto. Exausto de ver que os mortos brasileiros ultrapassaram sua expectativa. 
E exausto de ver que sua perversidade foi superada por um iniciante. Quando ele colocou, no 
Brasil, seu demoníaco discípulo Messias para presidir o país do futuro ele não imaginava que 
logo ele, o mestre dos mestres do inferno, veria sua reputação de coisa ruim ser ameaçada por 
um político profissional do mal. Satanás em seu plano bem combinado com o aplicado aluno 
Messias, ensinou-lhe, para ir lá, tomar posse em nome de Jesus e de Deus, e fazer tudo o que 
estivesse ao seu alcance para honrar seus ensinamentos. Mas, veja que Messias lhe passou a 
perna. Exagerou na dose ao cooptar pastores do evangelho, milicianos assassinos e 
empresários fornecedores de receitas do inferno para os trabalhadores brasileiros vendedores 
de armas. E, não satisfeito, Messias juntou políticos corruptos com militares mercenários e 
velhos nazistas escondidos nas incubadoras preparatórias para descer aos domínios das trevas 
em chamas. Satanás foi traído pelo Messias. Era preciso disfarçar um pouco, como todo plano 
governamental maligno de fazer o mal pouco a pouco. Não precisava tanto, não precisava 
misturar tantos desalmados, cínicos e violentos na mesma cumbuca. Devia ter disfarçado mais. 
Não precisava tocar fogo nas florestas do país e tentar criar seu próprio inferno messiânico 
tão rapidamente durante sua passagem na terra antes de descer às profundezas. Não precisava 
querer superar o Demônio de forma tão arrogante e petulante. Para que cansar o Satanás de 
forma tão desafiadora? Por que não deixar o Satã quieto nas suas pequenas diabruras 
cotidianas que enriquecem os que vivem de falar mal dele em algumas igrejas, que incentiva 
os microempreendedores famintos a sonharem com riquezas que jamais virão, que ocupa as 
mentes dos miseráveis para votarem no Messias do mal, que fazem alguns empresários 
mentirem sobre as mortes de suas mães e de seus pacientes para agradarem ao seu aplicado 
aluno das entranhas do inferno - o Messias do mal, concorrente do Diacho. Precisava cooptar 
50% dos empresários, detentores de 80% do PIB brasileiro? Precisava ousar tanto, inclusive 
trazendo pro seu plano satânico de demover o titular da cátedra (o Capeta) os cantores 
maluquetes do sertanejo universitário? E algumas artistas globais namoradinhas de novelas? 
E pretos a favor do racismo? É demais. .... o grão-tinhoso excomungado foi traído pelo seu 
Messias. ............. 600 mil mortos de Covid-19 ... Nem o Satanás esperava tanto. 
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