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Apresentador ad hoc:
Caros amigos este seria o momento de vos introduzir os jograis, mas não poderei
introduzir…. Não que a troika não deixa.
No entanto, a troika, ou seja, o FMI, a União Europeia e o Banco Central Europeu enviaram-
nos mensageiros que nos impuseram um texto que não tivemos ocasião de visionar, mas ao
qual adicionamos o nosso Zé Povinho que falará a final, na medida em que os troikaralhos
(elementos da troika) o deixem e sempre em último lugar, tendo em conta que ele é o arguido
e o arguido é sempre o último a falar.

Ei-los:
Representante do FMI: Raistkilhe Sando – Kan
Representante da UE – Cherne Truão Rançoso
Representante do BCE – Viktor Konstancius
Zé Povinho – As him self…

I
Portugal! Portugal! Berço da Europa Antiga.
Aqui nascem políticos de Primeira Liga…
Rapaziada de trabalho, de vergar a mola
São os primeiros por cá a dar à sola.

II
Com a Grécia foste filantropo
Aceitaste da Europa o piropo
Mas madrugaste com os juros a subir
E agora estou como hei-de ir…

III
Fizeste o teu papel, sereno, sem remoques
Os Gregos mamaram como batoques
Mas tu Zé Povinho és gente séria…
É por isso que estou na miséria…

IV
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Teus cidadãos o Mundo correram
Os pioneiros nunca esmoreceram
Do astrolábio descobriram o truque
Agora só navegamos no Facebook…

V
Descobriste o Sócrates e o Guterres..
Dedicaste-te na casa dos ERRES…
Descobriste o Soares e o Ramalho
E mais o Passos… Um… passaralho…

VI
Tiveste altos deputados e juristas
Arguidos tiveste no topo das listas…
Foste Nação de política altiva…
Agora estou em prisão preventiva…

VII
Catorze meses deste um salário.
Forçamos-te a fazer o contrário…
Cresce o juro, cresce a dívida, cresce o IVA
E o bilhete do auto-carro da Arriva…

VIII
Tua juventude é sábia em Geografia
Não quer saber dessa carestia…
Faz bem. Não os vês puxar um cigarro
Jogam Play-Station e fumam charro…

IX
Tens um enorme volume de licenciados
Aí pões todos os países pasmados…
Gente fina, intelectual e culta…
Para o estrangeiro a gente os cata…pulta…
(ele é cata…pulta…que se vê por aí…)

X
E os 500 aeuriós do mínimo salário
São o futuro! Seja visionário…
Até o Zé Povinho já comigo brinda
FMI – Forniquem-me Mais ´Inda…

XI
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È o Vara, o Godinho, o Duarte Lima
O Valentim, o Isaltino e a prima
Eurobonds para o Zé desgraçado…
B. C. E. – Bando de Comedores do Estado

XII
A Merkel e o Sarkozy querem mama…
Ó Zé! Tá na hora! É xixi e cama.
Nós Troikaralhos, é que os trazemos
U. E. – Unidos os esmifraremos !

XII
Havemos de ensinar o Zé primeiro
Deixará de ser lorpa e caceteiro,
Desgraçado há-de viver roto e nu…
Falai…Até vos dar um pontapé no cu!


