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Fique em casa! Sua saúde é mais importante! 

Mas vá trabalhar, a economia não pode parar! 

E aí vai de que? Vai de ônibus? Tá cheio! 

Culpa desse motorista que não fiscaliza! 

Vai de trem! Tá cheio? Tá igual, tô indo imprensado! 

Ah... é essa imprensa mentirosa! Imprensa mascarada! 

Então não vai trabalhar!! Fica em casa! Mas vá trabalhar! 

Ei!!! Tem que ir trabalhar! Sou patrão, fico em casa por você!  

Pra te proteger! Estou indo, obrigado! Estou indo obrigado! 

Vamos testar! Mas não tem teste! Não tem EPI pra todos!  

Não tem médicos pra todos! No Samaritano tem! No pró-cardíaco tem! 

Mas você disse que ia usar o público! Me enganei!  

Usei o público, o público eleitor. Te enganei! Mas se for trabalhar pode. 

Mas fique em casa, sua saúde é mais importante. 

Se for inevitável tudo bem, saia. Mas use máscara. Não  vá à praia.  

Vá à praia, no calçadão pode. Não pode, lockdown.  

No calçadão, "Lockdown". Lockcalçadown! No mar não pode, nem sozinho.  

Tá sem ar? precisa internar. Tem como? Tem não.  

Tem comodidade, serve? Tem respirador? Tá vindo, da China. 

Chegou? Não. E  aí, chegou? Não! Por quê? O cara! Que cara? 

O cara que eu encomendei. Me enganei! (Te enganei) 

Cala a boca! Faltou luz no Gazola! E  daí? Cala a boca! 

E o CNPJ? Vai morrer? E o CPF? Tem fome? Tem nome? Tem não!  

Mais de 70% vai pegar. E daí ? Não faço milagres! São só  700.  

São só  1500. São só 5000. São só 7000. É, já são mais de 11000!! 

Mas, e daí? Há morte na vida! (ha ha ha ha) 

Pra frente Brasil!!! 

Vamos fazer um grande churrasco Nisso daí, talkey? 
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