
	
Finalmente,	 a	 revelação	 do	 segredo	 de	 porque	 é	 que	 o	Anjo	 de	 Portugal	 não	 dá	 uma	 ajuda	 no	
descalabro	que	grassa	no	país	que,	afinal,	ele	tem	por	função	proteger.	O	texto	que	apresento	foi	
retirado	da	apresentação	de	Puryduryón	(Puro	e	Duro),	um	dos	dez	Colaboradores	Imprescindíveis,	
presentes	no	meu	Livro	OPERAÇÃO	DESATINOS,	ainda	em	curso	no	País	dos	Taralhoucos	
	
Puryduryón	–	há	muito	conhecido	por	O	Desbocado	–	sempre	perde	a	paciência	quando	lhe	falam	
dos	terráqueos.	Principalmente	dos	Taralhoucos	desvairados.	Para	ele,	“taralhouco”	é	o	nome	do	
meio	de	todos	eles,	sejam	masculinos,	sejam	femininos	ou	sejam	como	forem.	Aí,	é	rude	e	brusco.	
Não	 admira.	 Na	 verdade,	 só	 tem	 retirado	 frustrações	 e	 dissabores	 angustiantes	 da	 sua	milenar	
dedicação	àquelas	gentes.	Por	isso,	faz	questão	de	os	presentear	com	adjetivações	surpreendentes,	
tais	 como:	 cabeça	 d’alho	 chocho,	 badameco	 deprimido,	 lesma	 pasmada,	 estorvo	 acagaçado,	
cabeçudo	 infeliz,	 arroto	 fedorento,	 chulo	 vibracional,	 cú	 encardido,	 estafermo	 grelado,	 ouriço	
assanhado,	sino	sem	badalo,	sopa	estragada,	trapaceiro	arrebitado,	parlapatão	cintilante,	bacoco	
engravatado,	 para	 citar	 apenas	 algumas.	 Quanto	 às	 Taralhoucas,	 brinda-as	 com	 adjetivações	
também	muito	 curiosas:	 caganita	 sem	 dono,	 cebola	 melosa,	 tripa	 entupida,	 gorda	 esfomeada,	
taralhouca	 coca-bichinhos,	 cegueta	 atarantada,	 fingida	 descarada,	 sonsa	 atrevida,	 intrujona	
arremelgada,	 beata	 desamparada,	 minhoca	 despassarada,	 vagabunda	 friorenta,	 etc.	 Este	
arcturiano	não	é,	portanto,	um	anjo.	Os	Taralhoucos	mais	fascinados	pelas	coisas	do	suprafísico,	
bem	 gostariam	 que	 fosse,	 por	 se	 pelarem	 por	 esse	 tipo	 de	 criaturas.	 E	 tanto	 faz	 que	 sejam	
pequeninas	e	rechonchudas	ou	esguias	e	luminosas	como	as	lâmpadas	fluorescentes,	ou	até	como	
o	Anjo	de	Portugal,	igualmente	chamado	Anjo	da	Paz.	
	
(Um	 parêntesis	 para	 dizer	 o	 seguinte:	 não	 se	 entende	muito	 bem	 a	 designação	 “Anjo	 da	 Paz”,	
sabendo	que	os	Taralhoucos	andam,	há	séculos,	à	porrada	uns	contra	os	outros,	contra	os	vizinhos	
castelhanos,	para	não	falar	dos	sarracenos	e	outros	tidos	igualmente	por	inimigos.	Assim,	de	duas	
uma:	ou	os	Taralhoucos	gostam	do	Anjo	de	Portugal	só	para	o	terem	no	oratório	lá	de	casa,	ou	o	
anjo,	por	mais	que	porfie,	não	consegue	pacificá-los.	Absurdo,	absurdo	mesmo,	é	que,	depois	de	
ter	estado	séculos	caladinho,	o	dito	resolveu	aparecer	a	três	pastorinhos,	em	1916,	para,	imagine-
se,	fazê-los	repetir	três	vezes:	
	
-	Santíssima	Trindade,	Pai,	Filho,	Espírito	Santo,	ofereço-Vos	o	Preciosíssimo	Corpo,	Sangue,	Alma	e	
Divindade	 de	 Jesus	 Cristo,	 presente	 em	 todos	 os	 sacrários	 da	 Terra,	 em	 reparação	 dos	 ultrajes,	
sacrilégios	 e	 indiferenças	 com	 que	 Ele	 mesmo	 é	 ofendido.	 E	 pelos	 méritos	 infinitos	 de	 seu	
Santíssimo	Coração	[de	Jesus]	e	do	Coração	Imaculado	de	Maria,	peço-Vos	a	conversão	dos	pobres	
pecadores.	
	
Memória	prodigiosa	a	da	irmã	Lúcia,	que	anotou	e	divulgou	esta	prece	décadas	depois	de	ela,	e	os	
primos,	a	terem	repetido	três	vezes	a	mando	do	Anjo	de	Portugal.	Ainda	hoje,	Agor	Ekyé	(Agora	é	
que	é),	o	Coordenador	da	Operação	Desatinos,	está	para	saber	onde	é	que	o	Anjo	de	Portugal	foi	
buscar	 aquele	 arrazoado	 estranhíssimo,	 completamente	 estranho	 ao	 que	 era	 preciso	 dizer	 para	
curar	os	Taralhoucos.	O	mais	estranho	de	tudo,	estou	em	condições	de	o	afirmar,	é	que	a	missão	
do	 Anjo	 de	 Portugal,	 para	 esse	 dia,	 não	 era	 interromper	 os	 folguedos	 das	 três	 inocentes	 e	
desprevenidas	 crianças;	 o	 que	 estava	 programado	 para	 esse	 dia	 era	 uma	 visita	 ao	Ministro	 da	
Instrução	 Pública,	 que	 assim	 se	 chamava	 na	 altura,	 para	 lhe	 inspirar	 uma	 política	 decente	 de	
educação	 básica.	 Tal	 encontro,	 porém,	 nunca	 chegou	 a	 acontecer	 porque	 o	 Anjo	 de	 Portugal	
preferiu	ir	até	ao	Cabeço	aparecer	à	miudagem.	Resultado:	perdeu-se	uma	excelente	oportunidade	
de	 dar	 um	 passo	 no	 sentido	 de	 debelar	 o	 analfabetismo	 endémico	 da	 população,	 pelo	 que	 os	
Taralhoucos,	genericamente	 falando,	permaneceram	mais	umas	quantas	décadas	na	 ignorância.	
Ora,	 como	 é	 sabido,	 a	 ignorância	 é	 a	 mãezinha	 da	 Taralhouquice.	 Mas,	 para	 demonstrar	
claramente	 que,	 no	 Reino	 dos	 Céus,	 as	 aselhices	 não	 ficam	 impunes,	 como	 acontece,	



frequentemente,	nos	Reinos	da	Terra,	o	Anjo	de	Portugal,	depois	deste	despropósito,	foi	suspenso.	
Mas	a	coisa	não	ficou	por	aí:	depois	de	 lavrada	a	suspensão,	 foi	 recambiado	para	a	nave	Redón	
Dynhyón	(Redondinha),	a	fim	de	cumprir	um	curso	de	reciclagem	de	cinco	anos	galácticos.	Imenso	
tempo,	como	tu,	leitor/a,	deves	calcular.	Ainda	lá	está	presentemente,	sendo	por	isso	que	não	tem	
aparecido.)	
	
Regressando	 ao	 que	 interessa	 aqui,	 Puryduryón,	 o	 Desbocado	 é	 um	 Comandante	 Arcturiano.	 E	
como	comandante	que	é,	pleno	de	sabedoria	e	bom-senso,	gosta	de	ser	obedecido	com	sabedoria	
e	bom-senso.	Isto	é,	sem	as	contestações	enfatuadas,	assanhadas	e	grosseiras,	do	género	das	que	
se	 ouvem	 constantemente	 no	 Parlamento	 do	 País	 dos	 Taralhoucos,	 enquanto	 os	 assistentes	 da	
galerias	se	riem,	namoram	sem	o	polícia	ver	ou	conferem	os	emails	nos	Iphones.	Compreende-se.	
Se	gritassem	lá	de	cima:	“Isto	é	uma	vergonha!	Os	senhores	precisam	é	de	educação”,	eram	logo	
postos	na	rua.	...	(etc.)	


