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CEBOLINHA XVII E MÔNICA LE XX*

PRENÚNCIO I
Sempre que escrevemos pro Cometa & Casseta tenta-
mos ser bem-humorados, fornecer alguma coisa que sim-
plesmente divirta o leitor, compromisso nenhum com
nada. Mas este texto aqui não pode ser engraçadinho,
porque o assunto é sério demais. Os editores pediram pra
gente escrever sobre o Papa Bento XVI (...)
Hahahahahahahahahahaha!

ESSE É O CARRA
Benedictvm XVI, esse é o nome-do-ome agora. Sucessor
de Pedro I (que tinha um dom) e de mais quinze Bentos,
ele é o único ser na Terra Santa que tem o e-mail de
Deus. Como Deus nunca respondeu os e-mails dele - e
quem cala consente -, é o Bento que diz, aqui pro nosso
lado ocidental, quais são as últimas lá do céu.

BENTOCOM BENTOBEÉRRE
Uma pesquisa no Orkut revelou exatamente 226 comu-
nidades relacionadas com o Bento, a disputa entre os fãs
e os funs é bem equilibrada e de lá extraímos algumas
pérolas que devem ser registradas, sempre dos funs. Os
temas se repetem, um deles é o “Papa Bento XVI with
lasers - A nova arma contra Satanás e seus soldados do
mal.”. Comunidades with lasers são uma tradição no
Photoshop, assim como as comunidades “eu odeio...” ou
“eu tenho medo...”.  Muitas também o chamam de Papa
Chico Bento XVI, associação muito óbvia, chega a ser
infantil. Mas as mais criativas são as compapações com o
Imperador Sith, Willy Gonser, Fester Addams e outros
gnomos. Alguns ilustres desconhecidos também se divul-
gam usando o nome Bento, um destaque é o Bento 51-
O Papa de Mangaratiba. Porém, quando pesquisamos
pelo nome Joseph Ratzinger, surgem apenas 11 clubin-

hos. Este nome originou-se de “Rat Singer” que é algo
parecido com “o rato roeu a roupa do rei de roma”.

HEIL TZINGER!
O passado nazista de Bento é intriga do conclave. Bento
Natzinger - conhecido na Itália como Sua Atrocidade, o
Papanazzi - fez apenas o que faziam os garotinhos nor-
mais da sua idade. Calçavam umas botas bem bacanas e
saíam de casa cedinho pra delatar o titio judeu, o vizin-
ho cigano e a vovó comunista. Cada presunto (Shinken,
na língua bávara) fatiado rendia aos alemãezinhos 1 cen-
tavo, que Bento juntou religiosamente para custear seus
caríssimos estudos teológicos na Universidade de
Monique (Evans & Adams, 1.000.000 a.C)

SEM PAPAS NA LÍNGUA
Outra infâmia sobre Bento é o seu próprio nome: do
latim bene dicto, “bem dito”. Em apenas um ano de
papada, Bento falou mais que papa gaio e cometeu
inúmeras maledicências. Primeiro xingou os muçul-
manos (apesar de todo mundo saber que a Alemanha e a
Turquia são o mesmo país). E ao contrário de um ante-
cessor mais taciturno, que não deu um Pio durante o
Holocausto, Bento, o Tagarela, traiu suas louras raízes
arianas e rendeu homenagem a dois judeus ao mesmo
tempo: elogiou Marx num livro sobre Jesus! Afasta de
mim esse Cálice, Bento!

PROGRAMA DO JÔSEPH
Depois de perderem duas guerras para nós (em Monte
Castelo), os alemães estão agora realizando seus malévolos
planos de dominar o mundo: são os Führers absolutos da
Fórmula I (seja na equipe dos Ferrara ou da Benedetto),
sediaram a última copa, invadem o Sacro Império e sen-
tam-se no trono papal, e ainda por cima, os bárbaros gan-
haram o Pig Brother Brasil. É a queda de Roma. O
mundo não era mais doce quando o papa chamava Carol?

PAPÃO É O BICHO!
E porquê Benedicto XVI? É que o Sumo Pontifício é
igual Copa do Mundo. João tá ganhando disparado, com
XXIII títulos. Em seguida vem o nosso Bento, disputando
o segundo lugar com o Gregório. Em último lugar está
Pedro. Esse é tão ruim de bola que, segundo a profecia do
Menino Malaquias, se ele ganhar de novo acaba o jogo.

PAPA ESSA BRASIL
Dizem que viria ao Brasil, mas que mudou de idéia e
resolveu ir só até Pariss...cida do Norte, passando por
São Paulo para comer um pastel de bacalhau, visitar o
conterrâneo que ganhou um Pig Brother, conhecer o
Pacaembu e conversar em latim com Santo Ignácio de
Lula da Silva sobre controle da natalidade.

RELIGIÃO É A CACHAÇA DO POVO
Uma coisa todos têm que concordar. Ele evoluiu.
Nasceu com nome de cerveja e vai morrer com nome de
cachaça. Duas, se considerarmos a nacionalidade
Germana. E se por acaso você acha que ele ainda está
muito branquinho, espera uns 2 anos: não há quem não
amarele na curtidíssima madeira Vaticana. 

TZIN-TZIN
Então, ergamos o cálice sagrado da mardita e brindemos
a todos os santos da humanidade sem que se derrame
uma gota, porque santo que é santo não bebe, e
enviemos um e-mail telepático pro controlador da
Matrix lá de cima, pedindo a Ele que perdoe esse nosso
amigo cheio de papo e o aceite, mesmo ele não tendo
aproveitado de seu poder outorgado pra cuidar da obra
com mais malemolência. Em nome do ziriguidum, do
telecoteco e do balacobaco. Amém.

* Cebolinha XVII é católico felvoloso e esclitor e 
Monica le XX é golducha, dentuça e estagiália.

Deus é 10, 
Bento é XVI

Itabira – (31) 3831-7200
Ponte Nova – (31) 3817-1000
Mariana – (31) 3558-1000




