
Jaime Maria Bayamonde da Costa Ayala© in 1ª amostra do Processo Ilha dos Piratas© 

Um rock como deve 
de ser! Um capitalismo como deve de ser! 
Um rock dos diabos! 

“Todos queremos” dinheiro porque “todos precisamos” de dinheiro. 

Eu não quero dinheiro para fazer o mal. 

Quero dinheiro para fazer o Bem. 

 

Eu não quero dinheiro para escravizar. 

Quero dinheiro para libertar. 

 

“Tudo” funciona à volta do dinheiro. 

Podia funcionar de outra forma? 

Podia, baby! 

É só sermos criativos. 

Foi uma mente criativa que inventou o dinheiro. 

 

Mas o dinheiro (já) foi inventado. 

“Não vale a pena” vermos o dinheiro como “mau”. 

O dinheiro não é mau, idiotas! 

O capitalismo não é mau, idiotas! 

Os bancos não são todos maus, baby! 

Há bancos bons e bancos maus. 

 

Há bancos que financiam os maus. 

Há bancos que bancam ideias estúpidas. 

Há bancos que bancam estúpidos! 

São os bancos estúpidos! 
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Há bancos que financiam os bons. 

Há bancos que bancam empresas boas. 

Há empresas boas e há empresas más. 

Há economias negras e há economias fixes. 

O capitalismo por si só, não é mau. 

Há um capitalismo fixe! 

Muito fixe! 

Há um capitalismo que quer ser saudável. 

Que quer ser sustentável. 

Que quer ser verdadeiramente amigo do ambiente. 

E já estou a ver os slogans de merda a roubarem-me este meu slogan.  

“Verdadeiramente amigo do ambiente”. 

A primeira empresa de merda que pronunciar o meu slogan, 

Vou mandá-la abaixo só com um rock! 

Vamos ver um rock dos diabos a cair em cima da empresa dos diabos! 

Cai, caralho! 

666, vais cair! 

666, vais cair! 

666, vais cair, sua puta de merda! 

 

Sua puta de merda, sua empresa de merda que pagas ordenados de merda! 

Tás a ouvir caralho? 

Olha-me bem nos olhos!!!! 

Sente bem o meu diabolismo!!! 
Sente-o, caralho! 

Sente-o, sua puta! 

Sente-o! 

Isso, caralho! 

Sente-o! 



Jaime Maria Bayamonde da Costa Ayala© in 1ª amostra do Processo Ilha dos Piratas© 

Tás a curtir? Vais cair, caralho! 

Eu vou difamar-te, na praça comercial ó sua puta! 

Há um capitalismo que quer ser saudável! 

Que quer ser sustentável! 

Que quer ser verdadeiramente amigo do ambiente! 

Que quer ser amigo de verdade! 

Não é um capitalismo dizer-se ser amigo,  

Fazer-se de amigo,  

Mas ser é um verdadeiro inimigo!!!! 

Que merda é essa, caralho? 

Queres que eu te foda ou quê? 

Queres ser fodida pela Trindade dos 3 Caralhos? 

Eu fodo-te, caralho! 

Eu vou foder-te! 

 

Este rock que cheira a capital é para todos os artistas! 

Isto somos todos artistas! 

Quando temos pinta de artista  

E andamos a cagar milhões  

Temos de os cagar como deve de ser! 

Temos de saber fazer um rock como deve de ser!  

Temos de saber investir num capitalismo como deve de ser! 

 

Quando somos milionários  

Há uma responsabilidade acrescida de sermos bons! 

Há uma responsabilidade de fazermos compras mais inteligentes e ecológicas! 

E não há desculpas para isto! 

Ainda por cima, ser ecológico  

Entrou para sempre na moda! 
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É uma moda dos diabos! 

Não vai sair nunca de moda! 

Este rock, é um rock dos diabos! 

Não vai sair nunca de moda! 

Isto é que é fixe! 

Fazer rock and roll como deve de ser  

É que é fixe! 

Fixe é pegar no rock  

E fazer um capitalismo como deve de ser! 

Este é que é o verdadeiro rock! 

Este é que é o rock dos diabos! 

 

Fixe é fazer rock como deve de ser! 

Fixe é saber investir o capital em economias fixes! 

Fixe é fazer um capitalismo como deve de ser! 

Fixe é financiarmos os bons! 

Fixe é injetarmos dinheiro nos bons! 
Fixe é darmos sangue aos bons! 

Fixe é alimentarmos os bons! 

Fixe é investirmos em coisas que façam sentido  

Há extensão da vida humana, 

Sem a desumanizar 

E sem “cortar relações” com o ambiente  

E com a Natureza, que é a nossa Mãe! 

 

Há esta responsabilidade milionariamente acrescida! 

Somos milionários de ideias fixes! 

Somos milionários de ideias empáticas! 

Não curtimos chips! 
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Somos aliens! 

Os nossos aliens já nos chiparam! 

Os nossos deuses são os nossos aliens! 

 

Os nossos deuses não curtem antenas de merda 

Nem pontos hotspot de Wi-Fi, 

Nas florestas, nos campos e na praia. 

Os nossos deuses não curtem ventoinhas eólicas em cima da praia! 

E os fundos marinhos, caralho? 

Ya, bué fixe apanhar o vento, mas foder os fundos todos do mar… 

Bué fixe, mesmo… 

Foda-se!  

Estes “fundos azuis” são do caralho!!!!!! 

Os fundos já tão pouco fudidos, não é? 

 

Queremos carros-voadores! 

Não queremos drones! 

Quero foder com o meu namorado dentro do barco  

Sem ser sobrevoado por um drone! 

Mas que merda é esta, caralho? 

Onde é que está o Direito, caralho? 

Tenho de interromper a foda com o meu namorado,  

Para ir foder a cabeça ao Direito? 

Foda-se!!!!! [Vim-me todo agora, caralho!] 

Mas tenho de fazer tudo, caralho???????? [Tô todo esporrado] 

Comprei um barco para quê? 

Pago uma mensalidade brutal na marina para quê? 

Para ser sobrevoado por um drone? 

Onde é que está a minha privacidade? 
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Nem milionário posso ter privacidade, caralho? 

É microfones por todo o lado? 

 

Mas quem é que é o otário  

Que compra uma roulotte de 70 mil euros  

Com eletrodomésticos que funcionam por comando por voz?????? 

Endividar-me com o banco  

Para viver na merda de uma roulotte tecnológica  

Em que até o banco ouve-me a foder dentro da roulotte??? 

E querem que eu chame  

Casa pré-fabricada a uma roulotte??? 

Isto é de loucos????? 

Está tudo louco ou quê???? 

Vocês estão-me a foder a escrita toda… 

Mas eu é que vos foder com a minha escrita! 

Vou foder-vos a escrever! 

70 mil euros por esta merda??? 

Isto são ideias de merda pré-fabricadas! 

Casas da Google???  

Casas da Facebook??? 

Eu quero é uma casa da Jupiter Editions!  

Casas do Grindr???  

Casas do Tinder???  

Estamos no Sims ou quê???  

Estamos num jogo do Sims??? 

Burros! 

Burros do caralho! 

Abram os olhos!!!!!!!!!! 

Olhem para as câmaras! 
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Olhem para os microfones! 

Vejam o petróleo  

Que sai em cada segundo das cordas vocais! 

Quem é que o banco que investe nesta merda? 

Todos? 

Todos dão crédito a esta merda? 

Está tudo metido neste negócio de merda de dados? 

Bancos do caralho!... 

Vão cair todos! 

Vou mandar toda a gente tirar o dinheiro dos bancos maus 

E pôr nos bancos bons MUAHAHAHAAHAHAHAHAH 

Bora, caralho!!!!!  

Bora pôr o nosso dinheiro nos bancos fixes! 

Há bancos fixes! 

Vou dizer-vos quais é que são os bancos fixes! 

 

Somos milionários de ideias fixes! 

Estamos com os bancos fixes! 

Gostamos dos bancos fixes! 

Gostamos dos bancos que salvam os negócios fixes! 

Gostamos dos bancos verdes! 

Gostamos dos bancos azuis! 

Gostamos dos bancos, 

Que não dão crédito às empresas que poluem os oceanos,  

Porque são azuis! 

Gostamos dos bancos,  

Que não dão crédito às empresas que poluem o ambiente,  

Porque são verdes! 
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Gostamos dos bancos,  

Que dão crédito ao nosso rock,  

Que dançam o mesmo rock que nós! 

 

Somos milionários de ideias fixes! 

Somos milionários de ideias empáticas! 

Somos milionários de ideias humanas! 

Somos milionários de ideias ecológicas! 

Somos milionários de ideias sustentáveis  

Que nos permitem ver o futuro da melhor forma, caralho! 24 de agosto de 2021 10:06 

Jaime Maria Bayamonde da Costa Ayala 

Mas querem fazer o nosso futuro, 

Um filme dos diabos??? 

Querem meter-nos num jogo de computador? 

O caralho!!!! 

Eu fodo-vos, caralho! 

Eu fodo com a vossa Inteligência Artificial! 

Querem me ouvir a gemer? 

Eu vou é pôr a vossa Inteligência Artificial a gemer! 

 

Chupa, caralho! 

Chupa! 

Chupa essa merda, como deve de ser ó sua puta! 

Puta de banco que te pariu! 

Puta de governo que te pariu! 

Vou te partir o cu todo, sua vendida de merda! 

Sua puta de merda! 

És uma puta! 
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És uma puta, governo de merda! 

Vendes-te a torto e direito! 

Metes-te em orgias com os bancos! 

Eu vi-te, ó sua puta! 

Era eu que estava no palco, vestido de diabo, 

A cantar o teu rock and roll dos diabos! Sua puta de merda! 

Vi como te excitavas com a Trindade Satânica! 

Não vês como a Trindade se excita toda comigo? 

Vi-te como adoravas a Trindade dos 3 Caralhos! 

Não vês que um dos 3 caralhos é meu? 

Foda-se, larga-me o caralho! Sua puta de merda! 

 

Meteste-nos a todos num filme dos diabos 

E agora queres sair do filme? 

Tens sorte! 

Eu sou um diabo bom! 

A porta de saída é serventia da casa, meu querido! 

 

Vá, vai-te embora sua puta! 

Sai da orgia! 

Sai do Parlamento! 

Sai do banco! 

Deixa-me sentar! 

Eles querem que eu me sente! 

Vais contra eles? 

Sabes que não podes! 

Sabes que quem manda são eles! 

Quem manda são os zangões 
Que ferram a Abelha-Rainha! 
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Quem manda são os soldados 

Que guardam o útero da Formiga-Rainha! 

Sou protegido pelos diabos! 

Sou protegido pela Formiga dos Diabos! 

Sou protegido pela Abelha dos Diabos! 

 

(…) 

Sou protegido pelo Homem dos Diabos, 

Que tem um caralhão do Diabo, 

Mesmo para te foder o cú todo, ó sua puta de merda! 

 

Quem manda nesta merda são os diabos! 

E tu não és diabo! 

És só um adorador dos diabos, sua puta! 

Mas os diabos gozam contigo, caralho! 

Esporram-se a gozar contigo, mesmo na tua cara! 

Vais sair do filme toda esporrada,  

Com a conta a zeros, sua puta! 

 

Sai do filme, caralho! 

Sai do jogo, caralho! 

Deixa-me ser eu a realizar o filme! 

Deixa-me ser eu a jogar! 

Não vês que este jogo só pode ser jogado entre diabos? 

Não vês que os diabos me adoram? 

Eu não os adoro, mas eles adoram-me! 

 

Eu não tenho medo dos diabos. 

Sou pior que os diabos! 
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Os diabos sabem que não me podem tocar,  

Senão caie-lhes as 3 trindades em cima! 

A Divina, a Satânica e a dos 3 Caralhos! 18 de setembro de 2021 10:36 

Jaime Maria Bayamonde da Costa Ayala 
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