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MISS CREVE - A MUSA DOS ESCRITORES (e outras misses)
(Autor: Antonio Brás Constante)
Outro dia escutei algumas pessoas comentando sobre o Miss universo 2011, onde diziam
que havia ficado estranha a sonoridade da junção das palavras “Miss” e “Angola”, que
vistoa
ganhadora do concurso foi a Miss Angolana, a bela Leila Lopes. A partir daí resolvi
pesquisar sobre localidades que causassem um efeito similar, o resultado da pesquisa e
outras maluquices seguem abaixo para o seu deleite (se não gostar, por favor, reclame...
Para sua querida Mãe):
Miss Cabella – Itália, Miss Thupra – Índia, Miss Tragha – Reino Unido, Miss Bura
ka –
Paquistão, Miss Quessy – França, Miss Tura – Rússia, Miss Seul – Coréia do sul e Miss
Gana –
África.
Além das combinações formadas por locais que existem neste nosso, mais ou menos,
redondo mundo, eu também inventei e encontrei na internet outras combinações
interessantes:
Miss Plode e Miss Toura – Primeira dupla de candidatas terroristas e suicidas da históriae d
nossa (des) humanidade, que chegaram arrasando literalmente no evento.
Miss Quenta – Candidata considerada como “pé frio” entre as concorrentes.
Miss Sá – Candidata devota e religiosa que tinha muita fé em sua vitória.
Miss Comunga – Concorrente e rival de Miss Sá, totalmente incrédula sobre as chanc es
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da rival.
Miss Noba – Patricinha de nariz empinado, chegou ao concurso se achando a bolachinha
mais recheada do pacote.
Miss Pera - Candidata que perdeu o táxi e quase perdeu o horário do desfile .
Representante das mulheres frutas no concurso.
Miss Corre – Participante com problemas de corrimento nasal.
Miss Correga – Caiu três vezes durante o desfile e botou a culpa no piso, dizendo que
estava liso.
Miss Tatela – Também escorregou e acabou caindo da passarela e quebrando o tornozelo.
Miss Craviza – Concorrente Sado masoquista
Miss Peta – Antes de ser candidata trabalhava como bonequinha de vodu.
Miss Creve – Candidata e musa dos escritores no concurso de Miss.
Miss Cuta – Concorrente com problemas nas cordas vocais, de voz baixa, quase inaudível.
Miss Goela – Ao contrário da Miss Cuta, essa candidata falava sempre gritando.
Miss Trepa – Ninfomaníaca que se deu bem em todos os sentidos para poder participarod
concurso de Miss.
Miss Frega – Trabalhava como faxineira antes de ser descoberta para participar do concurso
de Miss.
Miss Guicha – Única mãe do concurso, que nas horas vagas amamentava a filha ém
rec nascida com fartura de leite materno.
Miss Miúça, Miss Pecifica, Miss Plica e Miss Clarece – Irmãs quadrigêmeas e concorrentes
com os mesmos problemas de entendimento sobre as regras do concurso.
Miss Palha – Concorrente a Miss e fofoqueira de plantão.
Miss Parrama – Candidata espaçosa que queria a passarela todinha só para ela.
Miss Panta – Adorava assustar suas concorrentes com histórias de terror sobre os bastidore
s
do concurso.
Miss Põe – a Candidata mais exibida do desfile
Miss Pressa – Só não foi eleita como oradora oficial do concurso por ser afobada e gostar
de
falar muito rápido.
Miss Prime – Tagarela que gostava de falar pelos cotovelos. Acabou sendo ela a oradora do
desfile.

2

Miss Taciona – Trabalhava antes do concurso como manobrista em um badalado
restaurante da capital
Miss Tica – Fez cirurgia para aumentar sua estatura e conseguir participar do concurso de
Miss.
Miss Timula – Candidata com problemas de depressão e baixa auto-estima ou alta baix
aestima, ela não soube explicar.
Miss Corraça – Expulsa três vezes de concursos de beleza por ser muito inconvenientee
extremamente irritante.
Miss Conde – Candidata extremamente tímida e encabulada.
Miss Panca, Miss Bofeteia e Miss Tapeia – Apanharam muito para conseguir entrar para o
concurso de Miss.
Miss Balda – Baladeira de plantão, vive no cheque-especial por conta de suas contas.
Miss Tremece – Considerada como o tipo de concorrente que chega abalando as estruturas
do concurso.
Miss Culhamba – Miss metida a engraçada que ficava o tempo todo fazendo piadinhas dei s
mesma.
Miss Traçalha – Candidata de estilo selvagem e arrasador.
Miss Ericórdia – A Miss mais assustadora, horripilante e tenebrosa do evento.
Por hoje é só, até a próxima semana e que a Miss Trepa ou Miss Sá (ou outra qualquer,
dependendo dos gostos de cada um) povoe os sonhos dos amigos e que a Miss Ericórdia
agracie os sonhos de todos os chatos que perambulam por aí.
FILMES NO YOUTUBE: Produzi DOIS filmes e postei no Youtube, se quiser assisti-los
e quem sabe dar boas risadas, basta acessar o Youtube e procurar por: “3D – Hoje éeu
s
aniversário” ou “Livro Maldito”, ou utilizar os links:
http://www.youtube.com/watch?v=IEHnTRFR0Dg
http://www.youtube.com/watch?vArquivos=lv0DJRp94NM&feature=feedwll&list=WL
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Se gostar dos filmes e tiver conta no Youtube, peço que clique em “gostei” me ajudan
do
assim a divulgá-los.
LIVRO E LISTA DE LEITORES: Estou distribuindo gratuitamente cópias em PDF do meu
livro: “Hoje é seu aniversário – PREPARE-SE”. Se você quiser o livro em PDF ou fazer
parte de minha lista de leitores, basta enviar um e-mail para: abrasc@terra.com.br.
Site: abrasc.blogspot.com
ULTIMA DICA: Divulgue este texto aos seus amigos (vale tudo, o blog da titia, o Orkut
do cunhado, o MSN do vizinho, o importante é espalhar cada texto como sementes ao
vento). Mas, caso não goste, tenha o prazer de divulgá-lo aos seus inimigos (entenda-s e
como inimigo, todo e qualquer desafeto ou chato que por ventura faça parte de um pedaçoed
sua vida ou tente fazer sua vida em pedaços).
Obra original disponível em:
http://www.overmundo.com.br/banco/miss-creve-a-musa-dos-escritores
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