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We are the King of Ventilators. We are, I told you this, excuse
me, we are the King of Ventilators. I am the Emperor of Oxygen.
I spoke to some of the other leaders. All the leaders, the Prime
Minister of Zumba, the Grand Duke of Luxury, The Sultans of
Swing. They couldn’t believe the things we’re doing. They said sir,
I don’t know how you do it. These are things, we are the King of
Ventilators, these are things that have never been seen in the
history of breathing, of scientific. And nobody appreciates, well you
people don’t appreciate, where is the coverage of the Ventilators.
Big, beautiful Ventilators in all our hospitals and our airports
and trapping the invisible enemy which is the size of nuclear.
Trapping the invisible enemy behind Walmart, out the back of
Walmart and all the supermarkets in the parking lot where there
are millions of beautiful swabs. So simple, just in the nose or the
throat. The Mayors know where that is. The Governors, not so
much, but I explain to them where the nose is, and the throat is,
even though it’s not my job and they say thank you sir we never
knew that, and even the ones who don’t say it know what a good
job is and that I’m doing a good job. Some of them don’t thank
me enough but that’s OK, I know who they are. I even like some
of them but they’ll have to go their own way until they realise, and
then they’ll come back and thank me. They know the work we’ve
done, forty thousand Ventilators they said and I said that’s too
much. With an invisible enemy like this, probably the worst that
anyone’s ever faced, you don’t need, forty thousand is too much
because with an enemy like this if you show you’re prepared you
give them confidence. This is a genius thing, this enemy, the germ
gets into the lung and then, I don’t have to tell you, you know the
bad things that will happen. And the thing is even if I gave forty
thousand, you people would be here next day saying why not
forty thousand and one, because you’re never speaking the truth
about how we are the King of this. Of Ventilators. We are the King
of Ventilators and you people never say it because you and these
sleazy politicians, politici-cons I call them, you want to see us fail.
Yesterday I saw a small blue bird at the window. It said death is
bad. Death is one of the bad consequences of this and there are
other consequences too but death is the bad one. The bird said
other things too it said sir, they need to know they’re lucky to have
you because if it had been the woman they would be in a war now,
we would be in World War Seven or World War Eight already but
you’ll talk to anyone. The sadness is they didn’t get to live in that
world war world because then they would have seen how bad it
could have been without you. But the King of Ventilators, we are
still a wartime leader, and the invisible enemy is fighting a war
against you, against the King of Ventilators because the invisible
enemy doesn’t want your people to get a tattoo or a hair cut or go
to the beach where there is skin and they can touch that skin with
their mouths in the way you always want to sir with your mouth.
The invisible enemy, invisible genius enemy I call it, the invisible
genius is clever, but I am clever too even though sometimes I know
you would rather let the enemy win or destroy our economy just
so you can say look, he’s bad, he didn’t care how many of us died.
I was the first to shut off the airports and close down the borders
and shut the sea gate and fill all the bookstores with sand so they
couldn’t serve as portals. No entering through the bookstores.
I was the first to do that and they said sir you can’t do that, the
opposition will go crazy and I did do it and they went crazy, but
actually if I hadn’t done it they would have said why isn’t he doing
it, they would have gone crazy the other way, the opposite sort of
crazy, but I don’t care. I don’t care what they say. I was the first to
do that before anyone, I said no planes, apart from the ones that
are still bringing people in, let’s shut the airports, apart from the
ones where planes land. My Uncle was a great genius, they said
one of the greatest, so maybe that’s why I have a feel for this stuff,
not just nuclear but medical too and all of it. We need the nuclear
but we need medical too. When they said sir, but the sunlight kills
the enemy, I said well why don’t we all go outside and look at the
sky in big groups, and I was the first person to say that. The enemy
is going to go away, it will be like a miracle, because without me it
would have been so much worse. It really does a number on the
lungs, we should look into that too, maybe we should look into
that, all go outside and look at the sky while we put light inside
your bodies, maybe there’s some disinfectant, maybe there’s a way
to inject, to inject light into the lungs because like I said it really
does a number on the lungs. Maybe you will all stand outside in
the light while the enemy withers on your skin and in the spaces
of your bodies and you will breathe the disinfectant and I will pour
it into your lungs. I will pour it into your lungs like light. A small
blue bird at the window said your father may not have loved you
but like all these things, if you do not test then you never have to
know how bad it is. The damage will remain invisible, and you will
be allowed to carry on. We are the King of Ventilators, I am the
voice of what we have all allowed, I am the genius of nuclear, the
genius of medical, I carry all my metrics inside my skull and gut,
we are the King of Ventilators, and you wanted too much from me,
you people, but I am unbreakable. We are the King of Ventilators.
We are everything.

Somos o Rei dos Ventiladores. Somos, já vos disse, peço
desculpa, somos o Rei dos Ventiladores. Eu sou o Imperador do
Oxigénio. Falei com alguns dos outros líderes. Todos os líderes, o
Primeiro Ministro da Zumba, o Grão Duque do Luxo, Os Sultões
do Swing. Não podiam acreditar nas coisas que estamos a
fazer. Eles disseram: não sei como é que são capazes. Isto são
coisas, somos o Rei dos Ventiladores, isto são coisas nunca
vistas na história da respiração, do científico. E ninguém dá valor,
bem, vocês não dão valor, onde é que anda a cobertura dos
Ventiladores. Grandes ventiladores, lindos, em todos os nossos
hospitais e aeroportos e aprisionando o inimigo invisível que é
do tamanho do nuclear. Aprisionando o inimigo invisível atrás do
Walmart, nas traseiras do Walmart e todos os supermercados
no parque de estacionamento onde há milhões de zaragatoas
lindas. Tão simples, só no nariz ou na garganta. Os Presidentes
de Câmara sabem onde é. Os Governadores nem por isso, mas
eu explico-lhes onde é o nariz, e onde a garganta, mesmo não
sendo essa a minha função e eles dizem obrigado, não fazia
ideia, e mesmo os que não dizem sabem o que é um trabalho
bem feito e que eu estou a fazer um bom trabalho. Alguns deles
não me agradecem o suficiente mas não faz mal, eu sei quem
eles são. Até gosto de alguns mas vão ter de ir à sua vida até se
aperceberem, e depois hão-de voltar e agradecer-me. Estão a
par do trabalho que fizemos, quarenta mil Ventiladores, disseram,
e eu disse isso é demais. Com um inimigo invisível como este,
provavelmente o pior que alguém alguma vez enfrentou, não é
preciso, quarenta mil é demais porque com um inimigo como
este se mostras que estás preparado dás-lhes confiança. Isto é
uma coisa de génio, este inimigo, o micróbio entra no pulmão
e depois, não tenho de vos dizer, vocês sabem as coisas más
que acontecem. E o que acontece é que mesmo que eu desse
quarenta mil, vocês vinham para aqui no dia seguinte dizer
porque não quarenta mil e um, porque vocês nunca dizem a
verdade sobre nós sermos o Rei disto. Dos Ventiladores. Somos
o Rei dos Ventiladores e vocês nunca dizem porque vocês e
esses políticos nojentos, políti-corruptos chamo-lhes eu, vocês
querem ver‑nos fracassar. Ontem vi um passarinho azul à janela.
Disse que a morte é má. A morte é uma das más consequências
disto e também há outras consequências mas a morte é a
má. O pássaro também disse outras coisas, disse eles têm de
saber a sorte que têm por o terem a si porque se tivesse sido
a mulher agora iam estar em guerra, já íamos estar na Sétima
Guerra Mundial ou na Oitava Guerra Mundial mas você fala com
toda a gente. A tristeza é não terem podido viver nesse mundo
de guerra mundial porque então veriam o mau que seria sem
si. Mas o Rei dos Ventiladores, ainda somos um líder de tempos
de guerra, e o inimigo invisível está a guerrear consigo, contra
o Rei dos Ventiladores, porque o inimigo invisível não quer que
o seu povo faça uma tatuagem ou vá ao cabeleireiro ou à praia
onde há pele e podem tocar essa pele com as bocas da maneira
que a si lhe apetece sempre com a boca. O inimigo invisível,
inimigo genial invisível chamo-lhe eu, o génio invisível é esperto,
mas eu também sou esperto embora às vezes saiba que vocês
preferiam que eu deixasse o inimigo ganhar ou destruir-nos a
economia só para vocês poderem dizer vejam, ele é mau, não
quis saber quantos de nós morriam. Eu fui o primeiro a fechar
os aeroportos e a encerrar as fronteiras e a fechar o portão do
mar e a encher as livrarias de areia para não poderem servir de
portais. Nada de entrar pelas livrarias. Fui o primeiro a fazer isso
e eles disseram não pode fazer isso, a oposição vai ficar maluca
e eu fiz mesmo e ficaram malucos, mas na realidade se eu
não o tivesse feito eles iam dizer porque é que ele não faz, iam
ficar malucos para o outro lado, malucos do tipo contrário, mas
não quero saber. Não quero saber do que dizem. Fui o primeiro
a fazer aquilo antes de toda a gente, disse nada de aviões,
tirando aqueles que já estão a trazer pessoas, vamos fechar os
aeroportos, tirando aqueles onde os aviões aterram. O meu Tio
era um grande génio, dizem que um dos maiores, portanto se
calhar é por isso que eu tenho jeito para estas coisas, não só
nuclear mas também médico e isso tudo. Precisamos do nuclear
mas também precisamos do médico. Quando dizem: mas a luz
do sol mata o inimigo, eu disse bem porque é que não vamos
todos lá para fora olhar para o céu em grandes grupos, e eu fui
a primeira pessoa a dizer isso. O inimigo vai desaparecer, vai ser
como um milagre, porque sem mim teria sido tão pior. Faz mesmo
trinta por uma linha com os pulmões, também devíamos ver
isso, se calhar devíamos ver isso, ir todos lá para fora olhar para
o céu enquanto vos pomos luz dentro dos corpos, se calhar
há algum desinfectante, se calhar há maneira de injectar, de
injectar luz nos pulmões porque como eu disse ele faz mesmo
trinta por uma linha com os pulmões. Se calhar vocês vão todos
ficar lá fora à luz enquanto o inimigo atrofia na vossa pele e nos
espaços dos vossos corpos e vocês vão respirar o desinfectante
e eu vou derramá-lo nos vossos pulmões. Vou derramá-lo nos
vossos pulmões como luz. Um passarinho azul à janela disse o
seu pai podia não gostar de si mas, como estas coisas todas,
se não testar nunca tem de saber quão mau é. Os danos vão
permanecer invisíveis, e vão deixá-lo continuar. Somos o Rei dos
Ventiladores, sou a voz daquilo que todos nós permitimos, sou o
génio do nuclear, o génio do médico, trago todos os indicadores
no cérebro e nas entranhas, somos o Rei dos Ventiladores, e
vocês exigiram demasiado de mim, vocês todos, mas eu sou
inquebrável. Somos o Rei dos Ventiladores. Somos tudo.

