Muleke

Teresina (PI), 12 de Setembro de 2007

Edição Nº 32

www.muleke.net

Foto: Lucineide Barros

QUE REGRAS SÃO ESTAS QUE GOVERNAM MUITAS DA NOSSAS AÇÕES
MAS PARECEMOS NÃO SABER AS SUAS ORIGENS, FUNDAMENTOS E
INTERESSES QUE ENCOBREM?
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Breves...
19/07/2007

- PMT capina o
mato que nasce nas sarjetas de Teresina. Sugestão: construam sarjetas resistentes ao nascimento e crescimento do
mato. Ah, sim! Dêem suporte alimentar
(merenda e água) para esses sofridos
trabalhadores. É simples: Um carro com
laranjas, bananas e água deve ser fácil
para uma instituição do porte da PMT.
Sílvio, malandragem, providencia isso.
Julho/2007 Fico aqui pensando
nas "recriminações"
que recebi (que aceito
com carinho e respeito)
ao publicar neste jornal
de experiências estéticas o segundo milagre ocorrido no
terreiro do Vovô Flor. Um disse: "-Como
você combina matérias relevantes com
coisas tão chulas?". Outra me disse:
"-Aquela piada do milagre do Frei Galvão
é ridícula." Outro disse "-Não tenho
coragem de levar o jornal para casa com
o desenho daquele "cacete" enorme do
jumento, pois as minhas filhas podem
perguntar sobre aquilo." Um amado
colega publicou no Jornal do CCA, Nº 67
(diga-se, um excelente jornal) "-Alô, Alex,
há uma sutil diferença, você que é filósofo sabe, entre erótico e pornográfico."
Por que estas coisas mexem com
vocês? Por que não posso conversar
com minhas filhas sobre estas
coisas? Por que precisa ser erótico no
lugar de pornográfico? Qual é mesmo a
diferença entre o chulo e o padrão? Por
que essas admoestações com palavras?
É necessário manter e restabelecer a
ordem? Isto não é um passo em direção
à violência física? Que regras são estas
internalizadas que teimam em funcionar
como regras de convivência social,
embora não as sejam?
18/06/2007 - Estive na
Assembléia Legislativa do Piauí para
deixar alguns MKs. Na entrada um policial
chamou-me a atenção com delicadeza
para que eu ali não entrasse, pois estava
de bermuda. Nisto, uma madame de minisaia entrava levada por um belo par de
pernas e um decote generoso deixava à
mostra seios espetaculares. Fiquei pasmo. Imaginei comigo: "- Os deputados e
deputadas sabem mesmo o que é bom."
Se alguma coisa pudesse eu, deixaria as
minhas pernas fininhas na entrada e
seguiria com o restante do corpo atrás
daquela deusa tão fofinha. A discriminação é injusta, mas pareceu-me fácil
suportá-la.

"- Jesus é veado!". A notícia corria
de boca em boca gerando espanto.
Espanto? Não era aquilo fingimento? Acho
que sim.
Maria, mãe do menino, pressionada
pelos valores que nunca questionou
enquanto legitimidade, realidade e origem,
surrava o garoto com corda, fio elétrico e
outros objetos que encontrasse e pudesse
provocar dor. Ela sempre desconfiara
daquelas coisa: "- Quero ser um pescador
de homens". Ou, "- Quero um monte de
meninos pra brincar comigo, uns doze tá
bom." Ainda, "- Vos alegays com o meu
reino." Na cabeça dela era importante que
o filho gritasse alto demonstrando terror,
arrependimento e determinação em voltar
a ser macho.
Macho de verdade, do tipo que
sacode a “pica” para as vizinhas mostrando
que a indignação delas diante de abusos
de regras básicas da convivência social é a
expressão da "falta de pau", da falta de
"macho". Lembrou de uma tal Inquisição
que ouvira alguém falar. "-Que falta faz uma
boa fogueira agora.", pensou.
Maria gostaria que seu filho
mostrasse para o povo que tem os
"culhões roxo", como nos disse um dos
nossos Presidentes. Maria precisa mostrar
para a vizinhança que ela não concorda
com as mazelas e trejeitos do filho. É
preciso que a dor do filho salve a
comunidade. Ele precisa ser "crucificado"

para que dignidade
do povo seja restabelecida.
José, pai de
Jesus, homem pacato, ordeiro e
obediente à mulher,
pouco liga se o filho é
gay ou não. Ele talvez
até goste que o filho
seja baitola, pois,
assim, sobram mais
"mulheres" para ele.
José é viciado em
sexo, não em mulher.
Ser viciado em
mulher é bem mais complexo, exige
consideração para com a totalidade da
pessoa. Ele não se importa com o que a
mulher faça ou diga. Desde que a mesma
esteja pronta a dispor o "priquito" para
ele quando necessitar. Ele até dá mais
algumas pancadas em Jesus, sem muita
força, para "afirmar" que concorda com a
mulher. Não esqueça que José é altamente
dependente da vagina da mulher. Mas, não
da mulher.
Os jovens vizinhos de Jesus já
sabiam que ele era gay. Olhavam-no com
desconfiança e desejo. Já todos viciados
em sexo e sem coragem de se
aproximarem de Jesus com medo de
serem rejeitados pelo "veado".
Prepararam uma vingança. Judas sabia
que Jesus fazia "ponto" no Marco Zero de
Teresina, ali na Praça Mal. Deodoro.
Prepararam tábuas com pregos na ponta
e partiram para a catarse da violência.
Bateram em Jesus e em todos os "veados"
que encontraram naquela noite. Só
escapou da taca um gay de nome Pedro,
conhecido pela alcunha de "Sophia Loren",
que jurou não pertencer à opção sexual.
Isto falando grosso para não levantar
suspeita.
Jesus era um rapaz atencioso,
trabalhador, criativo, extrovertido e muito
responsável. Muitos de seus vizinhos que
o surraram, anos mais tarde, se tornaram
gays e hoje dividem com ele os "amantes".

"QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ"
Era uma mulata bonita. Talvez até não
fosse aos olhos dos outros. Mas quem se
encanta tem que pagar o tributo da paixão:
o de não ver como os outros que não estão
apaixonados vêem. Daí o ditado: "Quem ama
o feio, bonito lhe parece."
É sempre bom perdoar os apaixonados
e os bêbados. Eles possuem algo em comum:
estão como que nas extremidades de uma
corda. Os apaixonados só conseguem ver a
si próprios no objeto da paixão, por isso não
vêem os outros. Os bêbados conseguem ver
quase tudo, mas não se vêem. Os bêbados
e os apaixonados precisam de muita proteção,
mas não de consentimento. O estado de
ambos é de embriaguês.
Alguns colegas, ainda nas fileiras do PT,
fingem-se de apaixonados e, ou, de bêbados.
Fingem-se, só isso. Agora defendem o statu
quo. Antes as análises que eles faziam em
torno da precarização dos Serviços Públicos,
no geral, realçavam a falta de condições
operacionais do sistema em decorrência da
ausência de investimento no setor saúde,
educação, saneamento básico, moradia e
urbanização, seja no campo ou na cidade.
Hoje, procuram discutir as razões da
ineficiência do Serviço Público centrando a
mesma na falta de compromisso do Servidor
Público. Uma mudança de eixo na análise de
180 graus.
Bom, agora parece que tudo está
justificado - não importa a roubalheira, o

esquema Zé Dirceu-Jenuino-Sivinho e outros
- os petistas da elite têm mais é que acumular
capital do mesmo jeitinho que a elite do PFL,
PSDB, da ARENA, do PMDB..., acumularam:
assaltando os cofres públicos. Mas os
pequenos petistas, aqueles sabugos
chupados e jogados fora no lixo por todas as
elites anteriores, durante séculos agora
ganham alguma coisa: recebem algo através
de ONG's fantasiosas - uma descoberta eficaz
para meter a mão no dinheiro público sob a
bandeira da "boa prestação de serviço” - ou
míseras gratificações que os humanizam no
mundo do consumo: O comércio de Teresina
nunca vendeu tanto celular, forno microondas
e sandálias da moda. É que bem a pouco
tempo as "dondocas do poder" já possuíam
todas essas quinquilharias modernas.
Os meus ex-companheiros socialistas
estagnaram neste ponto. O socialismo agora
está presente neles através do celular, do
carro novinho e polido com o qual desfilam
por cima da carne-seca, da faculdade paga
onde agora os filhos e filhas estudam. O meu
sonho petista de acabar com o carro-pipa no
sertão fracassou. O início da montagem de
sistemas de produção fundadas na
cooperação fracassou.
Aos meus colegas ainda petistas deixo
um apelo: Não finjam para mim. Vocês não
estão apaixonados nem bêbados. Só estão
repetindo o que já se fazia a centenas de
anos neste nosso País.

ESTANTE DO RISO

O Papagaio Gay
Um papagaio está
dando umas voltas e se
surpreende com um velho
amigo, também papagaio,
agora todo enviadado:
- Que é isso, cara? grita ele, bravo.
- O que foi, louro?
Nunca viu não, é?
- É você mesmo, Zé?
- Zé não! Agora meu nome é Josefa!
Muito prazer!
- Sai pra lá, Zé! Tá louco!? Usando
batom no bico, com uma mecha das
penas tingida de loiro...
- Fiz luzes! Você gostou?

- Cê tá horrível, cara! Fica aí
rebolando, falando com essa voz fina,
desmunhecando a asa! Posso saber o que
aconteceu com você?
- É muito simples - disse o papagaio
homossexual - Eu cansei desse negócio
de ficar dando o pé!

Santo Devoto
O padre interpela um bêbado na
escadaria da igreja, pronto para lhe
descascar o maior sermão, quando este
lhe confessa:
- Péra aí, seu padre! Eu sou católico...
e tenho muita devoção...
- Ah, é? Devoção com qual santo?
- Com dois! São Duíche, quando tô
com fome e São Risal, quando tô de fogo.

PARALIZAÇÃO
Docentes vão paralisar suas atividades
no próximo dia 13
Docentes das universidades federais do
país vão paralisar suas atividades no próximo
dia 13. A data será de vigília em todas as
instituições, já que na ocasião ocorrerá o
terceiro encontro entre integrantes do
Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior (Andes) com
representantes
do
Ministério
do
Planejamento. Nas duas reuniões já
realizadas, os professores não tiveram sua
pauta de reivindicações atendida e ainda
receberam a informação de que o governo
não dispõe de recursos financeiros para
conceder reajuste salarial neste ano.

Enquanto isso professores em nome do
"Heroísmo Equivocado" tentam tocar as
atividades na UFPI em nome da "boa prestação
de serviço". Quero ver quando os TécnicosAdministrativos estiverem ministrando aulas no
lugar de docentes. Esse tipo de professor não
se manca nunca. A ADUFPI permanece calada
diante dessa situação. Não sai nem uma
notinha. Será que o meu sindicatozinho fará
alguma coisa no dia? Ai, ai ...
O professor Cristiano do DEFI está de
parabéns. Recusou-se a digitar as notas. Bom,
mas sempre aparecem os "bonzinhos" que não
sabem que isto é uma ferrenha luta política.

TODOS E TODAS NA PARALIZAÇÃO

CURIOSIDADES

A Doença mais
Antiga do Mundo

A Lepra é a doença conhecida mais
antiga do mundo, os primeiros
registros dessa doença datam de
1350 a.C.. Apesar de ser muito
antiga, um tratamento rápido e eficaz
contra ela só foi descoberto no
começo dos anos 1980, com o desenvolvimento da poliquimioterapia.
A lepra consome e resseca, agride
e penetra na pele, deforma nervos,
músculos, ossos. A insuportável dor
do inicio é substituída pela perda da
sensibilidade e dos movimentos. Tal
enfermidade é provocada pela
bactéria Mycobacterium Leprae, e
agride principalmente os nervos e
pele, podendo causar deformações
em estágios mais avançados. Em
decorrência do preconceito com o
qual a doença é tratada, no Brasil seu
nome foi modificado para hanseníase.
Por Eliene Percília
Equipe Brasil Escola.com

POESIA

O DESCOBRIDOR
Vem vindo o Abril, tão belo em sua
barca de ouro!
Vou contando os teus dedos:
um...dois...três...quatro...
Cinco!
Amor, eu quero navegar-te!...toda,
de norte a sul...Enquanto
Sentado à proa
Vestido de arlequim
Abril ponteia bem devagarinho
Com um dedo só - seu bandolim
azul.
Mário Quintana
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