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FARÓIS ACESOS | Sobre papas, múmias e balalaika:
cinquenta tons da falta de noção
Meus óvulos furiosos sobem para meus peitos e meu ímpeto é de sair atirando laser pelos
mamilos. Por Neusa Sueli
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Esse negócio de comentar fatos da atualidade deixa meus nervos ainda mais à flor da pele e faz
meus mamilos parecerem dois Angry Birds, de tão inchados. Satanás, me leva, baby, que eu
estou com medo deles! Isto aqui é o Apocalipse, meu irmão! Prefiro sambar nua forever no
mármore do inferno a ter que conviver com tanta falta de noção!
Mas já que desci, então vamos logo iluminar essa humanidade trevosa, tirar essa calça jeans e
pôr um fio dental, dar uma conferida nos faróis, uma ajeitada no sutiã [mentira, não uso – risos] e
partir para o quadradinho de oito.

1. Fazendo a egípcia para estupro uma pinoia, suas múmias!

Você, que é “brasileirx, com muito orgulho, com muito amor”; que tem internet (e a) banda larga;
que #foiprarua e acordou junto com o tal “gigante”; que é gente (de) direita, honesta, humilde-quevontade-de-chorar; que paga seus impostos em dia, junto com a prestação da casa própria; que
não libera o Candy crush porque a Igreja diz que Deus não curte; que não trepa porque é pecado,
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mas faz amor às quartas-feiras e aos sábados; você, coisa fofa, deve ter acompanhado a onda de
protestos que veio ocorrendo no Egito durante todo o mês de junho e, CERTAMENTE, deve ter
ficado sabendo também que mais de 80 mulheres sofreram agressões sexuais durante as
manifestações anti-Mohamed Morsi (a marmota que era presidente do Egito) que aconteceram – e
ainda estão acontecendo – na praça Tahrir, no Cairo.
E, É CLARO, você deve estar tão putx quanto eu por causa disso, né? Putx não, FURIOSX. Mas
você é discretx demais e não gosta de falar sobre essas coisas tristes no Facebook, né, amigue?
Você prefere colocar aquelas fotos de cartazes misóginos e machistas que um bando de semnoção carregava durante as manifestações aqui em São Paulo, né, coisa linda? “É”, você deve
ter respondido. É A MINHA VULVA, ISSO SIM! Não vem fazer a egípcia com esse tipo de assunto
não, porque a gilete vai gritar na sua glote e no seu pomo de adão!
[Pausa para respirar fundo. Bem fundo, porque eu estou nervosa.]
Minha gente: uma jornalista holandesa, que estava no Cairo para fazer a cobertura dos protestos,
foi brutalmente violentada, ficando em estado grave. Uma companheira jornalista aqui da
Geni também mandou uma matéria em que uma mulher descrevia detalhadamente a agressão
(estupro) que havia sofrido em outra manifestação no ano passado, durante uma das mobilizações
na praça Tahrir. Só de lembrar, eu já começo a tremer de raiva e indignação – não consigo me
conformar.
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Olha, vocês sabem que eu adoro sexo, nunca neguei. Individual, em dupla, em trio, em grupo ou
com um estádio de futebol lotado (
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