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A MARMOTA ECTÓPICA
A FEBRE AMARELA DA IMPRENSA MODERNA

UM PERIÓDICO DO GRUPO IGNAZ MOSCHELLES-SCHUPPANZIG E G.R.E.S. VON PILSEN

ÔBA-ÔBA!

OBAHMA VENCE PRÉVIAS DO DEM!
REPUBLICANO BIG MAC CAIN ENTRA PARA A HISTÓRIA DOS ESTADOS 
UNIDOS COMO O PRIMEIRO CANDIDATO BRANCO A ENFRENTAR UM 
CANDIDATO NEGRO NO CERTAME PRESIDENCIAL NORTE-AMERICANO

Sem preconceito: agora é 
partir pro abraço global

Batrack Obahma Bin Laden Lincoln III, o “Obahma”, é mesmo o 
cara. Não bastasse ser negro, além disso, é democrata! Não há 
nada melhor.  Esse foi o entendimento da galera do DEM, partido 
norte-americano, que acaba de escolher o candidato mais chapa-
quente da História. A Diretoria de Propaganda e Pagode Democrata 
(DPPD) tenta evitar o clima de “já ganhou”, que causaria um 
“aquecimento global de ânimos”, informa o senador Al Go-gore. 
Mas simplesmente é impossível resistir à tentação do aplauso do 
planeta inteiro para Obahma, o simpático senador  negro, simples e 
democrata, que além disso tem outras tantas qualidades que 
ninguém cita para não gastar as orelhas da sobrecarregada opinião 
pública. (Pobrezinha da opinião pública, tem carregado tanta carga 
no lombo que não sobra tempo nem para pastar sua alfafa em um 
ambiente de paz e responsabilidade social)... É por todo esse drama 
que clamamos por Obahma, o democrata negro que além disso vai, 
além disso vai... vai, ah! Vocês entenderam!  “Vamos juntos com 
Obahma, levar o charuto para a Casa Branca uma vez mais”, 
bradavam os Clinton. Na grande festa do Partidão sobraram whisky 
e apoios, até mesmo de radicais extremistas-algodoístas do sul, que 
ficaram comovidos com o mais recente projeto de Obahma: a 
instituição de cotas raciais para brancos nos times de basquete das 
universidades norte-americanas.

Beleza
VENEZUELANA É A NOVA MISS MINI-
MUNDO

Cairo – eleita a nova Miss Mini-Mundo, 
concurso de estatuetas para jardim que há 10 
anos vem encantando os parques, praças e 
logradouros de todos o cantos do gooooogle 
mapas. A Miss Venezuela, estatueta Consuelo 
Gonzales, foi a grande vencedora. O 
resultado foi uma surpresa para os suíços, 
que davam por favas contadas o triunfo da 
estatueta Frida, a Miss Suíça. 

Decepção entre os suíços: só 
restou aguardar pelo Torneio 
Mundial de Cucos



EDITORIAL 
ELEITORAL
POR AARON SCHUPPANZIG

Bem dizia o teratólogo Milk Shakespeare: “o mundo é um 
imenso parque de diversões, só que as vagas são 
limitadas”. E é verdade. Vejam o meu caso, por exemplo: 
queria muito concorrer à presidência dos Estados Unidos. 
Minha condição dava todas as indicações de que daria 
certo: de sangue austríaco, temos o governador da 
Califórnia. Minha inovação consistiria em ser o primeiro 
candidato austríaco falecido à presidência dos Estados 
Unidos. E eu nem precisaria me fazer de morto pra ganhar 
sapato novo. Mas na hora de me inscrever, começaram os 
entraves absurdos. Primeiro, me exigiram provas de que 
eu estava vivo. Logo em seguida, vieram com uma 
conversinha de green card. E morto vai ter cartão de 
crédito pra quê? Acredito que tenha sido discriminado, 
tanto por minha condição de morto, quanto por minha 
situação socioeconômica desfavorecida. Mas ia apelar 
para quem? Homem de imprensa que sou, resignei-me a 
acompanhar o pleito, jornalísticamente falando. Afinal, se 
incluirmos todos os excluídos, vamos nos sentir meio 
deslocados na multidão de penetras.

ESPAÇO DE OPINIÃO

POR QUE EU APÓIO 
OBAHMA
por Shaft*

Após anos passando a vara na 
mulherada, chegou a hora da inversão 
lógica que todo o bom africano-
americano  deve fazer numa certa 
idade: ao invés de passar a vara em
alguém, passar a vara para  alguém. E 
é precisamente aí que entra Batrack 
Obahma Bin Laden Lincoln III: o cara 
é bem dotado pra caralho (literalmente, 
metaforicamente e metadêntricamente 
falando, é claro). Merece a honra de 
levar o (grande) legado de Schaft ao 
eleitorado feminino da américa. Sejam 
felizes, mulheres, pois o charuto está 
de volta à Casa Branca – e agora em 
tamanho King-Size!

*Notório bem-dotado africano-americano, enrabista convicto e cientista social.



CADERNOS CULTURAIS LE MARMOTTE/BANCO SENTANDRÉ 
ENTREVISTA O GRANDE POETA DA IDADE CONTEMPORÂNEA:

MAIKE HELLMANN'S 
MENINO-MOÇO, ANJO, NARCISO

“COMO DEFINIR MIKE 
HELLMAN'S? OBRA-PRIMA DA 
HUMANIDADE? MILAGRE DA 
NATUREZA?” - Mike Hellman's em 
“Aproximación a Mike Hellman's: lo 
libro”. As futuras gerações jamais 
poderão resgatar o débito bancário com 
o homem que redimiu a poesia ocidental. 
Oriental por natureza, às vezes maroto, 
às vezes femme fatale, mas sempre 
Quad-Core, Mike é o tipo do homem 
com “H” de hirsuto.

ME: Heil, Cesar! (risos)
MH: Há-há, pode me chamar de Mike (risos)
ME: Posso mesmo? (risos)
MH: (sério) sim, mas ei, não vá tomar meu sacro nome 
em vão, ok?
ME: (baixando a bola) Mas... como é sua  relação com 
a poesia
MH: O correto seria perguntar como é a relação da 
poesia comigo.
ME: Que seja...
MH: Não se pode confundir efeito com causa.
ME: E como sabemos, de acordo com toda a 
sabedoria universal, o senhor é o criador da poesia 
como hoje a conhecemos.
MH: Você tocou num ponto (ui!) interessante, senhor 
Marmota. Afinal poesia é uma coisa, bagunça outra. 
Homero era um charlatão medíocre. Somente através 
de meu Método, pode o homem comum vislumbrar 
minimamente o olímpico horizonte de minhas 
divagações.
ME: (entediado) Puxa, que poético... fale-me de seus 
prêmios
MH: (eufórico) Bem lembrado. Fui selecionado para 
mais de duas centenas de seletas nacionais e venci mais 
de vinte certames em nível internacional... é fabuloso! 
Eu só junto as palavras e recorto em tiras compridas, 
para que pareçam poemas, e eles me dão prêmios! 
Tenho muitas distinções honrosas, como o prêmio 
Bezerro Mamão, o Xiru Assado Nativo, o troféu 
internacional Raymundo Gonzales, a Comenda “Eine 
Kleine Nachtmusik”, o Torneio Multinacional dos 
Poetas Enfadonhos (...)*

*A íntegra dos títulos de Mike Hellman's é impossível de publicar neste espaço. Também a entrevista teve de ser 
consideravelmente abreviada, dada a crescente verborragia e o estado de agitação psicomotora que tomou conta do 
nosso Poeta (em Dó) Maior. Para uma completa versão desta, inclusive com detalhes fornecidos pelo Corpo de 
Bombeiros e o momento da chegada do Carro de Resgate, o leitor deve referir-se a 
www.mikethegodofourtime.divine.heaven.org



ONGs

EL KABONG!
Faça do outro um ser diferente igualzinho a 
você!

SOMOS NÃO-
GOVERNAMENTAIS 

MESMO!
NÃO LAVAMOS DINHEIRO!

NÃO ATENDEMOS A 
INTERESSES DE GRUPOS 
DE ORIGEM DUVIDOSA, 

NEM ALIMENTAMOS 
VAIDADES.

NÃO SERVIMOS DE 
FACHADA PARA DESVIO 

DE VERBAS DE PARTIDOS 
E DE GOVERNOS DE 
QUALQUER ESPÉCIE 

(DÓLAR, REAL, EURO)

           ,  É POR ISSO QUE MUITOS DIZEM QUE NÃO FAZEMOS NADA DA VIDA MAS

   !    ,  ISSO NÃO É VERDADE PRECISAMOS MUITO DE VOLUNTÁRIOS POIS

     ,   ! DEPOIS QUE INSTITUÍMOS AS REGRAS ACIMA NÃO SOBROU NINGUÉM

        , QUEREMOS FAZER A DIFERENÇA POR UM MUNDO MAIS IGUAL

  ,  ,    !INCLUINDO A TODOS SEM EXCEÇÕES MAS TAMBÉM SEM SACANAGENS

    .  VENHA CONOSCO FAZER A DIFERENÇA FAÇA KABONG !!!!! CONOSCO

        -  .“CONSCIÊNCIA SOCIAL SE FAZ COM LUCIDEZ E SOCIEDADE” EL KABONG


