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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

CARNAVAL DOS ANIMAIS

BOLSAS CAEM, DÓLAR SOBE E LULA FICA MEIO ALTO
Braguilha  – o presidente do Bando Central, Luignácio 
Lula da Silva, o “Dentinho”, assiste à crise mundial com 
otimismo. Para ele, a iminente morte do capitalismo 
mundial sinaliza a ressurreição dialética de Fidel Castroil 
GT Marx Turbo. Com alta octanagem e um leve teor de 
sacangem, Lula liberou geral a picaretagem pré-
salomônica e já locou os porões do Inácio do Planalto 
para a montagem de um Grande Gabinete 
Interdisciplinar (GGI), que integrará as subjetividades 
de organizações tão diferentes quanto as FARC, PCC, 
CV, CVV, PF, ABIN, UNESCO e BANRISUL. Pretende 
assim lançar a “pá de cau” sobre o neoliberalismo 
brasileiro e implantar um governo revolucionário chinês. 
A escolha deve-se aos baixos preços de mercado do 
comunismo chinês, fabricado com fartos subsídios 
estatais e mão de obra escrava-isaura. A alta cúpula 
multifuncional, assim que formada, terá como primeira 
tarefa solucionar a crise de identidade lulesca, que ainda 
não se recuperou do último porre, não entendendo 
como será possível que lidere um movimento 
revolucionário contra si mesmo. 

ATRÁS DAS COLINAS
PACATO DESABAFA: “JAMAIS FUI UM 
GATO GUERREIRO”

Negotiated Press  - O gatão mais amado por gerações 
de boiolinhas-mirins do mundo inteiro afirma ter sido 
sodomizado por mais de 20 anos contra a sua vontade. 
“Toda vez que He-Man me apontava aquela espada, 
eu me encolhia todo (...) então ele gritava: 'vamos, gato 
guerreiro', e montava sobre meu delicado dorso (...) eu 
era apenas um felídeo inocente”. As estranhas 
preferências sexuais de príncipe Adam, que vem sendo 
aclamado como “He-Gay” nos meios letrados e meio-
carentes, foram questionadas pela Associação 
Internacional de Defesa da Dignidade Felina (AIDDF), 
e serão objeto de investigação da PF, que já vinha 
rastreando os passos de Adam, suspeito de ser o 
articulador de ardente esquema de felinofilia na 
internet. A chamada Operação Esqueleto  deverá 
anunciar a prisão de Adam, Mentor e o “laranja” 
Gorpo nas próximas 48 horas. 

Lula sobre a crise: “pinga nimim, 
pinga nimim”

Estresse traumático crônico: “não tinha nem 
tempo de acender um cigarrinho”



EDITORIAL IMOBILIÁRIO
POR AARON SCHUPPANZIG Haja paciência! Toda a vez tem que fazer um editorial! 

Ninguém tem saco de ler editoriais! Mas eis-me aqui, nem 
depois de morto não deixo de cumprir meu ingrato dever. 
Ao menos não tenho ações na bolsa, há, há, há! Semana 
passada assisti o Dow Jones descer sete palmos abaixo da 
minha tumba, há-há! Devia se chamar Down Jones, 
rararararar! DowN Jones, sacaram? Rararará! Tem 
neguinho descobrindo só agora que sua aposentadoria tava 
toda socada em (háhá) ações! (hahahahahahahah!!!). 
Estou achando que vou receber visitas mais cedo este ano. 
Hmmm, melhor dar uma passada no banco, financiar um 
mausoléu maior, que só meu sepulcrinho não vai dar! 
Então melhor ir logo, garantir o sonho da tumba própria, 
antes que o Obama exija meu Greencard. Por falar nisso, 
alguém viu a certidão de nascimento do Obama? Parece 
que é tão verdadeira quanto meu CPF, hahahahaha!

ESPAÇO DE OPINIÃO

POR LUDIOMIL WOLKSWAGNER*

O Mundo é a soma de todas as suas partes, menos uma. Das anais, nem se fala. 
O uno e o múltiplo procedem de um mesmo colonoscópio. A lógica consiste em 
analisar-se minuciosamente cada argumento, esmiuçá-lo até seus mais ínfimos 
divertículos, do esfíncter à válvula. O Teorema de Pitágoras é, intrinsecamente, 
falso. O Fecaloma de Anaximandro o substitui com folga, e todo o conhecimento 
a priori  resume-se a isso . Orca, a baleia, e Dumbo, o infante, foram os meus 
maiores desafios. Dêem-me todas as fábricas de papel higiênico do planeta, e eu 
mostrarei o caminho para o alívio das Dores do Mundo. *proctofilósofo, autor 
de o Tractatatus Procto-Philosophicus e de o clássico espírita “O Cu e o 
Inferno”, e de a comédia romântica “Cheio de Dedos”.

COLÉGIO DIFERENCIAL
ENSINO MÉDIO, PRIMÁRIO, PRÉ-
PRIMÁRIO E O QUICO
Uma escola igualitária de orientação pré-
colombiana

Escola de educação inclusiva, que promove o ensino 
igualitário e solidário, inclusive para alunos diferentes de todos 
os tipos e credos, sem distinguir um do outro. Nossa 
metodologia é a da Tolerância Infinita (TI), sistema 
desenvolvido pelo pedagogo professor Girafales nos anos 
70 e que logo se difundiu, obtendo grande sucesso com todos 
os alunos nos mais de 156 países em que se infiltrou. O 
Colégio Diferencial  é pautado por um ensino integral, 
sofrível, dinâmico e conectado aos grandes dilemas da 
atualidade contemporânea. Aqui, a IGUALDADE é nossa 
maior meta e fazemos o maior sacrifício para atingí-la. Mas o 
reconhecimento nos anima e justifica tamanho esforço. 
Segundo recentes pesquisas junto aos pais, todos os alunos 
terminam o nosso ciclo educacional anual exatamente iguais
ao que eram antes de começar.Prof. Girafales: convivendo com as 

diferenças desde 1975



POLÊMICA
CASAMENTO DE HOMOSSEXUAIS 
DE SEXOS DIFERENTES DIVIDE AS 
AUTORIDADES

CASAMENTO ENTRE TRIOS DE 
BISSEXUAIS DE SEXOS VARIADOS

Comemoramos neste mês os 100 anos do passamento de Macabro 
de Assis, o maior autor de contos macabros da História Universal, 
e um dos maiores do Brasil. Autor de mais de 1500 páginas de 
livros diversos, reunidos no volume “Papéis Avulsos”, novelas, 
seriados, tele-teatros e porno-chanchadas, o popular Coisa-ruim do 
Cantagalo foi o fundador e presidente da Academia Brasileira das 
Letras A a F, trabalho mais adiante completado por seu primo 
menos famoso. Pois são do escritor de Memórias Prósperas de 
Brás Telekon as cartas íntimas descobertas pela Marmota, nunca 
antes reveladas. Num tom bem-humorado, por vezes quase 
metafórico, Macabro descreve suas aventuras pelo oriente 
selvagem onde pôde descobrir as maravilhas do ópio medicinal 
chinês. Entre outros amores, salta à vista o estonteante romance 
com a dançarina indonésia Wrahanna, bem como a sólida amizade 
com seu fiel cavalo Confutatis. A íntegra das cartas pode ser 
apreciada em www.macabrocartas.marmot.erg/psycho 

 MARMOTA CULTURAL EXCLUSIVO
AS CARTAS PSICÓTICAS DE MACABRO DE ASSIS: OS 100 
ANOS DO MAIOR VULTO DE NOSSA INTELECTUALIDADE

Sessão Aventura: Macabro e 
Confutatis invadem o Butão

No momento em que a Câmara Fria e a Sauna Federal se preparam para assinar o projeto 
2469/08, que pretende classificar piadas de homossexuais como homofobia, piadas de 
português como xenofobia (com o agravante da lusofonia incluso em parágrafo específico) 
e Dunga na Seleção como sacanagem, as autoridades se dividem: quais são os limites da 
união civil (e militar) estáveis? Bissexuais discutem na Câmara sobre o direito de casar com 
dois parceiros de sexos diferentes; alguns cogitam até casar com dois do mesmo sexo, mais 
um eunuco para as tarefas do lar. Entidades ligadas ao Movimento dos Grandes Sofás 
afirmam que casar até 4 a 8 pessoas de sexos variados vale muito a pena e fomenta o 
comércio, além de estimular a fidelidade e a sinceridade entre os oito cônjuges. Na dúvida, a 
Marmota entrevistou variadas autoridades no assunto.

Pelego Rivera, artista espástico: Acho 
legítimo. Acho até que vou pintar isso numa 
parede. Já tenho até o esboço. Não! Melhor! 
Vou fazer uma performance, arriba! Ai, ai, ai, 
caramba! Onde comem 3, comem 6, vocês 
não acham?

Pelego e sua senhôra 
vivenciando um fetiche



 Stanlei, notório genocida 
soviético: 
ALGUÉM AÍ FALOU 
EM PEDOFILIA?

Príncipe Johannpeter: acho que já não era sem 
tempo! De vez em quando é bom relaxar os 
esfíncteres, assim, ao natural, entendem? 
Revezando em equipe fica muito mais fácil.

Arrhius Brutulinus, professor de costumes húngaros: minha 
visão sobre o tema é mais tradicional. Um é um, dois são 
dois. Três já parece suruba. Também sou contra 
casamentos gays, ou de lésbicas, ou de simpatizantes. 
Para mim, tais uniões estão fadadas ao fracasso. E as 
festas de casamento são ho-ro-ro-sas!

Dalai Bhuda: isso não me 
importa. Unam-se como 
quiserem, no fim tudo será 
absorvido no grande 
cosmos. Eu quero voltar 
pro Tibete!! Libertem o 
Tibete!


