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O Brasil virou o país da fimose. É sempre bom lembrar. 
Fimose é aquela pelezinha que recobre a glande do pênis.  
Glande é uma palavra de domínio público (cabeça do pau). 
Já prepúcio é um termo não tão conhecido. Tenho um amigo, 
o Jonas, com quem comentei que estava escrevendo um artigo 
para o MD-PUMM [Movimento Doidão por um Mundo Melhor] sobre 
o prepúcio. Sempre espirituoso, Jonas disse que adorava as 
palavras do grande filósofo, pensador e sábio chinês...  
Sem saber se Jonas estava me zoando fiquei quieto e ele me 
deu uma aula de “Prepúcio”. Disse ele: suas palavras sábias 
sempre me inspiram... Se queres prever o futuro, estuda o 
passado. / Transportai um punhado de terra todos os dias e 
fareis uma montanha. / Até que o sol não brilhe, acendamos 
uma vela na escuridão. / Coloque a lealdade e a confiança 
acima de qualquer coisa; não te alies aos moralmente 
inferiores; não receies corrigir teus erros. / Não são as ervas 
más que afogam a boa semente, e sim a negligência do 
lavrador. / Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo; 
quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. ...  
Tive que interrompê-lo, pois ele parecia ter entrado em transe 
recitando de cor os pensamentos de Confúcio. Falei: Jonas, eu 
falei prepúcio e apontei para um palmo abaixo do meu 
umbigo. A resposta dele me surpreendeu: Eu sei, eu sei, o 
Brasil hoje é o reino da piroca. Por isso e pela semelhança 
fonética recorri a Confúcio. Precisamos dele. Quanto mais se 
fala em violência doméstica, em feminicídio, em igualdade de 
gênero no trabalho, cotas partidárias para a mulher, mais os 
machos bolsonaristas acariciam seus prepúcios. Eles gostam 
de acariciar prepúcios. O que não se sabe (ainda) é se gostam 
de acariciar somente os seus... porque em lamber o saco de 
Bolsonaro eles são especialistas... Tive que interrompê-lo de 
novo. Jonas, eu achei que você tinha confundido, desculpe, 
mas o que você está falando é justamente o tema que eu queria 
abordar. Se você tiver mais alguma coisa a falar sobre isso, 
você se importa de eu usar no texto que pretendo escrever? 
De pronto ele respondeu: Delésio, somos amigos e estamos do 
mesmo lado, precisa perguntar isso? E continuou:  
Esse machismo estrutural, assim como o racismo estrutural, 
só vai ser desconstruído em algumas décadas. Para isso os 
homens que vivem a tirania do prepúcio têm que ser 
desmascarados, confrontados e ridicularizados 
incansavelmente, não só pelas mulheres mas, principalmente, 
por homens que abominam essa torpeza vil. A nós, os homens, 
que não concordamos com esses idiotas, em geral acometidos 
deliberada e patologicamente de uma montanha de músculos 
que, em breve, virarão pelancas tristonhas, nos cabe o 
principal papel de reação.  

 

Precisamos reagir, seja como pais, companheiros de nossas 
companheiras ou companheiros, como educadores ou como colegas de 
homens idiotas machistas, marombados, meliantes, tipo Daniel 
Silveira, e um exército de bolsonaristas espalhados por aí. Só um 
reparo, o machismo faz parte do DNA do bolsonarismo, mas tem 
muitos machos de esquerda que espancam mulheres. A curto prazo 
nosso alvo são os fascistas bolsonaristas, mas esta guerra é longa... Nós 
abandonamos as nossas mulheres nessa luta há muito tempo - mães, 
irmãs, filhas, companheiras, amigas -. Transformamo-nos, nós 
mesmos, em idiotas cúmplices, ainda que não concordemos com isso. 
Interrompi Jonas, mas o caso recente do deputado bandido não tem a 
ver com o machismo. Jonas continuou... Delésio, tudo o que vem 
acontecendo no governo bolsonaro tem a ver com as mulheres 
diretamente e sua impotência de reação ao machismo estrutural. Nem 
vou citar as mulheres machistas mais evidentes que infectam o 
governo, tipo Damares Alves, Carla Zambelli, Bia Kicis, Capitã 
Cloroquina etc... 
Essas “coisas” que se o bolsonaro espancar a primeira-dama vão 
arrumar um jeito de defendê-lo e dizer que a culpa é dela. O que estou 
falando é que a alusão ao prepúcio como forma de poder macho acima 
de tudo está na representação simbólica do discurso fascista vigente. 
Quando o Allan ‘bolsonaro” dos Santos, fujão foragido, chama o 
ministro Alexandre de Moraes de cabeça de piroca, eis aí a tirania do 
prepúcio. Se o alvo fosse a ministra Rosa Weber ou a Carmen Lúcia 
ele diria o quê pra elas: cabeça de boceta? Esses machistas indecentes 
no poder não têm limites. O bolsonaro é conhecido por desrespeitar 
mulheres repórteres. Fraquejou, diz ele, quando teve uma filha 
mulher. O deputado ignóbil destratou uma policial federal quando foi 
preso pela primeira vez. Se fosse um macho alfa igual a ele eu tenho 
dúvidas se ele faria. Porque os machistas são covardes. Suas histórias 
provam isso. Delésio, toda vez que eu vejo um machista bolsonarista 
típico eu fico imaginando coisas: aquele homem fortão, bonitão, 
brancão, alguns de brinco, a maioria tatuada, sentados numa moto de 
1.200 cilindradas, de 100 mil reais, acompanhando a motociata do 
chefe da quadrilha (ou da matilha), com uma calcinha apertada de 
lycra (pra aparecer os músculos no relevo das coxinhas), estão 
sentados em que tipo de instrumento? Num taco de beisebol, numa 
submetralhadora ou numa cenoura? Repare que não há mulheres. 
Serão machões-adoradores de prepúcios alheios? Têm todo o direito, 
desde que não posem de machões violentos...  
Tive que interromper Jonas mais uma vez. Achei que ele não ia 
concluir sua falação, embora eu a estivesse apreciando para me dar 
algumas dicas para o meu texto. Jonas, falei, desculpe, mas tenho uma 
audiência agora na Polícia Federal, não posso me atrasar. Gostei 
muito de te ouvir. Vamos marcar um outro papo? Vamos, me mostra 
o texto depois, mas agora ouça Confúcio... O homem superior atribui 
a culpa a si próprio; o homem comum, aos outros. / Saber o que é 
correto e não o fazer é falta de coragem. / Da força à injustiça há só 
um passo. / Quando os médicos diferem, o paciente morre. / Foge por 
um instante do homem irado, mas foge sempre do hipócrita. / Todos 
os homens se nutrem, mas poucos sabem distinguir os sabores. Tive 
que interrompê-lo de novo: Jonas, como você lembra de tantos 
pensamentos de Confúcio? Ele respondeu: Indignação e nojo de 
bolsonaro. Só Confúcio tem me salvado de seus asseclas aprendizes a 
nazistas...         ■ ■ ■ 
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