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O trânsito aqui é de lascar!
Já ouviram falar em casa de Mãe Joana ? Cu de boi ? Pensão da Tia Cotinha ?
Pois o trânsito do Recife é tudo isso e mais alguma coisa. É a zona total ! Dirigir no
Recife é pra se arrombar. Dá vontade de fazer o Kurakiri (parecido com o Harakiri, só
que em vez de pegar a faca e cortar a barriga, a gente usa os dedos e rasga o oritimbó,
cometendo um suicídio anal).
Aqui ninguém respeita nada. Cada um faz o que quer, e fica tudo por isso mesmo.
Não tem cu que agüente! Em todo canto tem engarrafamento, avanço de sinal, e carros
em cima da calçada. Quem quiser que ande na rua, arriscado a levar uma chapuletada
dos carros que passam. Contra-mão ? Aqui isso não existe. O roteiro oficial do caminhão
do lixo inclui um grande trecho na contra-mão da pista local da Av. Agamenom
Magalhães, que é uma das maiores zorras da cidade. Você que se lasque se o caminhão
do lixo vier em “sentido contrário”. Ele passa é por cima, e já aproveita pra levar o que
sobrou do seu carro. Guarda de trânsito aqui tá mais difícil do que ararinha azul. Acho
que se a gente quiser encontrar algum, tem que ir ao Ibama.
Estacionamento proibido também é uma gréia. Eu só queria ganhar um centavo
por cada carro parado em local proibido. Em um mês eu comprava a Globo! O que eu sei
é que a prefeitura privatizou a zona azul (tem nome melhor do que zona pra definir
aquilo lá?) pra ficar melhor, e coisa e tal. Azul, roxa ou amarela, a zona é a mesma de
sempre. Dominada pelos guardadores, você só pode estacionar se eles deixarem. E
babau Tia Chica! Querem reclamar a alguém ? Quando souberem a quem, me avisem...
Um dia desses um escrotinho avançou um sinal de pedestres, e quase pega uma
velhinha que passava. A pobre saiu pinotando até a calçada, parecendo que fazia parte
da equipe de ginástica olímpica do Brasil. A chapa voou longe, mas ela ainda pôde
xingar o patife: “Fibapupa!”, gritou a pobre, enquanto o sacana ia embora na maior. E
o adesivo que tinha no carro do sonso? “Jesus Cristo é a única esperança”. É mesmo.
Tô vendo...
Aqui no Recife é assim: no Carnaval é a maior harmonia, mas no trânsito é uma
peitica arretada. Os ônibus reclamam dos táxis, que reclamam das kombis, que
reclamam dos motoqueiros, que reclamam de todo mundo, e por aí vai. Vai te lascar!
Abu Zadim é puto com o trânsito e ainda vai reclamar mais.

A gréia do mês
A gréia do mês é a nova mensagem de telefone ocupado da Telpe. Se vocês não
ouviram, nem queiram ouvir. Essas mensagens da Telpe são a coisa mais patética do
mundo! Antes, um sujeito de voz cavernosa dizia assim: “Telefone ocupado. Favor
ligar mais tarde”. Agora mudaram a mensagem, e botaram uma dona com um sotaque
paulista, daqueles bem caipiras, dizendo “A Telpe informa: telefone ocupado. Favor
ligar mais tarde”. Não tem pernambucano nessa terra não? Ou ninguém sabe gravar
mensagem? E tem que ser com sotaque de fora? Quero mesmo ver quando vai ter
locutor de TV falando com sotaque nordestino. Só se for pra grear da cara da gente...
Eu era mais aquele sinal antigo que fazia tu-tu-tu-tu-tu... Aquilo não era um padrão
internacional? Pensando bem, pra que facilitar, se a gente pode complicar? E pra que
melhorar o serviço público? Pra depois não deixarem privatizar? Tá fácil...

Sem-rede ameaçam
A GRÉIA
O recém-criado Movimento dos
Sem-Rede tem usado o nosso e-mail para
fazer terríveis ameaças. A mais recente
dizia que se o jornal impresso não fosse
igualzinho ao da Internet, eles nos
obrigariam a escutar 48 horas ininterruptas
de “Segura o Tchan”. Pedimos clemência.
A GRÉIA impressa é igualzinha à da
Rede. Se houve alguma diferença,
prometemos que isso jamais voltará a
acontecer. Para o bem dos sem-rede e da
nossa saúde mental.

A bandeira do MSR

Recife comemora os
95 anos do Náutico
Os alvirrubros (e principalmente os
adversários...) estão em festa. O Náutico
fará 95 anos no próximo dia 7 de abril.
São décadas de glórias, e A GRÉIA não
poderia deixar a data passar em branco.
Nós parabenizamos toda a grande família
alvirrubra, e ainda mandamos de presente
para o clube uma nova logomarca.
Avante, Náutico! Em 96, vamos pôr mais
uma estrela nessa bandeira!

VENI, VIDI, VICE
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O Carnaval acabou!
Apesar das advertências que fizemos, o povo não tomou cuidado com a tal da
dança da garrafa. No HRP - Hospital da Restauração de Pregas - foram atendidas 537
pessoas, com garrafas dos mais diversos tipos enfiadas no oiti. Felizmente, nenhum
caso grave (se é que já não é grave aparecer na frente de todo mundo nessa situação
deselegante). Teve muito machão na fila do HRP, e cada um que inventasse a história
mais absurda pra fugir da gozação. Teve um que disse “Eu tava esperando só o troco,
e como estava muito cansado e não tinha onde sentar, aproveitei e sentei na garrafa do
refrigerante”. Tão cansadinho, o pobrezinho!.. O outro, pelo menos foi sincero: “Eu
tava com uma garrafa de Pau do Índio na mão, e tocou a música. Tinha garrafa mais
apropriada? Não resisti e comecei a dançar. Mas como eu já tava meio tonto,
escorreguei e literalmente tomei no boga.”. Curiosa também foi a explicação de outro
sujeito: “Eu tava bêbado e com sede, então comprei uma garrafa de água mineral. Só
que, na pressa de beber, errei o buraco”. A criatividade dos foliões é impressionante...
E as músicas? Saiu um CD muito bom pra o Carnaval 97: RECIFE
ATRASADOÉ. Só tem músicas tampas de crush. E saiu no dia 6 de fevereiro, porque
o pernambucano não é besta de estragar a surpresa. Pra que lançar o disco antes? Pra
todo mundo ouvir, aprender, comprar e ficar cantando no Carnaval? Nem pensar... A
GRÉIA achava melhor que o disco tivesse sido lançado antes, mas tudo bem; vai tocar
muito no Carnaval. De 97.

Nova programação
infantil na TV
A partir de março, quando
finalmente o ano começa no Brasil, a TV
traz uma série de surpresas para a
pentelhada. A GRÉIA, num furo maior
que a minha cara, comenta alguns dos
lançamentos...

He-Man Juba
Desenho erótico-juvenil que
conta as aventuras de um super-herói
muito macho, apesar da linda cabeleira
loura esvoaçante, e dos gritinhos de “Eu
dou a rosca...”

She-Ranha
As aventuras da delicadíssima
esposa do He-Man Juba são contadas
com detalhes neste novo desenho.

Fodidos no Espaço
Homem mais rico e
fedorento do mundo
O multimilionário e sujismundo
Severino Biu Gueites, o Cascão, esteve no
Brasil recentemente. O objetivo da visita
foi doar US$ 100 mil em royalties do seu
mais novo livro, A Enxada do Futuro, para
o programa Comunidade Solitária, criado
pelo governo para cuidar dos brasileiros
que têm vermes. Segundo ele, o povo
brasileiro vai deixar de levar fumo em
breve, passando a pegar na inchada. (Na
dele, é claro).
A visita quase foi estragada por
causa do bodum miserável que seu Biu
exalava. Um misto de catinga de chulé
com merda de gato se espalhava
rapidamente por onde ele passava, e não
havia quem agüentasse. Todos os azarados
que seu Biu cumprimentou, deram um
sorriso amarelo-esverdeado e prenderam a
respiração para não desmaiar. A
sovaqueira tava danada, mesmo. Parecia
até que ele usava o perfume Canal da
Agamenom, da Urticário. Mas por
dinheiro esses caras fazem tudo, e o
fedegoso foi abraçado, cheirado e beijado
festivamente. Tem gente que até hoje
ainda lava a mão com álcool, e tem casal
que ainda briga: “Por que não foi você
mesmo receber o catingoso? Agora não
reclama!”

Beirada do leitor
Poesia que um leitor de A GRÉIA,
um romântico à moda antiga, fez para a
sua amada:
Ó formosa dama,
Tu que tanto me atrais
Deixa-me colocar o que por onde mijo
No buraco por onde mijais
Parabéns! Sua poesia é de uma
sutileza invejável! Continue assim e você
vai ganhar todas as gatas da cidade.
Aguardamos autorização para divulgar
seu nome. Você merecia estar na ABL.

Camelôs do Recife
cagam dinheiro
Apareceu um outdoor com umas
frases bonitinhas de apoio a um dos
candidatos a prefeito do Recife. Assinado
pelos amigos camelôs. Não sabia que
camelô tinha dinheiro pra gastar com
outdoor... Não é uma gracinha ?

Bando de azarados se vêem
perdidos no espaço com um robô
neurótico e uma bichona maquiavélica,
medrosa e histérica. Participação
especial de Billy Múmia no papel de
Will Robinson, um adolescente que vivia
no cinco a um só imaginando como
seriam as menininhas da Terra. Bronha e
ação.

A Noviça Voadora
Histórias de uma noviça muito da
espertinha, que vivia voando durante o
expediente no convento. Seriado
politicamente incorreto, pelo mau
exemplo
que
dá
aos
futuros
trabalhadores deste país.

Jeannie é uma gata
(e o major, uma anta!)
Uma gênia muito da gostosinha,
vivia chamando o seu amo pra entrar na
garrafa, e ele não tava nem aí pra ela.
Nem ela esfregando a garrafa na cara
dele, dava resultado. O sujeito era
mesmo um grande tabaréu. Injustiça! Eu
não acho uma garrafa daquelas...

Glossário
Manjuba - Órgão sexual masculino.
Xiranha - Órgão sexual feminino.
Rosca - Oritimbó, franzido, bufante.
Chapuletada - Lapada; pancada, porrada.
Tampa de Crush - Arretado, muito bom.

A GRÉIA é uma publicação
greante, peiticante e cavilosa, de
responsabilidade de um tal de
Felipe Holder. E priu!

