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1º - Desprezar informações sobre homossexualismo e homofobia:

O que isso pode significar:

a)

Comunidade ignorante?

b)

Comunidade inconsequente?

c)

Deixar de levar ao conhecimento aquilo que é evidente?

d)

Fingir que vive num mundo onde isso não existe?

e)

Medo de admitir o que é evidente?

f)

Retroagir uns 200 anos na história?
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g)

Admitir que votou corretamente e que a decisão dos políticos é perfeita?

h)

Fechar os olhos para isso pensando que, sob seu teto, isso não acontecerá?

i)
Ter medo de admitir seu preconceito, mas permitir que os políticos o façam por você, com
outras “palavras”?

j)

Ser conivente com certos absurdos?

k)

Ser um “bunda-mole” que não toma partido em nada?

l)

Permitir que um amigo ou parente seja agredido ou morto a qualquer momento?

m) Tornar-se vítima ou agente de um episódio homofóbico?

2º - Se o tema fosse: O SEU SALÁRIO, o percentual a ser acrescido nele no próximo dissídio.
Você continuaria com a mesma postura?

a)
Certamente você deixaria a ignorância de lado, bem como a inconsequência. Jamais
fingiria que isso não existe (claro, você vive desse “bem material”) e obviamente acharia que
NÃO
votou na pessoa certa (mais uma vez). Nunca
seria um “
bunda-mole
”, mas – por incrível que pareça – não poderia se tornar “
vítima
”, porque sempre foi. E, também não poderia se tornar “
agente
”, porque não é um político.

2/3

É NESSA GENTE QUE VOCÊ VOTA?

b)
Independente da postura que adote você “apanharia” moralmente do mesmo modo
como as vítimas de preconceito apanham fisicamente.

c)
Sabe por quê? Porque você é um “pobre”(*)... e como qualquer pobre você só pensa no
que vai comer amanhã, no despertador que vai te colocar na vida de “
pião
” logo cedo, no café aguado que vai engolir antes de sair de casa (se tiver).
E o pior
: Se por acaso cruzar com um
gay
(*) pelo caminho você vai repudiar esse encontro.

d)
Mas, mesmo assim vocês são almas gêmeas: vítimas do descaso político, batalhadores
do dia-a-dia, um mais sensível e outro mais bruto.

* Pobre aqui explicitado em sentido figurativo: cita-se o pobre de espírito, o infeliz ignorante,
aquele que com ou sem dinheiro é o mesmo imbecil de todos os dias.

* Gay aqui representando as vítimas do preconceito.

{jcomments on}
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