
(Sem Titulo tb)

uma prosa indecorosa indestrutível comestível gostosa

um texto com textura estilo estalo eis tudo: um estudo do tudo até o talo, até o fundo do 
fundo das coisa,

 

~~~~

 

Era  uma  vez  uma  velha  zerada,  era  uma  era  arada  pela  ira  de  Eros,  um encéfalo 
esfacelado ao cubo, um mundo esmagado por tudo de errado que já existiu. Era uma vez 
um Brasil, que pariu este povo torto chamado garrincha, que sabia sambar jogar bola 
trepar  e  beber,  mas  que  não  sabia  que  história  era  essa  de  trabalho,  uma  palavra 
inventada  pelos  gringos  brancos  que  não  caçavam  nem  plantavam  nem  pescavam, 
apenas vendiam e compravam e vendiam e compravam eles não faziam nada que não 
fosse  isso  erra  impressionante!  E  se  impressionavam mais  ainda  com a  nossa  vida 
garrincha, e tinham raiva da gente e a gente não tinha raiva deles porque nem sabia o 
que era raiva.  Até o dia em que garrincha descobriu o que era o ódio e os gringos 
descobriram o que era o Amor. Mas era tarde demais. Garrincha se matou e os caras 
tomaram posse das putas de Copacabana e do sambódromo.  Os filhos de Garrincha 
tiveram que se refugiar nas montanhas da metrópole carioca e os que não fizeram isso 
tiveram que oxigenar o cabelo e berrar god save the queen tôda hora que acordassem.

 

Esta é a história de uma terra chamada Nigéria, quero dizer plutão.

 

Era  outra  vez  outra  história  que  não  tinha  nada  a  ver  com  esta  mas  que  tinha 
sentimentos altamente imbricados com esta, quero dizer com a outra.

 

Era  outra  outra  vez  outra  outra  história,  completamente  igual  à 
todas                                   histórias que já ouvimos, Era uma coisa que nunca ninguém 
soube mas que se manifestava subterraneamente na cabeça das pessoas:

João capinava a soja num dia normal como todos os outros dias, como todos os outros 
anos e séculos e milênios etc. João era eterno. Então ele capinava, indiferente a toda esta 
indiferença que me deixa com azia todos os dias anos etc



Então João capinava. Capinava, capinava, e eu não agüentava: olhava aquele marasmo e 
rangia os meus dentes até ficar banguela, e continuava rangendo, gengiva com gengiva, 
depois nariz com queixo,  depois pescoço com testa,  até a hora que João largou seu 
arado e se aproximou de mim:

-Meu Deus, que vida mais inerte! Você só sabe ranger e ranger! Por que não fazes algo 
mais revolucionário, como capinar?

ora, respondi, porque o meu pai Jesus me fez assim, e não tem nada a ver você ficar 
querendo mudar o curso da história com o seu arado escroto, se achando muito acima 
dos outros só porque pensa que está, inovando alguma coisa neste mundo.

João fez cara de seboso Não quis responder voltou a seu arado e eu voltei  a minha 
rangeção de cabelo com sola
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