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PRÓLOGO
AQUARELA DO BRASIL 2.0

Exilado, voava do futuro assobiando um réquiem.
Planava pelos desertos do esquecimento
sentindo uma saudade intensa,
que, de tão grande, curvava o espaço e o tempo.
Uma saudade não sei de quê, não sei de quem.
Deve ser efeito do exílio prolongado.
E na jornada de retorno,
deparo a Aniquilação,
como a encarnação da sedução,
esbanjando simpatia, docilidade e alegria,
pronta para sentenciar o fim dos loucos,
da vertigem, do voo e da ousadia.
A celebrar em êxtase a vitória dos simplórios,
a vitória da classe média endividada,
perambulando feito zumbi no shopping center, noite e dia.
Perseguindo, no vazio da virgindade existencial,
uma diversão que jamais sacia.
Acolhendo, em Seu seio,
play boy s agrobregas a desfilar pelos rodeios,
arraiais e micaretas, caçando a língua das periguetes de
[abadá,
que coisa louca!
Transformando um contato exclusivo numa olimpíada de
[beijos,
colecionando triunfantes, bactérias, herpes e desejos,
como troféus de céu da boca.
A abençoar intelectuais, empanturrados de propinas
com suas ideologias fossilizadas, um monte de vaselina...
impondo goela abaixo um nacionalismo barato para
[universitários otários
regurgitarem pastiches viciados, repletos de vaidade
[imerecida,
ao som das mais horrorosas canções que ouvi na vida,
ao balanço dos mais grotescos rebolados.
Com a santa ignorância dos que defendem, cegos, suas teses
Acobertando num silêncio um tanto cínico, aloprados e
[bandidos
de um governo cheio de reveses,
catequizando suas verdades imutáveis e eternas,
a patrulhar, ameaçar, comprar, reprimir (quando não,
[simonalizar)
todos aqueles que não se alinharam
nessa patuscada triste que eles mesmos inventaram:
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