Receita
Receita de bolo, de sobremesa, de camarão, do líquido, do macarrão, de
federação.
Uma sociedade de ingredientes contábeis, o valor do chocolate com
avelã! Do machado, do cimento e da areia para britar uma mistura, recursos.
O trabalho quantificado, o amor mal amado. O disfarce disfarçado na
aplicação financeira de um mês, um ano ou uma maldade atemporal qualquer,
do desatento serviço. Dos medicamentos a serem ingeridos. Do amor a ser
consumido.
Da pressão mal resolvida, dos rins, do estômago mal cuidado, fórmula.
Figurada fábula. Um preparado destino de elementos diversos, quimera.
Analogado mitológico. Cognitivo transparente ardil diálogo. Composição de
preparo medicamentoso incongruente. Pardal.
Redução de pão que ganhou o mundo nas bolinhas do queijo. Receita
de algodão doce nas festes juninas. Saudade de menina! No bingo beneficente
da sociedade, a soma do bruto, pilão, lição de união, sorriso e divisão. Receita
funerária: do registro de óbito, do caixão, do pedaço de terra, da limpeza, das
flores e quem sabe, uma lápide.
Roubadas, ganhadas, assentadas, transparente, fonte certa. Deduzidas
as despesas ordinárias, fixadas na lei da selva - Broto de bambu, raiz profunda.
De umbu também!
Receitando o receitado valor canavial, na base do condado, a fruta da
estação, mamão. Indicação do adolescente paletó, no placar canaveral. No
receituário fadiga, furacão, ilusão.
Oriental supervisão, treita, peita e empreita: Reita Ásia venceu a melhor
do mundo. Veja imagens e editoriais. Protagonismo.
Parábolas do além! Vinteno antigo, encravação, não ti dou um vintém.
Casas de moedas Vinténs, colônia do século XIX, valor de face, réis. Oitava
parte, contração, vinteizinho. Revolta – bonde puxado a burro.
Campanha abolicionista. Estádio de sítio. Revogação urbana.
Tostões de ouro e prata, subdivisão do escudo português, centavos.
Tostão furado, sem soma, sem nada!
Cruzeiro - cruzeiro novo – cruzado – cruzeiro real – real.
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