FALECIMENTO
FRIO
INIÁ
Der Tod
Ontem esmaguei um gongo que passava perto de mim. No frescor da cerâmica.
A Tevê ocupava meus ouvidos e uma linha forte que minha mãe na prática artesanal
deslizava, eu uso e gosto muito! Consigo enfiar no buraco da agulha grossa, grande
sentimento de satisfação. Tudo isso foi ontem. Expressão da vez, falecer.
Corre, abre o cofre de Wagner...
Procurada, disfarçada, fora do radar gosta de bicho? Tomei conta de gatos!
Alegria e perseguição, a pele ressecada não tinha paciência para o creme. Essa
foi minha mãe em seus últimos dias. Contagem regressiva, inspiração nas doutrinas...
Raio, tropeção, caixa forte, lança, espada, toco de árvore, água, pedra, faca,
carro bomba, cremação, avião, eletricidade, náufrago, alimento de leão, jacaré,
anaconda, movediça areia, medicamento, canibal infernal, formigas, doença, assalto,
queda de meteoro, mina, velhice, suicídio, veneno, urso, guerra, ritualismo.
Que tipo te serviu?
Farta do perecer alienígena, centelha do explica, hospital - No início dos tempos
nem palavras existiram, por favor me poupe das bobagens contemporâneas.
Izebel, a fotografia dos olhos fechados, muda. Falecimento: Vale do Jezreel,
Deus semeará. Cortadores de cabeças... Sítio arqueológico vale visitar.
Substantivo masculino, disponível: assuste um pouco, especulação, a incerteza
reserva episódios de astutos etéreos. Olha a revista pedida, vasa! Sem sombra na casa
subterrânea do esquecimento. Esforço débil e valioso apresenta grato dia 02 do
décimo primeiro mês. Casa de alvenaria.
Doze de Janeiro todo meu amor se transformou e voltou para a comitiva do
castigo? O vestido era azul piscina. Caminhava sobre as águas, quanta coragem! Tom
sobre tons, brancas anáguas rendadas. Vai ao encontro o paletó preto, cavalheiro.
Morte, o que eu fiz? Verdes ramos aquáticos.
- Credenciais de geringonças, encaixotamento, crucificação, procedimento por
favor! Farsa dos caixões usados, Ceita da abóbora, Debiloide.
Fome no útero, efeitos da vida perdida. Angústia capitalista, histórica falência
de órgãos expropriados, interrompida produtividade, Mississippi Katrina.

Degelo, lago, rio, cachoeira, Golfo do México, miscigenação, sincretismo, cidade
à baixo do nível do mar e menor altitude, Nova New Orleans. Perseguição,
tempestade, furacão e refúgio. Multicultural quente, úmida.
Tangente psíquica, laboratório de estudos para os vivos, desprezo dos
falecidos? Científica.
Como lida?
Um mistério intenso ou uma visão fortuita para a arqueologia, a Biologia, a
filosofia, a psicologia, a sociologia, a antropologia e para os animais que não
abandonam o protesto, o desenvolvimento fático e a ambiguidade de ser vivo.
O que Ela nos revela?
Culpa e remorso. A formação da humanidade contribui como vemos o fato
eminente, a falência dos órgãos da criatura afetiva ou o desaparecimento no vasto
mundo.
Qual o significado da nossa finitude?
- A construção do pensamento e da linguagem – VIGOTSKI LS.
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