
VOU GRITAR ...

Vou gritar! Prepararei os meus pulmões e encherei o meu
diafragma e berrarei para este mundo de ausêntes.

Sei que você não aceitará esse uivos de angustias, essa
agônia atroz, mas eu soltarei com toda pouca força que possuo
o meu manifesto social de vangabundo.

Vou gritar e quando você me ouvir, me achará ainda mais
repugnante do que já sou, mas sou.

Me divido -igpalmente como você, em cabeça, tronco, e
membros, porém há uma imensa diferença entre o meu corpo e o
seu. A sua argamassa aparentemente é compcta e não sofre
tanta atrocidade fisica, enquanto a minha, é flácida e agoni-
zante.

Gritarei com todo o poder da minha alma ...
Cafajestes, canalhas, calhordas, cambalacheiros, corrup-

tos, cafetões, sangue-sugas, filhos de uma putinha rampeira
da boca do lixo; se vocês pensam que nada direi estão engana-
dos, pois continuarei a berrar mesmo embaixo de porradas. Já
apanhei mais do que devia na vida e da vida, então o corpo já
eatá mais do que esfolado, arranhado e-as chagas não se can-
sam de sangrar.

Puta, putinha, putona de sociedade ... (escarra no cháo em
direção ao público)

Tenho fome e como tenho ... não como um pedaço de carne há
muito tempo, frutas, legumes somente podres e recolhidos no
lixo, lixo oqual, que quandb nós os desgraçados recolhemos, o
próprio lixo já foi assaltado e oque nos resta é somente o
lixo do lixo. Até o tempo de glórias das lixeiras já não
existem mais.

Hoje andando pelas ruas, como ontém, ante-ontém e todos
os dias da minha vida eu senti nojo de ver semelhantes como
eu, sujos, mau trapilhos, catando lixo e exalando o odor
forte dealcool e com os corpos cambalheando com~ baratas
tontas. \

Comemos baratas e até ratazanas, mas oque preferimos
mesmo sãos os gatos gordos que perseguimos e quase sempre nos
atracamos com a presa e com muita ira os estrangulamos com
todas as forças que temos. Eles miam, contorcem os olhinhos
verdes e o senso .do sufocar é visivel em sua face felina, com
os braços esfolados nós os~~scalpamos, saboreamos o filé eda
pele fazemos um tamborim. Chega a ser até divertido ...

Voce ai toda bonitinha e com essa cara de ordinária, com
certeza deseja vomitar com a minha revelação, mas eu não
estou mentindo, comemos tudo que encontramos e isto quando
encontramos, há dias que são horriveis, até 0- próprio esto-
mago rejeita tal refeição.

O meu corpo é cheio de perebas, essa coceira infernal,
não passa nem tomando banho nos chafariz públicos. há
momentos que a comichão é tão forte que eu me coço-até esfo-
lar todo o meu corpo.

Nós apreciamos muito _as ofertas dos despachos, vocês
dizem que somos loucos e que roubamos oque não nos pertence,
porém temos fome e sede e quando isto apenta lá dentro, não
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há ser que resista tal refeição.
É complicado, muito dificil e quase impossivel ser este

ser ou esta coisa que somos.
Olhem aquelas classes privilegiadas, comprando caixas

coloridas de futilidades e cagando para os que nada possuem.
Filhos da puta ...

Eu nasci para ser um cidadão comum corno você, mas só que
não tive 'a mesma sorte que a sua que dirigi seu olhar e diz,
que sou assim porque quero, mas a realidade, não é assim tão
simples não. Tenho as minhas razões de ser oque sou e elas
provavelmente-não lhe interessa. Também não me interessa
saber d~ suas angustias e frustrações ...

Porquê não nos iteressamos uns pelos outros? Eu também
não gosto de você e muito menos corno você me olha~.

Vá embora ... vá ... saia do meu caminho, a calçada é
minha, é nossa dos fantasmas das ruas ... Eu não lhe pedi para
esbugalhar a sua piedade sobre as nossas desgraças ...

Se você pensa que vai para o céu só porquê me deu um
trocadinho esta muito enganada sociedade broaca ... Você irá
para o inferno igualzinho a mim, só que lá estaremos no mesmo
nivel ... Sai daqui ... Sai daqui ou eu vou gritar ... (paraliza
a face e contorce o corpo)


