Roteiro Abert0-- >
LAURA_ AkiÓ-> Foodi

Trucke, pipoca
-

Oi, gosto do meu carrinho? É meu Foodi Trucke, reflexo da crise...
Nessa crise agente tem que dar o nosso jeito....
Realmente a situação não está fácil, todo mundo só fala sobre a mesma
coisa... É crise pra La crise pra cá...

Crise ecológica, Crise política Crise econômica
Crise energética Crise dàgua
Crise Crise Crise Crise Crise Crise Crise Crise Crise Crise

Crise

DA VIDA,

A escassez dos recursos naturais, nada mais é, que a escassez
da nossa
Por isso essa falta de

subjetividade

AR .....

Falta AR.. .TE Falta MAGIA
Falta MISTÉRIO
Falta MITO

Falta RITO
Falta FANTASIA

.... Eu realmente acredito que a maneira que eu me visto me ajuda a
exercer o outro de mim mesma.________EU MESMA

?

Falta LOUCURA

+

não essa loucura que
anda por ai__......__....

Falta LOU_CURA

, não essa doença, dessa gente

ENGRAVATADA de ternos, internos, INTERNADOS no
EU....
Sapatos pretos lustrosos que desconhecem os caminhos
da rua.

As pessoas da sala de jantar

=

Os recatados do lar!! Fazendo muito barulho

com suas panelas!!

Bom vocês me desculpem mas para mim panela ainda é meio de
fabricação de alimento...

Por isso borá comer!!!!

**** Mas antes, antes um pouco de mágica *****
Esta vendo esse saco de pipoca AkiÓ->?????

Agora vai estar todo mundo dentro do mesmo saco...
Eu você, ele, ela, os recatados do lar....
Todo mundo grão de milho

duro do mesmo saco...

E do saco, vai todo mundo-> para mesma panela

Pronto, agora só é preciso fogo

!!!
de Prometeu

Roubado e nos concedido pelas mãos

Fogo

de Surya de

->->->->->->->->->Flecha

Indra, de Xangoooo

de fogo de Apolo->->->->->->->->

Fogo que de suas cinzas renasce a fênix
Fogo para transformar grão de milho duro...
Tirar a carcaça de toda essa gente, dissolver os ternos as
gravatas, e toda e qualquer carcaça...
Por que vocês pensam que só eles, os engravatados têm carcaça??
Não, não, todo mundo tem uma, mesmo que seja fininha... Por isso fogo!!

Fogo em todo mundo!!!

Esquerda
todo mundo filhos

/

Direita

míopes da democracia,

que não enxergam que, direita e esquerda fazem parte do mesmo corpo,
e agora da mesma panela!!

Essa rivalidade apaixonada de revolucionário e
reacionário, é o gás para o meu fogo!!
E eles os recatados, que Temer, ou melhor, temem a potencia da vida do
corpo da relação, vão ter que se relacionar....
Nem que seja se debatendo na panela!!!

Sacode a panela, balança dança mudança minha gente!!
Contato e improvisação dentro da panela.

Tudo grão de milho duro se transformando em flor!!
Ponto de mutação—PIPOCA

*

Flor branca de Oxalá!! E BABA!!

Bom, desculpe, vocês podem chamar do que quiserem...
Buda, Jah, Alah...
Para mim pouco importa! Chamamos até os membros de governo de
entidade.... Juiz,
Prefeito,

Presidente,
até policia é entidade
Façam-me o favor,
Sejamos nós mesmos nossas próprias entidades!!
PIPOCA EM FLOR ->>>>>>> Para isso:
Sacode a panela,

balança dança mudança minha gente!!

AkiÓ-> o único Estado
é o estado da

transformação

E o partido??? Bom meu coração é um coração partido, e as ilusões....
Aaaa as ilusões ainda são latentes...Todas terminadas em ISMOS

ComuniSMO, RaciSMO, CapitaliSMO, FeminiSMO,
PopuliSMO, NacionaliSMO.
ISMOS
Eufemismo de divisões, apesar de alimentarem esperanças de soma...

Mas aqui meus caros, nessa minha panela, não tem essa AkiÓ-> esta
todo mundo junto, tudo grão de milho -> Igual mas diferente, como
tudo!!

(Começa a transformação na panela grão de milho começa a se transformar em pipoca)

Bandeira branca amor!!

AkiÓ-> nessa panela a bandeira é branca, e aos poucos, todo mundo
até os, conservadores, que se conservam na divisão
Aos poucos passam a pipocar os pensamentos
se transformando e compreendendo a equação

da vida de
soma e multiplicação!!

Flor branca amor!!
Mas vocês vão ver, apesar do fogo, da pressão, do barulho-> nem todo
mundo aqui largo de sua carcaça...
Tem muito milho queimado aqui, que não se transformou em

Pipoca em flor!!
Tem gente de carcaça tão dura, tão dura, que não adianta,

não ha espaço para mudança
Por isso Cazuza me desculpe,

+

nesse caso,

Sobras e restos não me interessam...
Esses grãozinhos de milho duro queimados vão tudo pro lixo... e o resto?
O resto agente come, e assim vai incorporando, a única constate da vida –

TRANSFORMAção

