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Eu,    eu
sou uma gaivota.
Mas quem diz isso
não sou eu
eu enquanto eu
não existo
porque eu é quem diz, eu é quem me chama
… aliás, eu é aquilo que não me chamam.
Então, quando eu digo, “eu sou uma gaivota”
não sou eu que digo
porque eu não sou 
Eu.
Enfim,
então, a gente podia terminar por aqui, né?
Porque se eu não sou eu
porque eu não se chama eu
porque “uma gaivota” é o que dizem que eu sou, sendo que
eu, dizem, não sou
porque eu não penso, dizem
e se eu não penso
eu não posso dizer
que eu sou uma gaivota
porque se eu não penso, eu não falo, então não teria como dizer que eu sou uma gaivota.
eu teria como… não dizer.
porque esse eu não é eu
porque esse eu é alguém que diz
e que pensa e que fala
e portanto alguém que não diz eu 
que não diz que pensa
e que portanto não diz 
eu
não posso ser eu.
Mas, eu sou uma gaivota, dizem
e dizem que eu não penso e que eu não falo, dizem.
Então, tudo que eu disser aqui não sou eu que to dizendo, ok?



Mas em sendo uma gaivota, como dizem, 
que não pensa e não fala, como dizem 
gaivota… gaivota…
Eu sou, posso ser, dizem, 
bonita
posso não ser bonita
posso ser útil
ou posso ser inútil.
Então tem assim algumas coisas, dizem, que eu posso ser mesmo sem ser   eu.
Se eu for bonita, se eu for encaixada aí,
eu posso ser admirada
visualizada, observada,
posso ser paisagem.
Se eu for útil
Posso ser usada,
testada, provada,
experimentada, monitorada, torturada…
Mas, se eu não for nem bonita e nem útil
eu provavelmente devo ser inútil
e se eu for inútil
significa que é indiferente que eu exista ou não.

E aí é que as coisas se complicam um pouco

porque, dizem também, que mesmo que eu seja considerada obviamente inútil
que eu não produza carros
que eu não produza pensamento
que eu não produza…
ou que eu só produza o que se explica, dizem, como som
cantos
música
experimental
hermética
que ninguém entende muito bem pra que daquilo.

Ainda assim, 
mesmo que não sirva pra nada essa coisa
que exista ou não exista gaivota
dizem, existiria uma cadeia alimentar
que faz com que
eu tenha uma função
que seria basicamente a função de comer e ser comida,
comer e ser comida………………..

E que se for quebrada essa cadeia alimentar…

quer dizer, imagina, uma experiência
tira a gaivota
tira a gaivota
que ela não serve pra nada
(ela suja, ela grita)
ficou feia, virou praga



então, tira a gaivota.

O problema é que aí fica um buraco
quer dizer, se eu deixo de existir, mesmo sem ser EU
deixo de comer os peixes que eu comia
e a águia, que me comia deixa de me comer
então, a águia fica passando fome
e o peixe, uuu, deixa de ser comido
se multiplica, se reproduz, começa a comer muito
come todos os moluscos, os moluscos, os moluscos, os moluscos
que ainda restam 
nos recifes agonizantes
dos mares escaldados
come tudo que vê pela frente
acaba com a comida dos outros peixes que dividiam
com ele a mesma comida
mas ele é maior, cresce muito, se reproduz, a gaivota não come ele
ele…. ppppppppppp
vira praga.

Então a gaivota não existir é um problema, vira um problema a gaivota não existir.

Porque
o homem, dizem, né…
O Homem
diz:
existe uma cadeia alimentar
onde todos os vivos ou quase vivos, os mortos ou quase mortos
estão presos nessa cadeia
menos EU, diz
porque EU estou no topo
da cadeia
quer dizer Ele, O Homem, o EU
diz:
você come esse, esse come aquele e EU, que sou EU, 
posso comer todo o mundo.
Então, O Homem, esse EU que tá no topo e que comanda lá de cima quem pode comer o que
diz mais, diz: 
Eu sou imagem e semelhança de Deus (o barbudo, pai de todos os Eus)
e por isso, diz, quem quiser me comer, ou roubar a minha comida, infelizmente ou felizmente,
vai ter que ser perseguido, exilado, exterminado, etc. 

Enfim, essa explicação é bem confusa, porque ele diz Eu, (AKA “macho adulto branco no poder”), 
EU sou imagem e semelhança de Deus, o barbudo, paizão de todos os EUs.
Mas… não seria, o próprio Deus barbudo a imagem e semelhança dEUle, 
macho adulto branco no poder…?
Enfim… mas isso seria como perguntar, quem nasceu primeiro o ovo ou a gaivota?


