Luz e Fogo
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***** Desafio Naturista 01: Texto sem a vogal "A". *****
Hoje é o nudismo que logo entrou no foco discursivo. Como pode o bom nu ter tudo de erro? Só
penso com isso em ter espremido no corpo pus ou fezes, ou que nojo e pudor, com certo desdém,
vivessem como gêmeos. Horror, pele sem peste e vestes, perseguir um nu onde nenhum crime
ocorre. Ocorre-me no cérebro eu, nu, conduzido por homens truculentos, como se um torpor fosse
cometido por mim. Luto por nudez, pois estou feliz com meu corpo sem um único têxtil, eu lendo
um livro ou correndo no corredor, contei uns inimigos no nudismo, sei que eles torcem com o
insucesso de sempre do nu, pois isole estes seres tristes, onde teu direito é um vigor, concentre-se e
energize mente e espírito no percurso reto ou tosco e lute, meu bom guerreiro, com luz e fogo, Luz
Del Fuego, conduz com imenso orgulho os filhos do Pinho de Celso Rossi, somos os donos nus
revertendo o ódio e induzindo bons sonhos e fluídos no meio do povo que pode, no nosso querer
gentil, desenvolver no nudismo seu divertimento ou ócio útil, e que se expresse nos termos do
compromisso e do bem viver, pois nu é o teu, o meu e o nosso desejo de ser.
DIA 21 DE FEVEREIRO: LUZ DEL FUEGO, PIONEIRA DO NUDISMO ORGANIZADO NO
BRASIL ESTARIA COMPLETANDO 88 ANOS. PARABÉNS DORA VIVACQUA, POR TODA
UMA VIDA DEDICADA Á CAUSA NATURISTA/NUDISTA.
Poema para Luz Del Fuego
Tua Ilha do Sol
Continua a brilhar
Tua pele total
Teima em se bronzear
Luz que apaga a vergonha
Do corpo
Fogo que queima
Roupas desconfortáveis
Teu semblante
Eva Dora
Vive Vivacqua
Na mente de todo nudista
No ato bom de qualquer naturista

Teu filme glorioso
Tornou-se realidade
E neste Brasil
Onde a nudez
O andar livremente
Entre todos
Em qualquer idade
Poderá ser uma identidade
Sem trauma
A tua saga
Naturalmente
Perpetuar-se-á.

Observação: Dia 21 de Fevereiro: Luz Del Fuego completaria 88 anos, é o nosso Dia Nacional do
Naturismo.
Manaus, Janeiro de 2005

