
Sexo oral no bandejão

Henrique Iwao em especial para o jornal do dce (artigo recusado, 27 de
março de 2004).

No último dia 28 de abril aconteceu, inesperadamente, no restaurante 
universitário da Universidade de Campinas, Unicamp, o que segue 
abaixo. Por razões que deverão ser óbvias a todos, os nomes 
verdadeiros dos envolvidos foram trocados por letras sortidas.

Ocorreu que nessa especial sexta-feira, por volta da uma hora, o 
estudante R descuidadamente deixou cair seu garfo embaixo da mesa 
a qual almoçava....e era fato sabido por entre a comunidade 
jornalística do campus que ele e sra. H estavam enamorados mas 
ainda não consumados no amor. Então, sem mais nem menos, 
agachado debaixo da mesa, não mais visível para os outros que 
almoçavam, escondidinho, envolto em sombras, camuflado R viu as 
belas pernas morenas da sra. em ângulo obtuso, compostas de modo 
a tornar visível a calcinha branca já ensopada; a vagina esperando 
ansiosamente a lambida, agora inevitável. R pensou: (O desígneo dos 
deuses é magnânimo e inadiável, “ó Fado, eterno retorno do acaso, 
destino, dado, roleta louca que me leva a loucura insana e ardente [só 
neste momento concebível como sentimento psicofísico intenso e 
passional {!!!!}...]”). 

Entrevistei diversos outros presentes que não os participantes da 
epopéia, todos sentados em mesas próximas ao ocorrido. Transcrevo 
alguns comentários. 

Segundo Y, que estava apreensiva, “mais uma performance de mau 
gosto do pessoal da cênicas”; segundo F “puta que pariu eu ia lá mas 
num consegui cara, véi num creio cara eu. Puta...”. Já K opinou que “o 
boquete coletivo se deu em virtude do paradigma atual de redução 
dos espaços de convivência, bebedeiras e festas, o que faz com que a 
libido se comporte de maneira impulsiva e bestilenta”.

Computadas as estatísticas, diria que a opinião dos entrevistados, 
colocada sob o ponto de vista qualitativo, de menos infinito a mais 
infinito, e consultando nosso colaborador especialista na área, se 
comporta de maneira um tanto errática e variada (modelagens 
tentadas com base na distribuição de cauchy).

Prossigo. Pois H estava usando uma saia não tão longa, semi-ifichiana,
verde, e que permitia o posicionamento adequado da cabeça de R ao 
mesmo tempo em que formava uma espécie de cabana - óca; lócus 
primordial quente e úmido. Foi nessa propícia atmosfera que
puderam os lábios em união consumar-se em movimentos diversos e 
enlambuzantes, depois de delicadamente tirada a calcinha, a qual, por 
um fenômeno muito bem estudado, tinha passado de translúcida a 
transparente.

A sra. G, estando ao lado, pôs se assustada e indignada, tomada de 
rubricidade puritana; não obstante, tão cedo passaram esses 
sentimentos para dar lugar a algo mais fino e granulado que ela, logo 
ela, vejam só, não pode conter o sorriso mais verdadeiro e malicioso 
da sua vida. Óbvio o conseqüente para os leitores, G, no entanto, ficou
imensamente surpresa, sentindo assim arder, seu corpo queimar, 
precisando consumir-se em ato obsceno. E tanto o sentiu que se 
espantou, ninguém aparentando perceber o ocorrente, apesar da alva 
face da sra. H quase convulsionando de prazer e R ausente de seu 
assento. Olhou voluptuosa para seu melhor amigo, sua mão já boba 
esbarrou na sua calça, e sorriu, incontrolavelmente deixando de seus 
belos e carnudos lábios uma pesada gota pela boca escorrer 
involuntariamente. {Nesta etapa essencial quase todo esse ímpeto é 
desperdiçado pela falta de comunicação com o amigo desavisado, 
vulgo B [há um provérbio irlandês (“there is no need to fear the Wind 
if your haystacks are tied down”) bonito e logo o corpo de B 
compreendeu e não sentiu medo (sua mente estava confusa, mas sua 
memória corporal não [suas fortes mãos puxaram G, seguraram e 
acariciaram seus cabelos negros, passaram a empurrarpuxar sua 
cabeça...], o que nos leva a crer que a hipótese de K está correta) nem 
vergonha], o que G impediu, contagiando-o, transmitindo pura energia
primitiva e ancestral}.

I e T são conhecidos defensores do sexo público, nunca o tendo 
praticado. A situação já estando suficientemente clara, finalmente 



puderam sair do papel, discurso, bla bla blá, desejo irrealizado, 
hipotético, etc, clichê, etc de novo. 

Agora era só esperar. Dentro de instantes toda a mesa, sem exceção, 
nem ao menos uma sequer pessoa incólume, começou a receber ou a 
dar o sexo oral em plena luz do dia e da convivência alimentar 
cotidiana (em realidade, o último casal heterossexual a engajar em 
ação física, o fez de maneira a garota ficar de ponta cabeça, o que 
permitiu a maior completude, ying-yang, 69 [chamem do que 
quiserem]; cardápio do dia: frango assado).

L, por exemplo, rara ruiva natural, tem um acesso de volúpia, agacha, 
posiciona-se em frente, abre o zíper de M e tira seu pênis para fora, 
ainda não duro, mas começando a latejar e crescer dentro da sua 
boca....

Descrevo este exemplo melhor porque trata-se de uma singularidade. 
Acontece que L não conhecia M, nunca o tinha visto direito, e não 
sabia que este era homossexual.

M, que era homossexual, vendo que não havia nenhum outro másculo
pretendente a um boquete seu, teve que ficar parado e, não sem 
relutância, permitiu que uma garota colocasse seu pau grosso e longo 
na boca (“a trout in the pot is better than a salmon in the sea”). 
Constrangeu-se com o endurecimento do pênis, achou estranha e 
ligeiramente mais quente a mucosa que o envolvia; ao menos, obteve 
uma experiência única, o que não significa, de modo algum, que tenha
desde então tornado-se bissexual (a genitália masculina está sujeita a 
endurecimento através de estímulos quase meramente físicos como a 
fricção e o toque na próstata [razão pela qual os machões temem o 
exame, porque ficam excitados durante sua {a ordem dos indicadores 
de digressão estando aqui trocada} execução] ).

Um enfermeiro que passava não se conteve e confidenciou a mim: 
“essa atitude não é muito higiênica. O feijão do bandejão sujando as 
genitálias... a possível transmissão de DSTs por vias orais, 
especialmente no caso de corte na mucosa bucal...”

Conclusão: visto que tomados por um momento ritual todos da 
referida mesa do bandejão começaram ou a fazer ou a  receber sexo 
oral:

1. ...diz se que tamanho devir coletivo não ocorria nas terras 
brasileiras desde o baile funk de 13 de janeiro de 1999 na 
cidade do Rio de Janeiro, Complexo da Maré, onde a música 
parou e inesperadamente 15 pessoas começaram a dançar o 
Bharata-Natyam, sem que houvesse premeditação de qualquer
tipo, como comprovado na entrevista conduzida por G. 
Fernandez, na supracitada data.

2. Segundo o livro de Hakim Bey, TAZ, Zona Autônoma 
Temporária autônoma “A autonegação como práxis radical, 
leveller, tem um quê de tristeza milenar, e esta facção da 
esquerda compartilha o mesmo manancial histórico do 
fundamentalismo neo-puritano e da reação moralista de nossa 
década”.

3. 1 + 2 = 3. Tomando como verdade a citação e, superados os 
riscos de apreensão por parte da comunidade local não 
participante da orgia (de aproximadamente 15minutos [desde 
o oitavo a mesma comunidade olhava embasbacada para a 
cena, num misto de repúdio e vontade de participação] ) e 
visto que, até agora, não me reportaram nenhuma ocorrência 
de caso de contágio de doença sexualmente transmissível, 
este evento libertário pode ser considerado como uma das 
maiores vitórias na do movimento estudantil ocidental de 
todos os tempos.
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