
  As cordas de um violino, soam como ondas aquebrantando oceanos, pacífico banhado por
choques  pragmáticos.  Ondas,  porém  não  só  magnéticas,  são  orquestra,  com  pistões,
baterias e bombardões. E as cordas de violino vibram, como as algas balançam o interior
aquático, e o líquido se espalha entre as colinas e tecidos. 

     E Deus assiste, empolgado, endeusado pelos cantares afro, indú, asi, branco, negro,
preto, azul, azulino, como o violino. E Deus observa o menino, corajosamente dividindo à
braço as ondas, e colecionando abraços, de peixes e sapos, urtigas e ervas, dragões e
serpentes. E também lá existe os divinos cones, a córnea santa, e tantos finos cabelos de
seus cílios postiços, comprados na galáxia da esquina. E estes estão a mirar, admirar, e
contemplam a magia da vida. Graças damos todos ao hígido, mas pouco higiênico Adão da
Silva. Charmoso com suas folhas, e seus frutos, e suas maçãs de Newton, e seus sóis e
suas luas. Da Silva possibilitou Caíque, que nadasse em oceanos, por anos e milênios,
ultrapassando gênios, ultravalente, ultraherói.

Caíque, meu herói.
Deita-lo-emos!

Funções, querida! Nós erguemos o que Adão constrói.

     Sentei-me às 23:01, ao lado do sagitário, em Marte, matriz. E deito meus pés em Júpiter.
Que me perdoe mas estou em paz, e tanto faz se lhe reclamam e declaram como Jeová,
Buda, Alah, Poderoso Chefão ou Belzebu. Nada disso importa. É muito mais enriquecedor
avistar o menino, Caíque, oferecendo ao mar suas braçadas, e mergulhando no profundo
do fundo, e suas genitálias oriundas do 'cara do lado direito’. 

   Sorriu pra mim. E disse eu, hipócrita, salafrário, impotente, assassino, suicida, amador e,
acima de qualquer tucurunda, falso - tal filáucia, empáfia rotineira, ufania de mim a eu, que
entona jactância, e presa (longa prosa) por prosápia mía - ao idoso, sorridente e nu, que
encontrava no meu lado:

Não te enturvas minha tal hipocrisia?
E não te emurchece salafrário eu?

E será que contristar-se-ia impotência minha?
Talvez encorujas meus assassinatos cometidos?

Angustiar-se-ia, majestade, de suicídio meu? 
Amadorismo meu, nubla-lhe?

Interrogado  então,  o  penteado  e  cheirosinho  Sol  da  Justiça  me responde  aos  gritos  e
alarmes, e empolgação com euforia, e com sua voz de guerra, o seguinte:

Pois além de tais, 
Sou eu falso, outrossim?

Firme lhe retruco!

Redarguide vosmecê. Justo é capaz.



Apontando à Caíque, disse-me palavras que pouco fazem sentido à muitos, mas a poucos,
como falso que sou, deveras espaventa:

Acaso tanger, e valer, consoante à vós, espelho sois de mim. E, peremptoriamente, imagem
sou eu, de todos vós.

E lá vem a pior das frases possíveis…

E não é Caíque, és tu, sim.

Voz de guerra,
Infinita morte,

Anunciara à todas partículas:
Não é pela terra, nem pela sorte.

Nem Caíque. E sim, por nós.
À sós, com religiões ridículas.

E Deus termina, antes de implodir-se, e suicidar-se como o previa:

Eu nunca existi. Mas existo desde sempre.

E as cordas, dos violinos, cessam suas vibrações. E pausa tem na pauta. E acaba, para
sempre e nunca, a mais bela partitura. Cunhada pelo passado, esquecida pelo futuro, e
ressoada pelos meus braços, arranhando linhas e cordas, e preenchendo o vácuo. 

Não há tabernáculo, igreja.
Queime sua bíblia.

Escreverei eu o livro que deseja.

E ouvi amém.


