MENSAGEM VISAGEM
A um cádaver putrefado

Passeio com os loucos nus, loucas nuas
Chega um tempo que as pedras caem intensamente
Que nosso caminho tergiversa para encruzilhadas
Acontecem dias em que o profeta gentiliza perde a paciência
E manda o mundo ir àquelas favas
Aparecem coisas que nos fazem querer desaparecer
Fatos e feitos de nos entristecer, mas não paramos
Mesmo sabendo da podridão deste mundo
Mesmo despidos de quaisquer preconceitos
E mesmo assim, avistamos algo tangível
É como se os vulcões estivessem longe
Mas suas nuvens negras nos atingissem mesmo assim
Nossos dias escurecem, flores murcham
Neste nosso jardim de tão raros jardineiros
E cada vez a erupção que chega deixa estragos que ficam
Feito queimadura de lava de vulcão atingindo os nus e as nuas
Os loucos que ainda acreditam que:
A nudez pode ser algo natural, nada especial, sem bacanal
Sem foto sensual, sem abuso filial, sem tino comercial,
Irmandade fraternal. Gentilezas intermináveis.
Porém, sabemos que isso é algo inalcansável.
A guerra não para. Os políticos continuam a sua feroz tirania e
zombaria.
Neste planetário de pouca luminosidade existem naturistas.
Eles só podem ser encontrados com potentes telescópios
Tais os do filme de ficção. Eles serão ficção também?
E a verdade nua ficou mesmo para trás. Perdida na Ilha do Sol.

No natal os monstros aparecem. Alguns são capturados
temporariamente.
A família abissal não para de engendrar seres e seres e seres: é uma
metástase
Nosso caminho primevo é seguir os loucos e utópicos, ao lugar
nenhum.
Profeta Gentileza e Arthur Bispo do Rosário, numa nudez que ninguém
quer
A nudez do nada acontece para o lado de fora, mas para o interiordentro-d’alma
Ninguém pensa em metafísica da nudez. Os anjos devem ter mesmo sexo,
e explícito
Freud iria se dar bem no naturismo.
Reich soltaria rojões.
Jung pegaria o próximo trem.
Os loucos sobrevivem do caos. O caos é a grandiosidade dos loucos.
Nossa normalidade é o nosso caos. Nada funciona na cabeça
naturista.
Ou tudo funciona de uma única vez, o que dá no mesmo.
O nome desta operação é a lobotomia nudista
Que tira toda a pele e deixa somente as roupas.
Uma serventia de servos e escravos.
Patologicamente clinicamente profilaxia calmante tarja preta
Tarja preta na caixa dos remédios
Tarja preta nos genitais
O que causa mais dor?
Perguntas que não terão respostas certas
Perguntas que podemos fazer a todos e a nós mesmos: nos conhecemos?
Os outros nos conhecem?
Espelhos naturistas refletem a alma de alguém?
E se os ateus estiverem nos enganando com suas orações?
E se o nu for melhor que o têxtil, pagará para ter sua roupa?

Não sei se comemoramos este final de ano. Tentemos, então.
Vamos sim, mesmo que apenas nesta mensagem.
Não repasse esta mensagem para 15 pessoas, de forma alguma.
Isso não é uma mensagem positiva. Reflexão não maniqueísta.
Seria muito fácil ter a verdade para nossas dúvidas e inquietações.
Estas frases são filosofis tardias. Gregas, gregárias, agregadas,
Desregradas, porém honestas no propósito colossal de dizer o óbvio:
Estamos cada vez piores. Em todos os lugares.
Lutamos nus e nuas para algo que nos consome.
Nós somos o inverso da metástase, e não temos cura.
Estamos fadados ao desaparecimento.
Estamos fardados indo ao desaparecimento.
Estão nos vestindo roupas de cimento.
Não temos lugar neste céu de pavores.
Agora vivemos como nos tempos das sangue-sugas,
Comandados pelas sangue-sugas, e sem direito a ambulâncias.
Sangue naturista é mais raro que fator universal.
E assim vamos perdendo batalhas, não aquelas gloriosas do
Imperador Carlos Magno, mas outras, singelas, que ocorrem além
De Malta. Aqui mesmo do nosso lado. (o imperador é o anjo
exterminador)
Dito isso, fico por aqui, esperando a tempestade passar...
E aguardando, pacientemente, a chegada da próxima bomba atômica.
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