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CERTEZA ILUDIDA
Ernesto Jacob Keim
Átomo, ilusão de sólido
que é um vazio cheio de movimento.
Próton, nêutron e elétron ilusão de matéria
Conjugação de ilusão - matéria e movimento
impressão de realidade.
Partículas fetiche - consistência de não matéria.
Super cordas,
cada vez mais próximo do nada
para explicar o todo e o tudo.
No todo e tudo, qual é o lugar do meu e do nosso?
do teu e do vosso?
Meu, teu, nosso, vosso - propriedade e mando: Ilusão das ilusões.
Ilusão de que existe,
Ilusão de que tem.
Ilusão de que faz
Ilusão de que existe.
Verdade e certeza como ilusão maior.
Verdade, Ilusão
Ilusão de que a verdade existe
Verdade de que a ilusão anima.
No universo da ilusão
constituído pela concretude da esperança
e o etéreo da verdade
resta a ilusão da esperança do que pode vir a ser.
prevalece a ilusão de que sou eterno.
Neste mundo,
se sou existente, sou movimento,
movimento que se esvai.
A ilusão de que sou matéria, dá a esperança de que existo.
nela, busco o sentido da existência,
que se for ilusão, elimina a verdade do ter e ser.
Se acredito que tenho e sou como verdade
me iludo que existo,
me percebo como verdade que não é e que nunca foi.

Sendo vivo, tenho vida.
Mas onde começa a vida?
Vida como verdade ou ilusão?
Vida, verdade, ilusão
Movimento, ocupação, oclusão.
Afinal, o que se sabe e o que se pensa saber, sobre o que se deveria
saber?
Ilusão e verdade
Guerra de deuses que se sabem imbatíveis
Mas que persistem na luta
por se saberem guerreiros.
E qual não é a verdade da guerra se não a ilusão de que ela tem
sentido?
No confronto da verdade com a ilusão,
da guerra com o sentido,
da existência com a aparência,
da dor com o prazer
Vidas se consomem,
na vã esperança,
de se superarem sem ser,
sem se verem como não são.
Assim,
o que vem a ser ilusão do pai diante da verdade do filho,
o que é a verdade de ser pai diante da ilusão de libertação do
filho?
Ilusão da verdade, verdade da ilusão
Ilusão da esperança, fetiche do vir a ser e ter.
Por que viver na busca do saber sem ter por que saber.
Por que sonhar na esperança de querer sem ter para que ter.
Ilusão de verdade de ser e de ter
Verdade da ilusão do Ser e do Ter
Ser e ter, o que vale diante do não ser e não ter?
Verdade evidência de sentido,
Ilusão existência de aparência.
Esperança derradeiro e grande mal.
O que vale ser, ter, verdade, ilusão, esperança e tudo mais
Se não existir Terra para SER?
Cabe a você optar, no que te dá e no que te faz sentido.

