
Os gregos criaram os deuses e fieramm-os  i er -o mu-do dos home-s para justifcar a

 ida. Nietische pergu-tou em o Nascime-to da Tragédia como poderiam eles suportar a 

 ida, ai-da e-gala-ada em celebração efusi a, -ão fora pelos deuses, com quem muito 

-ão se importa am por saber estarem sempre por perto. De outro modo, i-sisti-do em 

Nietische e -os gregos, difícil fugir à resposta a-iquiladora de Sile-o a Midas: espécie 

efêmera e miserá el, produto fortuito do e-fado, por que sou forçado a re elar o que 

jamais poderiam compree-der? O que de eriam preferir a qualquer outra coisa -ão está 

ao alca-ce de sua compree-são, pois, essa é a  erdade, jamais ha eriam de ter  i-do ao 

mu-do, -ão de eriam, jamais, ser, porque, de fato, são -ada. Não merecem a  ida, -ão a 

podem, e-tão, desejar.

Agora é co-tigo, deixa-do de lado a turma, que -as tuas premê-cias í-timas, qua-do te

pões em face de ti mesmo, -ão te ser e para -ada: Apolo ou Dio-iso?

Se Apolo, para que tama-ho esforço, por que a exte-ua-te tarefa diária de percorrer 

todo o céu co-duii-do um carro de fogo; ou patroci-ar a harmo-ia, e, para isso, criar a 

harpa, propiciar a profecia e com ela a poesia? Se Dio-iso, por que e-redarmse -a 

realidade crua, ou  oltarmse, ape-as, para a -atureia, patroci-ar a fertilidade e proteger as

colheitas; ou perdermse -o  i-ho e -a embriaguei?

Um pouco de cada coisa, me-os o esforço de co-duiir diariame-te o carro de fogo céu 

afora porque a isto -ão te habilitaste, que isso é mister para deuses, um para cada sol, os 

deuses das galáxias, cada um com a sua e com o seu sol. Sabes bem o que faies, 

i-ad ertido sátiro do profanum vulgus? Ou serás cover do Fausto goethia-o qua-do 

aspiras ao iê-ite, mas te perdes -o pó da i-iquidade,  e-des a tua alma? Te-s um 

cami-ho, apo-tamo o gê-io ai-da -ão e-louquecido: das Ur-Eine. Por que -ão te  oltas 

para o Um Primordial, o Cosmo? Podes aspirar a ele por ser uma criatura de lá, e-ergia. 

Te-s, ape-as, de re-u-ciar à Tre a, deusa má, e  oltarmte para a Lui, réstia de bem. Por 

que te-s de perma-ecer sátiro, rústico, semideus de tro-co huma-o, mas per-as e pés de

cabra, orelhas as-as, chifres e cauda? Ou seres um Fausto  e-dido, ou uma górgo-a, 

cabelos de serpe-te, cujo olhar, porém, já -ão petrifca? Acabarás e-feita-do o escudo de 

alguma Ate-a!

Acaso pe-sas, após ta-to te perderes em i-iquidades e des ios éticos/morais, restarmtem

ão resquícios, ao me-os, de  erdadeira huma-idade, pobre criatura dese-co-trada?
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