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O livro está impregnado da ideia de Deus manifestada na energia, estado 
absoluto de força e potência conceptual ao atributo da inteligência em grau
infinito, o Ser ideal constituído em Si e por Si, nexo de ordem de realidades
complexas, fundamento primeiro e estado último, concepção a partir da 
qual são repensados a origem do Universo, a formulação de suas rotinas e o
produto da sua implementação sem o desaviso de pressupô-lo mero produ-
to do acaso, privilegiando-se a fenomenologia que nos remete à essência 
das coisas e à intuição dos fatos em sua origem, afastando-se o fantástico, 
desafeto do racional, mas considerando-se a complementaridade, aspecto 
alterado de um mesmo fenômeno, proposta de reflexão no sentido de uma 
prodigiosa inteligência por trás das forças que tiraram do nada um ‘Ser’ 
complexo explicado pelas leis da mecânica, a economia do macrocosmo 
expressa concreta ou abstratamente a partir de uma ideia grandiosa, com 
começo, meio e fim, como qualquer outra, nela abrangidos os corpos mais 
sólidos e as mais puras projeções do pensamento, a Unidade expressa ao se 
tocarem elementar e complementar.
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Encolhida, Balya chorava debruçada sobre o pequeno amontoado de pedras 
sob o qual estavam sepultados Convar e Batoi, seu pai  e sua mãe, próximos a 
Lorai e Ienu, mãe e pai de Daruz, também mortos na revolta incitada por 
Mentor, caudilho cruel que dominava as tribos da região por pressão sobre os 
seus líderes. 

O lugar era muito verde e amplo, uma planície florida, de escassas e 
frondosas árvores, cortada quase a meio por um ribeirão largo e raso correndo
transparente em leito de pedriscos e areia, branca de ofuscar a vista, cujas 
águas despencavam-se pela encosta da grande montanha onde à noite 
abrigava-se a grande luz, afadigada de sua longa caminhada pelo céu.

Sofrida, apertou os olhos como se pudesse, assim, sofrear a imensa dor que 
lhe ia à alma; depois aprumou-se e sentou-se na relva. Batoi, ela e Convar eram
daqueles exemplares que por melhor processarem os fatores evolutivos 
destacaram-se em sua comunidade, os neanders. Acasalara-se com Daruz, cria 
de Lorai e Ienu, da tribo heidel, agregados ao aldeamento liderado por Convar; 
neanders e heidel dividiam o vale com os erectus de Mentor, liderados por 
Damur, e com os ergasters, mais ao longe. Parira a Iogar, um exemplar macho, 
traços do pai, corpo longilíneo e ágil como o seu; inteligente e perspicaz, 
aprendera com ela, adestrada pelos pais desde bem pequenina, a exprimir por 
guturalização símbolos estáveis relativos a formas, objetos, fatos e sensações, 
antecipando laivos de humanidade nela manifestados naqueles tempos, que 
sabia finais. Estava ali pela derradeira vez, logo partiria para sempre. Agoniada,
doía-lhe sentir o chão de origem fugindo-lhe sob os pés, a agonia da saudade 
pressentida, emoção humana, por definição, o medo do desconhecido, uma 
aflição enorme devorando-a.
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(UM ELO PERDIDO, trecho  in A CONSPIRAÇÃO DOS MEDÍOCRES  Onair Nunes)― ―

                                                                       



RR

Cuida-te , Irmão, e persevera na busca da 
perfeição que espera ao fim de muitas 
existências, com suas armadilhas, seduções e 
sofrimentos, em suas glórias efêmeras. 

Vai, mensageiro da luz, ensina aos jovens o 
que pensavas saber em tua juventude. Conduz 
com firme delicadeza tua alma imperfeita. Ela 
é o resíduo da animalidade em ti e aquilo 
porque te fizeste um viajor atemporal, da luz e 
da sombra, dos píncaros e das profundezas em 
embates dos quais saíste sempre um pouco 
melhor do que  foste em teu momento 
existencial anterior. 
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Com emoção, na imensidão daquele mundo eu te encontrei, querida;
Te fiz sonhar, te quis me amar, antes dos tempos, muito aquém da vida;
Me fiz cantar, me quis luar pra te banhar em noites mal-dormidas;
Me fiz vagar, te quis buscar por existências tantas percorridas

Te reencontrei, meu momento bom,
Minha poesia, meu verso, meu tom…
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(NANE ― Uma Canção de Amor Para Marie-Anne ― Música Tema, trecho)  
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