
Seguindo o Livro Santo
Huascar Terra do Valle

Recebi e-mails furiosos porque ousei profanar a Bíblia. Ameaçaram-me
até com o inferno eterno. Fiquei com medo. Achei melhor seguir os
sábios ensinamentos do Livro Santo. Afinal de contas, a Bíblia foi escrita
sob inspiração divina e tudo que diz é verdade incontestável. Como
pode Deus errar?

Resolvi seguir o Levítico, o terceiro livro do Antigo Testamento, que
ensina como fazer um sacrifício  a Deus.  Comprei  um carneiro bem
bonitinho e coloquei-o em uma mesa comum, porque não possuo uma
mesa de holocausto, como a usada na Santa Missa.

Esquartejei-o  cruelmente,  conforme  recomendado  pelo  Levítico  e  o
coloquei sobre uma fogueira, para que fizesse bastante fumaça, que é
muitíssimo apreciada  por  Deus  (estranho Deus  esse,  que  gosta  do
cheiro  de  carne  queimada).  Um  vizinho,  de  mentalidade  estreita,
pensou que eu estava fazendo churrasco.

Recolhi  o  sangue  em  um  vaso  e  o  espirrei  pelo  chão,  para  purificar
minha  casa.  Só  o  sangue  purifica!

Minha filha ficou horrorizada e me censurou amargamente. Consultei o
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livro santo para saber o que fazer com ela. Conforme manda o livro,
concluí  que deveria vendê-la como escrava.  Infelizmente,  não achei
compradores.

Meu filho também quis me impedir de sacrificar o cordeiro. Consultei o
livro santo, onde aconselha matá-lo a pedradas, fora dos limites da
cidade. Com um detalhe: minha mão teria que atirar a primeira pedra.

Como  meu  vizinho  estava  suspeitando  da  fidelidade  de  sua  esposa  e
também  do  procedimento  de  sua  filha,  convidei-o  a  levar  ambas  ao
local do sacrifício. Assim, mataríamos três de uma vez, cumprindo os
desígnios  do  Senhor.  Infelizmente,  não  consegui  a  adesão  de  meu
vizinho e  meus filhos  ameaçaram telefonar  para  o  191.  Está  cada vez
mais difícil manter a fé neste mundo corrompido.

Desesperado por não poder seguir os santos ensinamentos da Bíblia, fui
ao Mercado para comer um delicioso chouriço. Lembrei-me que comer
sangue é proibido pelo Santo Livro. Acabei comendo uma mandioca
frita, com jiló. Por acaso, encontrei-me com um velho amigo, que exibia
orgulhosamente uma tatuagem no braço. Comuniquei-lhe que estava
em pecado, pois também é proibido fazer marcas no corpo. E agora?
Como sair do pecado?

Como estava difícil seguir o Antigo Testamento, resolvi pular para o
Novo Testamento e seguir os conselhos de Jesus, o doce cordeiro de
Nazaré. No entanto, assustei-me de início. Abri logo em um versículo
que dizia: “Vim estabelecer não a paz mas a espada. Pois vim causar a

divisão:  o homem contra seu pai,  e  a filha contra sua mãe,  e a jovem



esposa contra sua sogra”. Credo!

Assustado, pulei para outro versículo. Não tive sorte. Esbarrei com este
conselho sinistro, de ninguém menos que Jesus: “Quem se chegar a

mim e não odiar  seu pai,  e  mãe,  e esposa e filhos,  e  irmãos,  e  irmãs,

sim, e até mesmo a sua própria alma, não pode ser meu discípulo”.
Nestas  alturas  do  campeonato,  desisti  de  seguir  o  Livro  Santo.  Prefiro
continuar a ser um ímpio! Sem odiar nem matar ninguém.
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