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Com os seres de além-túmulo necessitamos de habilidade e de uma linguagem
apropriada à sua natureza, às suas qualidades morais, ao grau de sua
inteligência e à posição que ocupam; ser com eles dominador ou submisso,
conforme as circunstâncias, compassivo com os que sofrem, humilde e
respeitoso com os superiores, firme com os maus e os voluntariosos, que só
subjugam aqueles que os escutam complacentemente. (…) A maneira de
conversar com os Espíritos é, pois, uma verdadeira arte, que exige tato,
conhecimento do terreno que pisamos, constituindo, a bem dizer, o Espiritismo
prático.
AK, RE, jul 1859
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Verdade e revelação
Margarida Azevedo

(http://dissertacaoespirita.blogspot.com/)

Eis uma das grandes temáticas das religiões. Um binómio que tem custado alguns dissabores, pensamentos
intolerantes sob a capa de pacifismos de cosmética, pois não há religião que não se diga detentora de
grandes revelações e da verdade absoluta. Assim, ser crente tornou-se sinónimo de ser o privilegiado (o
escolhido, entenda-se) de pertencer a uma forma de fé que possui a verdade, que aconteceu por meio de
uma revelação numa época e num momento muito especiais.
Ora esta vivência torna a fé redutível a um partidarismo minimizador da sua força intrínseca, desmobiliza o
aspecto sociológico no qual a fé deve espelhar-se colocando o crente ao serviço da comunidade, ou seja,
aprisiona. Isto abre-nos à reflexão de que a fé pode não ser factor libertador. A fé também pode ser um mal
se por meio dela o crente não conseguir ouvir, perceber, interrogar, aprender que: “A minha fé está no
caminho errado.”
Os insondáveis e nebulosos caminhos da fé não têm sido auto-estradas bem construídas, mas vielas e pisos
bastante irregulares impeditivos de expansões livres na medida em que têm excluido linguagens, isto é,
outras fés. Há que perceber que não somos irmãos porque estamos próximos no espaço e no tempo, mas
porque somos filhos de um mesmo Deus para além do tempo e do espaço. Temos uma origem comum, que
partilhamos ao longo das existências onde cruzamos idênticos caminhos, estamos onde muitos já estiveram,
mas objectivando, todos sem excepção, a felicidade. Partilhamos experiências materiais e espirituais que
nos definem, todavia sempre na nossa subjectividade porque Deus sente-se, não se explica.
Se remontarmos aos anais da Bíblia Hebraica, a Revelação vem trazer conforto, esperança e incentivo; o
nosso esforço não é em vão, ainda que num quadro de grandes lutras, erros constantes, porém, com eles e
apesar deles, caminhamos para algo que podemos desconhecer mas que é profundamente libertador. Este
Deus que se revela sem nome, forma ou figura, seguramente em resultado de uma maturidade religiosa e
espiritual de um povo é, não uma, mas a Verdade suprema que Se revelou no momento próprio. Este Deus
desconhece as barreiras humanas tais como ricos e pobres, manifesta-Se no Templo como no lar mais
humilde, é uma presença incondicional fora das coordenadas espaço/tempo. Estamos em presença de uma
revelação que é simultaneamente uma nova pedagogia pois ensina a estar na fé de uma forma livre. Não
amesquinha nem aprisiona numa classe social, num grupo de fé, pois que o seu cumprimento é acessível a
todos e não a alguns.
Tal facto implica uma noção de mundo como o lugar da humanidade inteira, lugar comum onde se cruzam
caminhos rumo a um mesmo fim, Deus. Sem mundo não há fé, nem revelação nem procura da verdade. O
mundo é caminho, não o fim.“Os rabinos expressavam a sua ideia num paradoxo: “Deus é o lugar do
mundo, mas o mundo não é o seu lugar”.
As práticas de diversas origens culturais que continuaram e continuam a existir, ou melhor, coexistir, não
são, umas perante as outras, mercê de alguma aparente simplicidade, voz de deficiências de fé
representativas de primórdios espirituais (Espíritos primitivos) por oposição a outras, mais elaboradas, e
por isso iluminadas. O mais ou menos compatível com os desígnios de Deus reside no muito amar, o que
implica tolerância e respeito. Crer em Deus e amar o mundo são uma só coisa, os modos são nossos neste
imenso arco-íris da fé.

Tomemos o exemplo de Jeremias e os falsos profetas. Não falta quem delapide o seu sentido profético para
impôr aos fiéis a ideia falaciosa de que o profeta se dirige a formas de fé exclusivas do judaísmo, ou até de
uma igreja em particular. Não. Jeremias impôs-se aos crentes que dividiam a vida em duas vivências opostas:
a da fé e a social, e este é um dos grandes problemas universais.

Com Jeremias aprendemos que todos somos profetas na medida em que formos cumpridores da Lei, lei que
não tem fora nem dentro, exterior por oposição ao interior salvífico. A salvação não vem de dentro para fora
ou seja, é da integridade do ser humano que falamos, a qual não possuí frente e verso. Dito de outra forma,
crer não é uma escapadela milagrosa ao castigo dos actos incorrectos, mas pode ser um perdão no coração do
verdadeiramente arrependido. Trata-se do velho problema da passagem do discurso religioso para a prática
quotidiana da vida. Porventura não será o contrário? Muitos crentes não são crentes, mas um bando de
supersticiosos para quem Deus não passa de um ser mágico que, quando quer e porque quer, dá a luz e a
salvação. Só que nós não estamos excluídos da responsabilidade dessa construção.
Assim, este Deus único apresenta-se ao coração humano, não como um Ser que carece de ideologia para ser
adorado, mas como uma presença vivencial. Trata-se de um Deus todo liberdade e libertador, todo verdade,
todo revelação. Sem a força da Revelação permaneceríamos numa fé silenciada na idolatria (que ainda hoje
perdura entre muitos e que, por isso, erroneamente é confundida com as religiões da Natureza). Assim, o
crescimento espiritual e religioso da humanidade não passa pela aceitação deste Deus no abstracto, que para
muitos é erradamente um vazio, mas no concreto e tangível da vida material, da vivência ao nível do humano
e muito humano. Esta revelação jamais iria ao invés da nossa natureza. Ela acontece porque nós somos quem
somos perante Algo que É como É.
Vivemos a irmandade de filhos de Deus na Verdade libertadora, uma liberdade que não conseguiríamos dar a
nós mesmos. Como irá dizer Paulo na carta aos Gálatas: “Pela liberdade Cristo nos libertou.”(Gl 5:1) que,
embora no contexto temático da circuncisão, podemos, sem exagero, enquadrar neste contexto de revelação
uma vez que a liberdade, pela sua natureza, é abrangente e não redutível a uma só problemática.
Quanto a definições, e tomando o exemplo da Bíblia Cristã, é posto na boca de Jesus um silêncio sapiente. O
autor de João em 18:38, sensatamente, não pôs em Jesus uma definição de verdade. Mas imaginemos que o
tivesse feito: seguramente teríamos não só a inauguração da dizibilidade do indizível, o referencial de uma
guerra de palavras entre fés, mas também, e principalmente, o encerramento aprisionador do conceito de
verdade; Jesus não veio trazer significados aos nossos conceitos, cabe-nos a nós essa tarefa, não veio delimitar
nem definir. A revelação de Deus é progresso, não uma paragem nos paradoxos da nossa linguagem, e o
silêncio de Jesus é disso revelador.

Por outro lado, o mundo helénico irrompia com toda a sua força na vivência judaica. A influência da
filosofia com as suas grandes questões levou a novas formas de pensar a fé, isto é, a fé repensa-se,
não está imune à interrogação, às influências exteriores de outros saberes; a fé contagia e contagiase. Se à Filosofia questões como o que é o Bem, o Belo, a Virtude, a Verdade, etc., bem como
disciplinas como a Retórica e a Matemática eram fundamentais para o desenvolvimento do
conhecimento e do saber humanos, para a Teologia passaram a ser uma mais-valia. Daí resultou que
as temáticas filosóficas passassem a ser também temáticas teológicas. O Bem já não é só uma questão
filosófica, mas também teológica.
Foi nesta encruzilhada que o autor de João colocou o silêncio de Jesus, a saber, um problema
teológico-filosófico ou filosófico-teológico. O caminho está aberto para a sensibilidade do Leitor: Para
si a Revelação é o pontapé de saída para as grandes questões teológicas, a Lei e ensinamento dos
profetas? As grandes interrogações filosóficas são fundamentais para o engrandecimento teológico?
De qualquer forma, a verdade sobre a existência de Deus, baseada numa revelação, não é
incompatível com o espanto filosófico. Ainda hoje, e por muitos e bons anos, os crentes andarão
espantados às voltas com a existência de um povo escolhido que, ainda que não o aceite, é forçoso
que reflita sobre ele.
Os filósofos, por seu lado, politeístas nas
suas origens, foram portadores de uma
pluralidade rica (cujo saber o religioso não
abandonou, como por exemplo, Platão e
Aristóteles são de capital importância para o
pensamento cristão), e daí ligados a grupos
secretos
dentro
dessas
vivências
(lembremos apenas os Pitagóricos),
sentindo uma profunda necessidade de
reflectir sobre a grande questão de
vivermos
“confortáveis”
sobre
o
desconhecido, o indefinível, o não sabermos
onde estamos e, mais incisivamente,
quando nos interrogamos “O que é isto?”,
não termos respostas fiáveis, concludentes,
satisfatórias.

Como equilibrar Verdade/Revelação neste tão grande desconhecido? A História vem dar um
contributo inigualável: a factualidade rumo ao silêncio mercê da insatisfação linguística, tão simples
como dizer “Bom dia” em dia de relâmpagos e trovões. A História torna imperiosa a verdade de que
se algo não se manifestar, não nos retirar do pequeno mundo em que nos encontramos, das sombras
que temos por realidades/verdades, a nossa natureza jamais seria capaz de vôos mais altos. Assim,
temos a Teologia e a Filosofia como precursoras de silêncios; Atenas e Jerusalém como referenciais
identitários de grandes questões e de grandes fés. A interrogação de ambas caracteriza é o referencial
da nossa liberdade.
Nenhuma religião possui a Verdade. Todas são ruelas estreitas e acidentadas, mas que conduzem a
algum lado.

Seguir Yeshua Hamaschia
Um Espírito Amigo

Chiara

37. Aqueles que se puseram a contar sobre a tua infância mas não sabiam
dela porque não lha tinhas contado socorreram-se de heróis, mitos e lendas para a compor.
Mas se os heróis envoltos em mito e lenda podem preencher o imaginário, não são água pura
que dessedenta e vivifica.
Incompreendido desde o início, o humano afã de te endeusar inquinou a
nascente, e dessa água que se bebêssemos nunca mais teríamos sede ficou no ar a promessa à
espera que o passar dos séculos a fizesse cumprir.
Talvez a nossa infância espiritual não fosse capaz de outra coisa senão
envolver-te com a aura de herói e colar-te a mitos e lendas, mas esse defeito ou necessidade
humana só adiou a nossa felicidade, que ainda não chegou, porque o desconhecimento ou a
não aceitação da simples verdade de que tu és o que não precisa de ser fantasiado para ser
grande mantem-nos atidos ao homem velho das cavernas.
E tu sempre a dizer-nos «Vinde a mim!», que vale dizer que saíssemos para a
luz do dia. Mas fossemos lá entender que de temer eram as sombras e não a claridade solar!

38. Ter ouvidos de ouvir é entender a essência do que é dito. Por isso
dizias que quem tivesse ouvidos que ouvisse, já que não entender o que se ouve é
como não ter ouvido.
A essência deste teu dito era, e ainda é, que tendo entendido não
agíssemos como se ignorássemos, porque aí, sim, seríamos dobradamente culpados.
Ah!, e as implicações do entendimento que temos não são aplicáveis
aos outros. Por isso, ó sempre sábio, também dizias para não pormos nos ombros do
próximo cargas que tantas vezes sequer levamos. O que é nosso a nós pertence - e
não podemos exigir o que não podemos dar e quem dá não exige.
O que resume toda a Lei e os Profetas, eis o essencial.

39. E eu próprio ainda hoje me pergunto se compreendi tudo o que de ti ouvi. É
que, ainda que bem intencionado, se algo distorço ou adultero, o meu entendimento do teu
pensamento não é cabal.
É certo, ó Mestre, que ainda não passo de aprendiz menor da ciência do Espírito;
que esta menoridade, que às vezes desborda para a falta de humildade, desculpe a
incompreensão do fundo do teu augusto pensamento e o interprete à feição do meu pensamento
superficial – à minha imagem.
E, já agora que me estás a ouvir - como daquela vez em que com infinita
paciência me ouviste com a minha dificuldade em compreender uma coisa afinal tão simples (que
a simplicidade é um aprendizado difícil) -, aproveito para te pedir me ajudes na educação do
coração, que é, sempre o disseste, onde os pensamentos ficam maus.

40. Como se o zelo pela casa de teu Pai fosse o zelo por um templo de
pedra, disseram que te irritaste profundamente a ponto de te tornares violento…
Que desconhecimento daquilo por que zelavas, e que desconhecimento
do teu grau de serenidade!…
Se fosses de te irritar e tornar violento, quantas vezes com motivos
maiores tal não teria acontecido?
Mas os homens em geral e os profissionais da religião querem
circunscrever Deus a quatro paredes e que orar seja um conjunto de fórmulas e
agradar-lhe uma série de rituais; por isso, nem repararam que disseste que Deus é
para ser amado em espírito e verdade em qualquer espaço físico a partir do secreto
do coração.
Ai!, que tu expulsaste a chicote os cambistas e vendedores de
pombas!… A fazê-lo, com maior urgência seria aos sacerdotes, que esses sim, esses
são os verdadeiros vendilhões; os vendedores de pombas ou de velas são uma
excrescência daqueles.
Ai, a única coisa que agrediste foram os nossos vícios morais com o
chicote do teu exemplo - e isso dói. E tanto dói e tanto somos incapazes de nos
suportarmos feridos que desenvolvemos raivas e ódios contra o médico paciente e
benigno que, mansamente, nos deseja curar.
Não quisemos aprender de ti a mansidão e a humildade; então, para
justificar a fereza e o orgulho que ainda nos domina usamos-te sem qualquer pudor.
Ai!, se até para invocar o nome de Deus para justificar as más acções
somos despudorados!…

A respeito da suposta reencarnação de A. Kardec como F. C. Xavier[1]
partilho de e com Herculano Pires: “Os espíritas de hoje farejam supostas
reencarnações do mestre nas veredas escusas da mediunidade aviltada, como se
Kardec fosse também um espírito errante que não se fixou nos planos elevados e
espera uma ordem para descer de novo à reencarnação.” (in Vampirismo)
Na verdade são uns tontos os iluminados o espiritismo, como tontos são os
amigos de Chico Xavier a quem ele confidenciou, dizem, profecias e segredos. Será
só ânsia de protagonismo ou estão mesmo convencidos de que por orbitarem o sol
são também estrela?
Tontos são também os que pensam que Chico Xavier vem como Espírito
inflar-lhes o ego (a médiuns e Centros Espíritas) dando-lhes mensagens assinadas.
Não conseguem perceber que ele não viria alimentar sentimentos menores –
vaidade e orgulho nuns, inveja e despeito noutros, a par da basbaquice de outros
tantos -, propósito esse de mistificadores, coisa que ele bem sabe aconteceria se
comunicando declinasse o nome. Nada impedindo que um qualquer Espírito o
faça, os médiuns e os dirigentes se avisados omitem para o público o pormenor
secundário do nome. Só havia a ganhar se fossem observadas as regras básicas
para as comunicações mediúnicas exaradas em o Livro dos Médiuns.

[1]

O principal argumento dos defensores desta tese é a de que como Chico (todos andaram na escola com
ele e agora é o Chico.) veio completar a obra. Ai veio? Mas como a vida é um continuum fica difícil explicar
a mudança radical de personalidade, já que sob este aspecto, quiçá determinante, um nada tinha a ver
com o outro.
Põe-se também a questão de saber se FCX foi claro quanto ao ter sido ou não ter sido Allan Kardec, ou se
manteve uma posição dúbia que permitisse especulações.

Vida no Plano Espiritual
António Soares

“Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se
não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar.” João 14:1,2

Existe vida no mundo Espiritual? Existe, e é mais real do que poderemos imaginar. Embora,
não a consigamos contemplar com os nossos olhos, conseguimos através das perceções do nosso ser
espiritual, sentir a realidade dessa vida, pois é de lá que vimos, e é para lá que retornaremos após
concluída nossa experiência terrena. Nossa verdadeira pátria, ou nosso mundo de origem, é o mundo dos
Espíritos.
A questão 149 do Livro dos Espíritos diz-nos o seguinte: O que acontece com a alma no
instante da morte? “Volta a ser Espírito, isto é, retorna ao mundo dos Espíritos, de onde se apartara

momentaneamente.”
Posto isto, o Espiritismo esclarece-nos que nossa alma não morre. O que morre é o corpo físico, e quando
isso acontece, a alma ou espírito, dirige-se ao mundo Espiritual onde vai aguardar por uma nova
oportunidade para voltar à vida física, e poder assim continuar seu processo de crescimento intelectual e
moral, corrigindo erros de vidas anteriores.
Continuando no Livro dos Espíritos, agora na questão 150; Após a morte, a alma conserva
sua individualidade? “Sim; Jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse?”
Se a alma não conservasse sua individualidade, seria o mesmo que uma gota de água que
juntando-se à água do mar, não mais a conseguimos identificar. As almas assim, acabariam por se
encontrarem todas no mesmo plano, as boas e as más, dando origem a que não fosse preciso o trabalho de
aprimoramento intelectual e moral. As manifestações Espíritas, demonstram com clareza a linguagem e
qualidades individuais de cada alma, provando mesmo em muitos casos sua identidade.
Kardec, lembra-nos que “após a morte, cada um vai para o lugar que lhe interessa”, pois a
partir do momento em que deixa o involucro carnal, cada individualidade procura a região espiritual que
está mais em sintonia com seu modo de ser e de viver. Aqueles, que continuam agarrados a tudo quanto é
material, não conseguindo entender sua situação de desencarnados, continuam a frequentar os locais
onde mais se sentiam ligados. São Espíritos ignorantes e confusos, apegados ainda aos vícios e paixões
terrenas. Outros, culpados e viciosos, são levados por atração magnética e Espíritos inferiores, para regiões
do umbral, permanecendo aí até que o arrependimento os faça despertar suas consciências. Outros
acabam por serem recolhidos por Colónias Espirituais, onde serão tratados atendendo a suas condições de
desencarnados. Quando se sentirem capazes, iniciarão assim, a preparação para uma vida nova no
trabalho e no auxílio.

É delimitado esse mundo dos Espíritos?
Não, o mundo Espiritual, não está restringido a um
determinado ponto, simplesmente não tem limites, está
por toda a parte, ao nosso redor e no espaço. É aí que
habitam os Espíritos desencarnados ou Espíritos errantes.
Erraticidade, não é um lugar, mas sim um estado de
tempo entre o desencarne e uma nova reencarnação.
Diz-se Espírito errante, todo aquele que ainda necessita
de reencarnar, e, é precisamente nesse estado que ele
tem conhecimento de suas existências anteriores e de
seus erros. Procura então preparar-se para poder aceder
a outros planos vibratórios, onde pode preparar nova
reencarnação.
Os Espíritos progridem na sua passagem
pelos mundos transitórios? Sem dúvida. Não existe nada
de inútil no Universo. Tudo o que é criado por Deus, tem
um fim útil. Sendo que os mundos transitórios, ou
estações de repouso, sirvam para o Espírito repousar de
erraticidades longas, aí, ele reflete, reúne-se com seus
afins, e juntos procuram instruir-se de acordo com sua
vontade e desejo. Mas, é na vida corpórea que ele mete
em prática aquilo que aprendeu.
Na erraticidade, o Espírito além de se
instruir através do estudo, tem outras ocupações? Sim,
ocupações condizentes com seu grau de adiantamento. A
resposta à questão 559 do Livro dos Espíritos, dá-nos a
certeza dessas ocupações; “Todos têm deveres a

cumprir. Para a construção de um edifício, não
concorre tanto o último dos serventes de pedreiro, como
o arquiteto?”

Mais adiante, sempre no Livro dos Espíritos, a questão
569 elucida-nos; Em que consistem as missões de que
podem ser encarregados os Espíritos errantes? “São tão

variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há
mesmo que não podeis compreender. Os Espíritos
executam as vontades de Deus e não vos é dado
penetrar-lhe todos os desígnios”.
(continua…)

De Um Dia, Uma Vida

Lá fora é a minha cidade pequenina à noite. Lá fora é tempo de festa. Andam todos
alegres, efusivos, e no ar ecoam canções de que não gosto. Eu não gosto de nada. Sou uma pessoa
soturna e não gosto de nada. Extremamente fotossensível, qualquer bocado de sol que apanhe põeme com aspecto de bicho malhado a vermelho. Urticária. Desamo-me assim e fico com vergonha de
sair à rua durante o dia, pelo que, como um outro mamífero noctívago das noites de verão, só saio à
noite – desde que não decorram arraiais.
Mas este é ainda o mal menor, pois parece que sou meio esquizofrénico. Só que como
não existe metades de esquizofrénico, talvez haja um equívoco e eu não o seja. É certo que ouço
vozes e enxergo pessoas indexadas ao catálogo dos estímulos percebidos mas inexistentes; porém,
desses que acham que sou uma metade alucinada de qualquer coisa, quantos conseguem desenhar
uma cidade de raiz, onde o trânsito flui e não faltam estacionamentos? Pois eu tenho essa cidade
desenhada nos meus papéis; daí que talvez seja o único cidadão lúcido num universo de tolos. Bom,
se o Vítor não falasse sozinho em voz alta, expondo-se a ele e expondo as teorias conspiratórias para
quem o não quer ouvir, seríamos dois cidadãos lúcidos num universo de tolos. Mas como, dada a
exposição moral, ele é um paranóide público, fico sozinho nesta cruzada de luz contra as trevas do
mundo, mundo esse corporificado na minha cidade pequenina, onde não falo praticamente com
ninguém – se quisermos considerar irreais as figuras que me indicam qual o sentido do trânsito nas
ruas em que deve ser único.
Às vezes ando com tamanha aflição dentro de mim que não decifro que sofrimento é
aquele. Se aquela coisa extremamente desagradável sem causa aparente, pois está em todo o lado e
não está em lado nenhum e da qual não se conhece nenhum factor específico causador, é a alma da
esquizofrenia, então eu odeio essa bruxa má, que é subtil, dissimulada, informe, traiçoeira. O
dicionário define esquizofrenia como doença mental que se caracteriza por uma desorganização
ampla dos processos mentais blá-blá, blá-blá, blá-blá. Está bem mas isso não me interessa o que
queria se apresento um quadro complexo de sinais e sintomas na área do pensamento percepção e
emoções causando marcados prejuízos ocupacionais na vida de relações interpessoais e familiares
era um neuroléptico que pusesse pontos e vírgulas na minha vida mental afectiva e social e neste
parágrafo.
Lá fora é a minha cidade pequenina à noite e eu estou à janela, mas de viés, de modo
que veja sem ser visto. Mas como perdi em metade o sentido da realidade, ficando incapaz de
distinguir na totalidade a experiência real da imaginária, a minha cidade pequenina talvez seja uma
metrópole com milhões de habitantes mas que imagino pequena a partir de uma janela que não
existe e onde não estou. E se calhar também não é noite, talvez eu esteja a dormir e a sonhar com
luzes e canções de que não gosto. E então estou apenas a sonhar que escrevo estas linhas e somente
se amanhã outra pessoa que não o Vítor mas ler em voz alta é que sei que isto de agora foi real.
Todavia, quem me garante que esse amanhã, se acontecer, é que é real?
Pronto, estou maluco. Sou a metade real da esquizofrenia. E ainda bem que é assim,
pois se fosse verdade o que as vozes me dizem, este problema seria consequência de desrespeitos
pretéritos pela vida, e essa verdade não me convém. Claro que é imaginação.

Se não fossem as aflições que às vezes me dão, tudo o que diferisse de desenhar
cidades ser-me-ia indiferente. Ando a magicar uma cidade subterrânea, iluminada naturalmente
por um sistema de espelhos. A dificuldade está em que o que é teoricamente simples seja
viável com a mesma simplicidade. Na minha realidade imaginária, eu vi estas cidades noutro
mundo, mas como sou meio esquizofrénico não há outro mundo nenhum. Então, além de ser
louco também sou génio. Nas crises agudas com sintomatologia intensa sou louco; nos
períodos de remissão, quando há um abrandamento de sintomas, sou génio. Esta última faceta
ninguém a conhece, mas os génios, regra geral, só são reconhecidos como tal depois de mortos.
Um destes dias o Vítor, que já não via há bastante tempo, numa das suas crises
agudas, veio por aí abaixo para me dizer que estamos os dois mortos... Está pior que eu, o
pobre homem, pois sei muito bem que estamos vivos, isso eu tenho a certeza. Eu pelo menos
estou vivo, pois penso e sinto, já o Vítor a dizer-me que estamos mortos pode ter sido
alucinação. Se eu estivesse morto falava na realidade imaginária de um qualquer outro
esquizofrénico e somente ele teria consciência do facto. O que faz com que eu exista é a
consciência que tenho disso. Se eu não tiver consciência de mim mesmo, existe uma coisa
qualquer mas não eu. Os lagartos existem porque eu tenho consciência disso, mas eles sabem
lá. E eu tenho consciência de mim mesmo, ainda que a minha realidade seja o não-eu, o
negativo de um esquizofrénico. Mas este pode ser um falso problema, pode não passar de uma
falácia filosófica.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .....
A Rosa, a dizer que casa comigo... Pegou na minha mão, tem existência real...
Mas devia estar caquéctica, tal como eu estou!... Sou o quê? Um espírito? Não percebo nada
disto que está a acontecer, mas vou com ela, pois então.

