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Perigos da Mediunidade
a. pinho da silva

------------- 2 ------------

A mediunidade tem os mesmos perigos
que qualquer potência de que se faça mau ou
indevido uso. Acresce que com a mediunidade
manuseiam-se potências inteligentes, as quais com a
vontade polarizam o pensamento conforme o
carácter quer têm.
Sendo os médiuns pessoas como a média
das demais bastante imperfeitas, é natural que nelas,
pela abertura ao exterior inerente à mediunidade,
faça ressonância a sintonia com frequências que
vibram iguais imperfeições. É no consentimento da
ressonância que reside o perigo, pois a amplitude da
vibração pode produzir o rompimento do equilíbrio.
É para esses perigos que com alguns
exemplos – casos reais – vimos alertar. Que algum
proveito se faça e a paz fique com todos.

2.
Havia largos anos que dois dos irmãos de N2. não davam notícias. Todas as suposições eram
válidas. N2. frequentava reuniões mediúnicas em casa de pessoa amiga e lá uma ou outra
comunicação garantiu que estavam mortos.
Posteriormente N2. veio a frequentar um Centro Espírita e a integrar um dos grupos
mediúnicos, onde se lhe desabrochou a mediunidade. Através dela própria, Espíritos que se
identificaram como sendo os irmãos confirmaram a morte, tendo a própria manifestado a certeza
absoluta em tal.
Paralelamente, e no mesmo grupo, por outra médium foi dito que estavam vivos e que não
tardariam a aparecer. E assim foi; em breve um deu notícias de ambos.
Não vamos aqui enfocar a presença da mistificação, que é por demais evidente, como
evidentes são os perigos acrescidos de reuniões mediúnicas em locais inadequados e sem grupo de
apoio e controle.
Para que se entenda o motivo do que realçaremos neste caso, importa se diga que N2. foi
controlada, tendo-se verificado uma grande semelhança no padrão conteúdo/estilo na comunicação
em transe e fora de transe, o que desemboca na forte possibilidade de animismo.
No animismo, ou transe anímico, o sujeito apenas exterioriza o seu próprio mundo, o que
fará de modo quase sempre involuntário. O que vale dizer que, em si mesma, uma comunicação
anímica pode ser tão válida quanto uma comunicação mediúnica. A responsabilidade do crédito
caberá a quem lho atribuir; daí a importância de ter presente a advertência do evangelista João
quanto à necessidade de verificar se os “espíritos são de Deus”, ou seja, verificar se o que é dito
acrescenta algo de útil a quem possa tomar contacto com a comunicação.

Ernesto Bozzano, no livro Animismo ou Espiritismo?, diz no seu término : “Animismo ou
Espiritismo? Qual dos dois explica o conjunto dos factos? Respondo: nem um, nem outro, pois
que ambos são indispensáveis à explicação do conjunto dos fenómenos supranormais,
cumprindo se observe, a propósito, que eles são efeito de uma causa única: o espírito humano
que, quando se manifesta em momentos fugazes, durante a existência «encarnada», determina
fenómenos Anímicos e, quando se manifesta na condição de «desencarnado» no mundo dos
vivos, determina fenómenos Espíritas.”[1] Ora, vem reafirmar que em termos fenoménicos os
dois modos são validados; o que importa, perante as comunicações, é a averiguação da
veracidade sempre que possível, e mantê-las sob grande reserva sempre que essa averiguação
seja inconclusiva ou impossível.
Vimos que a certeza absoluta de N2. afinal não tinha fundamento. O que a enganou?
Aquilo que já acreditava relativamente aos irmãos e cujo pensamento foi reflectido por aqueles
com quem se afinava?
Se cabe a uns testar as comunicações para lhes garantir a veracidade, cabe aos médiuns
estarem atentos à vibração dos comunicantes. O fraseado pode enganar (há sofistas em todo o
lado), mas o sentir que a vibração que quem fraseia transmite não engana.
Se um animista pode facilmente evoluir para a solidez mediúnica, também pode resvalar
para a fraude (como o médium, quando lhe falha o concurso dos Espíritos). E também se sabe
que no melhor médium às vezes surgem comunicações poderosamente anímicas. No caso desta
médium, embora não tenhamos posto a hipótese de fraude (que é uma acção de má-fé, bem
distinta do animismo e da mistificação) ela não deixa de existir, já que foi detectada em outra
ocasião.

[1]

Cabe aqui lembrar uma variante, que é a Mediunidade Sonambúlica: “Configura-se nos médiuns que em estado de
sonambulismo são assistidos por Espíritos. Pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica,
ou, melhor, são duas ordens de fenómenos que frequentemente se acham reunidos.
O sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. Mas, o Espírito que se
comunica com um médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo; dá-se mesmo que, muitas vezes, o estado
de emancipação da alma facilita essa comunicação.” (ver LM, 172)

Margarida Azevedo

https://dissertacaoespirita.blogspot.com/

No centro espírita X, não digo o nome por uma questão de caridade, falava-se do facto de tanta gente
aparecer nas sessões mas não ficar na Doutrina. Como é que era possível que o número de sócios fosse tão
inferior ao número de assistentes…
As respostas a esta tão grande e científica problemática oscilavam entre a falta de maturidade espiritual
das pessoas e o desinteresse pela iluminação de tão elevada doutrina; os assistentes ainda não estavam
preparados para assimilar tão altas revelações dos Espíritos, como é a Codificação Kardecista, a qual requer
mentes de uma inteligência acrescida do brilhantismo das luzes, gente preocupada com a caridade e toda a
gama de bem-fazer, assim como a sua modificação interior, um virar-se constante para as coisas divinas,
excluindo a maledicência, a inveja, o ódio e rancor de toda a ordem. Como se sabe, nada disto existe nos
Centros, que são todos casas de luz, ambientes da mais elevada pureza.
Desta forma, é natural que esta massa de assistentes venha ao Centro movida pela curiosidade, ou então
para concretizar o sonho de falar com os entes falecidos, convencidos de que a Doutrina é isso mesmo,
falar com os mortos, facto que esbarra, na melhor das hipóteses, com a postura doutrinária dos altos
representantes do Centro, gente de profundos conhecimentos doutrinários e altamente esclarecida,
acrescente-se, que pretende ensinar, contrariamente a esta crença, uma outra não menos errónea de que
os Espíritos se manifestam, sim senhor, mas para aqueles que dignamente o mereçam.
Além de ninguém saber o que está a dizer quando fala de tal coisa, até porque espírito nenhum a definiu, o
que é de estranhar, pois no contexto geral, caber-lhes-ia dizer como é adquirido esse tal merecimento,
bem quais os requisitos essenciais ao indivíduo para tão especial competência. Na realidade o que se
verifica é que ao passar pelos Centros as pessoas vão sentindo o gelo da insensibilidade aos seus
problemas e o excessivo ambiente técnico-doutrinário de gente que esquece que Espiritismo e
Cristianismo são uma coisa só.
Perdidos em tais questiúnculas, os trabalhadores dos Centros perdem-se em devaneios criando falsos
princípios, opostos à Doutrina, fazendo perigar o bom funcionamento do Centro e chegando a dar uma má
imagem da própria Doutrina.
Foi há alguns anos que assisti a uma conferência espírita subordinada ao tema “Mundos Habitados”. Ao fim
de duas longas e pesadas horas perdidas em microorganismos, cujas vidas oscilavam entre os muitos graus
negativos e os muitos positivos, em condições onde não era possível a existência de vida humana, a
conferência não esclarecem rigorosamente nada sobre a Doutrina e em que é que isso era clarificador para
a mesma. O conferencista, porque queria a dar uma conferência espírita, devia ter percebido que exibir
ciência não é falar de espiritismo. Nós só falamos de forma doutrinária quando associamos ao discurso a
componente maravilhosamente esclarecedora que a doutrina proporciona. Na falta desse esclarecimento,
a conferência torna-se banal e fútil, por mais científica que queira parecer ou que efectivamente o seja. E
foi o que aconteceu. Uma conferência como qualquer outra, para um público que não era versado nem
sobre espiritismo nem sobre microorganismos, e que se perguntava entre si o que é que aquilo tinha a ver
com espiritismo, e que no fim da dita conferência ficou exactamente na mesma.

Ciência e Espiritismo não são uma e a mesma coisa. Temos que ter os devidos cuidados, até porque a ciência
produz verdades frágeis, próprias de um dado momento, facilmente ultrapassáveis. Quantas vezes o
Espiritismo faz afirmações que não são de todo verificáveis cientificamente e que, no entanto, continua a
afirmá-las com toda a convicção. São disso exemplo, o caso, precisamente, dos mundos habitados. O
Espiritismo sempre defendeu que em todo o lado, neste universo magnífico, há vida inteligente; que os
espíritos povoam o universo inteiro e que comunicam com os humanos, ou, numa linguagem espírita, com os
seres encarnados que habitam o planeta terra. Pergunto: onde é que estão as provas científicas? Há alguma
fotografia desses seres? Quais as condições do seu habitat? De que se alimentam? Como se organizam
socialmente? Quais as suas profissões e lazeres?
Claro que o mundo é habitado, mas por uma energia que não sabemos explicar como nem porquê, que se
manifesta numa multiplicidade de aspectos, quer planetas, estrelas…quer em animais e plantas, bem como
no próprio homem. Falar de mundos habitados não é falar de microorganismos, os quais são por exemplo as
poeiras cósmicas, não tem porque ser exclusivamente por bichinhos que sobrevivem a temperaturas
agrestes, mas de inteligência. Todos nós somos feitos de microorganismos, de pós interestelares que, ao
longo de biliões de anos, tiveram que se adaptar a um gás venenoso que lhes é indispensável à sobrevivência,
o oxigénio. Tomando como exemplo as vinte e quatro horas do dia, a nossa inteligência tem uma duração de
apenas dois segundos (segundo Hubert Reeves). Pergunto: o que é que sabe uma inteligência tão recente
ainda e tão frágil?
O ser humano é por natureza perturbado, inseguro, inconsciente. O que leva as pessoas ao Centro não é mais
que a procura de respostas, muitas respostas. Este tem que as confrontar com a limitação na sua forma mais
positiva, a saber, o desejo incessante de desvendar o que aos nossos olhos se nos oculta. Para uns são os
entes falecidos, para outros se a vida continua para além da própria morte. Todos, em conjunto, pretendem
saber o que é que na verdade andamos cá a fazer, porque sofremos, porque há tanta disparidade, porque,
apesar de tudo, o homem parece cada vez mais enveredar por comportamentos, onde se despenha no
desentendimento, na angústia, na morte violenta.
O Centro tem que deixar de ser uma casa de censura, uma espécie de coador onde só passa o pó mais fino.
Os trabalhadores dos Centros não são moralizadores porque tal não é da sua competência. Moralize-se cada
um a si próprio, excluindo de si o argueiro dos seus próprios olhos. Um verdadeiro Centro é uma casa onde
todos estão empenhados no seu progresso espiritual; é uma escola ou um hospital espiritual, um local de
acolhimento, de recolha de gente que, podemos dizê-lo, anda neste mundo autenticamente à deriva. E quem
não anda? Só os que já sabem tudo.
Lamentavelmente ninguém se coloca a questão, que para mim é uma grande questão, Onde foi que eu errei?
Em pedagogia costuma-se dizer que a confusão dos alunos é uma resultante da confusão dos professores.
Não se pretende que todos tirem a mesma nota, nem tão pouco é isso que está em causa, mas tão
simplesmente que todos se sejam motivados e, consequentemente, aprendam. É nesta dinâmica
motivação/aprendizagem que os alunos descobrem os seus interesses e aquilo que irão querer ser um dia.
Posto isto, que espíritas estamos a formar? Que Centros estamos a construir? Que cristianismo exprime a
Doutrina? Em que é que ela é uma novidade em relação às outras correntes cristãs? Em que medida contribui
para a felicidade do Homem? Qual o seu papel na sociedade?
Só na união de todos os espíritas, enquanto verdadeiros trabalhadores da Doutrina, poderemos chegar a um
consenso, uma resposta válida para cada época. Precisamos de reflectir sobre isto.
Barbara Diller

De Um Dia, Uma Vida
a. pinho da silva

A minha história é assaz simples. Certamente já ouviram falar do
ouro do Brasil e do garimpo. Pois num desses locais de fim de mundo, onde a
miragem do ouro que enriquece uns tantos embrutece as massas e produz
montanhas de misérias, eu era a feiticeira, ou a bruxa, lá das redondezas. Dominava
aquilo que hodiernamente se chama fitoterapia, mas de um modo empírico, e
intuitivo, pois livros nem vê-los, quanto mais lê-los. E, assim, com plantas acudia a
tudo, desde mordeduras de cobras e mosquitos até expulsar fetos dos úteros
maternos. Neste
particular, a manipulação de plantas abortivas, ignorava que fazia mal. Aliás, a este
respeito a minha ignorância era tal que julgava fazer o devido, já que tamanha era a
miséria, tanta era a fome e a falta de condições materiais para uma vida
minimamente decente, que impedir um
nascimento era, na minha perspectiva e na de quantas mulheres me procuravam,
impedir mais uma desgraça. Todos os braços eram precisos para peneirar o cascalho
e o lodo e bastavam as doenças para reter as almas cansadas e mal nutridas dias a
fio nas esteiras mal cheirosas, quanto mais virem crianças esfomeadas e chorosas e
piolhentas a requererem continuadas atenções
e cuidados. Além de que a promiscuidade era naturalmente tanta que a questão da
paternidade sempre se punha, ou poria, se as gravidezes fossem todas avante, e aos
esfaqueamentos motivados pela cobiça não havia necessidade de juntar os
motivados pelo ciúme. E como todos éramos para morrer relativamente novos após
uma vida de escravo, impedir um nascimento era impedir alguém de sofrer. Era no
que eu acreditava.
Segundo a crença assim o procedimento na minha longa vida, pelos
parâmetros da época. Os males que curei não foram suficientes para ser
cognominada de curandeira, mas os abortos que provoquei foram-no para ser
cognominada de abortadeira. Depois morri. Continuei pela floresta, mas nos rios em
que fui obrigada a caminhar havia sangue e não água. Diante de meus olhos não se
erguiam frondosas e verdes árvores, mas barrigas esventradas. Nos meus ouvidos
não compunham sinfonias os pássaros, mas rebentava-me o cérebro o choro e os
impropérios. Porém, Deus é tanto de misericordioso quanto de justo. E foi assim
que regressei
à vida terrena com condições e com vontade de ajudar a conservar a vida,
nomeadamente recolhendo aquelas raparigas que engravidavam fora do casamento
e que eram escorraçadas por todos, a começar pela família natural, precisamente
por essa gravidez considerada ultrajante. Outras tantas, na prática já nem família
tinham, mas também essas engravidavam por força da
profissão dita mais antiga do mundo e também a essas urgia acudir, sendo um
modo de as reabilitar dar-lhes um tecto, uma ocupação outra que não a
prostituição, e ensinar-lhes o afecto na pessoa dos filhos.

Como há sempre detractores para tudo o que os outros são e fazem, não tendo pejo em caluniar e
maldizer, passou com frequência a minha casa por ser um bordel. Nem um homem lá entrou, mas a
maldade humana é enorme e quem se dedica à prática do bem tem
de estar preparado para a deturpação das suas palavras e para a semeadura de suspeição sobre as
suas obras. Certamente a violência sofrida é maior quando as coisas partem de quem já se sentou
connosco à mesa, mas Jesus foi traído, negado, abandonado por quem lhe era íntimo,
e como nenhum discípulo está acima de seu mestre…
Deixei o corpo uma outra vez. Retrospectivando, vi-me mais atrás quando fui o aio
de uns senhores feudais. A essa luz as coisas encaixam e percebo os quês e os porquês dos
acontecimentos posteriores. A essa luz entendo os afectos e os desafectos. E a misericórdia
divina não pára. Permite-nos que nós, os que nos envolvemos em crimes, nos envolvamos em
defesa da vida, santificando ao mesmo tempo as relações interpessoais, poupando-nos a dores
cruciantes. Amar e trabalhar é o remédio para os nossos males e é a solução única para o caos com
que se debate o mundo.
Despeço-me desejando muito amor, muito trabalho e muita paz, porque só um
espírito pacificado consegue bem discernir, bem amar e bem trabalhar.

Fé, Esperança e Caridade
António Soares

Porquê estas três virtudes em conjunto?

Simplesmente porque a esperança e a caridade, são uma consequência da fé. Estas três virtudes formam uma
trindade inseparável. Fé sem caridade, é lâmpada sem azeite, e, caridade sem fé, é o azeite sem a lâmpada.
Sem a primeira, caminharíamos no escuro, sem a segunda, permaneceríamos parados no escuro do nosso
egoísmo. Para termos esperança, necessitamos de ter fé, e, a fé é estéril se não acreditamos, e, não
acreditando, não pode haver esperança. Por estarem unidas pelos laços da razão e do sentimento, tornam-se
inseparáveis.
A palavra Fé, tem duas origens: uma do latim “Fides”, que quer dizer fidelidade, ou seja, sermos fiéis à causa
de nossa fé. Falamos com certeza em fé religiosa, e, por isso falamos de Deus, ao qual devemos ser fiéis
seguindo suas Leis, amando-O sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmo. Compreendendo
esta máxima, temos de perceber que não basta dizer que amamos a Deus rezando, à espera que Ele resolva
nossos problemas. Isso leva-nos a praticar uma fé passiva, e o apóstolo Tiago nos alerta nesse sentido; “Que
proveito há meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode
salvá-lo? Assim, também a fé se não tiver obras, é morta em si mesma”.
Outra origem da palavra fé, deriva do termo Grego “Pistia”, que quer dizer acreditar. É este, o significado
ainda que incompleto, pois não basta crer, é necessário também compreender a razão pela qual se crê. Esta é
chamada a fé raciocinada, aquela que o espiritismo nos ensina e nos convida a conhecer, pois o uso da razão
fortalece a fé, e ao analisarmos a causa de nossa fé, compreendendo-a e aceitando-a, estamos a criar alicerces
que farão nossa fé inquebrável, dando-nos forças para os desafios mais duros. Fé sem razão é frágil,
desmorona-se frente ao mais pequeno abanão, ou pior ainda, conduz-nos ao fanatismo, negando tudo o que
seja contrário ao nosso ponto de vista. Deste modo, cometemos grandes erros, uma vez que fechamos os
olhos à razão, defendendo grandes mentiras, ao mesmo tempo que negamos grandes e redentoras verdades.
Assim, a fé raciocinada diz que não há mistérios, pois, tudo o que se obtém como sendo uma graça ou milagre,
tem uma explicação. A fé raciocinada, portanto, difere de tudo o que caracteriza a fé religiosa, pois baseia-se
na procura do entendimento e do discernimento. Enquanto a fé religiosa afirma-se nos dogmas que definem as
religiões, a fé espírita usa a razão, e, por isso, pode criticar e examinar o capítulo da fé, e, enquanto outras
religiões procuram controlar as mentes, o espiritismo, deixa o pensamento fluir livremente o mais natural
possível, para que o homem possa demonstrar toda sua identidade. A fé espírita, leva-nos a uma maior lucidez
dos conhecimentos adquiridos, e, a um melhor entendimento de novas aprendizagens.
Portanto, cabe a nós, individualmente, o desenvolvimento da fé, passando do estágio inicial de apenas crer,
para um comportamento automatizado em harmonia com as leis naturais. Isto significa que não existe limite
para o crescimento desta virtude, pois, ela e todas as outras, se desenvolvem tendo como horizonte o infinito
da nossa evolução espiritual.

Esperança, nasce do latim “sperare”; esta palavra no nosso vocabulário quer dizer (esperar), que é o mesmo
que ter esperança em alguma coisa que vai acontecer, portanto, esperamos em algo que ainda não aconteceu,
mas, ao mesmo tempo sabemos que pode acontecer de um momento para o outro.

“Sperare”, é um sentimento que leva o homem a olhar o futuro, considerando-o portador de condições
melhores do que as que lhe são dadas no presente, de tal modo, que a luta pela vida e os sofrimentos são
enfrentados como vicissitudes passageiras, na caminhada para um fim mais alto e de mais valor. A esperança,
sendo um sinal de fé, não deve ser confundida com a submissão que tira o poder da vontade, o livre arbítrio
para as decisões. Disse-nos Jesus; “a cada um, segundo as suas obras”. Ela contudo não isenta o
homem dos esforços que deve fazer para vencer os desafios da vida.
As provas exigem de cada um o máximo esforço para seu próprio crescimento, pois, compreendemos que
temos um passado para corrigir, o presente para aprender e um futuro para colher os louros ou os fracassos de
nossas escolhas atuais.
A esperança, faz com que o nosso pensamento ultrapasse tempo e espaço, e se adentre na imensidão do
espaço infinito. Assim, de posse desta virtude, esquecemo-nos momentaneamente das dores, das doenças,
dos sacrifícios, das dificuldades, e lembramo-nos somente da felicidade gerida pela paz e tranquilidade de
nossas forças.
A esperança na casa espírita, é luz, é orientação, é caminho, é estudo, é visão interior. Quanto mais o homem
tiver o domínio de sua consciência, maior será sua esperança, pois, não há esperança sem existente, uma vez
que só se pode esperar o que se pode imaginar, e só se imagina o que existe.

“ Fora da caridade não há salvação “. A doutrina espírita, ensina-nos que a caridade é um dever moral
de todo o homem, mas que não se limita apenas ao auxílio material. No item 886 do Livro dos Espíritos, Allan
Kardec põe a seguinte questão: “Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia
Jesus?” Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das
ofensas.

Portanto, a caridade representa o princípio cristão do amor recíproco entre todos, independentemente da
situação em que se encontrem, aplicando-se tanto no campo moral como no material.
Toda a moral que Jesus ensinou, está representada em duas palavras simples: Caridade e Humildade. É,
portanto nestas maiores virtudes, que devemos concentrar todos os nossos esforços, com o propósito de as
desenvolvermos e torná-las mais fortes, para que possamos despojarmo-nos do egoísmo e do orgulho, vícios
nocivos e contrários a essas mesmas virtudes.
Duas reflexões tiradas do livro “Momentos de Reflexão”, ditado pelo espírito António Mota e psicografado
por António Pinho da Silva, para meditarmos durante a semana:

“Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para vos tornardes notados por eles;
de outro modo, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está no Céu“. (Mt 6, 1) – A
ostentação no dar é vaidade, quando não orgulho, que pode ferir quem recebe. É querer mostrar que se tem
e querer parecer generoso. Assim procedendo, tem-se o louvor dos homens mas não a recompensa dos
Céus, porque a caridade não se ufana, nem se envaidece. Sei que é assim, mas… é assim que faço? Lá no
fundo, lá no fundo, quanto ainda de vaidade mascarada de humildade…

“Cada um dê como dispôs em seu coração, sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama quem
dá com alegria“. (II Cor 9, 7) – Quem dá com alegria não espera a aprovação dos homens, dá porque é
generoso e ama o próximo. Quem dá com alegria já venceu muito do egoísmo, já entende o que Jesus quis
dizer com ‘amai-vos uns aos outros como eu vos amei’, e sequer pensa nisso como uma obrigação cristã que
traz recompensas futuras. Para que dar seja um ato livre, não se deve esperar nada em troca.
Concluímos pois, que a virtude no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que
constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem
virtuoso.
Ser virtuoso, é usar a própria forca moral para combater as más tendências, e desenvolver cada vez mais
caraterísticas positivas.

Do estuário do Tejo do outro lado
(Um lado qualquer) mora quem me espera
Do meu ir marear.
Irei como dantes em aventura
Em busca calculada do ignoto,
Enfrentando ventos, marés e monstros
Ate dobrar o Bojador que fronteira os céus.
É hora de ser intrépido e ir
Sabendo que não há lugar a medo e solidão
Por haver coração ansioso que aguarda e reza
No qualquer outro lado do estuário do Tejo.
E na hora em que levantam âncora e soltam amarras
Que belo que é o estuário ao sol nascente,
Talvez por ser uma despedida por tempo indeterminado
E haver um certo amor e já alguma saudade
Do que indo nos olhos da alma
Fica estático na geografia firme de Lisboa.
Ó meu Deus, que se me acelera o coração!
Aqui me vou depois de espera tanta
Que já nem sabia se me caberia ir!
Pareço uma noiva a caminho do altar
No Portugal sem Abril, católico e rústico!
Aqui me vou com a bênção
Do sem guerra no ultramar
Nem a miséria a espreitar a fartura no Brasil.
O meu destino é o além-céu
Quando quem fica no cais
Deixar de ver o navio na curvatura do mar.
Ó que adeus comovido
Antecipo já em meus olhos cansados!
Arriba, gajeiro, que sou eu que vou,
E se queres contigo subo ao mais alto mastro
De onde o longe a vista alcança!
Que ninguém chore, que eu volto,
Para que não se turbe a alegria do partir.
E tu que esperas quando sentires que é tempo
Nos fins de tarde à beira rio abre os braços
Porque num qualquer sol poente eu regresso
Para neles da viagem descansar.
chryserus

Na minha aldeia de todos os que moram nela
Há criançada a jogar à bola na estrada às vezes.
É uma aldeia antiga e fica muito longe
E raramente passam lá carros, só quando alguém morre.
A minha aldeia é um miradouro natural
E sou tão feliz com o que vejo a partir dela
Que acho que toda a gente é feliz também.
(Toda a gente - os que conheço e os outros - ser feliz é uma utopia,
Mas o que cada um é dá uma verdade ao mundo
E a minha verdade é esta e não magoa ninguém.)
Nesta minha aldeia (que se procurarmos bem
Não a achamos em nenhum mapa)
Moram comigo mesmo os que andam por fora,
Os que estão para uma qualquer cidade ou emigraram,
Os que não sei que é feito deles
Mas guardo no desejo de os reencontrar,
E até aqueles animais de estimação que enterrei
E cujas almas já voltaram
A animar outros animais que porventura alguém estima.
Esta minha aldeia, esta minha aldeia,
Feita de paredes de granito e telhados de xisto,
Rodeada de carvalhos e castanheiros,
Os ares com permanentes revoadas,
Os caminhos repletos de fontes,
As noites bravas com lobos e javalis
Mas as enigmáticas com duendes e fadas!...
Sou o único poeta desta minha aldeia
(Sou muito cioso disso),
Mas tocadores de concertina há-os muitos
Porque noites de verão e tardes de domingo
Precisam de música para serem o que são.
Nunca mais acabava de falar da minha aldeia
Se me deixassem.
Iria percorrer os séculos de vidas passadas
E só de tios e primos era um cansaço.
Mas não me deixam falar mais,
Induzem-me o sono, entro em uma realidade onírica
E vem aí a caleche d'El-Rei.
chryserus
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