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INTRODUÇÃO
UM HOMEM MAU JÁ NASCE
PRONTO?!
“aquele que tem autoconhecimento e
conhece também ao inimigo estará sempre a salvo. Aquele
que possui apenas autoconhecimento pode tanto ganhar
quanto perder, já aquele que desconhece tanto a si mesmo
quanto a seus inimigos, sucumbirá a todas as batalhas!”SUN
TZU – A Arte da Guerra.

Quanto mais eu tento me
convencer do contrário, mas, eu me convenço do
oposto!
Fato é que certos indivíduos,
embora nasçam muitas vezes em “berço de ouro”,
sua influência maléfica posterior, deixa bastante
claro a que vieram e o preço que vão cobrar de
seus pares em um futuro não muito distante!
Quanto

ao

raciocínio

interior, apesar da colocação antagônica, é

verdade, quanto mais eu quero acreditar que é a
sociedade

que

transforma

o

sujeito

em

verdadeiras máquinas de matar, etc., teoria logo
contraditada pelo comportamento peculiar de
“alguns” representantes dessa espécie de seres
humanos!
O certo é que, enquanto
falsas crenças, tende a levar o homem (a mulher)
medianos de raciocínio a uma vida estagnada e
sem sentido dentro de seu limite estável, outro
tanto, também crentes na “inoperância” das
retaliações e completamente descrentes no teor
do “castigo”, prosseguem num caminho de
infâmia, maldição, assassinato, crueldade, frieza,
etc., e um desavisado, numa visão superficial,
poderia mesmo acreditar que a maioria da espécie
humana é composta por tais seres destituídos de
sentimentos e amor ao próximo, o que não é
verdade!

A grande maioria da espécie
humana, se por um lado não pode ser chamada de
“exemplo

de

dignidade”

e

justiça,

estão

preocupados com suas próprias vidas, sem se
importar muito com o que faz o outro pensar de
maneira diferente dele e gostar de uma tal religião
ao invés de adotar a sua!
A grande maioria prefere
tentar cumprir suas obrigações, cuidar de seus
afazeres e não destruir a casa do vizinho, ao que
tudo indica, no entanto, não é o que ocorre com
aquele

horda

de

delinquentes,

terroristas,

assassinos, frios, etc., que acima de tudo se
preocupam, o pretensamente, se acham maiores
que DEUS, para determinar ao semelhante que
possui um ponto de vista diferente do seu, como
vai morrer, quando vai morrer e da forma mais
cruel, para que reconhece a “bondade” do seu
“Deus”. Aliás, tão justo e bom é o seu Deus, que
segundo o seu arcaico entendimento lhe deu a

missão de transformar o mundo pelo sangue,
assim, como queria há milhares de anos, os persas,
os

gregos,

os

romanos,

os

visigodos,

os

ostrogodos, os vikings, os cruzados, os russos e
obviamente, os alemães!
Não o conseguiram e sempre
o que parecia um final teve seu recomeço!
Acontece

que

para

uns

indivíduos, o raciocínio complexo do 2+2, por
exemplo é muito difícil de ser visualizado!
Parece

absurdo

mais

é

verdade!
Então, quando identificam o
resultado, não podem aceitar, que sobre os
números, já foram traçadas inúmeras teorias, já
foram criados, outros inúmeros métodos de
análises: números naturais, números inteiros,
raízes quadradas, raízes cúbicas, etc., enquanto
isso, eles estão imaginando quanto é 2 + 3!!!

Deu para entender?!
Acham que vão modificar a
Terra pela violência e pela guerra, mas, esse
método já foi testado antes e não deu certo e eles
estão testando de novo e tenho uma leve suspeita
que também não vai dar certo!
Não vai dar certo porque
outros

muito

mais

inteligentes,

astutos

e

prepotentes, fracassaram!
Não são somente as minhas
míseras palavras, são o exemplo da história ao
longo dos séculos, ao longo dos milênios e está
mais que provado, que em determinada época, em
determinado tempo, a humanidade é contagiada
com uma espécie de “peste”, onde homens (se é
que se pode chamar disso), como que para
submeter à prova o mundo, trazem à tona tudo
que há de ruim, na espécie humana, para que esta,
ao observar semelhante exemplos, tente fazer

diferente e tente enfim, melhorar seu contato com
seu semelhante e sem não possuir uma crença
“digna”, arrume uma que não seja controlada por
pretensos “santos”, por missionários de “araque”
e “apóstolos” de mentirinha!
Porque uma hora na vida do
sujeito (e da sujeita, se as mulheres querem entrar
no rol), escute-me vai precisar de alguma coisas
para provar a si mesmo e aos seus pares, que não
é uma fraude!
Pena que eu não tive de falar
para o meu rasgar aquele carnê do apóstolo, que
lhe “garantia” um repouso tranquilo céu... não deu
tempo... ele morreu antes!

CAPÍTULO I
JESUS PRETERIDO DE NOVO...
A dúvida, quanto a santidade de
Jesus Cristo, não é privilégio somente de fanáticos
quanto os integrantes do tal do Estado Islâmico.
Logicamente,

esses

“senhores”, representam em sua essência tudo de
mais vil, mais ignóbil, mais repugnante da espécie
humana, etc., o que não quer dizer que a outra
parcela da humanidade, esteja completamente
isenta de culpa, de maldade, de descrença e de
falta de fé!
É claro, que os membros do
EI, não podem se comparar com outros seres
humanos, pois, representam o retorno do homem
ao primitivismo, que os povos tanto tiveram
dificuldade para deixar!

Com

muito

trabalho,

inventou-se a roda, a construção de casas em cima
de casas (edifícios), mais tarde a energia elétrica, o
telefone, os meios de locomoção, o fogo, o avião,
etc. Entretanto, ignorando todo o progresso da
espécie humanidade, incluindo a Astronomia,
Astrofísica a Física e a Matemática, outrossim, os
selvagens dessa facção, desejam atrair para sua
causa, outros seres iguais a eles, cujo cartão de
visita é cortar cabeças como forma de iniciação!
Parte

daquela

gente,

inclusive, irmãos e parentes, na hora da decisão de
libertação na época da Páscoa, vergonhosamente
gritaram: “Barrabás!” e mais, não seria muito
diferente se a pergunta houvesse sido feita a
humanidade inteira...
“Não! Nós não!”
Sim, vocês sim e talvez eu
também!

Acreditar num utopista, que
falaria de um mundo novo de igualdade, justiça,
amor ao próximo, beatude, santidade, depois da
vida? Enquanto que um outro prometia o aqui
agora, a vitória, a destruição dos inimigos (nesse
caso, os Romanos), comer, beber, viver, etc... era
esse!
Não houve um único homem
que pregou idealismos semelhantes, ou iguais ao
de Jesus Cristo, que recebeu tratamento muito
diferenciado. Houve um ou outro, é claro, mas, a
grande maioria, foram abruptamente eliminados!
Alguns dizem, hoje em dia,
por exemplo: “se eu ganhar na loteria, vou ajudar
o semelhante, os pobres, etc.,” e eu lhes digo: “vai
nada!”
Sabe por que?
“Porque o que os olhos não
vem o coração não sente!” eis o dito popular!

Quando os “idealistas”, se
vem empossados de dólares, euros, libras, francos
ou marcos, já não se dão conta que são mortais,
que não são deuses, que um DIA pensaram que
fariam diferente... a única coisa que corrompe
mais (ou igual) que o dinheiro é o poder, veja-se,
por exemplo, esse nordestino que tinha tudo para
dar certo e se tornou apenas mais um, achando
que poderia ser diferente!
E foi assim!
Quando em corpo e alma,
Jesus foi trocado por Barrabás, hoje, somente em
espírito no âmago das humanidades, ele foi
trocado, por um cidadão que de santo não tinha
absolutamente nada, se auto intitulou profeta, foi
comerciante boa parte da vida (sabe-se quantos
“chapéus” deu em seus semelhantes), não operou
nenhum milagre de verdade e é cultuado, pelos
rebeldades e boa parte da Nação Mulçumana,
como Deus!

Maomé, TALVEZ, não tenha
sido uma fraude, mas, querer compará-lo a Jesus é
a mesma coisa que comparar uma ameba com um
anjo: ambos são filhos de Deus, mas, se encontram
em posições diferentes na escala evolutiva, assim,
como a pedra se encontra em posição diversa do
ser humano e mesmo do tão zombado símio!
A vida íntima, dessa figura
(aliás, a vida íntima de cada um somente deveria
interessar a ele mesmo e a Deus), que se
autointitulava profeta, é algo ridículo, patético
mesmo, mas, sobre esses pequenos “defeitos”, a
sua comunidade se cala, pois acham irrelevante
esses ínfimos detalhes!
Ínfimos detalhes, mas, são
esses que podem elevar ou condenar um ser
humano, assim como um pequeno orifício no
paredão de uma grande represa pode destruí-la!

Pedro, o pescador, Apóstolo,
apesar de dedicado, esforçado, homem de bem,
trabalhador que era, ainda assim, não tinha noção
do poder de Jesus, os detalhes intrínsecos dos
milagres que pratica e nem compreendia muito
bem porque deveria perdoar seu semelhante,
senão, ingenuamente não teria dito ao Cristo:
“quantas vezes eu devo perdoar ao semelhante
quando ele houver pecado, contra mim? Até sete
vezes?”
Número infinito de vezes,
respondeu Jesus quando disse que deveria
perdoar o semelhante setenta vezes
(Mateus, 18:15, 21 e 22).

sete!

CAPÍTULO II
UMA VEZ CANDIDATO...
...Pedradas vão “chover!”
O brasileiro, já conhece bem
esse axioma*, tendo em vista, que hoje, conhece
bem os seus políticos. Ou melhor, conhece bem o
que eles dizem que farão e todo mundo sabe que
jamais irão fazer, em contrapartida, qualquer
daqueles

que

se

candidatem,

passam

imediatamente a serem vítimas de ataques de
todos os lados!
Fervilham denúncias sobre
suas frágeis candidaturas e infelizmente, quase
todas verdadeiras, mas, pelos mecanismos das leis
brasileiras NUNCA tais denúncias são provadas!
Aquele

contratou

funcionários para trabalharem em sua empresa
com o dinheiro público, cujo acionista secundário

é... você e eu, porém, sem direito a nenhuma
“Ação” sequer desse montante!
Aquele outro, “driblou” as
leis para bancar sua campanha, aquele outro
ainda, contou com o apoio das empreiteiras e a
outra quantidade, sabe-se lá quantos, contou com
o auxílio do crime organizado para serem eleitos!
Por que será então, que Leis,
que beneficiariam os cidadãos, jamais são
aprovadas, jamais causam repercussão?!
Eleição é exposição!
Deveria ser e deve ter sido
em algum lugar no passado, na Grécia, na
Mesopotâmia, na Roma antiga, algo, bonito de ser
ver, ainda que o governador, Cezar, Reis, fossem
corruptos, algo, fariam em benefício do povo para
perpetuarem sua memória... e alguma coisa
sempre

faziam.

Veja-se

por

exemplo,

os

arquedutos romanos, que transportavam água a

quilômetros, direto da serra, para a grande capital,
cujo ângulo de inclinação para a queda d’água, era
e ainda é, obra de verdadeira engenharia!
Em suma, a coisa é mais ou
menos assim: a não ser que seja conduzido a um
cargo pela comoção popular, pelo apoio da
sociedade, por unanimidade, etc. o fato de se
autointitular algumas coisa, geralmente, é muito
mal visto e muito mal interpretado em sua
maioria!
Tá certo, que alguns títulos
que a sociedade dá e deu aos seus líderes (seja do
bem seja do mal) contemporâneos não fazem o
menor sentido, mas, em sua maioria, expressa sem
sombra de dúvida, uma homenagem velada
àqueles que fizeram algo de bom ou mesmo de
ruim por seus pares a algumas pessoas!
O imperador do tênis, o
príncipe das piscinas, o rei do futebol, etc., são

títulos meramente secundário, que de forma
nenhuma representam o modo de ver e sentir de
toda uma classe social. Na verdade, não passa de
uma espécie de bajulação por pessoas que não
fizeram nada de importante a não ser para si
mesmos e eles, por si, se autointitulam o que
dizem que são!
Mas, todo candidato, sofre lá
suas retaliações!
Um candidato à vaga de
emprego, vai ter que disputar com outros,
passando vai se submeter a carga horária, a testes
e assim, por diante. Um candidato à política (esse
meio fácil no Brasil, de enriquecer e estar acima da
Lei, do bem e do mal), vai sofrer lá suas
admoestações,

por

conta

de

adversários,

inescrupulosos, que também pleiteiam, enfiar seus
amigos, esposas, filhos, filhas, tios, tias, avôs, avós,
primos, primas (e as “primas”) no seu gabinete,

para todo mundo faturar juntos, daí o motivo da
guerra entre eles!
Assim, tanto hoje em dia,
quanto na época de Maomé, não era muito difícil
iludir a “massa carente!”
Bastante

um

pouco

de

observação e astúcia e repetição que tudo vai sair
de acordo...
“Esse dinheiro não é meu!”,
por exemplo, é o tipo de jargão, que “pega bem!”
repetido, embora seja, verdade, acaba se tornando
mentira ou vice-versa! Sonhei! Sonhei! Tenho
sonhado, usado de acordo e repetido como foi,
tornou um célebre mercador e um desequilibrado
sexualmente, num pretenso profeta para o mundo
e um verdadeiro santo para seus súditos!



* AXIOMA - 1.Filos. Premissa imediatamente
evidente que se admite como universalmente
verdadeira sem exigência de demonstração.
2.P. ext. Máxima, sentença:
“É bem vulgar o axioma de que os bens não são
desejados, senão quando se perdem.” (Correia
Garção, Obras Poéticas e Oratórias, p. 506.)
3.Lóg. Proposição que se admite como
verdadeira porque dela se podem deduzir as
proposições de uma teoria ou de um sistema
lógico ou matemático.

CAPÍTULO III
AISHA!
Eis o “calcanhar de Aquiles” do candidato a
profeta, denominado Maomé!
Claro

que,

essa

avaliação jamais partiria de seus súditos atuais e
mesmo

os

antigos,

pois,

se

encontram

completamente cegos, para o defeito de seus
líderes, somente tendo olhos, para as virtudes,
infelizmente, tão poucas, tão raras!
Veja-se, por exemplo,
esse

vergonhoso

relato:

“O

profeta

se

comprometeu comigo quando eu era uma menina
de seis anos. Nós fomos à Medina e ficamos na
casa de Bani-al-Harith bin Khazraj. Daí eu fiquei
doente e meu cabelo caiu. Mais tarde o meu
cabelo cresceu de novo e minha mãe, Um Ruman,
veio até mim, enquanto eu estava brincando no
balanço com minhas amigas. Ela me chamou e eu

fui até ela, sem saber o que ela queria comigo. Ela
me pegou pela mão e me fez ficar a de casa. Eu
estava sem fôlego e quando minha respiração
ficou normal, ela tomou um pouco de água e
esfregou minha face e cabeça. Então, ela me levou
para dentro de casa. Na casa, eu vi uma mulheres
Ansari ( ) que me disseram: ‘Felicidades e a benção
de Alá. Boa sorte!’ De repente, o “o apóstolo” de
Alá veio até mim de manhã e minha mãe me
entregou a ele. Naquele dia, eu era uma menina de
09 anos de idade!” (Sahih Bukkari 5.234).
É possível até afirmar
que os tempos eram outros, os costumes
diferentes!
É

possível

ainda

aceitar o vergonhoso fato, de nos países da África
e aqui mesmo no Brasil, por dinheiro e devido a
fome, muitas mães entregam suas filhas, vendemnas mesmo, para desconhecidos, sem respeitar e
muito menos imaginar os traumas e sofrimentos

que submeterão suas filhas, quando se sentirem
sozinhas entre quatro paredes, com homens feitos
desconhecidos!
Excetuando-se

as

falhas morais ainda ocorridas em algumas pessoas,
em alguns países do mundo, aqui, pelo menos
teoricamente, (“teoricamente”, porque no Brasil,
quando se tem advogados e um codinome, de
profeta, por exemplo, estaria impune), estaria
enquadrado em no mínimo, 04 artigos do Código
Penal,

mesmo

este,

estando

visivelmente

ultrapassado!
Esse
glorificado

por

esses

profeta

marginais

(EI),

aí,
está

perfeitamente à altura de seus cultuadores!
Deve

ter

tido

lá

alguma virtude, advinda do uso da força, da
espada, da manipulação da língua e do sempre
fingido

“amor

ao

semelhante!”

Seu

comportamento desregrado em casar com uma
criança e estuprá-la no dia da consumação do tal
casamento quando tinha nove anos, pode passar
desapercebido, por seres grosseiros, que estão
preocupados com questões ainda mais abruptas
que é cortar a cabeça do semelhante com faca
pequena e cega, mas, sua fama, não vai muito
longe. Um dia, esses descendentes dos seus
seguidores, ao observarem atentamente a história
do tal profeta, verão que não passa de um
embusteiro!
Por outro lado é a educação
passada de pai para filho, a educação de “berço”
que vale muito ou que não vale nada!
Talvez

esses

moços

convertidos a essa seita que acha natural o
assassinato de pessoas em nome de um deus,
tenham sido instruídos desde a infância a
pensarem

dessa

maneira

e

acabaram

condicionados ou sem nenhuma educação de

berço, foram basicamente, “adotados”, pelo
regime, instruídos, remunerados e condicionados
a acreditar ser diferentes, especiais e que
colocando um punhado de bombas em baixo do
braço ou em torno do pescoço, os fariam ir mais
rápido para o céu, após a morte!
Mas, a influência do adulto
mais

próximo

sobre

a

mente

infantil

é

verdadeiramente a fonte de tudo, seja do bem
seja para o mal!
Minha avó paterna, costuma
me instruir acerca da alimentação do Papa,
quando eu criança curiosa lhe questionava: “vó, o
Papa come?!” Minha avó: “como muito pouco
meu filho, ele é santo! Come quase nada!”
E quanto tempo eu alimentei
a crença que o Papa nem comia de tanto santo
que era!

Hoje,

bem,

hoje,

eu

o

respeito, como respeito a qualquer outra pessoa
que já passou dos sessenta anos de idade, sem
muita predileção!

CAPÍTULO IV
UM POVO À ALTURA DE SEU
GOVERNANTE!
A polêmica surge quando à tona
vem critérios de comparação com a personalidade
superior do Cristo, pois, no que tange a pregar
ensinamentos e capacidade de compreensão de
seguidores, o tal do Estado Islâmico, se afina
perfeitamente

ao

caráter

de

seu

mestre,

controverso, obscuro, comerciante e audacioso!
Verdade, que em nome do
Cristo, praticou-se barbaridades inúmeras, mas,
com o desenvolvimento, as coisas foram ficando
mais sofisticadas e com o sentimento de
compreensão, mais, amplamente incorporado,
alguma coisa melhorou!

Não se pode dizer a mesma
coisa desses senhores aí!
Apesar de controverso e ter
dito ver “anjos”, ele mesmo não escreveu no Al
Corão, matar o semelhante e algo similar, embora,
acredite-se

que

sua

condição

moral,

não

conseguisse distinguir muito bem a bondade e o
amor ao próximo, como sem dúvida, não
titubearia em passar um inimigo a fio de espada!
Salvo as contradições restam
as seguintes conclusões: muitos cristãos não estão
à altura de seguir ao Cristo enquanto que TODOS
do Estado Islâmico, estão sim, de acordo com a
Filosofia obtusa do seu mestre!
Cada vez que se pesquisa a
respeito dos Atos da vida de Jesus, mais se
encontra

bondade

em

seu

caminho,

em

contrapartida, cada vez que se aprofunda na vida
de Maomé, mais, descobre-se seus “podres!”

Um

comerciante,

um

vendedor, um negociante, etc., tem algo em
comum em sua alma, que os torna pessoas não
muito confiáveis. Na hora “h”, para vender, para
passar adiante seu produto, são obrigados muitas
vezes

a

dizer,

digamos

assim,

“pequenas

mentirinhas”, mas, essas mentirinhas somadas,
representam justamente a falha no caráter de um
homem

e

num

candidato

a

profeta,

são

simplesmente imperdoáveis!
Não se iludam, ás atitudes
dos chamados líderes continuam as mesmas de
antes, ou seja, completamente ousadas e pela
passividade dos discípulos, pela carência de sua
alma e a necessidade consolo, se deixam
facilmente conduzir. Se deixam sem resistência
dominar!
A religião tem essa tendência
de interligar certas pessoas, mas, não é privilégio
só dela, houve líderes militares, líderes sociais,

etc., os quais equivocados, conduziram um monte
de gente para a desgraça!
Deve ter existido um ou
outro profeta de verdade no Oriente, mas, por tido
crédito na Invenção do Alcorão, Maomé se
solidificou como pioneiro!
Mas, puxando pela memória,
ao longo dos séculos, todas as crenças, todas as
religiões que foram fundamentadas na mentira,
isso é fato, desapareceram!
Enfim, graças a Deus que os
seguidores de Maomé, não seguiram uma outra
crença, pois, se nessa esses remanescentes já
estão causando um mal-estar mundial, quiçá, se
possuíssem uma outra mais substancial. Que fique
a desgraça como está!

CAPÍTULO V
COMO SOBREVIVEM OS RATOS!
Observe bem!
Se passar por esse trecho qualquer
hora do dia, não verá nem sinal dos tais dos
roedores!
Mas, por volta das 05:00 horas da
manhã, quando eles “devem” saber que existe um
fluxo menor de seres humanos, “saem às
compras!”
Hoje, por exemplo, num espaço 04
metros quadrados, ao menos 07 deles havia e
pode acreditar, bastante nutridos...
Em contrapartida, num trecho de
mil metros, onde havia lixeiras para os transeuntes
depositarem

dejetos,

05

lixeiras

destruídas por uma mente “brilhante!”

plásticas

Mas, a questão de modo algum tem
algo a ver com os ratos e diretamente com os
marginais, que revoltados, andam quebrando e
destruído patrimônio público que sua mãe,
lavadeira de roupas (nada contra as lavadeiras de
roupas, linda profissão) e o seu pai pedreiro (nobre
profissão, embora, eu, particularmente não tenha
tido sorte na contratação de seus serviços e...),
pagam os respectivos impostos, quando comprar
um litro de leite para seres semelhante beber,
quando compram um maço de cigarro, quando
adquirem uma garrafa de pinga (pode ser de
Whisky também), enquanto eles, a maior parte do
tempo, devolvem de graça a sociedade o que seus
pais, gastaram tanto para pagar!
Mas, como eu disse, a questão
também não é essa!
A questão é a seguinte, se um Ser
há, capaz de nutrir ratos, inúteis sobre o ponto de
vista social, parasitas de andam quebrando as

lixeiras da cidade e mantém vivos os membros do
Estado Islâmico sem nada fazerem de útil a
humanidade é que Ele ainda acredita “nos outros”,
pois daqueles sobre o nosso ponto de vista... é
tempo perdido!
São treinados e doutrinados assim
como

seria

um

desses

repugnantes

ratos

transmissores de doenças, que aliás, só as
transmitem, devido ao lixo deixados em vias
públicas, o que, em síntese, forma uma espécie de
“parceria!”
Mas, tirando fora o lado repulsivo
desses

quadrúpedes,

peguemos

um

deles,

treinemos, alimentemos, etc., repitamos uma
determinada algumas vezes para que repitam,
dezenas e dezenas de vezes, temos aí, um
integrante do EI em sua melhor performance!
Arrebatados do meio social, onde
“se acham” discriminados, menosprezados, etc.,

embora se tenha notado, que tem empregos,
carros, comida, famílias mesmas constituídas, nas
vilas e bairros que um dia destruirão, eles, os mais
vis covardes que se tem notícia, em nome de Alá e
de Maomé, seguindo à risca (sabe-se lá que risca)
dizem eles e isso não é verdade, o Alcorão
perpetuam

os

mais

ignóbeis

crimes

para

agradarem seus líderes e seu profeta e um seu
deus!
Sobre esses aspectos, os pobres
ratos estão muito mais prejudicados do que eles,
uma vez que não tem escolha, devido a ter
chegado onde chegaram. São focos transmissores
de doenças e não podem optar por uma coisa
melhor, enquanto que, esses destruidores de
lixeiras, esses ladrões que roubam transeuntes em
alguns segundos e esses membros do Estado
Islâmico, (pois, estão no mesmo patamar), teriam
tantas ocupações sobre a face dessa Terra, no
entanto, optam por matarem seus semelhantes,

como prova de causar pânico pelo medo, como
norma de conduta de sua facção e como uma
forma clássica de recobrir seus recalques e suas
frustrações, devido sua incapacidade de atuarem
como seres humanos normais!
E excetuando-se os políticos, não é
fácil ser um humano normal!
Acordar

cedo, tomar condução

lotada, comer marmita, às vezes trabalhar no
pesado e na ocupação mentalmente carregada,
tolerar o semelhante, o colega de trabalho, o chefe
também frustrado e com mínimo de poder se julga
o “Imperator!” Não, definitivamente, não é fácil!

CAPÍTULO VI
UMA CONVERSA FRANCA COM OS
INIMIGOS!
Mateus

5

…43Ouvistes o que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e
odiarás o teu inimigo’. 44Eu, porém, vos digo: Amai os
vossos

inimigos

e

orai

pelos

que

vos

perseguem;45para que vos torneis filhos do vosso Pai
que está nos céus, pois que Ele faz raiar o seu sol
sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e
injustos. …

Está vendo toda essa minha
maldade?
Mas, pode acreditar, se por
um momento me fosse permitido conversar
francamente com esses senhores e se por um
momento, eles me dessem crédito, minhas
críticas, não seriam tão pungentes e minha revolta
seria mais comedida, uma vez que somente a
verdade sairia da minha boca!

Primeiramente, iria focar a
inutilidade de seus propósitos, dada a brevidade
de sua vida, a importância da existência e o
respeito que se deve ter para com seu semelhante
e principalmente, para com os inimigos!
Depois, mostraria que com a
força e o poder das armas, o máximo que se vai
conseguir conquistar é mais inimigos, temor,
repudio, ódio e desavença, etc., jamais a paz.
Logicamente, que dentre as sociedades civilizadas,
as armas, ainda são usadas por seus exércitos,
mas, geralmente como um símbolo do que
instrumento de “persuasão”, haja vista, o poder
intelectual, ser infinitamente mais poderoso que
um tiro de fuzil, de canhão ou o arremesso de um
míssil, a explosão de uma bomba! (dependendo da
bomba, é claro).
Pela

explosão

de

uma

bomba, é possível sim, aniquilar uma geração
inteira e ainda fazer muito mal, a geração

seguinte, mas, por um decreto governamental, no
âmbito intelectual, é possível, tornar um povo
escravo por tempo indeterminado, cercear a
liberdade de um povo para sempre ou escrever um
livro completamente apócrifo, que pode gerar
consequências inimagináveis num futuro próximo
ou distante!
Mas, dado

me

fosse a

oportunidade de conversar com esses moços, a
maioria

jovens

desajuizados,

eu

falaria

imediatamente, sem titubear: PAREM!!!
Parem com isso, porque
estão cavando fundo demais a sua sepultura!
Parem e antes de prosseguir,
leiam algum trecho de “Dante” e sua “Divina
Comédia Humana!”
Não, o inferno não é lenda é
real! E vocês com tais atitudes, vão se aprofundar
de tal forma no mal, que depois, não vai ser

possível

resgatá-los

de

tão

longínquas

profundezas. Por isso eu peço: “reconsiderem!”
A

vida,

meus

caros

integrantes do Estado Islâmico é a oportunidade
mais bela, fornecida por Deus aos seres humanos,
para progredirem e serem felizes. Cada ser
humano, possui sua história, cada um, possui sua
própria vida e modo de agir!
A diversidade meus caros,
faz justamente a diferença e essa a atração de
pessoas diferentes e nessas, o respeito, a
solidariedade, o amor e a honra!
Que

graça

teria

se

a

humanidade inteira, nesse estágio ainda arcaico,
apreciasse somente a religião católica apostólica
romana?
Ou o budismo, o crenticismo,
o ateísmo, o panteísmo, o materialismo, etc.

Cada um no seu limite,
crescendo em sua própria evolução!
Nunca houve motivos para
guerras santas, fanatismos e nem para dissensões,
mas, os humanos, como sempre inovando em seu
próprio prejuízo, conseguiram fazer a diferença e
transformaram o simples, numa pretensa guerra
espiritual sem limites e sem igual!
Olhem em torno, vejam
quantos corpos vivos mutilados!
Observem quantas doenças
inexplicáveis, misteriosas, execráveis mesmas,
como justificá-las, senão pela atitude impensadas
de outros que num passado remoto agiam
igualmente a vocês?!

CAPÍTULO VII
VOCÊS NÃO SABEM O QUE PENSAM SABEM E
TEORIZAM A RESPEITO!
A princípio, um jovem comum
dando entrevista!
Na boleia de sua caminhonete
conquistada com seu trabalho pessoal em outro
país, que gentilmente cedeu-lhe a oportunidade
de ter uma ocupação e ser remunerado à altura
por isso!
Nessa onda “selfie”, autofilmagens
e etc., passaria tal fato despercebido, não fosse
por duas coisas singulares naquele tosco quadro!
A primeira delas é que aquele
sujeito era membro atuante do tal do EI e a
segunda coisa é que amarradas na traseira da tal
caminhonete,

estavam

pessoas

que

aquele

lunático categorizou como inimigos do tal regime e

pagariam com a vida, porém, antes padeceriam
sofrimentos inenarráveis!
Mais

tarde,

uma

outra

cena

exatamente igual a um jogo de vídeo game, soubese que aquele sujeito, numa manobra de “droner”
(objetos que voam não tripulados), finalmente
recebeu uma que merecia: a carga de um míssil no
veículo que conduzia ou era conduzido!
Não me recordo de ter tido tanta
satisfação na morte de um indivíduo, o quanto tive
com a morte daquele assassino, mas, isso não é
bom!
A humanidade não pode odiar os
marginais e os bandidos o quanto nos odeiam,
senão seremos exatamente iguais a eles e isso não
é o objetivo do progresso humano!
Os

povos,

não

sendo

necessariamente perfeitos, cometerá faltas, sem
dúvida terá falhas, mas, daí, a iniciar-se uma série

de assassinatos, frios, covardes, etc., é uma outra
história!
Mas, tenho uma outra crença
particular no que tange a esses malucos. Acredito
que eles, tem como objetivo primordial, e isso,
completamente inconscientes, unir todos os
povos(?!)
Sim, eles serão o motivo de tudo
isso!
Quando o mundo começar perceber
que eles são uma “chama” que pode se alastrar
pelo Terra, haverá uma “retaliação em conjunto”,
pois, somente assim poderá esse mal ser
combatido em todo o Planeta, dado sua
capacidade de proliferação!
Veja-se essa última do grupo,
noticiado no jornal: “O Estado Islâmico, sanciona
extração de órgãos humanos, numa decisão dos

‘estudiosos’ do grupo que ainda não tinha sido
divulgada!”
Ou seja, a mim, não surpreende, tal
a

comparação

com

as

FARCS

(Forças

Revolucionárias da Colômbia), que para manter o
caixa do grupo, parte do capital vem dos
sequestros e é claro, do tráfico de entorpecente,
eles, do EI, encontraram uma maneira rápida de
garantir dinheiro fácil e muito, para a facção,
entregando

órgãos,

por

encomenda

e

selecionando antecipadamente os prisioneiros
mais saudáveis e pasmem, continuando nessa
“pegada”, serão capazes de retirar os tais órgãos
de pessoas vivas, até a humanidade lhes dá um
basta!
Infelizmente, foi assim, quando da
Primeira e da Segunda Guerra Mundial, a união
das pessoas fez a força e deu um basta a algo que
parecia ser irremediável!

CAPÍTULO VIII
O

EXÉRCITO

DE

UM TIRANO,

AGINDO EM PROL DA LIBERDADE(?!)
Pode acreditar!
Uma das melhores notícias, vinda de
uma fonte completamente inesperada!
Sim, a cidade de Ramadi (Ramadi
em árabe:  )ال رماديé uma cidade localizada ao
longo do rio Eufrates, no centro do Iraque, a cerca
de 110 quilômetros a oeste de Bagdá. É a capital e
maior cidade da província de Al Anbar), ocupada
desde o mês de maio último (2015), pelo EI
(Estado Islâmico), foi retomada pelo exército
Iraquiano.
Acredito que nem em sonho isso
seria possível de se imaginar antes da deposição e
morte de Saddan Hussein. O seu exército
trabalhando direta e indiretamente parra garantir

os anseios do Ocidente, inclusive, de países da
Europa e o próprio Estados Unidos, razão de todo
ódio do antigo ditador. Seja como for, uma missão
importantíssima.
O exército (conforme reportagens
de 28/12/2015 escritas em diversos canais
informativos), enfrentou não somente os asseclas
armados,

como

também,

homens

bombas,

mulheres bombas e as guerras de guerrilha, onde
o adversário, se esconde, dispara e foge para outro
local, mudando constantemente sua base de
ataque, o que é muito dificultoso, para ser
atingido.
Ramadi, capital da província de AlAnbar, de maioria sunita*, tinha sido a maior
conquista dos terroristas este ano, porém, o
exército Iraquiano (treinado pelos americanos),
cercou a cidade por duas semanas, iniciaram
ofensiva e finalmente, tomaram o complexo
governamental dos salteadores.

Diante de todo o quadro delineado,
apesar de todo o mundo não ter digerido muito
bem, à maneira e forma como o poder no Iraque,
fora tomado pelos americanos, finalmente, é
preciso dar a mão a palmatória, deu certo.
O fim do reinado do antigo ditador,
parecia que o povo talvez não superasse, muito
menos o seu exército. Pelo visto, tanto o povo
quanto os militares se deram muito bem e tende a
melhorar.
Quanto a ofensiva ao EI, acredito
eu, serem eles, os Iraquianos, o exército mais
capaz de enfrentar tais terroristas: conhecem a
região, vivem no mesmo clima, entendem o
significado de sua religião, entendem a divisão das
tribos e são rudes (no bom sentido) o suficiente,
para lidarem com as intempéries, as tempestades,
a seca, o clima árido e com o povo completamente
(não todos) fanáticos!

- * Xiitas e sunitas compartilham a origem
religiosa islâmica, e foram criados com o
Cisma que dividiu os fiéis do profeta Maomé,
após a sua morte, no século VII.
Os xiitas são maioria no Iraque -

A

violência

representam entre 60% e 65% da

aumentou

população, segundo estimativa da

atentado

CIA, a agência de inteligência norteamericana.

Já

os

sunitas

representam entre 32% e 37% da
população
maioria

iraquiana,
no

mas

mundo

são
árabe

(correspondem a mais de 85% dos
muçulmanos de todo o mundo).

após

destruir
parcialmente
um

xiitas

origens

segundo
políticas.

do

analistas,

atual
são

conflito,
sócio-

mais

sagrados,
em
Samarra.
Acima,
clérigo xiita
chora

As

dos

templos

em

protesto em
frente

à

casa

do

aiatolá Ali alSistani,
Najaf.

em

Apesar de serem maioria no Iraque, os xiitas
assumiram o frágil governo do país somente
após a invasão. Antes, durante a ditadura de
Saddam Hussein, era a minoria sunita que
detinha o poder do país. A mudança, advinda
da invasão, levou à tensão entre os dois
grupos, que chegou à atual guerra civil.

CAPÍTULO IX
ASPIRANTES A PROFETA DO “EI!”

Um

único

comportamento

desvirtuado, já pode ameaçar qualquer auréola de
santo de qualquer candidato ou tisnar a aspiração
de qualquer candidato a profeta, quiçá, o
assassinato de pessoas discriminadamente!
O assassino em série que
possui um alto grau de astúcia e inteligência,
felizmente, os seus próprios crimes, expõem sua
condição de “dissociado social” e fora da
realidade!

Por

mais

que

seja

sofisticado,

inteligente, perspicaz, etc., sua condição de ser
humano inferior, fica bastante caracterizado, por
suas próprias atitudes!
Nesse sentido e parecido
com o exposto, os membros dessa facção, embora,

se

achem “os salvadores do mundo”, os

moralizadores da Terra, os “purificadores da raça
humana”, não passam de criminosos comuns,
usando como pretexto um certo propósito
religioso para atingir seus objetivos escusos,
porém, ao contrário de muitos criminosos
destituídos de sentimentos, de amor, etc., mas,
muito ágeis no que fazem, esses, sequer possuem
inteligência suficiente para saberem que são
manipulados por seus líderes, que são usados por
seus superiores e mais não são que carrascos
secundários, a serviço da criminalidade e do
terrorismo!
Será que nunca pararam
para pensar que espécie de reino vão fundar sobre
a Terra, cujas, fundamentações são calcadas no
ódio, no sangue, na violência no estupro e
assassinatos?!
Que

sociedade

acreditam

inaugurar cometendo a todo instante crimes

hediondos? A todo instante ameaçando seu
semelhante? A todo momento desconfiando de
sua própria sombra?!
Já

integrei

bastante

conglomerados religiosos, não religiosos, sociais e
similares, para compreender que: em nenhum
tempo religioso ou reunião social, mesmo entre
pessoas “ditas” normais, o relacionamento é
perfeito, bom e harmonioso!
A condição moral, espiritual
dos seres humanos é bastante obtusa para fazer
com que, estabeleça laços de amor e de amizade
duradouros. Vínculos verdadeiramente sinceros e
amizade verdadeiramente mútua!
Parabéns aos que de fato
acreditam nisso, pois, com a minha experiência e
meus parcos conhecimentos, compreendi desde
cedo, que nos melhores conglomerados humanos,
existe a grande maioria má ou grande minoria!

Nos

melhores

templos

religiosos, prepondera a fofoca, o cinismo, a
traição, o orgulho, a vaidade, etc!
Nas

mais

conceituadas

reuniões sociais, aparece sempre a dúvida, a
desconfiança, a inveja e o ciúme!
Por que as pessoas não
abandonam tudo?!
Porque o homem e a mulher
foram feitos (nem vou entrar no mérito de como
foram feitos, por enquanto), para viverem em
sociedade e esteja bom ou esteja ruim, estarão
sempre procurando melhora, trocando, mudando,
mas, sempre procurando interagir, muitas vezes, é
claro, completamente inconsciente!
Estou

me

referindo

a

pessoas normais, agora, imagine o que deve ser
essa

reunião

desses

grupos

terrorista,

particularmente, esse do tal do Estado Islâmico,

onde a vida de uma pessoa e principalmente, a
vida deles mesmos, para eles mesmos, não vale
absolutamente nada?!
Imagine como deve ser o
convício daqueles, cujo censo moral e defeitos,
estão muito mais multiplicados do que entre as
pessoas em geral?!
Acrescente-se a isso tudo,
uma dose de fanatismo, loucura, recalque, revolta,
baixo Q.I., amor próprio em baixa, desejo de
vingança acentuado, impotência sexual, etc., e tem
formado o perfil dos membros do E.I., em toda sua
expressão e em total brutalidade!

CAPÍTULO X

O

DESTINO

DESSES

HOMENS!!!
Há alguns milhares de anos
os

povos

completamente

destituídos

de

informações rápidas, meios de comunicação
eficazes, desconheciam e não compreender muita
coisa

sobre

Ciência,

Religião,

Filosofia,

Matemática, etc., entretanto, foi justamente nessa
época que surgiram os grandes gênios, pois, não
havia meio termo, ou o sujeito era de fato grande
ou não seria absolutamente nada, além de pastor
de ovelha ou membro da infantaria de qualquer
exército que o aceitasse, desde que tivesse saúde
perfeita!
Destituídos

de

alta

tecnologia: veículos motorizados, aviões, pesquisa
científica,

computadores,

I-Phones,

Ipad,

Notebook, Ultrabook, satélites,, poucas opções de
entendimento e informações lhes restavam, além
do “boca a boca!” Veja-se, por exemplo aquela

história que o pobre soldado, teve que correr 42
quilômetros e 195 metros, para levar à cidade de
Maratona, notícias sobre o exército!
Despreparado,

o

pobre

homem deveria estar no máximo munido de uma
sandália de couro cru, vestimentas grosseiras,
determinação e o desejo de entregar a mensagem
que trazia em uma das mãos, com efeito, entregou
e morreu!
Até nesses quesitos, os seres
mais medíocres, são capazes de cobrir esse
percurso da Maratona e acabar com um tempo
medíocre,

mas,

vivos,

apesar

de

todo

o

sofrimento, eis eu aqui, para provar essa teoria!
Quiçá, os grandes campeões,
eles simplesmente “voam”, nessa distância,
acabam o percurso cansados, mas, ainda são
capazes de correr outra do mesmo nível no dia
seguinte (eles não fazem isso), embora esperem

algum tempo, enfim, o que antes era um tabu,
hoje, é uma coisa fácil de se fazer e compreender:
treinamento,

alimentação

adequada,

nessa,

inclusa o carboidrato, pouca carne vermelha e
dedicação, resiliência, determinação e fé, e etc. e o
resultado é esse aí verdadeiras “máquinas
humanas”, muito diferentes, do pobre soldado
que morreu, após cumprir sua missão!
Quanto ao futuro lhes era
completamente obscuro!
Se algum daqueles antigos
tivessem

qualquer

visão

futurística

e

vislumbrassem um helicóptero ou avião, se fossem
definir,

diriam

que

“tinham

visto

grandes

pássaros” no céu, devido a falta de termo de
comparação!
Ou poderiam dizer que eram
“carruagens de fogo”, quanto ao destino da
humanidade, religião, acredito, que a visão seria

bem mais obliterada, devido ao fanatismo que
insurgia no meio dos sacerdotes e das massas!
Apenas faziam uma ideia
sobre tudo que havia em torno, quanto ao futuro,
não podiam imaginar absolutamente nada!
Se

aparecia

um

grupo

religioso fanático, um outro mais comedido e
ainda um outro composto por assassinos, jamais
imaginariam qual seria o futuro dos mesmos, pois,
talvez, para eles o futuro de todos os homens,
bons ou maus, ainda que na Terra, não deveria
haver diferença nenhuma...
Hoje em dia, no entanto, as
coisas mudaram!
Os

estudos

relativos

ao

Carbono 14 (C14), sabe-se que pode se chegar a
datar objetos que existiram há mais de 20 mil
anos!

As
avançaram

sim,

pesquisas

conseguiu-se

até

científicas
vacinas

poderosas que eliminaram doenças simples que
“simplesmente”, dizimaram populações mundiais
(a “Peste Negra”, por exemplo), o tétano, a
tuberculose e principalmente a ignorância, em
parte, foi debelada. Sim, porque em uma
determinada época em um país da Europa,
constatou-se num hospital que havia aumentado o
número de mortes de mulheres gestantes, pós
parto!
Um pobre enfermeiro teve a
ousadia de falar para os nobres cirurgiões, que o
fato estava se dando, primeiramente porque eles
NÃO LAVAVAM as mãos, antes de realizarem
qualquer procedimento relativo a cirurgia e partos,
uma vez que operavam trajados à rigor, fraque e
cartola, faziam parte da indumentária... muitos
acabavam de chegar da rua e tendo deixado seus

cachorros em suas residências, “metiam”, mãos a
obra e deu no que deu: mortes e mortes e mortes!
Até essa “nobre” conclusão,
que era culpa da falta de higiene dos tais senhores,
o enfermeiro apodreceu na cadeia!
“Dado

as

mãos

à

palmatória”, em qualquer parte do mundo, vejam
os cuidados que os médicos tem para realizar o
mínimo contato com os pacientes!
A experiência “acendeu a luz
do entendimento” e reduziu bastante o avanço da
ignorância, embora, muita, muita coisa se deva
fazer em relação a tantas outras coisas sobre o
aspecto moral, material e espiritual!
Mas,

hoje,

conhecendo

como conhecemos, o destino de muitos tiranos e
mais ainda, a obra que deixaram se são cultuadas,
são por fanáticos e tão louco e fanáticos quanto
eles, mas, de conformidade com a observação,

hoje sabemos que: Roma exagerou (com seus
Césares), Grécia, a Mongólia, os Cartagineses, os
Alemães, os Russos, os Japoneses, etc.
Então, não é preciso ser
gênio para saber qual vai ser o destino desses
homens, bastante olhar mais recentemente
Saddan Hussein, Muammad kadhafi, Osama Bin
Laden, etc.
Agora
minhas

mãos,

o

mesmo,

exemplar

de

chega
um

a

jornal,

informando que um terrorista francês, cujo nome
é Charafe al Mouadan, acaba de ser morto por
uma coalizão (França/EUA/Iraque e outros) contra
o EI!
O destaque que eles obtém
parece bastante duradouro, mas, não o é!
Tem

dúvida?

Puxe

pela

memória e imagine o terror que foi Muammar al-

Gaddafi,

ao seu povo e seus inimigos, lembra

como acabou?!
Não

concordo

com

o

método, mas, foi o destino que escolheu!
Espancado,

humilhado,

desmoralizado e pasmem (estuprado), por um
povo que um dia o temeu como se teme um deus
vingativo!
Eis o destino dos tiranos!
Nós aqui o sabemos, mas,
como

os

membros

completamente
completamente!

do

EI,

por

alienados, desconhecem

serem
isso

CAPÍTULO XI
TANTA COISA BOA PRA SE
FAZER...
Outras, não tão boas assim é
verdade, mas, infinitamente menos destrutiva!
Veja bem, se algum desses
infelizes,

cumprisse

em

retribuição,

respeitosamente, durante toda sua vida ou parte
delas,

o

digno

trabalho,

cavando

buracos,

limpando a rua, entregando pizzas ou mesmo
como engenheiro ou talvez um padeiro, estariam
fazendo muito mais pela humanidade em pouco
tempo, o que duvida-se tenha feito em outras
épocas seu profeta!

Eu só consigo entender a
ingratidão daquela gente, observando muito de
perto a nossa gente!
Por exemplo, esse senhor,
semianalfabeto, conseguiu concluir seus estudos
graças

a

“barganhas”

que

realizou

como

“pretenso” defensor dos operários, também de
“língua presa”, vindo das camadas mais reles da
sociedade

(aliás,

como

também

vim),

na

investidura de seu cargo como Deputado Federal,
para realizar um “mísero” treinamento de simples
caminhada, recorre aos serviços das Forças
Policiais (Polícia Rodoviária Federal e Polícia
Federal).
Eu

fico

atônito

com

o

comportamento de tais pessoas e mais atônito
ainda, quando vejo que os grandes homens De
Gaulle,

Lincoln,

Russeau,

Sócrates,

Voltaire,

estavam cobertos de razão, quando se referiam
aos

homens

completamente

materialistas,

joguetes de seus desejos instintos e prisioneiros de
sua pretensa honra, que verdadeiramente NÃO O
TEM!
Quanto a De Gaulle, Charles
de Gaulle (Charles De Gaulle* -

1890—1970)

autor de frase estilo: “Como nenhum político
acredita no que diz, fica sempre surpreso ao ver
que os outros acreditam nele!”, sem dúvida
nenhuma ficaria estupefato com uma atitude
como essa de uma pessoa que foi eleito pelo povo
e hoje, no exercício do mandato, foge do povo
como se pudesse ser contaminado com esse
mesmo povo!
Mas, as tantas coisas para
fazer que os homens do tal do EI, poderiam
realizar, no mundo inteiro, existe milhares,
milhões, mas, querendo ser superiores, não fazem
absolutamente nada em prol de ninguém!

No Brasil, eles teriam um
campo maravilhoso por realizar, uma vez que os
políticos deixam muito a desejar!
Mas, apesar da aparente
rigidez, do regime, o que prepondera é a anarquia,
onde o fanatismo é abafado, pela incoerência de
todos os membros, unidas num contexto comum,
sem contudo exigir obrigatoriedade plena, caso
contrário, perderia “a graça”.
É

igual

as

FARCS

(na

Colombia), é um grupo paramilitar, mas, não
obedece necessariamente as diretrizes militar,
uma vez que o desejo pessoal de um ou outro
líder, faz toda diferença, não há código de honra
propriamente dito e a vida humana não tem muito
significado, os inimigos não passam de “moeda de
troca”, a família não ocupa lugar de destaque os
Deuses tem que obedecer suas regras e seus
anseios e não o contrário!

- * Charles de Gaulle (1890-1970) foi um general e
político francês. Um dos comandantes aliados na
Segunda Guerra Mundial e um dos principais estadistas
do pós-guerra.
Charles de Gaulle (1890-1970) nasceu em Lille, França,
no dia 9 de novembro de 1890. Filho de Henri de
Gaulle, professor de filosofia e literatura e de Jeanne
Maillot, filha de ricos empresários de Lille. Em 1910,
ingressou na academia militar francesa em St. Cyr.
Serviu em combate na Primeira Guerra Mundial (19141918) como tenente do Exército Francês.
Depois da Primeira Guerra Mundial, Charles de Gaulle
foi nomeado para o Conselho Supremo de Guerra e
para o Conselho de Defesa Nacional. Na década de
1930, a estratégia de defesa da França, para se
proteger da vizinha Alemanha, era baseada em um
perímetro fixo fortificado, conhecido como Linha
Maginot, na fronteira com a Alemanha. De Gaulle

defendia uma força móvel de tanques e de veículos
armados, o que provocou atrito com seus superiores
militares.
No início da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) os
alemães investiram contra a França, seguindo para o
norte da Linha Maginot. De Gaulle liderou várias tropas
e teve sucesso na defesa da França contra a invasão
alemã. Em 1940, os alemães derrotaram os franceses e
tomaram a França. De Gaulle fugiu para a Inglaterra, de
onde mandava mensagens de rádio para o povo
francês continuar a resistência.
O governo de Vichy da França, instalado pelos alemães
condenaram De Gaulle. Com o apoio dos ingleses e dos
americanos, De Gaulle organizou e dirigiu a resistência
francesa que lutou pela libertação de Paris. Em 1944,
ao voltar para a França, assumiu o governo provisório.
Entrou em conflito com a oposição e deixou a
Presidência em 1946. No ano seguinte, organizou o
movimento Reunião do Povo Francês (RPF).
A dissolução do partido, em 1952, leva-o a deixar a
política. Em 1958, após a rebelião de militares

franceses na Argélia, é chamado a formar um novo
governo. Elege-se presidente e inicia a Quinta
República

Francesa

(1959-1969).

Concede

independência à Argélia em 1962, e reelege-se em
1965. Durante os protestos de maio de 1968, é
obrigado a fazer concessões, como a dissolução da
Assembléia Nacional.
Em

1969,

perde

o

referendo

sobre

reformas

administrativas e renuncia à Presidência, retirando-se
da vida pública.
Charles André Joseph Maria de Gaulle morreu em
Colombery-les-Deux-Eglises, França, no dia 09 de
novembro de 1970.

CAPÍTULO XI
É SEM DÚVIDA O PRÓXIMO PASSO!
“Falamos do amor. É duro passar de
pessoas que se beijam a pessoas que se comem. Não resta
dúvida terem existido antropófagos. Encontramo-los na

América, onde é possível que ainda os haja. Na antiguidade
não foram os ciclopes os únicos a se alimentarem às vezes de
carne humana. Conta Juvenal que entre os egípcios – esse
povo tão sábio, tão famigerado por suas leis, esse povo tão
piedoso que adorava crocodilos e cebolas – os tentiritas
comeram certa vez um inimigo que lhes caiu nas mãos. Não o
diz de outiva: estava no Egito, porto de Têntiro, quando se
cometeu o crime quase aos seus olhos. E lembra, ao relatar o
caso, os gascões e saguntinos, que outrora se alimentaram
de carne dos próprios compatriotas...)”. VOLTAIRE –
Dicionário Filosófico- Antropófagos*

Para um povo que não respeita
a vida humana, convenções, opiniões, direitos
humanos, religiões, etc., não o poderá ser NUNC A
confiável. Por que?
Porque quando um homem
tira a vida de seu semelhante pela chamada linha
da legítima defesa, não havendo outra alternativa,
comete um crime, mas, as normas sociais o
perdoa!

Porém, quando isso é feito
premeditadamente e ainda por prazer, surgem os
complicadores naturais dessa atitude assassina!
Os complicadores para um
boa parte, pois, para a outra parte não há
remorso, não há consciência pesada, uma vez que
são completamente destituídos de sentimentos,
aliás, característica intrínseca para nominar e
definir

os

psicopatas,

que

são

seres

completamente instáveis, mas, se “travestem”
bem

com

as

características

aparentemente

normais, mas, não o são e jamais o serão!
A

grande

dúvida

da

humanidade, surge, quando estupidamente, após
um ato insano praticado por um desses seres (aqui
no

Brasil

há

alguns

anos

e

agora

mais

recentemente o pai, madrasta e de novo o pai),
exibiram

um

espetáculo

dantesco

após

assassinarem friamente suas filhinhas, então, o

povo, absorto, sem entender, executa a pergunta
de praxe por que?! Como?!
Simplesmente, não existe
como e nem porque!
Tais

seres,

em

algum

momento de sua vida, se bem observado, daria
mostra do que poderiam fazer num futuro
próximo ou distante, mas, como cada um se
preocupa com seus afazeres, não os observam e
um

dia,

acordam

assustados

com

atos

completamente insanos, por esses seres que
nunca deveriam deixar um hospital psiquiátrico
para criminosos ou prisão de segurança máxima!
Não existe porque, pois,
padecem de um desvio de caráter gravíssimo,
defeito esse localizado sabe-se lá em qual parte de
seu ser, porque uma coisa é certa, no cérebro não
é!

Já foi feita tal experiência e
tanto o cérebro do criminoso quanto o cérebro do
homem médio inteligente, não possuem grandes
diferenças, o que leva-se a teorizar que esse
“defeito” quiçá dever estar no âmago de sua alma!
Não tem outra explicação!
Observe bem! Qualquer pai
e qualquer mãe, quando vê cena de criança
apanhando se sente mal, não é!
Taí algo que não posso
perdoar nesses programas sensacionalistas, cujo
crime e morte abruptos, são os convidados
especiais, posso sim, vez ou outra assistir, mas,
quando o assunto é criança, ainda não tenho
“estômago” para suportar e mudo de canal
imediatamente!
Agora imagine um ser, cujo
sofrimento do semelhante e a dor de uma criança
não quer dizer absolutamente nada!

Imagine

uma

pessoa

insensível o bastante para viver sem agradecer
pela vida, pela noite, pelo dia, por respirar, não
gostar de música e nem de participar de nada,
porém, em contrapartida ser dotado de inveja,
repulsa, ódio, frieza, indiferença, etc., eis aí o perfil
de

um

criminoso

características

maldoso

primordiais

para

e

uma
fazer

das
parte

daquela facção denominada EI.
Se um deles, tiver a brilhante
ideia de apreciar (frito ou assado) seu inimigo e
todos seguirão o imbecil chefe para onde quer que
vá e no quer que coma, inclusive... fezes!

ANTROPÓFAGOS *

Em 1725 trouxeram-se quatro selvagens do Mississipi a
Fontainebleau – Tive a honra de falar-lhes. Havia entre eles
uma dama do país, a quem perguntei se havia comido gente.
Respondeu-me muito singelamente que sim. Fiquei um tanto
escandalizado, e ela desculpou-se dizendo ser preferível
comer o inimigo, depois de morto, a deixá-lo servir de pasto
às feras; que demais o vencedor merecia a preferência. Nós
outros, em batalha campal ou não, por fas ou por nefas
matamos nossos vizinhos e. pela mais vil recompensa pomos
em função o engenho da morte. Aqui é que está o horror.
Aqui é que está o crime – Que importa que depois de morto
se seja comido por um soldado, por um urubu ou por um
cão?
Respeitamos mais os mortos que os vivos. Cumpria respeitar
uns e outros. Bem fazem as nações que chamamos civilizadas
em não meter no espeto os inimigos vencidos. Porque se
fosse permitido comer os vizinhos, começariam a comer-se
entre si os próprios compatriotas, o que seria grande
desdouro para as virtudes sociais. Mas as nações que hoje
são civilizadas não o foram sempre. Todas elas foram muito
tempo selvagens. E com o sem número de revoluções de que
tem sido palco o mundo, o gênero humano foi ora mais ora
menos numeroso. Sucedeu com os homens o que hoje sucede
com os elefantes, leões, tigres, cujas espécies minoraram

consideravelmente. Quando uma região estava ainda
escassamente povoada de seres humanos e as artes eram
rudimentares, os homens se dedicavam à caça. O hábito de
se alimentarem do que matavam facilmente levou-os a tratar
os inimigos como tratavam os cervos e javalis. A superstição
fez imolar vítimas humanas. A necessidade as fez comer.
Qual o crime maior: reunir-se religiosamente para cravar em
honra da Divindade uma faca no coração de uma menina
enfitada, ou comer um bandido morto em legítima defesa?
No entanto há muito mais exemplos de meninas e meninos
sacrificados que de meninas e meninos comidos. Quase todas
as nações conhecidas sacrificaram crianças. Os judeus
imolavam-nas. É o que se chamava o anátema um
verdadeiro sacrifício. Ordena-se no capítulo 27 do Levítico
não se pouparem as almas viventes prometidas, porém em
ponto algum se prescreve que sejam comidas. Isto era outro
caso: tratava-se exclusivamente de uma ameaça. Como
vimos, disse Moisés aos judeus que caso não observassem as
cerimônias, não só teriam ronha, como as mães comeriam os
próprios filhos. Positivamente no tempo de Ezequiel os judeus
deviam comer carne humana, pois diz esse profeta no
capítulo 39 que Deus os faria comer não apenas os cavalos
dos seus inimigos, mas ainda os cavaleiros e os outros
guerreiros. É positivo. De fato, por que não teriam os judeus

sido antropófagos? Seria a última coisa a faltar ao povo de
Deus para ser a mais abominável nação da terra.
Li nas anedotas da história da Inglaterra do tempo de
Cromwell que uma sebeira de Dublin vendia excelentes
candeias feitas com gordura de inglês. Certa vez queixou-selhe um de seus fregueses de que as candeias já não eram tão
boas como antes. – Ah, – disse ela – é que este mês faltaram
ingleses. – Pergunto eu: quem o mais culpado: quem passava
os ingleses à faca ou a mulher que fazia velas com sua
banha?

CAPÍTULO XII
MAOMÉ+EDIR= WALDEMIRO!
Em comum? A capacidade de se
autodenominarem enviados!
O

primeiro,

se

autoproclamou profeta!
O segundo se autointitulou
bispo do senhor!
O terceiro se autochamou de
apóstolo!
Mas, há algo ainda mais em
comum entre todos: “o comércio!”

Porém, somente o primeiro
era um honesto trabalhador desse ramo, enquanto
os outros...
É verdade que nos Estados
Unidos, um chamado “missionário”, ministro ou
seja lá que nome dão, é “legitimamente”
remunerado e sua “missão” é uma “nobre”
profissão, como qualquer uma outra!
Esse fato se dá, devido ao
fato, da filosofia de vida americana estar
muitíssimo voltada para o capital, isso fica
evidente, quando de observação na frase escrita
em uma nota de vinte dólares (US$ 20): “ In God
We Trust!” (Nós Confiamos em Deus!).
A frase é linda!
O problema é onde ela foi
escrita!

Esse tipo de maneira de
encarar as “coisas divinas”, é própria da cultura de
um povo e para eles o indivíduo que entrega pizza
e o que fala em nome do senhor, devem ser
igualmente remunerados o que de certa maneira,
denota, que me perdoem a franqueza, total
ignorância

sobre

espiritualidade,

religião,

trabalho

e

religiosidade,
ocupação

e

desdenharam completamente o teor do contido
na expressão: “daí de graça o que de graça
recebestes!” (Mateus 10:8) .
Essa é a cultura americana, é
seu modo de vida e visão de religião, no entanto,
não é a mesma coisa para os dois outros cidadãos!
Alicerçados na astúcia, esse
dois últimos senhores, usam e abusam de sua
condição de “enviados” e hoje, sinceramente,
apesar de tudo, eu simplesmente lamento essa sua
concepção e maneira de agir!

Não bastasse toda a astúcia
que são detentores ainda contam, com aquilo que
deixaria qualquer “Maomé”, morto de inveja: a
Internet, a TV paga e aberta, o Face Book, e o
Whatsap!
O poder, a fama e o dinheiro,
moldam sim o caráter de pessoas não preparadas
para os possuir, mas, afinal qual o ser humano que
se encontra em condição de possuir algum desses
predicados e não se contaminar?!
É muito difícil e não preciso
ler isso em nenhum livro. Tenho observado com os
meus próprios olhos!
Quantas vezes eu vejo nos
semáforos essas crianças magricelas, estenderem
a mão para alguns ocupantes de veículos
importados e os mesmos continuam indiferentes
preocupados com os seus afazeres!

Pouco

importa

se

essas

crianças são manipuladas por outros ou pedem
para auxiliar mãe e pai ou o raio que o parta, a
obrigação

do

ser

humano

que

possui

“TRANSITORIAMENTE”, alguma fortuna e algum
poder é dividir para somar e não reter para
acabar!
Exemplo típico de homem
que se julga “deus” (com letra minúscula) e é tido
como ótima pessoa é o Silvio Santos. De tão
poderoso que se acha, não faz seus “pedidos” de
bênçãos a Jesus, faz direto a Deus, tamanho força
acredita estar investido... mas, está escrito:
“ninguém vai ao Pai, senão por mim!” quer os
senhores Judeus ortodoxos aceitem ou não, essa é
a lei de maior parte do mundo!
Quanto a Edir Macedo, seria
injusto se somente criticado fosse.

É verdade que em sua Rede
de Televisão emprega centenas de pessoas,
contribuindo sem sombra de dúvida com o bem
estar de diversas famílias... o problema é o
seguinte: como conseguiu esses bens. Nessa
circunstâncias o bem é quase que completamente
anulado pela forma foi conquistado o poder!
Todas as portas se lhe
abrem, pois, ele trafega e cruza pelas largas
estradas e entra pelas portas largas da vida.
Recentemente, foi recebido pelo Primeiro Ministro
de Israel, na inauguração de seu templo, estavam
lá a presidente, o governador, o prefeito,
deputados, etc...
Muito há que se falar desse
homem no futuro...
Quanto
conhecido como o “apóstolo”.

ao

terceiro,

Quem o nomeou ninguém
sabe. No entanto, é milionário!
O homem e a mulher tem o
direito de ser rico e feliz o problema é a fonte do
poder e a origem da fortuna!
Que dizer de um homem
rico, bom empresário, “boa pessoa”, rico, etc.,
porém, cuja fortuna foi fruto de sua associação
com outros criminosos, cujos amigos lhe fizerem
ser o líder de quadrilha de roubo de banco, o que
se dizer!
Quem toma dinheiro de
“velhinhas”, “velhinhos”, viúvas, pessoas pobres,
produz espetáculos “pirotécnicos” de milagres,
etc., é muito melhor que o ladrão de banco?!
De maneira nenhuma, não
que isso seja consolo e nem incentivo, pelo menos
os tais bancos ressarcem seus clientes!

CAPÍTULO XIII
CONSOLO

AOS

DECAPITADOS(?!)
Todos
executados

por

essa

facção*,

os
apesar

atos
de

disfarçados pelo “verniz” da religião, nada que
façam demonstra que agem por esse motivo e por
essa causa!
Todas

as

suas

atitudes levam em consideração tão somente a
vida presente, nada mais!
Apesar de dizerem
acreditar num paraíso de mulheres e frutas,
praticam exatamente o oposto dessa concepção,
quando pelo terror, procuram submeter suas
vítimas, como que, matando, assassinando pela
violência, podem impedir que o bem prevaleça,
pode impedir que homens virtuosos sujam e que
estes tenham medo dos possíveis castigos que
podem vir a sofrer, por adotarem um ponto de
vista diferente do defendido pelos criminosos!
Quando ceifam a vida
do semelhante naquelas circunstâncias, tão já
conhecidas pelas pessoas no mundo inteiro,

ficariam surpresos se soubessem que ao invés de
provocarem o final de uma existência aos
moribundos, apenas estão proporcionando uma
entrada mais rápida na outra vida para aqueles
seres, do contrário, teriam algum poder sobre as
vidas

humanas,

quando

não

passam

de

instrumentos do mal para cumprir as profecias,
tão anteriormente antecipadas por profetas de
verdade, que andaram ali pelo Oriente e com
muito credibilidade, curaram chagas e até
resuscitaram mortos!
No entanto, parece
incoerência de minha parte desejar uma espécie
de consolo às vitimas da decapitação!
E talvez, de acordo
com o ponto de vista que se olhe, seja mesmo
incoerência, mas, posso afirmar com certeza, que
para aqueles que se encontram a alguns
centímetros da lâmina do carrasco e alguns

segundos da vida após a morte, fará sim, toda a
diferença!
Não existe uma só
pessoa na face desta Terra que em surgindo a
certeza clara de que dentre em breve não fará
mais parte deste mundo, que não reconsidere!
Outrossim, não basta
reconsiderar nos últimos momentos a quantidade
de m., ao longo da vida e achar que a sociedade,
os amigos e os inimigos devem lhe perdoar nessas
circunstâncias, não isso não!
Reconsiderar no que
tange à crença ao cumprimento da pena, a
libertação da alma e o pagamento das ofensas!
Na
sentenciados,

mesmo

nessas

visão

dos

humilhantes

condições, as duas coisas lhes apavoram!

A primeira é a que
todo mundo sabe: o pavor da faca encostando no
pescoço, cortando tecidos, cartilagens, traqueia
até o triste final!
E a segunda coisa que
causa um temor diferente do primeiro, mas, nem
por isso é menos danoso: a dúvida!
Nessa

hora,

meu

caro, o mais materialista torna-se filósofo e o mais
descrente quer acreditar em alguma coisa!
Pode

acontecer

o

efeito contrário, naquelas pessoas que pensavam
acreditar em algo e se “acham” desamparados
pela providência e põe sua crença em “cheque!”
Aos primeiros o que
se tem a dizer é que é sim importante acreditar e
nessas circunstâncias é a coisa mais lógica a fazer!

Findo

o

primeiro

estágio de pavor, horror, medo do desconhecido e
da pungente dor... o espírito se recompõe e uma
nova cabeça vai para o lugar da antiga, isso posto e
outra dimensão!
Quantos

aos

que

acreditavam e estão inconformados, bastante
observar os velhos cristãos da antiguidade, os
quais, viviam à margem da sociedade, ajudavam os
semelhantes, se encontravam nas catacumbas
romanas, cometendo o único crime os romanos e
os judeus acreditavam como tal: a crença num
único Deus e adoração de seu filho mais próximo
Jesus Cristo...
Pegos em flagrante,
iam ter nos calabouços das prisões primitivas
romanas, à pão e sabe-se lá que espécie de água,
até serem jogados no “circo” romano, para serem
devorados

por

leões,

tigres,

ursos,

etc.,

especialmente trazidos da áfrica e de outros locais

e conservados famintos para tornar a carnificina
mais contundente e mais agradável aos olhos dos
césares e do povo ávido de diversão!
Os romanos foram
tão perspicazes em sua crueldade que foram
relegados a segundo plano, apesar de ser uma
Nação desenvolvida, aos anais da história e dos
áureos tempos, dentre a Via Ápia (uma das
principais avenida da época) e o coliseu, não
sobrou muita coisa, isso porque, era para ser a
“rainha do mundo!”
No

episódio

da

crucificação por exemplo, segundo lá os cientistas,
havia algo peculiar no que tangia aos pregos que
eram usados na pregação dos prisioneiros na cruz,
inclusive, o próprio Jesus!
Sabiam eles, depois
de muitas e muitas crucificações, que se
martelassem um prego grande, somente pelas

cartilagens dos pés, da parte posterior para baixo,
havia o risco desse mesmo prego escapar e o
indivíduo despencar!
Assim,
meticulosamente,

eles

compreenderam

que

deveriam enfiar o prego de cima para baixo, mas
atingindo o osso do calcanhar do é de baixo do
prisioneiro para “fixá-lo” bem no madeiro. Imagine
a dor do prisioneiro, imagine o martírio de Jesus!
Muito bem, aos que
titubeiam numa hora como essa é preciso manter
a disposição... disposição que teve um rei da
antiguidade na França, acredita-se que entre os
séculos 15/16 talvez, quando era conduzido para
aquela desconfortável guilhotina!
Recalcitrava o rei!
Esbravejava,

pois,

fizera parte da realeza e com certeza aquela não

era a maneira digna de encerrar o seu reinado, em
desespero até chorava!
Foi aí que alguém lhe
sussurrou no ouvido: “majestade, Jesus Cristo,
inocente, foi crucificado!”
A

partir

daquele

instante o rei se calou foi ter com o carrasco e com
a guilhotina calado!

CAPÍTULO XIV
POR TRES OU QUATRO PALAVRAS
DITAS É POSSÍVEL ENTENDER..
O ESTÚPIDO, O PATÉTICO OU O
SIMPLESMENTE DESATUALIZADO!
“Você acredita mesmo nisso?”

Disse-me ele com uma espécie de
ironia

nos

lábios,

dando

a

entender

a

superioridade de sua crença, a profundidade de
seus ideais, a nobreza de seus costumes e sua alta
condição espiritual!
Eu

simplesmente

respondi:

“acredito piamente, sinceramente, de todo o meu
coração e fé!”
Eu não posso julgar o entendimento
de todas as pessoas, pela compreensão de uma
grande parte!
Mas, o que eu posso dizer é que,
geralmente, são indivíduos de QI bastante baixo
ou ao contrário, que desdenham o semelhante,
suas crenças e seus pontos de vista, por uma, duas
ou três palavras ditas e logicamente, mal
interpretadas!
Mas, quero crer, que o sujeito que
questiona o semelhante quanto aos seus ideais,

suas ideias mesmo, sobre sua condição espiritual,
com esse tom de sátira, geralmente são seres
completamente ignorantes, não enxergam um
palmo

além

do

nariz,

são

definitivamente

medíocres, contentam-se com essa vida efêmera e
aqui no Brasil, por exemplo, estão muitíssimos
felizes com a desigualdade social e lá, no Oriente
Médio, fazem jus ao tipo de pensamentos que
acalentam e o tipo de comportamento que tem,
principalmente, voltado para a violência e o ódio!
Mas, á verdade é uma só!
Excetuando-se

os

homens

e

mulheres bombas, que até o último momento de
sua existência, devido a “crosta” terrível de
enganos e ilusões que recobrem suas mentes,
todos os outros, em geral, no último momento,
desejam a continuidade da vida, desejariam ter
tido

uma

vida

melhor,

compreendem

imediatamente que a vida é longa para sofrer e “a
jato” para viver bem e ser feliz!

Ocorre que, avaliando friamente
meu comportamento, estou sendo muito rude,
estou sendo duro demais!
Como exigir de indivíduos que ainda
vivem em tribos, uma perspicácia similar àqueles
que vivem no continente, tem fina educação e
dominam duas ou três línguas?!
Quiçá, desse meu conhecido, o qual,
a vida para ele se resume em: curtir festas com os
amigos, beber, fumar uma marijuana, cocaína,
ressaca, dor de cabeça, etc., e acha que essa é a
condição normal do ser humano e é isso curtição?!
O que uma pessoa como essa sabe
da vida, para julgar outra pessoa que tem uma
concepção diferente sobre morte e o que vem
depois dessa?!
“Você crer nisso?!” Me perguntou
sarcasticamente e eu ratifico: sim, eu creio!

Eu creio que existe um Deus Todo
Poderoso, Todo Justiça, Todo Bondade, que julga
todos os seres por igual e ama da mesma maneira
a pedra e o animal!
Sim, eu creio que nem um mal
deixará de ser castigado e todos aqueles (inclusive
os políticos), que assumem compromisso com a
população e nada cumprem pagarão um alto preço
por seu desdém!
Acredito que nenhuma injustiça
passará sem punição e creio ainda que todo
homem de bem, toda boa mulher, terá o seu
legado garantido no reino dos céus, sem ter que
contribuir necessariamente com um décimo do
seu salário!
E

finalmente

acredito,

que

a

Inteligência Suprema que criou o Universo e tudo
o

que

nele

existe

e

continua

criando

incessantemente é bastante complacente com

seres como nós, que acreditam (alguns), que DEUS
todo o resto dos Sistemas Solares, Galáxias,
Buracos Negros e Brancos, Planetas, Estrelas, etc.,
simplesmente para que os Astrônomos, possam
contemplar com esses “poderosos telescópios”,
tudo que já se passou no Espaço e jamais o que
está acontecendo nesse momento e o que vai
acontecer depois...
Essa Força, poderia neste momento,
cessar essa violência desse grupo sanguinário
repentinamente, sem maiores consequências para
a ordem geral do Universo?!
Sem dúvida que o poderia!
Mas, Deus, não vai prejudicar o livre
arbítrio de bilhões de pessoas, pelo desatino de
alguns marginais, por isso, está lá no Eclesiastes
(CAPÍTULO

3):

1 Tudo tem o seu tempo

determinado, e há tempo para todo propósito
debaixo do céu:

2 há tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de plantar e
tempo de arrancar o que se plantou;
3 tempo de matar e tempo de curar; tempo de derribar e
tempo de edificar;
4 tempo de chorar e tempo de rir; tempo de prantear e
tempo de saltar de alegria;
5 tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras;
tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar;
6 tempo de buscar e tempo de perder; tempo de guardar e
tempo de deitar fora;
7 tempo de rasgar e tempo de coser; tempo de estar calado e
tempo de falar;
8 tempo de amar e tempo de aborrecer; tempo de guerra e
tempo de paz.
9 Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se
afadiga?
10 Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para
com ele os afligir.

11 Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo; também pôs
a eternidade no coração do homem, sem que este possa
descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim.
12 Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se
e levar vida regalada;
13 e também que é dom de Deus que possa o homem comer,
beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho.
14 Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente; nada
se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar; e isto faz Deus para
que os homens temam diante dele.
15 O que é já foi, e o que há de ser também já foi; Deus fará
renovar-se o que se passou.
16 Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a
maldade e no lugar da justiça, maldade ainda.
17 Então, disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso;
pois há tempo para todo propósito e para toda obra.
18 Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens,
para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos
como os animais.

19 Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos
animais; o mesmo lhes sucede: como morre um, assim morre
o outro, todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma
vantagem tem o homem sobre os animais; porque tudo é
vaidade.
20 Todos vão para o mesmo lugar; todos procedem do pó e
ao pó tornarão.
21 Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se
dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra?
22 Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o
homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa;
quem o fará voltar para ver o que será depois dele?

CAPÍTULO XV
TEM

AINDA

O

FATOR

DOENÇA, O INUSITADO E A MORTE!
Sim, meu caro eu acredito,
pois não acredito que um ente querido, por
exemplo, como sua mãe, que você tanto ama eu
sei, esteja perdido para sempre após o desfecho
fatal, conhecido como morte!
Se não acredita e não aceita
é simplesmente por sua falta de conexão com a
realidade, aliás, o que tem feito desses senhores,
fortalecidos em seu fanatismo, uma vez que só
superficialmente tratam a questão que envolvem
sua revolta pelo mundo afora, suas estúpidas
guerras e o seu conceito sobre um profeta que fez
tantas profecias, o quanto o Pelé fez caridade!
E mais a arrogância do ser
humana só pode ser corroborada por seu mau
comportamento quando ainda está vivo, jovem e

forte, tanto é assim, que a maioria (a maioria, não
todos), dos homens passam a refletir sobre sua
vida, sobre seu presente e sobre seu passado,
somente ao adquirirem a experiência, que começa
a surgir quando ele (ela) atinge os 50 anos de
idade!
Enfim, doente e moribundo
não há que se falar em conquistas, em destruição
do semelhante, em festas (como eu sei que o sr.
tanto gosta), muito menos cortar a cabeça do
próximo com faca pequena, uma vez que nesse
operação é exigida além da maldade e frieza,
bastante destreza!
Doente,

sem

forçar,

automaticamente o homem passa ao invés de
falar, ouvir mais!
Ao invés de comandar, ser
comandado!

E ao invés de algoz, passa a
ser vítima da sociedade!
No seu caso, que não crer
por

nunca

ter

passado

por

situações

verdadeiramente reais sobre sua vida, a vida de
seu bem maior que é seu filho, ainda se dá ao luxo
de do alto de seu orgulho e de sua cupidez, de
dizer em alto tom: eu não acredito!
Posso

lhe

garantir,

que

embora talvez nem tenham crença nenhuma
formalizada, essa ideia de nada existir, não é
partilhada por essas mães sequiosas de saudades
de seus filhos que morreram em seus braços ou
pior, muito longe deles!
E imagine, meu caro, que
muitas

tiveram

seus

pequenos

rebentos,

arrebatados de seu convívio abruptamente e nem
tiveram a chance de dizer adeus!

Isso, quando pais e mães não
tiveram o desprazer de assistir pela televisão, na
Internet, seus filhos sendo decapitados por um
monte de lunáticos defensores de um Deus
selvagem, como o Deus dos Incas e outros povos
silvícolas!
E tem algo ainda bastante
relevante, no seu caso e que sou obrigado a
revelar!
Ao contrário do que imagina,
sua capacidade de racionalizar não provém de sua
capacidade intelectual meu “brother”, pois, essa
só é adquirida, pelo estudo, pela experimentação,
pela especialização, senão, pela perfeita interação
com o semelhante, renúncia aos vícios e desprezo
pela devassidão...
Quando repudia uma crença
em detrimento de seu conhecimento, nessas
circunstâncias e bastante conhecedor de seu

desempenho

como

ser

humano,

dá-se,

simplesmente pelo afloramento dos instintos(?!)
Sim,

assim,

como

o

desempenho dos répteis, pois, são basicamente
somente isso, dado a sua baixíssima capacidade de
entendimento, de interação, de reciprocidade com
seu dono e seu minúsculo músculo de articulação
intelectual!
Exemplo?
Em alguns países, onde a
criação

como

“pets”

de

estimação

desses

monstros chamados de sucuris, pítons, jiboias e
etc., mesmo quando satisfeitas em desejum,
algumas vezes, tentaram comer seus donos na
sobremesa. Por que?
Sua baixa capacidade de
tirocínio e seu alto domínio do instinto, não lhe
permitem ser completamente sociáveis, são
sempre

selvagens.

Podem

ser

acariciadas,

paparicadas, bem alimentadas, mas, na primeira
oportunidade, essas senhoras que posam com
essas “coisas” no pescoço, serão tranquilamente
devoradas, pois, um ser que não consegue guardar
lembranças (o estágio, talvez, de formação de
quase invisível cérebro, não comporta essa espécie
de “armazenamento”), jamais vai ser exemplo de
amor, bondade, beleza, sentimentos!
Por

outro

lado,

são

extremamente ágeis em seu modo de ação e em
seu modo de sobrevivência, pois, são predadores
formidáveis, implacáveis. A pouco ou nenhuma
capacidade que tem para raciocinar é amplamente
compensada com sua capacidade para caçar,
dominar,

imobilizar

e

matar.

Isso

tudo

perfeitamente coordenado por seu instinto de
sobrevivência que os coloca muitas vezes no topo
da cadeia alimentar!
Mas,

no

seu

caso,

o

problema surge, quando constata-se que não faz

mais parte daquele reino (reino dos répteis),
então, meu caro, precisa sair dessa “bolha” de
autoentendimento, para de fumar “maconha” e
cheirar cocaína, criar vergonha na cara e começar
a pensar no futuro na vida e no futuro após a vida
como uma ser humano normal...
E o primeiro passo é muito
fácil de dar e nesse momento eu vou lhe
aconselhar assim como eu aconselharia ao Wilson:
pare de mentir! Não consegue?! Procure um
tratamento,

para

começar

Psiquiátrico,

posteriormente, um Psicólogo, pode lhe orientar
como conseguirá sair dessa inércia e dessa
imobilidade que o torna tão instintivo e tão
exatamente igual aquelas cobras na Amazônia e na
África e como aqueles sujeitos desorientados que
por pura ignorância (e maldade), expõe as veias do
pescoço do semelhante nesse incrível ritual
macabro que tão meticulosamente executam!

CAPÍTULO XVI
ANJO

CAÍDO

DE

NOVO?!
Lá está mais uma vez
um nativo do Oriente, explicando detalhes sobre o
diabo!
Respeito toda espécie
de teoria sobre o que se pensa a respeito da vida e
mesmo a respeito da morte e independentemente
de como você ou qualquer um outro pensa a
respeito e nem sei sobre o seu nível de
entendimento, mas, a ignorância, foi uma maneira
pela qual, a igreja manteve sobre “rédia curta’ ,
por muito tempo, seres humanos incautos e essa a
razão pela qual eu contesto e eu protesto!

Será

possível

entender a grandiosidade de Deus?!
Será que é possível
imaginar a impossibilidade de haver um ser
eternamente voltado para a maldade e para a
decadência?!
Eu tremo! Eu fico
temeroso só a imaginar como seria existir um ser
com tanto poder quanto Deus!
Nessa

“eterna

batalha”, um dia alguém definitivamente ganharia
a guerra e se fosse o mal?!
Eu,

sem

ser

totalmente cruel, estaria voltado para sempre a
ser o filho do diabo?!
Hoje,
pouco!

mudou

um

Sim,

a

Psicologia

moderna, reza que não se assuste mais as
criancinhas como antigamente: “bicho papão!”, “o
velho do saco!” etc., etc.
Não consigo entender
de outra maneira senão esta para justificar a teoria
do anjo caído o oposto também pode ser
verdadeiro, onde seres completamente sem senso,
movidos pelo instinto e pela falta de noção,
acreditam que fazem o que tem que fazer para
conquistarem a felicidade!
Por esses dias, um
desses indivíduos, assassinou a própria mãe, cujo
único crime, foi pedir para ele deixar o “mau
caminho”, traçado pelo Estado Islâmico!
Comunicado o chefe
imediato, esse determinou que o tal indivíduo,
executasse a mãe, para servir de exemplo a

futuros dissidentes e este, sem titubear, executou
a missão!
Por aí se vê o nível de
entendimento que tais seres possuem sobre seus
deuses e o tipo de desprendimento que dominam
seus ideais e seus anseios particulares!
A

eles

realmente,

pode estar reservado a crença nesse anjo, bem
como sua credibilidade em acreditar nesse ser e
sentirem-se, por seu comportamento, valorizados
para entrarem nos céus de Maomé!
Então, um indivíduo
ou um grupo deles, acham muito difícil, impossível
mesmo acreditar num destino plausível após a
morte, no entanto, muito acreditam piamente na
tal teoria do anjo decaído!
No entanto, a própria
Ciência e sua descrença, nunca ofereceu alguma
teoria a respeito de alguma obra atribuída ao ser

do mal, assim como já começaram a especular ser
obra do Creador de tudo!
Acredito
crença foi

que

tal

formalizada por pessoas que não

querem levar a sério absolutamente nada e não
aceitam nada muito sério que de alguma forma
possa colocar em risco seu bem estar e essa
crença,

perfeitamente

“cômoda”,

vem

perfeitamente de encontro a seus anseios e suas
aspirações!

CAPÍTULO XVII

A GRANDE VERDADE É UMA
SÓ E NÃO É AGRADÁVEL!
Não é agradável de se saber
para os principais interessados na questão, pois, as
outras pessoas tanto faz!
Assassinos comuns, pastores
desonestos, padres materialistas e corrompidos,
políticos astutos e dissimulados, estupradores e
membros do EI, estão todos no mesmo patamar!
Com a diferença que cada
um defende seu ponto de vista com exclusividade
e nesse quesito, por serem muito mais fanáticos
que os outros, os membros do tal do Estado
Islâmico, levam uma grande vantagem!
Levam

vantagem,

porque

além de ignorantes são completamente alienados
da realidade!

O que me leva a estabelecer
essa teoria?!
O fato de semelhantes seres,
acreditarem que com o sangue e a violência,
conseguirão resgatar a memória do seu profeta,
tão ultrajada em algumas circunstâncias por alguns
jornais franceses!
E estes (os jornais franceses)
por sua vez, não se encontram isentos de críticas,
dado por sua completa ignorância ao tratar de
assuntos ditos divinos e voltados mais para o lado
filosófico e religioso, justamente num local que é
tido como berço da Política, da Cultura, da
Religião, das grande Revoluções!
E não há desculpa, uma vez
que Allan Kardec, quando de sua passagem por lá,
Vitor Hugo, explicaram detalhadamente, algumas
nuanças referentes a Filosofia e Religião como
todo...

No entanto, em pleno século
XXI, os amigos franceses trabalhadores daquele
jornal satirizador denominado “Charlie Hebdo”,
tiveram a ousadia de desenhar um “bonequinho”
correndo

com

um

fuzil

nas

costas,

no

entendimento deles, esse seria Deus, falando
sobre o conflito Judeu em geral como um todo!
Portanto, qual a diferença
que existiria entre os membros do Estado Islâmico
que acham que Maomé é santo, apesar de ter sido
comerciante, agiota, estuprador, etc., com os
membros do dito jornal, que acreditam que Deus é
um ser de “barbinha”, circunscrito, aparência
mortal, exatamente como um ser humano em
matéria e nem sequer em espírito?!
Nenhuma diferença há! É um
poço geral de ignorância e falta de aprendizado e
observação!

Em termos gerais tem algo a
ver com o que ocorre no Brasil e seu futebol(?!)
Nem todo brasileiro gosta de
futebol e nem torce para time nenhum e nem está
interessado com o resultado do Jogo do “Timão”,
do “timinho”, etc.
Muito brasileiro hoje em dia,
se preocupa tão somente com a alta do dólar, a
inflação, a corrupção política que está desviando
dinheiro das moradias, da saúde pública, da
educação, da segurança pública, etc.
Então, não é a grande
maioria que se assemelham a ameba ou
protozoário,

diria,

que

existe

muitos

que

raciocinam e pensam!
Mesma coisa lá!
Existe
jornalistas,

um

completamente

ou

outro

materialista,

totalmente leigo dos assuntos espirituais, com
nenhuma noção de Deus de seus Atributos de sua
bondade e de seu Universo e confiantes em sua
teoria, publica uma porcaria daquela como se
fosse a palavra de todo o povo Francês que em sua
maioria, acredito eu, não aceita aquele modo de
entendimento sobre Deus...
No entanto, assim como o
homem é uma espécie de Deus para os chipanzés,
deixemos, essa casta da sociedade francesa,
apreciar aquele Deus, correndo com um fuzil nas
costas como símbolo de sua crença e tentem pelo
menos aceitar o ponto de vista do EI, pois, nesse
contesto, com esse ponto de vista, meus caros, são
exatamente iguais!
E isso também serve para os
padres “apreciadores de garotos”, para os
pastores que desviam o dinheiro das viúvas e toda
essa classe política desonesta que para desconto
dos pecados da Nação, toda uma geração, veio ter

aqui no Brasil. Noventa e nove por cento dos
mesmos, estão aqui, por essa razão que a
Misericórdia Divina, poupou (por enquanto) o
Brasil de grandes dissabores catastróficos, esses
homens aí, oh, dão conta do recado!

CAPÍTULO XVIII
CEGOS

POR

NATUREZA;

FANÁTICOS* POR OPÇÃO!
Embora não sejam “cegos de
nascença”, a natureza parece que os dotou com
tamanha resistência a luz e as obas obras, que
estão fadados a serem completamente destituídos
da capacidade de julgar, avaliar e ver, tudo isso
associado

ao

fanatismo

os

torna,

pessoas

extremamente indiferentes, pretensamente frias,

mas, no fundo, são mais ignorantes que qualquer
outra coisa!
A questão, por mais estúpida
que possa parecer, se resume mais ou menos
assim, para com esses seres: tome de um martelo,
aplique uma martelada em qualquer um dos seus
dedos! Muito bem. Se não sentir dor, então você
está isento de qualquer futura represália destinada
a qualquer ser humano!
Não existe um único ser
completamente fiel, completamente ignorante,
perfeitamente destituído de sentimentos, quando
ele mesmo sente dor, quando ele mesmo ainda é
suscetível de fortemente, compreender o que é os
sintomas de desconforto!
Pode

até

parecer

puerilidade, mas, se o indivíduo, realmente pensar
um pouco em si próprio (veja, que nem cogito
pensar ele no semelhante), teria uma outra

postura com relação ao que pensa sobre o mundo
e sobre o próximo. Quando a raça humana,
começar a compreender esses pequenos detalhes,
os homens e logicamente as mulheres, começarão
a mudar!
Pecadores, no entanto, não
são somente os integrantes do EI, estes, sem
dúvida nenhuma, além de assassinos, são de fato
pecadores, na mais ampla expressão da palavra e
acredite, pagarão caro, cada vida ceifada em suas
mãos, cada cabeça cortada, cada gota de sangue
derramado.
Em

contrapartida,

pela

dureza do coração dos seres, o próprio Planeta e o
clima, começaram se rebelar!
Imagine,

se

é

plausível,

viável, crível, as sociedades abandonarem nos
polos, longe da civilização e muito, muito perto

dos oceanos, lixo atômico, capaz de transformar a
atmosfera da Terra completamente?!
Não

basta

corrigir

os

assassinos do EI, da Al Qaida, eliminar os
ditadores, como Saddan Hussein, Kadhaffi, etc., é
preciso entender principalmente que o mundo é
sim um “corpo vivo”, que carece de respeito,
amor, simpatia, cuidado, pois, a Terra é a nossa
casa!
Por não pensar assim e não
compreender esses pequenos detalhes que o clima
e a atmosfera, estagnou-se, modificou-se e
promete uma “revira-volta” no jogo!
Como eu disse, toda a
desgraça do ser humano, se origina do fato, de
desdenhar

a

vida,

ridicularizar

o

próximo,

menosprezar a morte e tudo o que vem após ela,
originando daí tudo de ruim que está atingindo o
globo em toda sua extensão. O que é então um

“tsunami”, senão reflexo desse desdém?! Um
terremoto?! Um maremoto! Chuvas ácidas?! Etc.
Isso tudo, mas, não é que o
início de uma espécie de cobrança antecipada ,
“juros” por antecipação!
Quanto aos fanáticos, os
loucos do EI, estes, são semi selvagens, se
comportam da mesma maneira que outras tribos o
faziam há alguns milhares de anos e alguns povos
fanáticos da Europa, da América do Norte,
América do Sul, América Central, o faziam, usando
como pretexto o nome de Deus!
-* O fanatismo é para a superstição o que o delírio é
para a febre, o que é a raiva para a cólera. Aquele que
tem êxtases, visões, que considera os sonhos como
realidades e as imaginações como profecias é um
entusiasta; aquele que alimenta a sua loucura com a
morte

é

um

fanático.

João

Dias,

retirado

em

Nuremberg, firmemente convicto de que o papa é o
Anticristo do Apocalipse e que tem o signo da besta, não
era mais que um entusiasta. Bartolomeu Dias, que

partiu de Roma para ir assassinar santamente o seu
irmão e que efetivamente o matou pelo amor de Deus,
foi um dos mais abomináveis fanáticos que em todos os
tempos pôde produzir a superstição.
Poliuto, que vai ao templo num dia de solenidade
derrubar e destruir as estátuas e os ornamentos, é um
fanático menos horrível que do que Dias, mas não
menos tolo. Os assassinos do duque Francisco de Guise,
de Guilherme, príncipe de Orange, do rei Henrique III,
do rei Henrique IV e de tantos outros foram
energúmenos enfermos da mesma raiva de Dias.
O mais detestável exemplo de fanatismo é aquele dos
burgueses de Paris que correram a assassinar, degolar,
atirar pelas janelas, despedaçar, na noite de São
Bartolomeu, seus concidadãos que não iam à missa.
Há fanáticos de sangue-frio: são os juízes que condenam
à morte aqueles cujo único crime é não pensar como
eles; e esses juízes são tanto mais culpados, tanto mais
merecedores da execração do gênero humano quanto,
não estando tomados de um acesso de furor como os
Clément, os Chatêl, os Ravaillac, os Gérard, os Damien,
parece poderiam ouvir a razão.
II

Quando uma vez o fanatismo tendo gangrenado um
cérebro,

a

doença

é

quase

incurável.

Eu

vi

convulsionários que, falando dos milagres de S. Páris,
sem querer se acaloravam cada vez mais; seus olhos
encarniçavam-se, seus membros tremiam, o furor
desfigurava seus rostos, e teriam morto quem quer que
os houvesse contrariado.
Não há outro remédio contra esta doença epidêmica
senão o espírito filosófico que, progressivamente
difundido,

adoça

enfim

a

índole

dos

homens,

prevenindo os acessos do mal. Porque, desde que o mal
fez alguns progressos, preciso fugir e esperar que o ar
seja purificado. As leis e a religião não bastam contra as
pestes das almas. A religião, longe de ser para elas um
alimento salutar, transforma-se em veneno nos cérebros
infeccionados. Esses miseráveis tem incessantemente,
presente no espírito o exemplo de Aode, que assassina o
rei Eglão; de Judite, que corta a cabeça de Heloferne
quando deitada com ele; de Samuel, que corta em
pedaços o rei Agague. Eles não veem que esses exemplos
respeitáveis para a Antiguidade são abomináveis na
época atual; eles baseiam seus furores na mesma
religião que os condena.
As leis são ainda muito impotentes contra tais acessos
de raiva. É como se lêsseis um aresto do Conselho a um

frenético. Essa gente está persuadida de que o espírito
santo que os penetra está acima das leis e de que o seu
entusiasmo é a única lei a que devem obedecer.
Que responder a um homem que vos diz que prefere
obedecer a Deus a obedecer aos homens e que,
consequentemente, está certo de merecer o céu se vos
degolar?
De ordinário, são os velhacos que conduzem os fanáticos
e que lhes põem o punhal nas mãos: assemelham-se a
esse Velho da Montanha que fazia - segundo se diz imbecis gozarem as alegrias do paraíso e que lhes
prometia uma eternidade desses prazeres que lhes havia
feito provar com a condição de assassinarem todos
aqueles que lhes apontasse. Só houve uma religião no
mundo que não foi abalada pelo fanatismo, é a dos
letrados da China. As seitas dos filósofos estavam não
somente isentas dessa peste como constituíam o
remédio para ela, pois o efeito da filosofia é tornar a
alma tranquila, e o fanatismo é incompatível com a
tranquilidade. Se a nossa santa religião tem sido
frequentemente corrompida por esse furor infernal, é à
loucura

humana

que

Filosófico – Voltaire)

se

deve

culpar.(Dicionário

Assim, das asas que teve,
Ícaro perverteu o uso;
teve-as para seu bem
e as empregou em seu dano.
(Bertaud, Bispo de Séez)

CAPÍTULO XIX
A VELHA ADORAÇÃO AO
CORPO!
Isso

que

ocorreu

esta

semana, foi o exemplo mais clássico do quanto se
pode cultuar o corpo em prejuízo da alma!
A impressão que se dá e que
se tem é que está cada vez mais difícil suplantar os

vícios, dominar a matéria, abrir mão de todos os
desejos triviais!
Então,

forçoso

me

é,

admirar minha opinião, quando há mais de 30
anos, percebendo que o cigarro iria me matar,
estava me fazendo me fazendo mal e após ter tido
uma infecção pulmonar, resolvi abrir mão do vício
e mais, permaneci com esta decisão até os dias
atuais, com as mesmas diretrizes que me
impulsionaram nos idos dos anos 80.
Para

dar

continuidade,

procurei de uma certa forma, adquirir algum
hábito saudável de alimentação, de vida, etc.,
passei a praticar esportes e quem diria, de um
fumante inveterado que não conseguia correr 300
metros ininterruptos, completei 02 maratonas a 03
horas cada uma e algumas dezenas de corridas
curtas, com tempos muito bons para um ex
fumante.

A

aparência

sempre

foi

importante, mas, muito mais importante do que a
boa aparência é o interior do próprio corpo!
Ou seja, estar esteticamente
bem, mas, estar também fisicamente preparado!
Verdade, que as mulheres
por natureza, são muito mais vaidosas que os
homens, mas, daí a ser completamente displicente
de sua natureza física e interior é um caso à parte!
Somente assim, se pode
explicar

a

desconectados

atitude
de

daqueles
um

futuro

seres

que

espiritual,

desdenham o futuro e limitam-se tão somente ao
que se vê e o que se toca, passando para um plano
secundário, sua pretensa recompensa de um
futuro no céu. Na verdade, estão completamente
alienados daquela verdade e tomando como
termo comparativo a vida material, acreditam
piamente, ser aquela continuação desta... nos

mesmos

moldes,

inclusive,

com

direito,

a

“pequenas execuções”, decapitações, etc.
Desse modo, sou levado a
acreditar que tanto a moça, quanto os fanáticos do
EI, foram dominados pelo mesmo amor a matéria,
foram enganados pela mesma teoria de que tudo é
a imagem do que aqui existe e aparência estética
do corpo é tudo e a profundidade da alma não é
absolutamente nada!
Eu, se me encontrasse na
mesma situação, fumando (03) três maços de
cigarro por dia, não faria mais nada em prol de
minha saúde, de minha aparência e de minha
estética, antes de dar um jeito nisso!
Sendo assim, por exemplo,
um dia possui 24 horas, mas, levando-se em
consideração somente o tempo em que uma
pessoa

normal,

permanece

acordado

ou

acordada...assim levando-se em consideração que

essa pessoa, permanecesse 10 horas acordada,
fumando 60 cigarros por dia, então, a cada 1 hora
fumaria 06 cigarros, ou seja, 01 cigarro a cada 10
minutos!
Numa sessão fotográfica que
duraria 15 a 20 minutos, para essa senhora, seria
uma verdadeira tortura ficar esses minutos
sobressalentes sem tragar e sem pitar!
A última preocupação que
ela deveria ter, seria com a estética!
A mulher era um cinzeiro
ambulante!
Bela, bonita, sedutora e
interiormente... podre!
Fumantes, me perdoem mas,
é essa a realidade!
Quem está envolvido com o
corpo não pode ter tempo e nem razão para se

preocupar com o espírito, veja-se, por exemplo:
Nero, Calígula, Tomaz de Torquemada, Joseph
Stalin, Adolf Hitler e todos aqueles que foram
ludibriados pelo mundo que foram enganados pelo
corpo!
Será que o esposo dessa
senhora nunca lhe falou: “amor, você não acha
que tá fumando demais?!”
Será que o pai ou a mãe
daqueles

fanáticos,

nunca

perceberam

que

estavam “criando cobras peçonhentas”, para
tentarem morder o mundo?!
Mas, a pergunta que resta
no final é a seguinte: o que houve tanto “com o
grupo de lá”, tanto com essa moça de cá em algum
momento de suas vidas para agirem somente
voltados para seu ego e mais importância a seus
corpos e nenhuma atenção para suas almas?!

Como é possível um ser
humano, filho de um Deus, habitante da Terra e do
mundo, se deixar influenciar por isso tudo aí?!
Assim, não resta outra coisa
senão concordar em gênero, número e grau com o
Sócrates

quando

disse:

“aquele

que

ama

demasiadamente a riqueza e os bens materiais,
ama a algo ainda mais estranho que seu próprio
corpo!!!”

CAPÍTULO XX
OS PAIS DAQUELES ESPERAVAM
MUITO MAIS DELES DO QUE OS
PAIS DESTES ESPERAM DELES!
Se existe algo que não tenho dúvida,
é isso(?!)

Os pais daqueles moços, tinham
muito mais esperança naqueles (integrantes do tal
do EI), do que os pais destes tem nestes!
Pelo retrospecto, por uma avaliação
geral, pelo fator família e até mesmo, por
comprometimento social, muitos, por algum
tempo, seguiram o bom caminho, chegando
mesmo a darem orgulho aos seus pais, a serem
mesmo exemplo a ser seguidos por vizinhos e
finalmente, por uma reviravolta do destino, se
tornaram isso aí: a escória, da escória da
sociedade! Descomprometidos com a causa social
e causando danos irreparáveis a famílias, a povos,
a civilizações inteiras por sua maldade!
Mas,

tenho

certeza

que

nem

sempre foi assim. Talvez um outro, já tenha sido
destinado ao mal e desde infância e na tenra
idade, já apresentava traços desse personagem
que um dia envergonharia o mundo. Se bem que,
não é possível levar tanto à risca esses traços das

personalidades infantis, uma vez que muitos
homens

bons,

não

foram

necessariamente

exemplos de jovialidade e afeto em sua fase de
crescimento!
Quanto a estes...
E quem são estes?!
Estes são jovens, frutos de uma
sociedade

em

ascensão,

porém,

sem

compromisso com a educação e com os bons
costumes!
Seus próprios pais, sabem no fundo,
que não podem esperar muita coisa de seus
rebentos, embora, sempre que podem, partem
para a defesa ferrenha de suas “criaturinhas”, mas,
eles sabem que não há muito o que se fazer!
Essa geração, pelo menos essa que
visualizo

aqui

no

Brasil,

não

carece

necessariamente de uma 3ª. Guerra Mundial,

conforme
desaparecer

apregoou
da

Albert

face

da

Einstein,
Terra,

já

para
estão

providenciando antecipadamente em meses, o
“trabalho” que uma grande Guerra, levaria anos,
talvez, para executar!
Essa juventude está decadente, é
claro, que em há exceção!
Mas, infelizmente, no geral, as
coisas não são assim!
Com o advento do FUNK, a pretensa
liberalidade, principalmente das mães, pelo fato
de também, não terem tido uma infância digna,
liberam suas filhas e filhos para “curtirem” a vida
“adoidados”, depois, choramingam pelos cantos,
quando esses mesmos filhos são executados em
seu local de diversão, por desafetos, aí a frase
chavão se repete: “quero justiça!”
Eu não quero ser uma espécie de
vetor de mau exemplo e nem ser um ícone do

pessimismo, mas, tenho PÉSSIMAS notícias para
àqueles que tanto clamam sede de justiça e ouçam
bem que só vou falar uma vez: “JUSTIÇA, AQUI NA
TERRA MEUS CAROS E MINHAS CARAS, NÃO
EXISTE!”
Por que?!
Porque os Juízes obedecem Códigos
(obsoletos e desatualizados), estes por sua vez,
elaborados por pessoas que NÃO TEM NENHUM
INTERESSE que exista alguma lei mais dura, que
possa um dia se voltar contra si próprios e contra
seus entes queridos, quando, finalmente o Juiz vai
aplicar a pena... existe o poder aquisitivo ou a
discriminação, os advogados... e nada fica muito
esclarecido, pois acima de tudo, aqui no Brasil, os
Juízes, além de operadores de Direito, são
praticamente: imutáveis, soberanamente justos,
infalíveis, eternos, etc., enfim, Deuses... sua
palavra são aceita contestação, então, esqueçam

justiça, esqueçam a aplicação “ímpar” da correção
a altura do crime, à pena!
Mas, se esses jovens estão nessa
situação decadente, os pais, impotentes passam a
culpar a sociedade, que tem lá sua culpa, mas, não
é responsável totalmente: a sociedade não esteve
com eles não primeiras paqueras quando eclodiu o
primeiro beijo e houve tantas promessas de amor,
muito menos na noite de núpcias, quando
elevados às alturas, trouxeram à luz da vida, mais
uma alma destinada a pagar seus pecados nesse
mundo conspirador, não, não a sociedade lá não
estava, portanto, nesse caso, não é possível
transferir o problema! Assumir, seria o mais certo
e isso, eles não o farão!
Cinco horas da manhã. Desperto
sobressaltado,

coloco-me

observação e o que vejo.

num

ponto

de

Um veículo estaciona. Do seu
interior explodem vozes de rapazes e no meios
dessas, uma ou outra voz de moça ou o que tenha
sobrado delas, como damas... não importa!
Primeira dúvida crucial: como é
possível, num carro tão pequeno, caber tantos?!
Só assim, se explica a quantidade de
mortos nas madrugadas de jovens, em acidentes
automobilísticos. Onde no máximo deveriam
enfiar 05, vão 10 descabeçados!
Todos embriagados e por incrível
que pareça, era das “damas”, que partiam a
maioria dos palavrões que diziam em altos brados!
Um desses, morador de um desses
“condomínios” de dois cômodos as moradias
(quarto e cozinha) e um banheiro do lado de fora
da residência (obs.: não é discriminação, pois,
como existe esses jovens pobres nessa situação,
existe em situação, talvez, ainda pior, os jovens

moradores de condomínios de luxo), portava um
copo enorme de um líquido amarelado que com
certeza não era refrigerante, que por si só, o
refrigerante já faria mal!
Me perdoem a comparação, mas,
exatamente como uma matilha de cachorros e
cadelas eles, iriam “transar” ali mesmo é que a
mãe, do gênio do copo despertou e saiu para fora,
que à exemplo dos cães, assustados, eles se
dispersaram e foram ter (relações, é claro), em
outra freguesia!
Então, acredito que a diferença
entre os pais destes e os pais daqueles outros está
justamente nos fatores esperança, aceitação e
negação(?!)
Eles, tinham esperança sim, que seu
amado filho poderia ser alguém... acabaram tendo
que aceitar a realidade nua e crua, todo o dia

mostrada na televisão e nas chamadas (que eu já
estou de “saco cheio”) redes sociais!
Estes, no entanto, o pais desses
moços, não querem aceitar o fato, de terem
colocado “coisas inúteis” sobre a face da Terra,
que darão um trabalho grande para a sociedade.
Um pouco mais de crescimento e desejo de posse,
lá vão eles arranjar seu meio de locomoção, para
geralmente, em duplas, ou como garupa ou como
condutor, destruir a paz dos trabalhadores
brasileiros!
Quando

vivos,

muitos

(pais)

coniventes, se calam!
Quando

morrem,

geralmente,

violentamente, eles procuram algum “veículo” de
comunicação para expressar sua indignação e
clamar por justiça!

Pois bem, para finalizar, querem
justiça eu vou lhes dar a solução: O Sermão da
Montanha!”
“Bem aventurados os que choram
pois que serão consolados’. Bem aventurados os
famintos e sequiosos de Justiça, porque serão
saciados. Bem aventurados os que sofrem
perseguição pela justiça, pois que deles é o Reino
dos Céus.” (Mateus 5:4, 6 e 10).
Continua, mas, está claro, onde é
possível procurar justiça, caso acreditem, caso
contrário, é só esperar o Juiz voltar de Miami, de
sua 3ª. Férias, muito bem remuneradas, que ele,
se voltar de bom humor, fará justiça para você, se
tiver um bom advogado, para fazer a ponte e a
interligação!
“Good Lucke!!!”

CAPÍTULO XXI
SE NÃO FOSSE OS “ET’S” OS
HOMENS QUE PENSAM NESSE
MUNDO ESTARIAM À MARGEM!
Ridículo? Patético? Numa primeira
observação pode até parecer!
Acontece

que

as

constantes

evidências, as aparições, as repetições dessas
mesmas, aliás, desde Platão, já se cogitava sobre
uma inteligência extraterrestre agindo sobre os
míseros interesses humanos!
O mundo chegou-se a uma espécie
de encruzilhada, onde a violência, o fanatismo, o
assassinato, a descrença, a falta de fé, etc., tem

tomado parte no dia a dia, ao ponto de numa
chamada rede social, um ou outro indivíduo
colocar a seguinte frase: “quem acredita em Deus,
diga amém!”
Deus, meus caro, não é para se
acreditar tão somente!
Deus é a realidade da vida é a
continuidade da vida pós morte, está em tudo e ao
mesmo tempo nos mesmos lugares no mesmo
momento!
Não tem barbinha branca e pode ter
barbinha

branca,

é

Onisciente,

Onipotente,

Onipresente... é muito pouco querer seu infinito
Poder por um “click!”
Isso, apenas demonstra a total falta
de entendimento das cosas imateriais, conquanto,
Deus, supera inclusive isso!

Enfim, observando tudo em volta o
que você sente?!
Se está feliz e satisfeito porque
reclama da segurança, de doenças, da riqueza, da
pobreza, do medo de continuar, do medo da
morte, do trabalho, etc?! E caso contrário, se está
completamente satisfeito, então, duvido mesmo
dos seus ideais, pois, somente quem desdenha o
sofrimento do semelhante, pode continuar em
frente e encontrar motivo para estar tranquilo!
Porém, imagine, que olhando em
torno existe um homem ou uma mulher
completamente perspicaz, que não se deixa levar
pelas aparências, aprendeu a compreender Deus,
como Inteligência Suprema, que coordena todas as
ações do Espaço, na vida e após a morte e
logicamente, saberia claramente, que vida, ou
aquilo que se entende como tal, não pode se
resumir a somente isso!

Não que “isso” não seja importante!
Isso

é

um

mundo

de

Deus,

destinado ao aprendizado, ao conhecimento de
todos os seres, a interação entre as pessoas, etc., o
grande engano das pessoas está em ter a Terra,
como um final e não como um caminho para se
seguir adiante no Espaço, mesmo, quando alguns
malucos, alguns desordeiros, assumindo uma
postura

completamente

equivocada,

ameaça

ceifar suas vidas e põe em risco o equilíbrio de
suas cabeças sobre o tronco!
Então,

o

homem

de

senso,

alicerçado a experiência, também munido dos
Relatos de Plantão sobre a Atlântida, a apreensão
de americanos dos OVNIS lá na NASA, deposita sim
sua experiência numa outra forma de vida ou em
diversas formas de vidas que habitam o Universo
infinitamente, em todos os cantos, em todos os
lugares! Tecnologia JAMAIS vista pelos homens e
nessa condição de evolução, jamais o será! Formas

corporais completamente diversas, naves de várias
maneiras, etc.
Imagina, essa homem então, o que
tais seres, pensam a respeito de pessoas que estão
ocupando a existência com o único objetivo de
destruir a vida alheia. O que pensam? E pelo poder
de repressão que possuem por que não intervêm?!
Por que? Pela Bondade da Providência que quer
deixar a seres a oportunidade de se redimir, mas,
como tudo mostra, as coisas estão piorando. O
culto desses homens ao chamado “Profeta
Tarado”,

está

ultrapassando

os

limites

do

aceitável!
É outro erro que se comete, quando
o ditado popular assevera: “aqui se faz e aqui se
paga!” Mentira!
Parte do que se faz se paga aqui, se
o crime cometido for de “pequena relevância”,
assim como o criminoso comum, não é tão

severamente punido pela sentença o quanto o é o
preso de alta periculosidade, logicamente, no
Brasil, essa lógica não faz muito sentido, mas,
digamos que seja assim, então, é impossível
imaginar (o homem de senso), que seres
maldosos, lunáticos, fanáticos, que tem o prazer
de cortar a cabeça de seu semelhante, tenham o
privilégio de aqui pagar todo o

mal

que

cometeram!
Razão peça qual, é plausível aceitar
o fato, que muito, muito diferente do inferno, há
um local específico para que esses senhores, por
algum tempo, possam refletir sobre seu mal!
Para o homem comum, os fanáticos
mesmos, que observam o espaço, quando algo
diferente encontram, quando algo muito peculiar
vem, nada, absolutamente significa, mas, para o
homem

compreensivo,

mas,

inconformado,

significa simplesmente a esperança, o anseio pela
justiça, o desejo de felicidade, que podem estar

em algum lugar do Universo, para sempre,
esperando!

CAPÍTULO XXII
UMA

MENTIRA

ABSOLUTA

OU

UMA VERDADE RELATIVA?!
No momento presente, é possível
aceitar que um dos bandidos do EI, possa se
regenerar e tomar um novo caminho uma nova
diretriz?!
Sim,

talvez

não

com

muita

frequência, mas, pode acontecer e foi através do
relato de alguns membros dissidentes, que soubese de alguns detalhes obscuros sobre o passado do
tão aclamado profeta!
Nesse caso, poderia interpretar o
caso como uma verdade relativa ou como uma
mentira absoluta?!
Falso, no caso de não se acreditar e
mentira

relativa

no

caso

dos

membros,

permanecerem no movimento, mas, em dúvida
quanto ao seu futuro!
É diferente, no entanto, quando se
fala de droga, quando se fala de “crack!”
A frase chavão:: “crack, você pode
vencer esse vício!” Embora, tenha havido boa
intenção dos seus criadores, soa exatamente como
uma “mentira absoluta”, não por maldade, mas,
por total desconhecimento da realidade!
Não existe nada mais devastador,
mais assustador, mais aterrador do que esse
fenômeno!
Assim,

pode-se

assegurar

que

enquanto existe um raio de esperança para o EI,
para a cura do vício, não existe absolutamente
nada que possa assegurar esse “monstro!”

O máximo que se vai conseguir é
uma ligeira abstenção, que pode levar toda a vida,
mas, jamais a cura!
A mídia pensa que frase do estilo:
“you can, you have the Power!” Vale para todas as
circunstâncias da vida! Não, não vale!
E infelizmente ou felizmente, um
daqueles assassinos do EI, pode mesmo se tornar
um

homem

de

bem,

mas,

um

vicioso

verdadeiramente condenado, NUNCA, NUNCA vai
conseguir encontrar a cura!
Ora, isso não quer dizer que o
sujeito está condenado, não e não!
O que acontece é o seguinte:
enquanto ele pensa que está curado por ter
começado a frequentado tal ou tal religião, que
está se sentindo muito melhor por ter iniciado a
prática

esportiva,

ele

simplesmente,

TEMPORARIAMENTE, distante do vício!

está

Um passo em falso, um descuido,
uma falha, etc., e pronto estará de volta!
“O sujeito é um fraco!” Eis outra
frase superficial!
“Fulano não sabe beber!” Eis outra
colocação infeliz!
Nem o sujeito é fraco e nem fulano
é infeliz!
Ambos foram “premiados” com
uma

predisposição

tão

profundamente

contundente, que pelo que tenho conhecimento,
nem mesmo a morte pode dar jeito!
Veja-se, por exemplo o sujeito
viciado em cigarro (como eu fui), é algo terrível, o
desejo, o anseio, a vontade de tragar, supera, tudo
que se pode querer de melhor para o corpo e
mesmo para a alma!

Saciado o desejo, o corpo se acalma,
a mente começa a funcionar, tudo volta ao
“normal!”
Ora,

sequelados

os

neurônios

responsáveis por essa viciação e organicamente
falando os alvéolos pulmonares, necessitando da
nicotina para sua “purificação” e respiração,
atordoa completamente o indivíduo tornando-o
um perfeito escravo do seu desejo!
Ele quer, ela deseja se desvencilhar,
mas não pode!
Mas, uma coisa é certa, quem
escreveu a renomada frase, não tem a mínima
ideia do que está falando. Ausente lhe está a
faculdade do discernimento, da compreensão,
assim como falta o atributo da visão ao cego e a
capacidade de audição ao surdo!
A

intenção

é

louvável,

mas,

alicerçada em absolutamente nada, portanto, na

verdade, é uma mentira absoluta, disfarçada de
verdade relativa, pois, por via das dúvidas, a
sociedade tende a crer na propaganda superficial,
do que avaliar profundamente um tema que pode
demorar muito para ser entendido. Em suma, o
caminho mais curto que nem sempre é o mais
lógico!
Por fim, é mais fácil ver o membro
do Estado Islâmico convertido do que ver um
usuário de “crack” transformado!

CAPÍTULO XXIII
OS

ANIMAIS?!

AH,

OS

ensinar

um

ANIMAIS SÃO ESPECIAIS, PORÉM...
Você

pode

papagaio a falar, um burro e um cavalo a marchar,
um leão e um tigre a estenderem as patas, um
cachorro e um gato a saltarem, deitarem, rolarem,
porém, nunca os tornará humanos infelizmente...
por outro lado, jamais esses mesmos animais,
devem ser comparados com determinados seres
humanos, os quais, orgulhosos e tomados de

vaidade devido a inteligência, fazem coisas que o
animal mais feroz jamais o faria!
É horrível o ataque do
crocodilo a um outro animal, a um ser humano
então, é brutal, porém, mais aterrorizante que isso
é um ser, “chamado humano”, dotado de
inteligência, entrar num mercado, cheio de
mulheres e crianças, senhoras, senhores, animais e
sem dó nem piedade, puxar de alguma parte de
seu corpo o cordão que vai dar início a uma
inaceitável explosão e ceifar, dezenas de vidas!
É compreensível, e isso já
houve em muitos casos ao longo do mundo, o
animal de grande porte, em cativeiro, estressado,
atentar contra a vida daquele que julgava que ele
animal era seu amigo, o treinador e o fere
gravemente, quando não mata o homem. É quase
uma grande “traição”, geralmente esse tipo de
ataque é praticado por tigres, esses, altamente
ferozes, dissimulados, gigantescos, belos e mortais

e etc., na natureza, são completamente solitários,
somente se reunindo com uma tigresa, quando da
época do acasalamento, mais ou menos, parecido
comigo mesmo... com você talvez?!
Ao contrário do leão que é
outro predador voraz, porém, mais “sociável”,
gosta de andar em bandos igual as torcidas
organizadas,

sim,

individualmente,

falam

onde

os

até

fino

indivíduos
e

quando

reunidos, escuta-se a distância os seus rugidos
atrevidos. Mas, como todo animal que se preza o
leão também é pouco confiável. Sim, invade as
terras alheias (de outros machos), para tomar as
fêmeas e para agilizar o sexo, matam todos os
filhotes do antigo “dono do pedaço!’
Porém, muito mais horrível
que a traição do tigre e o ataque aos filhotinhos
lindos de leões, é aquela praticada por indivíduos
(já citei isso em outro local) completamente
inescrupulosos, totalmente frios e calculistas, que

apesar de: habitar um determinado país, trabalhar,
ser muito bem remunerado, possuir moradia,
possuir carro, moto, Jet ski, conta em banco, uma
colocação social, etc., lançar de sua mão o punhal
e enfia nas costas daqueles que os acolheram.
(Me refiro aos membros do Estado Islâmico,
instruídos em alguns países da Europa e
particularmente aquele terrorista, graças a Deus,
já morto, que em entrevista em sua “pick up”,
preparava-se para arrastar algumas pessoas até
lentamente morrerem com dores lancinantes
pelas chagas em seus corpos!
Esses indivíduos não fizeram,
um “estágio” no Brasil, se o fizessem e tivessem
que passar pelo sistema SUS (que o Lula disse ser
um dos melhores do mundo, só que ele se trata do
Sírio Libanez e Albert Einsten), encarar o Salário
Mínimo, que o Fernando Henrique, agora no mês
de janeiro de 2016, disse que um dos melhores
pagos e que deveria ser mais baixo, eles

repensariam suas posições de terroristas. Mas, se
fizessem esse estágio descobririam também o
quanto as leis são frágeis e nunca mais iriam
embora daqui...
Mas, a frieza desses sujeitos
é quase “surreal!”
Imagine o indivíduo, morar
num Estado, gozar de todas as prerrogativas,
aprender um novo idioma, frequentar aulas,
aprender, estudar e se preparar para um dia
pilotar um Boeing e atirá-lo sobre um edifício,
matando milhares de pessoas e felizmente eles
também, é quase incompreensível! Inaceitável!
(dos membros da Al Qaida – no ataque ao “World
Trade Center”)
Se existem seres que não
podem ser chamados de animais, são esses
homens!

Um tigre mesmo, o mais
traiçoeiro de todos, se é tratado com carinho,
amor, alimentação adequada, respeito, etc., ele,
reconhece sim, o amor de seus donos. Desconhece
sim, seu senhor, quando este o tratou com
chicotadas, tapas, obrigação de pular, saltar em
círculo de fogo, etc., e num dia, ele (o animal)
acordo de mal humor e é obrigado a fazer o que
não quer, então, acontece o ataque!
Mas, com esses bandidos,
foras da lei, terroristas , se dá justamente ao
contrário: são tratados dignamente, aceitos,
respeitados e no final de todo trabalho que dão,
pagam

seus

benfeitores

com

aquilo

que

aprenderam a entender como certo: a traição!
Sua natureza é trair, assim
como a de alguns animais é matar, é claro, com a
diferença de que os animais matam somente
quando estão com fome, não entendem outra
linguagem, seu instinto clama por sangue e ele não

tem outra saída, em suma, eles não tem escolhas,
mas, mesmo eles, alguns deles, dão o exemplo
clássico de amor ao seus donos que ninguém na
face da terra, nem a religião e nem a Ciência pode
explicar!
Em um determinado país,
um indivíduo encontrou num lago, um crocodilo
grande e ferido. Todos seus parentes, seus amigos
e vizinhos, mandaram matá-lo.
Contrariando

a todos, o

homem, cuidou dos ferimentos do grande réptil, o
alimentou e... conclusão, o bicho cresceu e
cresceu!
Ficou com mais de quatro
metros e durante todo tempo de sua vida, virou o
“bichinho” de estimação do moço, nunca fez
qualquer menção de atacá-lo, nadavam juntos,
pegava peixe na boca do homem, etc., era um

monstro, mas, agia como um simples gatinho e foi
assim até o dia de sua morte!
Assim,

forçosamente

se

conclui: nem todo ser humano é confiável (quiçá
os membros dessas facções) e nem todo animal
selvagem

é

verdadeiramente

selvagem

e

destituído de sentimentos!

CAPÍTULO XXIV
UM DIA, QUANDO JOVEM,
EU PENSAVA...

Um, “em algum lugar do
passado”, quando criança, acordei, levantei os
olhos, olhei para o horizonte e de fato, me senti
muito contente, limitado e cheguei mesmo a
acreditar só nisso e não desejei mais nada
somente aquilo!
Quando da minha juventude,
saúde perfeita, quando ainda as dores físicas não
se faziam presentes, a busca da felicidade ainda
não era prioridade, a busca do amor, o sonho da
cara metade, ainda não se tinham surgido, eu
estava muito contente!
Pois, a partir do momento na
vida homem e da mulher quando começam as
dores de cabeça, as dores de dente, dores de
barriga, azia, infecções, gripes e aquelas ligadas
diretamente ao caráter as DSTS, AIDS, CANCERS,
etc., um homem e uma mulher relativamente
atenciosos,

prestarão

atenção

ao

redor

e

perceberão que tudo isso é muito pouco, a

felicidade é muito curta e os sofrimentos são
muito longos!
Mas, somente, quando da
chegada da experiência, isso por volta dos 50/55
anos, as pessoas tendem a refletir um pouco mais.
Alguns, não todos, mas, a maioria, acreditam que
desde a infância, a juventude e a maturidade
somados, não representam nada, em vista dos
seus anseios, de seus desejos e suas vidas, além do
mais, quem arduamente demonstra falar da vida
eterna, do jeito que a vida que temos, são os
americanos, pois, ainda se encontram satisfeitos,
contentes, pelas comodidades que a vida e a alta
tecnologia lhes deu!
Aqui, do lado do sul, as
coisas sendo um pouco diferentes e o brasileiro,
sendo pressionado pela fome, pelo salário mínimo,
etc., excetuando-se os milionários, eles, sentem
que uma vida eterna nesses moldes seria
inadmissível. Imagine o indivíduo AIDETICO viver

mais que a vida permite! O CANCEROSO! O CEGO!
OS LOUCOS...dilatarem sua vida por tempo
indeterminado! Seria um suplício eterno!
Mas, conforme eu dizia no
início, quando da minha infância, uma vez eu
pensei como esses homens!
Ou seja, via somente o que
olhava, acreditava tão só no que tocava, desejava
somente o material e deixava para segundo plano,
tudo que fugia aos parâmetros do palpável!
É assim, justamente que eles
pensam, agem e se comportam!
E mais, como agravante, eles
possui distúrbios psiquiátricos gravíssimos, que os
tornam

completamente

insensíveis

aos

sentimentos alheios e as opiniões do semelhante.
A grande “sorte”, é se morrerem cedo(?!), pois, se
“forem” antes, não terão que passar pelos
conflitos de consciência, outorgados àqueles que

sobrevivem e na terceira idade, começam a
repensar seu passado, se arrepender no seu
presente e se preparar mais sentimentalmente,
para encarar o futuro.
Eu, no fundo, não os odeio,
mas lastimo suas atitudes maléficas, assim como
lastimo as atitudes de muitos seres, que vivem
somente para si e seus semelhantes mais
próximos, pai, mãe, filho, filha e repudia seu igual,
sob o argumento de que não é da família!
Em contrapartida, apesar de
toda

violência

do

mundo,

tanto

sangue

derramado, é necessário falar sobre paz, dizer algo
sobre o amor, igualdade, justiça, mesmo sabendo,
que antes uma paz seja estabelecida, talvez, muito
sangue tenha que ser derramado!
Quinhentas mil pessoas!
Esse foi o número de pessoas
que morreram na India, entre indianos e

mulçumanos, que

perderam sua vida, após

GANDHI, basicamente ter doado sua existência
para estabelecimento da paz no país, isso, no
prazo de uma semana, além de ter enfrentado o
Primeiro Ministro Britânico (tido como herói de
guerra), Winston Churchil, boa parte de sua vida,
até a libertação de sua pátria!
E muitas daquelas almas
pusilânimes, correram para os extremos e
fundaram o Paquistão em 14 de agosto de 1947 e
desde então, até hoje, desde então, muitos
conflitos, foram deflagrados, porque, uma Nação
originada

do

ódio,

dificilmente

conseguirá

estabelecer a paz, sem derramamento de sangue,
assim, como uma nação fundada por ladrões e
traficantes e contrabandistas, dificilmente será um
país de “toda” gente honesta. Haverá muitos
honestos é verdade, mas, a grande maioria será de
“não muito honestos”, para não chamar de
corruptos, assim como é o Brasil!

Mahatma Gandhi

CAPÍTULO XXV
VOCÊS
QUANTO

NÃO
SÃO

FAZEM

IDÉIA

O

INSTRUTIVAS

A

SOLIDÃO E A MORTE!
Isso porque por algum tempo eu
tinha também essa crendice!
Acreditava que para viver feliz, é
preciso uma família ser unidade, precisa participar
de almoços, jantares, festas, passar Natal e Ano

novo, juntos, comemorando e meu pai também
teve essa ilusão!
Não podia imaginar que alguém
conseguiria sobreviver sem “fazer parte”, sem
estar juntos, etc.
Oriundo de família numerosa, não
fazia a mínima ideia como seria uma vida sem
esses quesitos e requisitos!
Emancipado da família pelos laços
de pai e mãe, mais tarde, casado, minha vida era
de chefe de família. Depois, filho. Mais tarde,
filhos! Dois ao todo!
Assim,

também

não

conseguia

imaginar que alguém poderia viver sem esposa,
sem alguma mulher e sem filhos!
Foi por esses fatos e por outras
coisas que entendo perfeitamente, o que se passa
com aqueles indivíduos, do outro lado do mundo!

Quando o sujeito vive muito tempo
com gado, cavalos e porcos, inevitavelmente
acaba adquirindo o cheiro dos mesmos!
Depois de viver com o crime e com
a violência e se tornar relativamente alheio à
realidade, torna-se inevitavelmente selvagem!
Se não selvagem, se não insensível,
pelo menos encorajado!
Eu não entendia certas coisas, até
ficar sozinho e a morte rondar sorrateiramente a
minha porta!
Não, de maneira nenhuma, não o
medo da morte, mas ela começar a levar meus
grandes auxiliares na vida: avô, avós, um amigo,
depois outro, mais tarde, mãe e pai e finalmente
tios, colegas, conhecidos, pessoas que conversei
num dia e no outro saber que morreu, etc.

Mas, ao contrário do que eu
imaginava no princípio, as coisas não foram
exatamente como eu pensava!
Vivendo só e encarando a solidão,
eu aprendi o seguinte: ninguém morre quando
mora só, o silêncio, a meditação e a leitura, só
podem ser desenvolvidos, nessas condições!
Todas as datas comemorativas,
observadas sobre outra perspectiva, em sua real
acepção no dia a dia, não significam muita coisa!
Em linhas gerais, acredite, nem tudo
que é bom é prazeroso de fazer ou estar e tudo
aquilo que parece que é bom demais é futilidade!
Assim, quem gosta de ficar sozinho
durante todo tempo e o tempo todo?! (gosto
muito dessa expressão).
Ninguém, porém, existe situações a
serem suportadas na vida que somente um duro

aprendizado “em particular”, o sujeito consegue
entender e suportar!
A exemplo do estudante que se
prepara para o vestibular estudando, passando
noites em claro, renunciando, se afastando da
turba, dos funks, dos “rolezinhos”.
Aprovado, o estudante encontra seu
caminho, no caso, daquele que compreende o
poder do aprendizado individual ainda quando no
período da maturidade, se portará melhor no
declínio da velhice, compreenderá melhor as
incertezas da doença, não temerá nunca mais
solidão, saberá que ninguém vive para sempre,
todos

os

laços

corporais

(felizmente

ou

infelizmente) são passageiros e à exemplo do
comercial da Televisão... “desapega!”
Dificilmente temerá mais a morte, a
dor, o desemprego, a ameaça, o crime, a violência,
a falta de fé e de esperança, pois, terá uma crença

tão arraigada na realidade e na verdade que
caminhará convicto e confiante, até diante de uma
faca de pequeno porte de um ser infeliz e
amaldiçoado que o único prazer que talvez vai
sentir numa existência

inteira será

aquele

proporcionado pelo corte dos vasos sanguíneos de
sua abatida vítima que cairá inerte aos seus pés
com as mãos amarradas!
No entanto, tanto os ditadores de
renome, quantos esses assassinos sem nome, que
matam em nome de “Alá” , não estarão isentos
das leis naturais da vida que lhes dará no tempo
certo tudo aquilo que merecem e nem vão se safar
dos fantasmas de seus assassinados, cobrandolhes a dívida ainda nessa vida e quando morrerem,
o inferno (não o inferno com o caldeirão e o diabo
de tridente) “fabricado” e “criado” pelos seus atos,
TRANQUILAMENTE, os esperar para o acerto final!
Ainda, assim, tudo o aqui exposto,
será de grande valia sim, se houver humildade,

compreensão, aprendizado, desejo de saber, etc.,
caso contrário... serão simplesmente: pérolas aos
porcos!

CAPÍTULO XXVI
AS DÚVIDAS QUANTO AO
ÍNDICE DA MALDADE TEM
UMA SIMPLES EXPLICAÇÃO!
O caráter do homem e da
mulher,

a

formação

moral

deficitária,

a

brutalidade do espírito, o desejo de ser superior, a
ânsia pelo poder, a ambição, o egoísmo, o ódio, a
indiferença, a descrença total e a falência dos
organismos de Estado e total conivência da
sociedade. Como assim?!
A maneira mais simples de
você entender e se colocar sobre o ponto de vista
dos terroristas da Al Qaeda, EI e etc., bastante
observar a simples discriminação que existe do
rico para com o pobre (não que o pobre não sinta
ódio do rico, mas, nesse caso, não conta), do
branco para com o preto, dos integrantes de uma
crença em relação a alguma religião e etc., mas, é

no racismo que se concentra a maneira mais
simples de entender o comportamento daqueles
homens quando defendem seus pontos de vista!
E nesse caso é muito, mais
muito simples a compreensão nesse sentido,
especialmente aqui no Brasil, um país de sua
maioria negra, mas, completamente racista e
escravocrata!
Sim,

se

os

brancos

pudessem, ainda reinaugurariam as senzalas para
continuar a escravidão, nenhum negro deveria ter
adquirido a liberdade, as coisas deveriam ficar
como era no passado e a libertação dos escravos,
segundo a sociedade brasileira, é um retrocesso!
No entanto, isso não é
privilégio só do Brasil, os Americanos, também
estão na disputa por esse direito(?!) Sim, o direito
de manterem seus negros amarrados nos troncos,
largados no sol com suas máscaras de bronze,

chicoteados quando de pequenos erros na
serventia das mansões e segregados para sempre
nas lavouras e nas moendas de canas e
construções cíveis, na fabricação de tijolos e etc.
Você, nesse momento que
diz não ser racista e nem preconceituoso, só por
isso já é classificado como líder em potencial de
qualquer movimento branco!
Os escravagistas defendiam
arduamente suas posições e seus motivos para
manterem os negros em cativeiro, sobre o
pretexto de que ninguém mais seria capaz de
desempenhar o mister nos campos de café como o
negro e se esse fosse libertado, eles iriam a
falência. Isso, não aconteceu, mas, a coisa não
parou por aí, com a libertação!
O

negro

conseguiu

liberdade, mas, não o direito de ir e vir!

a

Conseguiu

arrumar

local

para trabalhar, mas, não eliminar o estigma de ser
cidadão de segunda classe!
Conseguiu algum lugar na
sociedade, mas, a todo instante e a todo
momento, está sendo tendo e sempre que possível
é objeto de chacota, descrédito e menosprezo e
ainda tem que ouvir como já ouvi muitas vezes: “o
negro é muito mais racista para com o branco do
que o branco para com o negro!”
Esse tipo de pensamento e o
tipo de pensamento de político e do milionário
que acredita que ele tem que ser o privilegiado,
viver bem, passear, comer do bom e do melhor e o
pobre tem que viver com um salário mínimo e não
entende porque o pobre tá reclamando tanto!
Esse

pensamento,

corroborado inclusive, por alguns negros é
simplesmente ESCROTO!

Não foram os brancos que
foram trazidos da África em Navios Negreiros,
foram arrebatados do seu país, com a conivência
muitas vezes dos próprios chefes de tribos para
viverem uma vida de humilhação, de estupros, de
ódio, miséria, trabalho pesado, doenças e mortes!
Alguns negros, quando se
rebelam contra os brancos não é por racismo,
meus caros, é por autodefesa!
O negro e a negra conseguiu
até casar com mulher branca, homem branco,
mas, não conseguiu afastar o ódio dos membros
da sociedade e das mesmas famílias brancas, as
quais, passaram a fazer parte!
Quando

o

Mel

Gibson,

lançou o filme “Jesus Cristo”, onde tentou e de
fato conseguiu mostrar , fazer interpretar, o que
teria sido as torturas de Jesus, espancamento,
sangue jorrando, suor, lágrimas, humilhação e

morte infamante, imediatamente, os Judeus se
rebelaram tentando impedir do trabalho de ser
exibido, sob a alegação de que, quem teria
torturado e matado Jesus, foram os romanos.
Ora, nesse caso, os romanos
NUNCA foram inocentes, mas JESUS CRISTO, foi
morto a mando dos Príncipes dos Sacerdotes
judeus, foi aclamado para ter sua liberdade
cerceada em benefício de Barrabás, o saltibanco,
por aquela população que nunca o aceitou como
Salvador (e não aceita até hoje), mas, no entanto,
se recusam a aceitar que foram eles o responsável
pelo assassinato do Cristo, mais tarde, advertidos
por Adolf Hitler, viraram vítimas...
Assim, seria se aqui fosse um
país

desenvolvido

e

tivesse

um

poder

cinematográfico como o dos americanos e pudesse
ser exibido na tela o que de fato foi a escravidão
no Brasil, quem sabe se começaria a ter uma ideia
do que foi e o tamanho do crime cometido!

Dito isso, acho que é possível
fazer uma ideia de como pensam e porque
defendem com tamanha volúpia seu regime o
Estado Islâmico. O mundo sabe que eles estão
equivocados, é flagrante tanta violência, todo
mundo sabe que são fanáticos, sem ética, sem
remorsos, sem lógica e sem sentido, no entanto,
eles se acham os melhores, quem vai provar o
contrário?!
Hoje, aqui no Brasil, é muito
comum ouvir a seguinte frase: “o crime não tem
cara!”
Vou explicar exatamente o
que isso quer dizer!
Quer dizer que “todo mundo
sabe que o ladrão, o furtador, o desonesto, o
estelionatário é o negro, mas, de vez em quando
um branco pode ser o ladrão!”

Isso é exatamente a maneira
pela qual a sociedade brasileira, encara o crime e
os criminosos!
E mais: não há como mudar
isso!
O preconceito, o racismo, a
discriminação, quase que estão arraigados a alma
do indivíduo! A tal ponto que é possível até
acreditar na conversão dos políticos mas não na
eliminação do racismo e segregação!
Sendo assim, é fácil, em
parte, entender o porquê da maldade do EI e seus
simpatizantes!
Mas, para que a coisa no
Brasil não se torne por demais desconfortável,
desde muito tempo a coisa fica assim: as pessoas
dizem que não existe racismo, todo mundo diz que
acredita nisso inclusive os negros, todos fingem
que essa é a verdade, e a mentira continua por

tempo indeterminando, sem causar grandes
prejuízos!

CAPÍTULO XXVII
O TEMA É COMPLEXO; A VERDADE
É EVIDENTE E NÃO SE PODE
COMPARAR!
De duas uma ou existe a verdade ou
este é utopia...
Ou existe diferença entre os seres
humanos

ou

são

todos

INTELECTUALMENTE

exatamente

falando

e

iguais
mesmo

ESPIRITUALMENTE!
Ou é factível o progresso ou esse
não faz o menor sentido!
Ou há uma pessoa MELHOR do que
a outra ou isso não faz a menor diferença!
Uma pergunta: quem seria melhor
Santo Agostinho ou Nero, por exemplo?!
Existe diferença entre eles?

Alguns (ou todos) dirão: “ mas, é
claro que existe diferença um foi Santo, depois de
ter sido... mais ou menos mundano e um outro foi
um pervertido, apesar de ter sido Imperador
Romano!”
Sendo assim, é possível imaginar
que o homem das cavernas não é tão desenvolvido
o quanto o homem atual?!
“Mas, é óbvio”, responderão a
grande maioria!
Se em sua essência, o rico é
exatamente igual ao pobre, o mesmo não se dá
moralmente falando, intelectualmente e mesmo
espiritualmente!
Então, a questão é a seguinte,
somente quem não possui um senso moral
diferenciado, consegue encontrar motivos para
comparar

um

“COMERCIANTE”,

com

um

“PROFETA”, um “TARADO” com um “SANTO”, um

“HOMEM DE BEM” de um “FANÁTICO”, um
“PREGADOR DA PAZ”, de um “PROPAGADOR DE
GUERRA!”
Sendo assim, a outra parte da
sociedade, dita normal, saberá que JAMAIS poderá
comparar JESUS CRISTO com MAOMÉ, o estranho!
O indivíduo passa a vida inteira
numa completa imbecilidade, na inércia e mesmo
na promiscuidade, sua última esposa tinha 06 anos
de idade. Mais tarde “DESCOBRE-SE PROFETA, SE
AUTO DECLARA ENVIADO DE DEUS”, começa a
pregar em nome de Alá, escreve um livro confuso
e depois se auto intitula especial e hoje, passa a
ser cultuado como um santo, que pelos padrões de
entendimento dos homens, excetuando-se à
Igreja, não, não o é!
Você obviamente não acredita em
ETS, correto?!
Lógico que não!

Mas, pode imaginar que já existe
uma partícula detectada pela Astrofísica que se
desloca no espaço muito mais rapidamente que a
velocidade da luz?!
Você não acredita e nem nunca viu
e isso é louvável, porém, quem viu o deslocamento
desses objetos no espaço e mesmo no mar, é algo
assim, inacreditável! De modos que na nossa
linguagem, não existe parâmetros de comparação!
Hipoteticamente,

você admitisse

esse deslocamento e tecnologia, forçosamente,
seria obrigado a admitir que tal desenvolvimento,
seria muitíssimo superior ao nosso, ou não?!
Assim é JESUS com relação a
MAOMÉ!
JESUS, como o nome diz, é Luz,
MAOMÉ, é trevas!

Após centenas de anos depois de
seu desaparecimento, o CRISTO fortaleceu-se e
continuou a trazer a Luz, suas palavras transcritas
por seus seguidores, continuaram a trazer cura,
curar doenças, eliminando chagas, ressuscitando
mortos...
MAOMÉ, nem durante sua vida
operou qualquer milagre e agora, passados
também algumas centenas de anos, sua memória
e sua lembrança, corroborados pelo Alcorão,
trouxeram

o

fanatismo,

a

loucura,

a

inconformação, a destruição e ainda por cima,
fundou ultimamente, o EI “seu braço direito da
salvação!”

CAPÍTULO XXVIII
O

RECALQUE

PESSOAS

É

A

DE

ALGUMAS

DESGRAÇA

DE

OUTRAS!
Desde a mais longínqua antiguidade
até os dias atuais foi assim!
Algumas pessoas não lidam bem
com o recalque e a limitação!
E o que passa quase despercebido
por uns em outros causa danos irreparáveis e pior,
os faz, tornarem-se completamente estranhos,
maldosos, quando não... criminosos!
A diferença entre aqueles seres e
esses seres que agem em conjunto, em bando, é
que, àqueles conseguiram “um nome!” Ou seja,
apesar de todas suas limitações e complicações,
conseguiram deixar seus nomes na história, não
necessariamente como heróis, mas, deixaram...

Enquanto que esses aí do EI, por
exemplo, recalcados individualmente, mantém-se
em bando para garantir o seu anonimato!
De uma certa forma é muito bom
que seja assim!
Sim, isso quer dizer que não existe
regra pré-estabelecida para o ser humano!
Então, toda maldade exibida por um
indivíduo pode ser um caso de amor mal resolvido,
uma amizade desfeita, o desprezo de alguém, um
susto, uma ameaça, a perda de um ente querido,
etc., males perfeitamente tratáveis se aceitos e
confessados, pelo menos para um Psiquiatra
(justamente o que as pessoas não fazem),
continuam com sua vida “básica” e a única
perspectiva é a loucura, a violência e a bravata!
Houve o caso de um antigo ditador,
repletos de fraquezas e limitações, cujo defeito

atuante claramente no seu caráter, dentre
inúmeros outros era simplesmente, a inveja!
Relata-se que quando chegou na
casa dos 50 anos, foi surpreendido em seu palácio
chorando (coisa que raramente fazia, exceto
quando praticava maldade) e perguntado por
alguém próximo, sobre qual seria o motivo
daquelas lágrimas, explicou: “choro, choro porque
Alexandre (o Grande), aos 33 anos, dominou o
mundo e eu, aos 50 não conquistei nada!” E isso,
não era verdade, porque como Imperador
Romano, ele tinha dominado basicamente, além
do seu país, outros países adjacentes!
Mas, sua cabeça não ajudava!
Pode ser que a criação, o modo de
vida, a maneira de se comportar, o meio de
interação, causem alguma influência no indivíduo,
a riqueza em abundância, a pobreza em excesso,
alguma doença... mas, a verdade é que, alguns

indivíduo contrariando todas as perspectivas,
nascidos de ótimos pais, de boa família, tem uma
vida confortável, ótimos instrutores, “tutores” etc.,
e no entanto, contrariando a tudo e a todos,
tornam-se seres verdadeiramente macabros!
Não sei em sua maioria, qual é a
origem daqueles moços, mas, a essa altura, pouco
importa, o que importa é que eles, ou surgidos de
famílias abastadas ou de famílias carentes,
“venderam sua alma” para o diabo, estão
comprometidos na mesma problemática e vão
responder seus crimes da mesma maneira!
Um tapa na cara na infância a uma
criança pode ser sim devastador, mas, algumas
crianças

que

passam

por

isso,

consigam

administrar o trauma facilmente, outros, com
dificuldade superam, outros ainda, se revoltam
contra o mundo, desejam aniquilar o semelhante e
se acham os homens e as mulheres mais infelizes
da face da Terra, estão propensos a recorrerem a

droga e ao álcool para superarem o drama, aí,
encontram oportunistas que lhe prometem “um
céu de mulheres”, não pensam duas vezes,
aceitam o novo encargo e se acham os seres mais
importantes do mundo!
Porém,

no

fundo,

são

seres

completamente infelizes, incapazes de lidarem
com seus medos e seus fantasmas, transferem seu
ódio para o semelhante e acreditam que toda
gente, é culpada por sua vida miserável!

CAPÍTULO XXIX
A

VIDA

ACABOU;

ESTÁ

TUDO ACABADO!
E assim, essas geralmente
são as últimas palavras daquele que acaba de
perder um ente querido em circunstâncias não
esperadas!
Esses lamentos sucedem-se
a outros e outros!
Mas, porque isso se dá?!
Isso se dá pela total falta de
perspectiva sobre a vida, pela falta de colocação
no tempo e no espaço, por esperar mais do que a
vida pode dar e acreditar, finalmente, que a vida é
um final e não um meio!
Mas, como se deveria agir
nessas

circunstâncias

normais?!

e

em

circunstâncias

Não existe fórmulas para não
ser triste e não ser infeliz, mas, existe maneiras de
se comportar para não perder o foco da realidade
estando sempre preparado para enfrentar todas as
circunstâncias!
Tive

uma

pessoa

muito

próxima que pelo seu comportamento, me
ensinou a aprender desde cedo que a vida é mais...
A vida é um corpo sadio e as
doenças, as separações e a morte, são espécie de
câncer que a tornam desagradável!
Assim como as pessoas de
má vida, os assassinos, os saltimbancos, os
psicopatas criminosos, tornam a vida bastante
ruim, para viver bem e criar seus entes queridos,
esses, agem como efeitos colaterais, para dificultar
a existência das pessoas em geral!
O
ações!

desespero

paralisa

as

O sofrimento confunde a
razão,

atordoa

a

mente

e

dificulta

o

entretenimento!
O que não pode ocorrer é a
paralisação dos atos, como parece que ocorre
quando a dificuldade e os problemas são maiores
que a esperança!
Posso com certeza afirmar
que todos os malfeitores e membros de todas as
facções que rodeiam o mundo, mas, não são que
“organismos infecciosos” que contaminam o
mundo em curto espaço de tempo serão para
sempre extirpados da Terra!
Quem determina que a vida
acabou é Deus, não acredita?! Não importa tudo
se resume nisso.
Com esse tipo de concepção
e aspiração, sabe o que aconteceria, por
exemplo?!

Colocar-se-ía todo o poder
nas mãos desses algozes!
Tornariam esses assassinos
em verdadeiros heróis, às avessas, é verdade, mas
heróis!
Porém, não existe outra
maneira de escapar da fatalidade que gera a
inconformação e falta de perspectiva do que
usando toda a perspicácia da mente para
conseguir, ver um pouco além que esses malucos
aí!
Aí

algum

gênio

poderia

perguntar: “e você, no que acredita e o que seria
capaz de fazer para coibir semelhante abuso e essa
espécie de violência do outro lado do mundo?!”
Primeiramente, eu acredito
que esses indivíduos não detém qualquer poder
sobre nenhum ser humano e dessa maneira, não

representam absolutamente nada, na hierarquia
geral do mundo!
Segundo,

ouça

bem,

se

tivesse que doar minha vida, lançar mãos dos
meios possíveis, plausíveis e materiais para
combater tal força do mal, eu o faria sem
pestanejar, mesmo que tivesse que ir para o
embate corpo a corpo!
Eu sou brasileiro, mas, não
sou covarde, abrir mão do futebol e do meu time
do coração, quando eu entendi a extensão da
desigualdade social e a vergonha que é esse salário
mínimo, que o Fernando Henrique elogiou e disse
que é um dos melhores!
Porém, seja do lado de lá ou
do lado de cá, a vida não só acaba quando
termina... continua!

Em contrapartida, enquanto
a morte destrói do lado de lá, a promiscuidade
destrói os jovens do lado de cá!

CAPÍTULO XXX
MINHAS

CONSIDERAÇÕES

E

OBSERVAÇÕES!
Nojo!
Repúdio

e

tristeza,

eis

meus

sentimentos em relação ao que penso, em
resumo, sobre esses integrantes!
Imagine

o

trabalho

que

os

Pitecantropos tiveram no início!
Mais tarde, o Neanderthal!
Depois, o Cromagnum, coroou o
início da evolução humana!
Descobriu-se o fogo, depois a roda,
mais tarde o veículo, depois o avião, enfim, depois
a Ciência, provou que o homem não precisava
mais

viver

enfiado

nas

dependurado em árvores!

cavernas

e

nem

Concomitantemente, sempre veio
junto com o progresso e a humanidade os
pequenos

e

grandes

marginais,veja-se,

por

exemplo, “Gengis Khan”, “finíssimo bandido” e
outros tantos, pequenos malandros, que sempre
acompanharam o progresso!
Junto com o trigo, o joio!
Junto com o feijão, o caruncho!
Crescendo com o corpo sadio, o
câncer!
A Terra passou por terremotos,
maremotos, destruições, guerras, pestes, etc., e as
pessoas conseguiram superar!
Trabalho conquistado por todos dia
a dia, hora a hora, minuto a minuto até completar
centenas de anos, milênios!

Já desenvolvido, o homem ainda e a
mulher, deixaram suas aldeias e fundaram grandes
cidades e grandes metrópoles!
Hoje quando se viaja de avião, é
impossível imaginar que há pouco mais de um
século, o transporte mais rápido que se tinha era
uma charrete e o cavalo era um meio nobre de
locomoção também, e somente os abastados que
o possuíam!
Tudo isso para que?!
Para do outro lado do mundo, surgir
uma facção criminosa, influenciados por um
pseudo profeta, destruir todo o trabalho realizado,
quando com seus atos criminosos, se põem abaixo
do ser humano mais vil, mas, se colocando em
igual patamar dos chimpanzés. Sim, porque é
desse símio que vem semelhante comportamento,
pois, ao contrário do que eu imaginava, esse bicho
não é somente um comedor de banana é um

“homicida”, caçador, carnívoro e canibais, vez ou
outra comem os seus próprios semelhantes!
Ainda bem que esses moços usam
em

sua

grande

maioria,

farda

preta,

em

homenagem aos seus coirmãos, que grunhindo
correm pelas matas, com patas e pernas de seus
pares na boca e logo em seguida, mostram-se
extremamente carinhosos, isso, no entanto, esses
mascarados,

são

incapazes

de

fazer,são

completamente destituídos de sentimentos e o
raciocínio, que lhes poderia diferenciar dos
animais, os tornam, ainda mais inferiores.
Pelo visto, a leitura de seu Alcorão e
a imagem do profeta Maomé, serve apenas para
tentar justificar e tornar legal para eles o direito de
matar!

