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O AMANTE DE MADALENA

O título se refere a Madalena, que, ainda menina foi traficada para a Europa . Depois de

muito sofrimento, viveu um conto de fadas, junto ao seu príncipe encantado Conrado. Ele foi reconhecido por uma
medalha de Nossa Senhora Aparecida, bordada na aba de seu chapéu . Não sabemos ao certo se a vida humana se
originou na Terra, se somos descendentes de viajantes intergaláticos ou se existe vida em outros planetas. Mas,
certamente existe, ainda que na minha maneira de pensar, em cada um desses possíveis lugares, a inteligência já
tenha alcançado incontáveis níveis diferentes de evolução. Quem sabe, somos apenas o meio termo, ou ainda um dos
estágios mais atrasados. Tudo que não podemos é ter a pretensão de sermos o único pontinho luminoso em todo o
cosmos a ter sido abençoado com a dádiva da vida. Pode ser que em algum lugar do universo, a inteligência já tenha
alcançado um nível de evolução superior, onde não existam mais guerras e que os seres humanos já tenham aceitado
a ideia de sermos integrantes de uma só luz que evolui de Big Bang às galáxias e vice-versa, sob observação da
inteligência suprema, Daquele que não é fruto de evolução, porque sempre existiu, existe e existira. Muitas vezes
imaginamos: Por que pessoas como Madre Tereza, Irmã Dulce, Zilda Arns e outras, parecem carregar no brilho do
olhar o desejo de amar sem pedir nada em troca?... Jesus era uma dessas pessoas. Eu já vi uma mulher aborígine
amamentar ao mesmo tempo, o filho em um seio e um filhote de porco do mato no outro, uma cadela avançando em
um cão pitbull para defender a vida de um bebê, gansos retirando alimentos de uma vasilha com o bico para jogar aos
peixes impossibilitados de se alimentarem e também vi mães se jogando em um profundo lago sem saber nadar, para
salvar a vida do filho e morrerem afogadas após o salvamento. Afinal, o que é o amor incondicional?... As dúvidas
povoam o imaginário dos filósofos. Alguns acreditam em Deus, outros não. Mas não conseguem dar definição aos
porquês de tantas atitudes nobres em nome desse sentimento. Por que alguns amam e outros não?... Por que alguns
odeiam e outros não? Tudo é questão de evolução da mente e da capacidade de leitura dos arquétipos sagrados que
cada ser carrega no subconsciente. O amor é o arquétipo de um espírito de luz na consciência humana, e, cada ser
que carrega em si o desejo de amar, tem por finalidade extravasar esse sentimento, que às vezes transborda do
coração em forma de caridade e solidariedade. Aquele brilho no olhar no momento do primeiro beijo... O primeiro
abraço... O coração acelerado... O tremor nas pernas... A felicidade do reencontro... A lembrança eterna do primeiro
amor. Tudo isso gera imagens que jamais serão esquecidas pela mente humana. E o que será isso, senão uma síntese
muito abreviada do paraíso? Aqueles que perderam na vida um grande amor. Um ente querido que partiu deste
mundo sem ter tempo de dizer adeus. Mães que choram a morte prematura de seus filhos. Filhos que choram a morte
de uma mãe ou de um pai. Todas as dores do mundo, no fundo, servem de formatação ao espírito humano, na
preparação para a grande passagem dessa vida, para um momento de eterna paz e felicidade, no mundo da luz, onde
não existem tristezas e nem dores. Onde não precisemos mais ter medo do futuro, porque o futuro não mais existirá e
sim o eterno presente no paraíso; a casa onde moram todos os espíritos iluminados.

Boa leitura!

Laércio José de

Carvalho, Julho de 2014.
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