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	Adeus 2000 representa o trajecto de um personagem imaginário num mundo estranho e contraditório que é o nosso durante o cruzamento do segundo com o terceiro milénio da era Cristã, pretendendo ser uma reflexão sobre a pequena fracção do infinito na qual nos é dada a ilusão de existir. A sua história é um pouco a história de todos nós, que corremos muitas vezes sem saber para onde à frente de um tempo que nos escapa. 

















	
























Ainda hoje recordo com alguma inquietação o momento em que me precipitei para fora de um aberrante sonho, não sei onde situado entre a indefinida fronteira que separa o eterno do vazio. Tratava-se, no entanto, do regresso daquilo que felizmente não passara de uma viagem virtual a um modelo de universo criado para servir uma tola experiência.
	Vinha de um lugar estranho... por mais  voltas que desse ao meu pensamento, nada aí parecia fazer  sentido. Tudo o que se dizia lógico era filho do impossível, e o que se afirmava teoricamente correcto demonstrava ser insustentado pela prática. Acreditava então estar mergulhado no absurdo, fazer parte do nada, ser uma peça de um mundo que a razão negava. Tratou-se da situação mais incrível de entre todas as que, na verdade,  nunca acontecem, pois mesmo hoje não consigo vislumbrar um pouco de nexo no que aí parecia acontecer. 
	O seu desenlace foi também estranho e abrupto, terminando  inexplicavelmente como que de súbito engolido por um imenso buraco  negro que me parecia transformar em nada para a seguir,  pouco a pouco, permitir regressar a mim o meu espirito, numa reconfortante sensação de alivio quando tudo se tornou de novo familiar.
 	Só então me  pude aperceber de que o que me ocorrera  não passara afinal de um pesadelo...
	...Ao fim ao cabo, a viagem, a experiência que voluntariamente acedera  fazer e em cujo percurso acreditei firmemente ser  a personagem daquilo que não passava de um cenário por outros imaginado.
	Partindo em busca de novos horizontes, um grupo de que eu fazia parte decidiu criar um mundo numa dimensão totalmente diferente da nossa. Foi porém  necessário alguém para o conhecer, integrando-se nele e eu, aproveitando o que seria talvez uma oportunidade única, ofereci-me para o fazer... 	
	...Como me arrependi!
	Proponho então  contar-vos  o percurso atribulado do que constituiu a minha viagem àquele mundo que, de facto, nunca poderia existir... 
	Depois de unirmos o poder das nossas mentes adormeci e fui transportado para um estranho lugar.
	No início era tudo um pouco confuso, indefinido: distinguia apenas uma luz que ofuscava o meu limitado contacto com o exterior ...
	Pouco a pouco, a luz foi ganhando forma e pude finalmente aperceber-me de umas estranhas figuras que pareciam observar-me. Nunca tinha visto nada igual, mas o modo como me olhavam inspirava-me confiança e conforto, pelo que me fui habituando à sua presença.
	Apesar de ainda algo inebriado e indefeso, sentia a necessidade de apreender  os conhecimentos básicos para  me situar no então pequeno mundo que me rodeava.
	Assim, progressivamente, fui tomando consciência de novas cores, sons, objectos e sensações, as quais iam iniciando a minha integração naquele Universo  em que um conjunto de rotinas se repetiam ciclicamente. 
	Períodos de luz alternavam com períodos de escuridão, confundindo-me. Durante estes períodos  ia sentindo em mim um sem número de necessidades, as quais me levavam a desenvolver atitudes que os seres que me rodeavam e protegiam se esforçavam por me ensinar. 
	Esta sucessão de rotinas foi correndo e, não sei bem quando, para minha surpresa, apercebi-me de que era uma versão bastante mais pequena, daqueles seres com os quais convivia e que pareciam ter-me a seu cargo.
	Estes pacientemente esforçavam-se por me fazer aprender a sua linguagem, baseada nuns bizarros sons que produziam por um apêndice a que chamavam boca, que, curiosamente também era utilizado no processo de alimentação.
	Após várias tentativas já eu era capaz também de comunicar com eles através de alguns sons básicos com que procurava exprimir os meus sentimentos, medos e carências.
	À medida que os dias e as noites iam alternadamente dando lugar umas às outras, o meio que me rodeava ia-se mostrando cada vez mais familiar e era cada vez maior a minha integração naquele novo mundo, como se nele sempre tivesse existido.
	Paralelamente, a percepção do eu ia também crescendo, confrontando a minha individualidade com os outros "parecidos com eu" que comigo conviviam.
	...Família!
	...Esse foi sem dúvida o conceito que mais cedo me marcou nesta viagem...
	...Família: grupo de pessoas que constituíam um elo de ligação a um passado que só me era apresentado por figuras paradas num papel pintado a vários tons de cinzento.
	...Estranho...
	...Contavam-se histórias dessas pessoas, como se realmente tivessem existido...mas...nunca, nunca estavam presentes...
	A família era também o núcleo que me protegia, me dava abrigo, me vestia, me alimentava e que orientava a minha caminhada com vista a me transformar num desses indivíduos maiores a que chamavam adultos.
	A família representava o laço, o cordão umbilical que me ligava a tudo o que me antecedera e  justificava o cenário onde decorria o que parecia existir a meu lado.
	A família era no fundo a ponte entre o presente, o passado e o futuro colocando-me num indefinido ponto do infinito.
	Valores!
	Valores, um conjunto de regras que dirigiam o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa maneira de interagirmos  com tudo o que nos rodeava.
	Desde cedo me apercebi que os valores divergiam em dois grandes grupos, em dois  sentidos diametralmente opostos, tendentes a  governar a nossa postura perante a vida e a forma como nos relacionaríamos com os demais no correr dos dias em que nos seria dado a habitar este mundo estranho.
	De um lado havia uns que eram ditados pelos adultos, os quais integravam uma escada cujo primeiro degrau começava justamente na família, mas que continuava em várias entidades que não percebia bem. Tinham os seus próprios meios de repressão, que poderiam ir desde gritos ao impacto mais ou menos violento das mãos, contra o nosso corpo, até a umas figuras ameaçadoras a quem chamavam polícia...
	Coexistente com aquele, foi-me apresentado um outro grupo de valores mais subjectivo e assente em pressupostos impossíveis de provar por  inexistência de suporte material, pretensamente ditados por um ser superior denominado Deus, amo e essência do Universo, os quais eram administrados por uma estrutura denominada Igreja.
	Ofereciam a chave para compreender o início abrupto da nossa história, bem como o seu inevitável fim. Não passávamos afinal de uma obra inacabada de Deus, que, em determinado momento do infinito, decidira criar e para a qual ainda não tinha reservado um destino a dar na restante fracção desse mesmo infinito, destino esse que dependeria do nosso comportamento...
	...Assim, se quiséssemos ser felizes até ao fim dos tempos que não acabariam mais, deveríamos ser "bons"...
	...Logo, cumprir as regras determinadas pela Igreja.
	...Caso contrário, estaríamos condenados a arder num fogo eterno, que se temia, mas não se via...
	...Temia quem acreditava!...
	...Os outros esforçavam-se por gozar o que pudessem aproveitar  da sua efémera passagem pela história.
	Descobrir!
	Baloiçando entre os limites marcados pelos valores que se degladiavam para se afirmarem como guias da nossa caminhada pelo terceiro filho do sol, oscilando entre o que queria e o que podia fazer, partia à descoberta deste mundo que tantos desafios me colocava. A exploração das fronteiras que me rodeavam  revelava-me pouco a pouco os  segredos daquele local onde fora lançado à vida, segredos esses que iam sendo decifrados através de um percurso moroso mas contínuo denominado aprendizagem.
	A família constituiu o primeiro e mais pequeno núcleo de tudo o que me rodeava, tornando-se a minha primeira fonte de saber. A família  ia-me preparando para ganhar progressivamente autonomia tornando-me apto a enfrentar a aparentemente  inofensiva  teia de humanos que comigo coabitavam o planeta dos céus azuis.
	Humanos!
	Parece que aqueles seres denominados humanos, com os quais agora me identificava, representavam o estádio final da evolução de um conjunto de outros seres  primitivos e inferiores, os animais, diferenciando-se destes por Deus os ter dotado daquilo a que convencionaram chamar alma. Mais tarde apercebi-me que esta explicação não reunia  o consenso de todos os que  eram considerados como sábios e  intelectuais, sendo que os ditos humanos não seriam afinal assim tão diferentes dos  seus outros primos mais ou menos afastados, os dito animais... Este antagonismo de certezas para mim era incompreensível e deixou-me um pouco confuso, pois acabava por não conseguir saber exactamente o que eram afinal os humanos...
	Escola!
	A partir de certa altura, os seres que constituíam a minha família e que já identificava como pai, mãe, avós, irmãos, entenderam que o processo de aprendizagem deveria prosseguir numa instituição criada para o efeito, denominada escola. Aí se reuniam outros pequenos seres como eu, os quais partilhavam uma sala com um ente mais velho, a quem chamávamos professor, que file_0.wmf

tinha a seu cargo a difícil tarefa de preparar a nossa formação, a qual se prolongaria até à idade adulta.
	A primeira etapa da nossa formação consistia  em aprender um conjunto de caracteres, as letras, que depois de agrupadas seguindo padrões predefinidos dariam origem a palavras, unidades sobre as quais se constituía a base da nossa comunicação.
	À medida que os dias iam decorrendo o número de palavras decifradas a partir de amontoados daqueles minúsculos símbolos ia progressivamente aumentando, tornando-se possível extrair significados de grupos de letras que se apresentavam como que surgidas do nada na maioria dos objectos existentes à minha volta.
	Livros!
	Impressas em delgados rectângulos normalmente brancos, letras, palavras, comunicavam comigo, procurando conquistar-me com factos que não via, mas  que mesmo sem ver, os via como se estivessem vivos dentro do universo que era a minha mente.
	Conselhos, experiências, aventuras, tudo chegava até mim, através daquelas  folhas mágicas que absorvia sofregamente, sempre à espera do mais que poderia estar escondido naqueles pedaços de papel.
	Os livros ensinavam-me, falavam comigo, traziam até mim o pensamento vivo dos seus autores...
	Os livros guardavam os momentos que o tempo deixava esquecidos e que a memória já não podia  lembrar...
	Os livros ultrapassavam gerações, séculos, transportando consigo o presente dos que ficaram retidos no passado...
	...Sabiam muito, os livros...
	...E só nos ensinavam quando nós queríamos aprender!
	Amigos!
	A necessidade de não fazermos sós  a travessia da vida, levava-nos a escolher aqueles que mais próximos iriam estar de nós, aqueles que haveríamos de ter como amigos. Se bem que já os tivesse antes, foi porém após a entrada para a escola que esse conceito ganhou uma maior dimensão.
	De entre o conjunto de pequenos seres, crianças, que conviviam comigo, alguns havia que me inspiravam mais confiança, com os quais mais me identificava, me eram mais familiares, aos quais abria a porta e permitia a entrada através da fronteira do meu mundo pessoal.
	Cúmplices, solidários, aliados, partíamos à conquista do universo que ora se vergava sobre nós, ora nos assombrava com a sua omnipotência.
	Partilhávamos os sonhos, trocávamos experiências, idealizávamos enfrentar juntos a vida, dominá-la e vencer o mundo que um dia seria nosso!...
	...Era bom ter amigos com quem brincar!
	Tempo!
	A sucessão de noites e dias que ciclicamente se revezavam, construindo semanas, meses, estações, completando voltas que novamente se refaziam acrescentando anos, testemunhas do meu crescimento, despertou-me para uma realidade chamada tempo.
	Medido em relógios, calendários, o que seria realmente o tempo? 
	...O mundo tinha agora quatro dimensões, três das quais eu parecia compreender...
	...Mas, afinal, o que seria realmente o tempo?
	Não conseguia compreender aquela coisa que constantemente me fugia das mãos, correndo para não sei onde, sempre à minha frente e que jamais se deixava agarrar...
	Sendo infinito, quando começara o tempo?...
	...E quando seria o fim dos tempos?
	Como poderia ter princípio e fim uma coisa que não tinha nem princípio nem fim?
	...Realmente era para mim um mistério, o tempo!
	Vida!
	De repente senti-me um viajante, um peregrino. Olhava para trás e via, não via, percebia o início, o ponto de partida da minha excursão. 	Pequenino, tinha sido lançado para este estranho universo desde o ventre de minha mãe, sobre a forma de um minúsculo bebé. Continuei a viagem, fui crescendo e cheguei até ali. Previa-se que me continuasse a desenvolver, até chegar a ser um adulto...
	...Como meus pais!
	Também eu encontraria alguém com quem iniciaria uma nova geração...
	...Dando origem a novos bebés, que continuariam o ciclo.
	E eu?
	Sim, e eu?
	Que me aconteceria então a seguir?
	...
 	Morte!
	Já não me lembro bem de quando me foi apresentada.
	Só me lembro que, não sei bem como, campas, urnas e cruzes se lembraram de fazer uma visita ao meu subconsciente.
	Talvez tenha sido numa daquelas escuras  e intermináveis noites com que acabava o dia, em que os pesadelos rondavam a minha cama não me deixando dormir...
	...Talvez tenha sido nalgum trágico dia em que a vida me amputou algum ente querido, algum amigo, alguém...
	O certo é que me comecei a questionar sobre o que me aconteceria no fim da minha viagem pelo mundo dos vivos.
	Bem, provavelmente   iria para o Céu, que era onde morava Deus...
	...Sim, acho que merecia!
	...Bem, às vezes fazia algumas coisas mal feitas...
	...Nem sempre rezava...
	...E uns pecaditos também se iam fazendo...
	...Bem...
	...Se calhar era mesmo um bocadinho pecador...
	...Mas era uma criança...
	...E Deus, certamente me iria perdoar!
	...Sim, depois da morte iria viver eternamente! Para sempre!...
	...Até quando?
	Eternidade!
	Mas afinal o que é a eternidade? Eu sabia quando tinha nascido... 
	...Mas Deus... 
	...Quando teria Ele nascido?
	Existia desde sempre, diziam...
	E eu? Como poderia não ter fim? Como poderia eu nunca acabar?
	Como poderia eu existir para sempre?...
	...Para sempre...
	...Para sempre ...
	...Sempre...
	...Sempre ...
	...Sempre...
	Condenado a nunca, nunca, nunca ter fim....
	...Nunca ter fim ....
	...Nunca ter fim...
	....
	...
	...
	O meu cérebro entrara em descontrole. Encontrava-me esmagado perante um enigma que me engolia, me atormentava, me estrangulava...
	...Bem...
	...Talvez a morte...
	...Não...
	...Também não...
	...Não seria a solução...
	Apercebia-me agora da bomba relógio que tinha colocada dentro do meu crâneo...
	...Mais tarde ou mais cedo iria explodir...
	...Só não sabia quando...
	...Mas de uma coisa tinha a certeza...
	...A cada volta do relógio esse momento estaria mais próximo...
	...À minha espera!
	Ficaria atento a partir de então !
	Contudo, era ainda muito pequeno, e esse dia estaria concerteza muito longe...
	 Não havia grande necessidade de me preocupar por enquanto...
	...Quem sabe...
	...Talvez um dia descobrisse a solução...
	...Quando fosse mais velho!
	Hora a hora, dia a dia, mês a mês, o tempo ia correndo, na sua marcha incansável. Com ele, eu ia crescendo, amadurecendo, construindo os ideais, os objectivos, traçando o rumo daquilo que seria a minha vida.
	No entanto, à medida que os ponteiros do relógio iam desenhando círculos que se sucediam monotonamente, o mundo , em vez de mais claro, apresentava-se-me cada fez mais confuso.
	De  um lado, os valores, os ideais que tomara como inquestionáveis...
	Deus, o Amor, a Fraternidade, a Solidariedade, a Fidelidade...
	...O caminho para um mundo mais justo, sem sofrimento, com todas as pessoas, seres humanos como eu, a viver de uma forma digna...
	No outro prato da balança, no lado oposto da vida, as imagens de um mundo que me tentava ao prazer imediato e que me chegava em parte pelo contacto directo, em parte através de imagens que recebia do exterior através de meios de difusão de notícias, em papel ou em caixas de som e imagem.
	Televisão!
	De entre as diversos formas  que o mundo usava para comunicar comigo, aquela era sem dúvida a que mais me cativava e atraía. Os seres e os lugares pareciam estar vivos por detrás daquela janela luminosa que se escondia numa pequena caixa a imitar a madeira.
	O outro lado do ecrã  despertava e cultivava a minha imaginação. Transportava até mim lugares, pessoas e seres que talvez nunca chegasse a conhecer pessoalmente!
	...Fossem eles reais e concretos...
	...Fossem eles simulações criadas para nos distrair, jamais existindo,  nunca ultrapassando a ficção!
	O outro lado do ecrã era um amigo sempre presente, sempre disposto a falar comigo, a fazer-me sonhar!
	Heróis!
	Dentro daquela caixa maravilhosa viviam múltiplos seres invencíveis, paladinos do que era tido como Bem, enfrentando, quase sempre com risco da própria vida, os tiranos que nos queriam retirar a liberdade.
	Não sendo exclusivos do pequeno ecrã, os heróis habitavam também livros e revistas, imobilizados em imagens fixas guardadas em minúsculos quadrados de papel, rivalizando em popularidade com os  que viviam dentro da caixa mágica. 
	Em comum tinham a missão de defender a humanidade em penosos duelos formando enredos onde invariavelmente os Bons venciam os Maus, para que todos pudéssemos respirar de alívio e continuar a nossa caminhada em busca de uma vida melhor.
	...No entanto...
	...Sim, no entanto...
	...Algo se tornava confuso para mim.
	A escala de ideais, de valores que apadrinhavam o meu trajecto ao longo da existência mostrava frequentes pontos de colisão com os defendidos pelos meus heróis.
	Surgiam-me de um lado os valores espirituais direccionados para um  mundo que só faria sentido depois deste, no qual só viveria depois de morrer, muitas vezes sujeitos a grandes privações e em que todo o sofrimento, todo o contratempo, por maior que fosse nos devia orgulhar pois representava mais uma pedra da nossa futura e definitiva habitação.
	No lado oposto encontravam-se os valores que conduziam ao bem-estar terreno, à felicidade momentânea, aos pequenos ou grandes prazeres, que a vida nos poderia talvez dar.
	Qual seria então a chave da  verdade, quem estaria correcto, quem deveria eu escutar?
	Olhava em volta e via os meus amigos progressivamente optarem pelo caminho mais fácil, pelo mundo dito real, pela vida que só se vive uma vez.
	Mas, seria esse realmente o caminho correcto? Que seria finalmente a vida? E a morte?
	Dei comigo de novo a pensar, ... mergulhar.... afundar-me num remoinho, com única saída para o infinito ou  o nada, para o ser ou não ser ... para o dia reservado por Deus para a minha execução...
	Que se aproximava...
	...Voraz!
	...Asfixiante
	...E o relógio continuava a contar...
	Fiz um novo esforço...
	Contive-me
	...Mas continuava sem encontrar a resposta para o absurdo mundo em que fora colocado!
	Olhava em volta...
	...Os dias e as noites sucediam-se iguais, ignorando a minha angústia, ignorando-me.
	E os outros, os meus companheiros de Destino?
	...Esses pareciam felizes, inocentes, despreocupados...
	...Como o cordeiro na Páscoa!
	Iria tentar seguir-lhes o exemplo!...
	Regressava então aos jogos, brincadeiras e sonhos que dividia com os meus companheiros de viagem.
	Sexo!
	Um dia qualquer, apercebi-me que homens e mulheres não eram realmente iguais...
	Bem... eu já sabia que existiam dois sexos, com características morfológicas diferentes,  trajando de distinto modo, não partilhando lugares íntimos e a quem a sociedade atribuía tradicionalmente papeis nem sempre semelhantes ....
	...Mas nunca tinha pensado nisso!
	...Porém, agora era diferente...
	...Reparei que existiam mulheres...	
	...Reparei que as mulheres  eram mesmo diferentes...
	...Que as mulheres tinham certas formas que inspiravam sentimentos e sensações estranhas...
	...Que existiam mulheres e mulheres...
	...Que escondiam o seu corpo, a sua intimidade, o seu segredo debaixo de roupas ...
	...E que eu sentia o desejo de descobrir, de ver, de tocar, de sentir em mim o calor de tudo quanto ocultavam.
	Esta descoberta de um novo eu foi talvez uma das revoluções que mais impacto teve sobre a definição do que deveria procurar ser. Foi também o maior cataclismo que abalou o meu já frágil equilíbrio de valores.
	A partir daqui tudo seria diferente, cada vez mais confuso...
	...Sentia-me tentado a fazer algo que não sabia se estaria efectivamente  certo...
	...A esquecer-me de porque não o deveria fazer...
	...E o mundo ia perdendo a sua aparente simplicidade!
	Dúvida!
	Desde as cada vez mais longínquas imagens que conseguia ainda guardar dos primórdios da minha viagem pelo estranho mundo dos homens, o seu rumo era traçado em função de valores inquestionáveis. De facto, tudo parecia lógico, óbvio e claro. 
	Era um produto de Deus, que a dado passo do perpétuo resolvera criar, envolto no mistério de um  passado sem início, lançado para o mundo com o objectivo de  traçar uma caminhada finita que iria ditar o meu destino até ao fim dos tempos que não têm fim!
	No entanto uma aparente dissonância entre o ser e o que deveria ser começava a inquietar-me.
	A minha vida deveria guiar-se por uma rota bem definida, confiante, e com um destino certo, um rumo a seguir que deveria manter indiferente às contrariedades que certamente surgiriam.
	No entanto, em vez daquele caminho certo e definido, pareciam colocar-se à minha frente rumos atraindo-me em sentidos contrários, cada um deles garantindo-me ser o único correcto.
	...Para onde me deveria dirigir?
	Será que o rumo inicialmente traçado seria realmente o certo, aquele que garantidamente me conduziria a bom porto?
	Só o tempo o diria...
	...E se estivesse enganado?
	...Como poderia recuperar o tempo que jamais poderia recuperar?
	Prazer!
	Parecia ser bom o prazer! Porquê amputar os nossos sentidos daqueles estímulos, momentos, que faziam parar a marcha do tempo?
	Para quê reprimir o prazer? Como poderia algo que nos deixa fisicamente bem, relaxados, felizes, levar à ruína dos nossos valores? 
	Como poderia o bem estar físico ser colocado em oposição ao bem estar mental e ser assim algo tão condenável?
	Não seria antes mais sensato consumi-lo com alguma moderação, saboreando-o, mas evitando as consequências do seu abuso?
	...Sim, talvez fosse possível conciliar o corpo animal que fomos obrigados a vestir, com a consciência espiritual que nos parecia diferenciar das restantes criaturas terrestres...
	Religião!
	O meu Deus era Deus. O Deus dos infiéis não era Deus. Por outro lado, o Deus dos infiéis, era Deus, não sendo Deus o meu Deus. Porém eu tivera sorte porque o meu Deus era realmente Deus. Mas, se eu tivesse nascido filho de outra crença, seria o meu Deus então Deus? Não seria, na verdade, Ele o mesmo? Para quê durante séculos os homens puseram barbaramente Deus em guerra contra Deus? Qual seria a face da verdade?
	Mas...
	...E se de facto, como alguns afirmavam, Deus realmente não existisse? Não o Deus dos Cristãos, dos Judeus ou dos Muçulmanos, ou Outro! Mas se Nenhum Deles existisse de verdade?
	Então quando chegar ao fim da viagem, nada mais existiria!... E esse dia chegaria, fatalmente! Cada hora, cada minuto, cada segundo, cada suspiro, cada bater do coração marcava a contagem decrescente do dia em que eu, que pensava existir de verdade, seria reduzido a nada!
	...O dia em que seria para sempre entregue ao passado que infinitamente engolia o futuro...
	...O dia em que iria contradizer Descartes: pensei, mas nunca, nunca existi!
	A matemática parecia prová-lo: Qualquer número a dividir pelo infinito a zero, ou nada, é igual!
	Esse dia, em que tiraria a dita prova dos nove, ou a prova dos zero,  aproximava-se sem se cansar: seria talvez o dia em que  nunca descobriria a verdade!
	Mas se o fim parecia não ter fim, olhando no sentido inverso, onde estaria no início de algo que nunca começara?
	Talvez realmente Deus existisse e me apresentasse à solução que buscava para um mistério sem solução, clarificando nesse dia as minhas dúvidas!
	Peregrino!
	Ansiando a confirmação dos meus valores, continuei a minha marcha, aproveitando o melhor possível os ventos que, aparentemente de feição me iam guiando para o meu destino que, mesmo desconhecido, chamava por mim. 
	Sentia-me diferente dos demais, que viviam despreocupadamente a sua existência, como se fossem eternos, como se a sua vida não acabasse mais.
	Olhava para eles e divertia-me vê-los envolvidos nas suas guerras mesquinhas como se alguma vez pudessem sair delas como vencedores... Esqueciam que o tempo acabaria por tudo repor, como  se de um baralho de cartas no fim de jogo se tratasse.
	Pelo meu lado, eu continuava a minha viagem, agora convertida em peregrinação, procurando não me afastar do caminho que me conduziria à minha Verdade!
	Ideais!
	O conceito de universo em que cada vez mais me ia integrando moldava as linhas guia de comportamento, objectivos, interpretações e orientações  que condicionavam a maneira como encarava o percurso ao longo de um indeterminado período daquilo a que chamavam tempo.
	O Bem e o Mal iam definindo os limites  do seu instável equilíbrio de pesos na minha balança de valores, desenhando etapas, metas que deveria atingir para sentir útil a minha vida.
	Acreditava, naquela altura que ao mundo dos humanos, supostamente real, lhe era permitido encontrar uma fórmula que o levasse a atingir a perfeição associada ao Divino. Sentia-me um obreiro, soldado, um missionário, a quem tinha sido dada a oportunidade de contribuir para a construção  desse éden.
	Não me importava então que o mundo parecesse andar ao contrário do que deveria ser. Acreditava ser possível inverter o seu rumo e lutaria, contra todos os obstáculos, para ver triunfar um dia os valores que tinha como correctos e justos.
	...Mesmo que isso implicasse grandes sacrifícios!
	Luxúria!
	À medida que me transformava num adulto, a libido tentava empurrar-me para um precipício onde iria desmoronar parte das certezas em que fundamentava a minha vida. Sentia trair-me a mim próprio em segredo, com o prazer de quem saboreia o que não deve. 		Procurava conter-me, mas doces tentações pareciam justificar o não o fazer, prometendo a mim mesmo, numa promessa conscientemente falsa, que o faria pela última vez...
	...De qualquer forma, findo o êxtase, voltaria a ser o mesmo...para sucessivamente reentrar em novos ciclos onde a traição a mim próprio ia sendo paternalmente negociada por mim !
	Sonho!
	Tijolo a tijolo, um mundo imaginário ganhava forma tornando-se uma meta, um horizonte que ainda não conseguia ver mas que acreditava real, e na sua procura depositava toda a  energia que me era permitido ter. Sabia não ser fácil o caminho até lá; sabia que muitas vezes seria tentado a desistir... 	
	...No entanto, não sei o quê, não sei porquê, algo me fazia pensar, alguém me dizia, que, se nunca desistisse, independentemente da dimensão dos obstáculos, lá iria chegar e sentir os louros dos que ascendem ao Olimpo ainda como mortais.
	A minha caminhada, contudo, revelava-se excessivamente traiçoeira. Ainda mal deixara a partida e já me vira tropeçar e cair várias vezes ao chão!
	Que importava! Quanto mais difícil e penoso o caminho, mais saborosa seria a vitória!
	No entanto, o bom senso impunha que quantificasse  correctamente as armadilhas que o destino colocaria à minha frente.
	E lá fui eu!...
	Felizmente para  mim, o destino não se limitou a criar provações, contemplando-me com algumas cartas que me iam dando vantagem no jogo de  Azar ou Sorte a que se associava a disputa de um bom camarote no navio que nos transporta ao longo da vida!
	Amor!
	Não era sexo!
	...Mas também não deixava de ser!
	Era uma prisão em que dava gosto estar preso...
	...Ser feliz em servir aquele outro ser que nos encarcerava!
	Viver em função da outra pessoa que nos completa, que nos deixa amputados de nós mesmos  quando estamos sozinhos.
	Ah, como nos faz felizes o amor!
	Ah, como nos faz infelizes o amor!
	É curioso como um sentimento pode ter efeitos tão antagónicos quando se tem e quando nos falta!
	Um dia também eu reparei que não queria fazer sozinho a minha viagem no cruzamento de dois milénios! Foi então que uma ela, várias vezes encarnada, se apresentou como a companheira que buscara para tornar eterno o pequeno fragmento do infinito que me tinha sido outorgado.file_1.wmf


	O amor tornara-se o mais recente e importante acrescento a todo o edifício no qual se desenvolvia a estrutura que comandaria o desenrolar da minha vida.
	Não fazia mais sentido existir sem ter a meu lado aquela que me iria acompanhar até onde me fosse permitido envelhecer!
	Universidade!
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