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O ESCRITOR
TERRORISTA

O escritor reforça que as mensagens 
que postou são fictícias: “Tomaram um 
texto literário como um plano de ação 

no real. Estranho que um texto que 
oferece vários pontos de fuga tenha sido 

todo ele tomado como um plano real”.

“Tal como um suicida que, sentado na mureta 
da ponte pensando em se jogar, e que após 
horas de conversa com alguém que o escuta, 
esvazia sua pressão interna, desiste de seu ato, 
e retorna para a realidade, uma pessoa pode 
se acalmar escrevendo”, diz. “A ideia é que se a 
pessoa esvaziar seu sofrimento imaginário 
expressando-se em palavras, ela se acalma.”

"Escritor investigado pela polícia 
por ter postado em um grupo 
whatsapp um texto literário no 
qual dizia que iria cometer um 
atentado no shopping"

"Polícia investigou e concluiu que 
os textos de cunho literário 

encontram-se todos publicados no 
Facebook - lidos e comentados por 

profissionais de diversas áreas"



O Escritor Terrorista



5

PREFÁCIO

Os “textos avulsos” que compõem este livro foram escritos 
no período que se seguiu à denúncia à Polícia Federal que veio 
a notícia pela imprensa de minha cidade de Vitória-ES no dia  
23 de maio de 2019 ocasião em que estava em viagem de férias  
na Alemanha.

Tratava-se de uma “carta bomba” que na verdade não ia além de 
um texto que fazia um jogo de palavras sob a ótica de um “atentado 
à palavra” que nunca visou nem teve nenhuma intenção oculta que 
viesse a se tornar uma ação na realidade.

O texto era surrealista demais para ser interpretado como sendo 
factível de acontecer no mundo real pois não se poderia supor que 
nem Bin Laden, Sadam Hussein, Mohahamar Kadhafi, para lembrar 
“terroristas” dessa magnitude, conseguiriam colocar em prática um 
plano tão mirabolante como o descrito no texto.

Um cidadão ficou exageradamente impressionado com o texto e o 
levou à denúncia à Polícia Federal que na obrigação de resguardar da 
lei da cidade acolheu a denúncia tendo em vista proteger o cidadão 
que se sentiu ameaçado pelo texto.

No relatório confeccionado a Polícia Federal teve a boa-fé de analisar 
não somente aquele texto em particular mas tomou como amostra 
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um conjunto mais ampliado de textos, muitos deles com comentários 
de filósofos, psicanalistas, professores de doutorado em universidade 
pública, além da classe social em seus mais variados níveis.

Todos os textos foram publicados em mídia social e antes de 
serem publicados eram mostrados dentro de minha casa aos meus 
filhos bem como à minha esposa de maneira que não eram “planos 
ocultos” da Deep Web, mas simplesmente textos literários.

Para sorte do escritor a Polícia Federal remeteu o processo para 
investigação à Polícia Civil e o delegado como consta em reportagem 
publicada na imprensa afirmou que optou por pecar por excesso 
tendo em vista a segurança da cidade e procedeu à busca policial na 
casa do escritor conforme determina a lei.

Quatro policiais com ordem judicial visitaram a minha residência 
em companhia do síndico e de sua esposa, encontraram um filho 
meu maior de idade estudante universitário de engenharia que 
acompanhou a busca e apreensão de equipamentos de informática 
e também foi encontrado um revolver guardado no fundo de um 
armário trancado a chave e longe do acesso de qualquer pessoa.

Os policiais foram corteses e em nenhum momento usaram 
linguagem rude nem demonstraram truculência como se a ação 
pudesse vir a ser associada ao momento político atual nem nada que 
caracterizasse “perseguição política”.

Os textos, todos abordando temas da literatura, e versando sobre 
a angústia humana e sua expressão em palavras como forma de assim 
prevenir contra a passagem ao ato, estão disponíveis para leitura no 
Facebook e parte deles anteriores à denúncia e também posteriores 
encontram-se publicados neste livro.

Neles o leitor encontrará uma combinação entre filosofia, 
literatura, psicanálise além da experiência pessoal do escritor ao 
longo de sua vivência. Os textos não visam “experimentos com 
seres humanos”, como pode ser confirmado por quem vier a ler o 
Facebook, e essa ideia não existe na mente do escritor literário nem 
do filósofo.

Tratam-se, isso sim, de debates de opiniões em torno da ideia 
longamente levantada pela filosofia desde a Grécia antiga: 

O que é o ser humano neste mundo?

É clássico na literatura extraordinária escritores literários fazerem 
narrativas fantásticas e não se cogita que esses textos possam ser 
motivo de um cidadão lê-los como sendo “ação na realidade”.

Os filmes Netflix, telenovelas apimentadíssimas da rede globo, 
bem como as páginas policiais, games eletrônicos, “ensinam” tanto às 
nossas crianças quanto aos jovens e adultos como se pratica o crime e 
isso não significa que sejam “influenciados” por esses temas da arte.

Ou melhor, para serem cidadãos em condições de habitar a 
cidade isso é esperado deles e quando um cidadão americano dentro 
de um cinema influenciado pelas cenas de um filme saca a arma e sai 
atirando é o caso de perguntar:

Quem é essa pessoa que confunde fantasia e realidade a esse ponto?
Defende-se a tese segundo a qual os jovens de Suzano teriam feito 

muito melhor se ao contrário de exercer a passagem ao ato no mundo 
real tivessem conseguido simbolizar a sua angústia passando à palavra 
e ao teatro, afinal eles mesmos em nada usufruíram do seu ato.

O que justifica o conceito de “ser humano” é que ele usufrua da 
prática de sua ação a posteriori da ação praticada, e não que morram 
desaparecendo junto com seu ato.
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“Esse laboratório, ou melhor, experimento social que vc arquitetou 
via WhatsApp mostrou-me que tenho dificuldade em me relacionar 
com pessoas de pouco bom senso e cujo respeito pelo outro é  
ínfimo. Agradeço!”

“Eu já leio seus textos há um tempo. Esse (um texto que gerou 
problema) em particular não li. Mas com base no que li de sua 
autoria, qualquer pessoa com mais de 3 neurônios em plena atividade 
e uma formação (bildung), ainda que mínima como a minha, pode 
entender que se trata de alegorias. Até de um novo estilo estatístico 
na era da internet”

Um “laboratório”, “um novo estilo”, “arquitetado via whatsapp”, 
sobre plataformas sociais, onde pode haver tanto o contato privado 
quanto o público.

Surge assim um novo estilo literário, uma nova modalidade de 
fazer literatura que, a bem da verdade, não é nada novo, porque 
Freud explorou ao máximo esse estilo por meio de cartas privadas 
combinadas com seus artigos técnicos. Liam o que ele escrevia antes 
de publicar.

Vou postando textos no privado e também em grupos. No espaço 
privado os comentários são diferentes dos comentários em grupo.

Uma “literatura interativa” proveniente da ideia segundo a qual é 
possível ir dando nomes às coisas que por associação de ideias vão 
formando frases até surgir um pequeno texto que aparece como uma 
“peça avulsa” e é enviada ao leitor como se fosse uma carta. Pode ser 
que mais adiante essas peças avulsas apareçam em um ou em vários 
livros, não sei.

Aparentemente desconectadas umas das outras e sem nenhuma 
ligação de sentido, essas peças avulsas assemelham-se ao corpo 
humano quando tem suas peças todas separadas umas das outras: 
cabeça, braços, pernas, pés, mãos, dedão, polegar, joelho, cotovelo, 
olhos, nariz, boca, e outros milhares de nomes que formam uma 
enciclopédia de anatomia.

O que dá sentido ao corpo é o fato de todas essas peças soltas 
estarem unidas e trabalharem juntas formando o Ego da pessoa. 
Lacan dizia que era o “Ego de Joyce” que reunia as peças soltas que 
constituía sua obra.

O grande gestor do próprio corpo da pessoa é o seu Ego, e esse 
Ego quer ter o seu corpo belo muito embora muitas vezes tenha 
aparência horrível como em Stephen Hawking.

O Ego precisa muitas vezes lançar mão de próteses para substituir 
peças deterioradas pelo uso.

Ana-Tomos é separar em partes e o anatomista trabalha com 
peças separadas do corpo, já a escritora Mary Schelley, ao contrário, 
ajuntou peças de cadáveres espalhados e com eles formou um livro, 

seu corpo: “Frankenstein é um livro que deu um corpo à escritora, 
que vive até hoje”. Estranho Ego de um corpo morto que vive pela 
obra como se estivesse vivo.

Anatomia Fantástica.
Curioso como um livro pode ser compreendido como uma 

reunião de uma multiplicidade enorme de palavras soltas, como são 
as peças soltas do corpo humano: “meu livro é meu corpo”.

O que está no centro desse livro é o Ego do pensador, o “pai” do 
livro, e foi com essa justificativa que Machado em “Papéis Avulsos” 
reuniu textos esparsos dizendo:

“Este título de Papéis Avulsos parece negar ao livro uma certa 
unidade; faz crer que o autor coligiu vários escritos de ordem diversa 
para o fim de os não perder. A verdade é essa, sem ser bem essa. 
Avulsos são eles, mas não vieram para aqui como passageiros, que 
acertam de entrar na mesma hospedaria. São pessoas de uma só 
família, que a obrigação do pai fez sentar à mesma mesa”

Freud também publicou “a obra de sua vida” como se fosse um pai 
que tivesse reunido centenas de ideias esparsas, “papéis avulsos”, que 
chamava de seu filho:

“Estou deliciando, estou com o coração leve, pois sei que o 
meu filho problema, a obra de minha vida, está protegido pelo seu 
interesse e pelo de outros, e seu futuro assegurado” (carta a Ferenczi, 
em 30-09-1918).

O “filho problema” de Freud era “a obra da vida dele”.
A obra de Freud é como um “filho problema”, um Frankenstein, 

lida e analisada até hoje.
Sobre a ideia de permanecer como um Ego vivo depois de morto 

através de sua obra Ésquilo compôs a seguinte inscrição que, depois, 
foi gravada em seu túmulo:
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“Sob essa pedra jaz Ésquilo, filho de Eufórion. Nascido em 
Atenas, faleceu nas férteis planícies de Gela. O famosíssimo bosque 
de Maratona e o medo de esvoaçante cabeleira dirão se foi valente. 
Eles o viram”

Interessante essa ideia segundo a qual a obra de um autor seria 
a reunião de uma grande quantidade de peças soltas, as peças que 
nomeiam seu corpo.

 19 de junho de 2019

19 de junho de 2019    Comentário no Messenger em 09 de julho de 2019.

Adoece quando não consegue de nenhum modo realizar algo que 
deseja muito, por isso, a doença é uma forma de tratamento.

Adoece também quando é obrigado a realizar algo que não quer, que 
não deseja, e neste caso também adoecer é uma forma de se tratar.

Adoece ainda quando vai realizar algo que deseja muito e na  
hora treme de medo que dê tudo errado: fica muda, tem diarréia, 
desmaia, urina...

O adoecimento é uma maneira de dar um tratamento a uma dificuldade.
Por isso, é preciso compreender que a doença é benéfica pois é 

ainda uma forma de a pessoa se tratar.
Melhor se tratar adoecendo do que se tratar de outra maneira.
Porque tem aquele que surta diante da impossibilidade.
Tem a pessoa que não adoece, mas enlouquece, diante do impossível, 

porque a loucura é ainda uma forma de cura: a pessoa entra em estado 
de pânico descontrolado e surta.

O enlouquecimento é uma forma de tratamento, e o louco ainda 
tenta comunicar alguma coisa.

Por isso é preciso compreender que o surto também é um modo de 
tratamento de algo impossível de ser tratado.

Resta, ainda, claro, uma última forma de tratamento daquilo que  
é impossível:

O suicídio.
O suicídio é a última forma possível de tratar o impossível.
Depois do suicídio não existe mais nenhum outro tipo de tratamento.

01 de março de 2019.
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Querido amigo leitor.
Peço sinceras desculpas se não sei escrever ao modo como você 

sabe ler.
Com certeza, tenho deficiência cognitiva.
Creio que precisarei entrar num curso de formação de escritores.
Te confesso que não sei em qual escola de escritor estudou Jorge 

Luiz Borges, Bram Stroker, Émile Brontë, e tantos outros nossos 
conhecidos escritores.

Vou ficar te devendo escrever sob uma forma mais linear, 
previsível, didática, vou dizer logo, bem infantil, do tipo “Pedro foi à 
festa na casa de Maria”.

Aliás, mesmo essa frase ainda pode ser muito difícil de ser 
interpretada, porque ela pode estar insinuando intenções ocultas de 
Pedro na casa de Maria

-Que horas ele foi lá? Os pais dela estavam em casa? Pedro e Maria 
estavam sozinhos? O que você está querendo insinuar com essa frase 
aparentemente tão simples? Heim? Por que você não é mais claro, 
bicho escroto?

De maneiras, amigo e querido leitor, que escrever o que você 
gosta de ler, ainda terei que aprender.

Se você puder me ensinar a escrever como você gosta de ler, te 
agradecerei muito.

Aliás, vou te pedir um favor.
Me envie o texto que você quer ler, que eu escreverei igual, e 

postarei para você ler.
Espero que assim então você diga:
-Nossa, que texto interessante esse cara escreveu!
Espero que você goste de ler o que você escreveu.
Porque pode ser que você mesmo não consiga entender o que 

você escreveu.
Nessa hipótese, de você não entender nem o que você mesmo 

escreve, irei sugerir que também pare de ler.
Obrigado.                                        

                                                              01 de março de 2019
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Um dos disfarces do egocêntrico é ter seu egocentrismo distribuído.
Ele parece que é para o outro quando é para ele mesmo.
Ele trabalha para o outro trabalhar para ele.
Como os líderes carismáticos.
A pessoa de carisma se faz cercar de admiradores em torno de si 

para se promover.
É um aglutinador.
É um dos maiores egocêntricos, disfarçado evidentemente, em 

seu egocentrismo distribuído.
O egoísta clássico é o sujeito fechado, caladão, de poucos amigos, 

que dá a impressão de somente pensar em si mesmo, mas em geral 
é justamente esse egoísta fechado em si aquele que mais investe seu 
pensamento em pesquisa em benefício dos problemas da humanidade.

Mas tem aquela pessoa egoísta ao contrário.
Ela não parece nada egoísta, é dada ao outro, está sempre 

disponível, distribuindo seu ego.
É a maior manipuladora.
Ter o egoísmo distribuído é o disfarce perfeito para a pessoa 

totalmente egocentrada:
Ela somente pensa si mesma usando o outro em seu benefício.
Parece estar pensando no outro mas está pensando somente em 

si mesma.
Inteligentíssimo, trabalha sempre em benefício próprio por meio 

dos outros.
É conquistadora, cativante, envolvente, ela ama somente a si 

mesma com o amor das outras pessoas.
Ela se ama tanto que inclusive todos a amam também.
É um paradoxo:
Uma pessoa totalmente egocentrada, num dos maiores disfarces 

egocêntricos, que atua por meio do seu ego distribuído.
Pouco faz, mas faz muito, porque consegue fazer os outros 

fazerem por ele.
As incríveis manobras do ego distribuído: ele ama tanto a si 

mesmo que consegue distribuir seu amor para que outros egos o 
amem também.

Um belo disfarce da pessoa totalmente egocentrada:
O centro se espalha para todas as bordas, e todas as bordas ficam 

olhando para o centro.

02 de março de 2019
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Sócrates fingia que era burro porque assim explicavam tudo para ele.
À medida que alguém explicava, Sócrates pensava
-Nossa! Como esse cara é burro!!
Abismado, Sócrates continuava fingindo burrice.
-Puxa! Que interessante! Me explique melhor essa parte.
E o burro se esforçava ainda mais para explicar a Sócrates.
Sócrates já de olhos arregalados estimulava o idiota a continuar 

ensinando a ele.
-Puxa vida! Estou surpreso! Como você é inteligente!!
E o burro cada vez mais empolgado ia ficando com o ego ainda 

mais inflado com os elogios de Sócrates.
-Estou admirado! Você é realmente incrível. Sabe demais!
Os grandes mestres de Atenas adoravam quando Sócrates ia 

entrevistá-los.
-Lá vem o Sócrates! Deixem que desta vez eu vou falar com ele. 

Quero ensinar a ele algumas coisas.
Sócrates era extremamente burro, e adorava escutar as explicações 

dos grandes mestres de Atenas.
Na verdade, Sócrates foi um gênio, fingia que era burro, porque 

assim os idiotas explicavam tudo para ele.
-Deixem que desta vez eu explico para Sócrates!
E lá ia mais um idiota tentar ensinar a Sócrates que, maravilhado 

com o burrice do outro, dizia:
-Puxa vida! Você é inteligente demais!!

02 de março de 2019

A-Seria possível, pela explicação, entender quem explica?
B-Não entendi nem a explicação, como vou entender quem explica?
A-Quem explica está na explicação, e também fora dela.
B-Você já estudou a explicação?
A-Pela explicação queria estudar quem explica.
B-Queria chegar ao que está fora da explicação?
A-Estou tentando analisar o texto pra chegar ao que está fora do 

texto, você me entende?
B-Vem cá, me diz uma coisa, você quer chegar, pela fala, ao que 

está fora fala?
A-Nunca pensou nisso? Que seria possível pela linguagem 

alcançar o que está fora dela?
B-Você quer analisar o discurso para tentar alcançar o que está 

fora do discurso?
A-Estou investigando isso. De dentro da linguagem, e usando a 

linguagem, quero pegar o que está fora dela.
B-Quer pegar a Coisa?
A-Exato, queria pegar a Coisa que está fora da fala.
B-Você pode até pegar a Coisa, mas somente vai conseguir pegá-

la com as palavras.
A-Estou preparando uma armadilha pra pegar a Coisa.
B-Com as palavras, irá confeccionar uma cilada, pra prender a Coisa?
A-Não quero “prender” a Coisa, mas quero me aproximar dela.
B-Sugiro ter cuidado nesse experimento para fora da linguagem, 

você vai tentar pegar a Coisa, e a Coisa te pega. Conheço muita gente 
que foi pega pela Coisa.

C-Ai, socorro, a Coisa me pegou! A Coisa me pegou! Socorro!
B-Olha lá um que foi pego pela Coisa. Vai continuar seu experimento?

03 de março de 2019
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A-Atenção que eu vou te explicar o que é assédio.
B-Por favor, não quero ser assediado.
A-Mas você precisa saber o que é assédio.
B-Náo me assedie, te peço.
A-Por que você não quer saber o que é assédio?
B-Vai continuar me assediando?
A-Não vai querer mesmo?
B-Já disse NÃO, e não é NÃO!
A-Mas você já leu sobre o assédio?
B-Alô? É da polícia? Tem uma pessoa aqui me assediando.
A-VOCÊ CHAMOU A POLÍCIA?
B-Vocês vão demorar? Ela está ficando nervosa.
A-O QUÊ? SEU FILHO DA PUTA! POR QUE CHAMOU  

A POLÍCIA?
B-Ela está ficando descontrolada, precisa vir urgente.
A-PORRA, FILHO DA PUTA! MACHISTA!! EU SOMENTE 

QUERIA TE EXPLICAR O QUE É ASSÉDIO!! CARALHO, PORRA.
B-Gente! Socorro!! Socorro!
A-VEM CÁ, NÃO FOGE NÃO, VOCÊ TEM QUE SABER O 

QUÉ ASSÉDIO, ASSÉDIO SEXUAL, ASSÉDIO MORAL, ASSÉDIO 
NO TRABALHO, ASSÉDIO FAMILIAR, ASSÉDIO COMERCIAL...

......
P-Cadê? Foi pra onde?
B-Ela está lá em casa, ficou me assediando demais pra eu saber o 

que é assédio, já estava surtando, precisei sair senão ela ia me agredir, 
está lá...

P-Sargento, leva esse cidadão preso. Ele não quis escutar sua 
mulher explicar a ele o que é assédio.

B-Socooorro! Estou sendo assediado!!

03 de março de 2019

Precisa ser muito fraco da mente para ter dó das palavras.
Algumas correntes perfeccionistas estão pedindo pra respeitar até 

msmo as palavras.
Um mendigo na calçada expunha suas feridas pedindo dinheiro, 

outros expoem suas feridas ferindo a linguagem:
“Garcia lembrou-se que na véspera ouvira ao Fortunato queixar-

se de um rato, que lhe levara um papel importante; mas estava longe 
de esperar o que viu. Viu Fortunato sentado à mesa, que havia no 
centro do gabinete, e sobre a qual pusera um prato com espírito 
de vinho. O líquido flamejava. Entre o polegar e o índice da mão 
esquerda segurava um barbante, de cuja ponta pendia o rato atado 
pela cauda. Na direita tinha uma tesoura. No momento em que o 
Garcia entrou, Fortunato cortava ao rato uma das patas; em seguida 
desceu o infeliz até a chama, rápido, para não matá-lo, e dispôs-se a 
fazer o mesmo à terceira, pois já lhe havia cortado a primeira. Garcia 
estacou horrorizado”

Se Machado de Assis tivesse tipo pena das palavras não teria 
inventado a literatura:

“- Mate-o logo! disse-lhe. Mas com um sorriso único, reflexo 
de alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das 
sensações supremas, Fortunato cortou a terceira pata ao rato, e fez 
pela terceira vez o mesmo movimento até a chama. O miserável 
estorcia-se, guinchando, ensangüentado, chamuscado, e não acabava 
de morrer. Garcia desviou os olhos, depois voltou-os novamente, e 
estendeu a mão para impedir que o suplício continuasse, mas não 
chegou a fazê-lo, porque o diabo do homem impunha medo, com 
toda aquela serenidade radiosa da fisionomia. Faltava cortar a última 
pata; Fortunato cortou-a muito devagar, acompanhando a tesoura 
com os olhos; a pata caiu, e ele ficou olhando para o rato meio 
cadáver. Ao descê-lo pela quarta vez, até a chama, deu ainda mais 
rapidez ao gesto, para salvar, se pudesse, alguns farrapos de vida”

Machado torturando a linguagem.
“Garcia, defronte, conseguia dominar a repugnância do espetáculo 

para fixar a cara do homem. Nem raiva, nem ódio; tão-somente 
um vasto prazer, quieto e profundo, como daria a outro a audição 
de uma bela sonata ou a vista de uma estátua divina, alguma coisa 
parecida com a pura sensação estética. Pareceu-lhe, e era verdade, 
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que Fortunato havia-o inteiramente esquecido. Isto posto, não 
estaria fingindo, e devia ser aquilo mesmo. A chama ia morrendo, 
o rato podia ser que tivesse ainda um resíduo de vida, sombra de 
sombra; Fortunato aproveitou-o para cortar-lhe o focinho e pela 
última vez chegar a carne ao fogo. Afinal deixou cair o cadáver no 
prato, e arredou de si toda essa mistura de chamusco e sangue”

Um rato levou um papel importante e ‘Fortunato’ pegou-o e 
cortou-o em pedacinhos.

Machado descarregava nas palavras suas feridas fazendo 
narrativas da loucura que é esse tal de ser humano.

Machado criou a Academia Brasileira de Letras em 1896, e 
presidiu-a até 1908.

Se seus demônios estiverem te torturando demais, escreva-os  
no papel, imitando o Machado, quem sabe você não recebe um 
prêmio literário?

-Então cheguei de surpresa, furei seus olhos, cortei fora sua cabeça, 
abri seu cérebro, arranquei seu crânio, coloquei-o numa panela com 
água fervendo e fiz com ele um belo cozido.

Prefira fazer como fez Machado: alivie-se descarregando sua doença 
na linguagem. Ou escrevendo diários íntimos, ou publicando-os.

Pelo menos a indústria farmacêutica não vai tomar facilmente o  
seu dinheiro.

04 de março de 2019

Pulou dentro da jaula trancou-se por dentro engoliu a chave e 
começou a chamar pelo

-CARCEREIRO! CARCEREIRO!!
Na jaula estava só sem mais ninguém pra conversar a não ser a si 

mesma e cada vez mais desesperada gritava pelo carcereiro.
-CARCEREIRO! CARCEREIRO!! CARCEREIRO!
Silêncio no meio da escuridão da noite quando deu um pulo da 

cama acordando de um pesadelo foi até à janela do apartamento 
gritando para a vizinhança

-CARCEREIRO! CARCEREIRO!!
Vieram marido filhos e ela querendo sair da jaula onde estava 

aprisionada atirou-se pela janela comecou bater asas como um pássaro 
voou uma tempestade de vento arrastou-a de modo descontrolado 
pelos ares e ela ainda querendo escapar de seu cárcere berrava

-CARCEREIRO! CARCEREIRO!! CARCEREIRO!
Perdida no redemoinho mental em estado de coma e aprisionada 

num corpo num leito de hospital a equipe médica via seu pesadelo 
num monitor que mostrava ela querendo se libertar gritando

-CARCEREIRO! CARCEREIRO!!
Pela primeira vez a tecnologia conseguia captar as ondas mentais 

da alma aprisionada num corpo pedindo liberdade até que o 
carcereiro apareceu com uma foice e a libertou.

Seu corpo foi encontrado morto na jaula.
A alma já livre do corpo agora voava ainda emitindo ondas 

captadas pelo dispositivo
-CARCEREIRO! CARCEREIRO!!
Ela continuava querendo ser libertada mas o verdadeiro carcereiro 

nunca chegava.

04 de março de 2019



22 23

Tem lá suas vantagens ser pensador livre.
O pensador livre é desvinculado de qualquer ideologia particular.
Uma ideologia resulta de uma idéia particular que se universalizou 

pretendendo ser melhor que as outras.
Ela age na pessoa como uma idéia cativa mantendo-a presa no 

seu cativeiro similar a uma estrada reta levando ao infinito o que faz 
lembrar a idéia fixa do alcoólatra rumo à garrafa de cachaça.

Ter uma ideologia é equivalente a ter o vício de um alcoólatra.
O que é um ideólatra senão um alcoólatra, não da cachaça, mas 

da ideia?
Zombando dos ideólatras Cazuza cantou “quero uma ideologia  

pra viver”
Cazuza parecia ter inveja do rebanho que segue reto puxado por 

uma ideologia.
Percebia que tinha também formado em torno dele um rebanho 

de seguidores cantando suas músicas
-A sua piscina está cheia de ratos, as suas ideias não correspondem 

aos fatos...
Qualquer ideologia é uma doença que mantém a pessoa com um 

pensamento fixo na mente repetindo o que escutou.
Ter uma ideia fixa na mente é ter uma doença:
-O que é uma doença senão uma idéia fixa na mente?
Não é fácil esbarrar com defensores de idéias fixas!

Manter uma ideia fixa na mente costuma excluir as outras ideias.

05 de março de 2019

Não sei muito bem porque às vezes tenho dificuldade de 
entendimento do mundo por meio das palavras.

Só existem as palavras, nada mais que elas, para tentar entender  
o mundo.

O mundo é incompreensível sem as palavras.
São elas que nomeiam as coisas, nomeiam os sentimentos, as 

doenças, o futuro, o passado...
Olho pra fora e não consigo explicar o mundo.
Temos somente as palavras para tentar entender o mundo, no 

entanto, olho para o exterior e não consigo entender o que se passa.
Possivelmente seja por isso que algumas pessoas enlouquecem.
Dado que é incompreensível, como compreender?
-Quem iria interpretar para mim a realidade?
Quem iria traduzir o mundo para a pessoa?
Um psicanalista tenta, às vezes, ajudar a pessoa a interpretar.
Traduzir em palavras.
Infelizmente, a realidade não vem, como no cinema, com legendas 

explicativas.
A realidade deveria vir legendada.
Ou então dublada.
Deveria haver um locutor narrando os quadros da realidade humana.
Um locutor do real.
Se o real viesse traduzido isso com certeza facilitaria em muito a 

vida da gente.

05 de março de 2019



24 25

Todas as pessoas deveriam ter gravados seus vídeos domésticos e 
levados ao público.

Vídeos com áudios nos quais falam de seus pais, seus filhos, seus 
amores...

A vida privada deveria ser toda pública.
Não precisaria mais psicanálise nem psicanalista, nem confessionários.
Todos os pecados deveriam ser públicos.
Deveria ser tudo transparente, tudo revelado, nada deveria ficar 

escondido.
Para que manter segredos?
Com que objetivo ocultar informações?
Se a vida privada fosse pública tudo seria muito mais fácil.
O que atrapalha a sociedade são os segredos.
As pessoas falando pelas costas umas das outras.
Isso deveria ser totalmente proibido.
Quando alguém falasse qualquer coisa do outro pelas costas 

deveria ser imediatamente preso!
Todos deveriam ser monitorados, terem suas conversas gravadas 

e disponíveis para consulta pública.
A começar pelo presidente do país, juízes, desembargadores, 

empresários, padres, psicanalistas, do último ao primeiro cidadão:
TODOS, sem nenhuma exceção.
Todas as mulheres, todos os homens, nas salas de aula, nos 

salões de cabeleireiro, nas prisões, no fundo das igrejas, nos centros 
empresarias, nos bastidores secretos, em tudo e em todo lugar 
deveria ser tudo gravado em áudio e vídeo e deixados disponíveis 
para consulta pública.

Tudo escancarado.
Não haveria mais nenhum segredo no mundo!
Com certeza, o mundo seria muito melhor de se viver.

06 de março de 2019

-... somente peço que evitem relações sexuais que vocês serão 
muito mais felizes.

Lembro até hoje do dia em que minha esposa e eu saímos do 
consultório do terapeuta de casal com essa recomendação.

Na porta ele ainda insistiu
-Cada um arranje um parceiro sexual fora do casamento.
O melhor terapeuta de casal que já conheci!
Depois desse dia minha esposa e eu nunca mais brigamos.
O sexo destrói o casamento.
Ela arrumou um namorado fora do casamento, e eu também 

encontrei uma ótima solução: as garotas de programa são a solução 
ideal, basta pagar o preço combinado.

Em casa minha esposa e eu nos tornamos grandes amigos.
Ninguém nunca tinha me avisado que o sexo atrapalha o casamento.
Na igreja o padre deveria falar
-Evitem as relações sexuais!
O sexo é uma intimidade exagerada, fonte de ciúmes, cada um 

quer ser dono do outro, quer sexo quando o outro não quer, toda a 
confusão do casal se deve ao sexo.

-Nós vivíamos brigando, depois que suspendemos as relações 
sexuais nunca mais houve briga. É ótimo viver junto sem sexo!

Um excelente terapeuta de casal tem resolvido o problema da relação 
conjugal recomendando que se suspendam as relações eróticas.

-Sexo é animal demais, evitem as relações sexuais que a vida de 
vocês irá melhorar muito!

A nova tese é que o sexo atrapalha.
Casais recém-casados devem evitar as relações sexuais para que o 

casamento dure muitos anos

06 de março de 2019
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Jacques Lacan lendo a obra de Freud disse “é preciso retornar a 
Freud” e começou a fazer análise do discurso de Freud.

Mas Freud não gostou muito de ser analisado por Lacan e escreveu 
uma carta:

-Lacan, se você quiser me analisar, tome cuidado, porque eu 
também posso te analisar.

Lacan não deu muita bola pra essa carta e continuou analisando 
os textos de Freud.

Como se sabe, Freud gostava de ler tudo o que publicavam sobre 
psicanálise e começou então a fazer uma análise do que Lacan 
escreveu sobre o que ele tinha escrito.

-Nossa, que coisas estranhas o Lacan está dizendo sobre o que eu 
escrevi: objeto a, sujeito barrado... cruzes!!

E toda vez que Lacan escrevia um texto analisando Freud, Freud 
escrevia outro texto analisando Lacan.

Analista analisando analista...
-Se você me analisar, eu também te analiso!
Um ego analisando outro ego e sendo analisado de volta.
Em 1910 Adler analisando os escritos de Freud foi analisado por 

Freud e acabou havendo uma briga entre eles e Freud mandou Adler 
caçar outro rumo.

Em 1914 foi a vez de Jung analisar o que Freud escreveu e então 
Freud começou a analisar o que Jung escreveu e mais uma vez um 
discordou do outro e aconteceu a famosa briga que todos sabem.

Em 1923 Otto Rank publicou o livro “Trauma do nascimento” no 
qual analisava a psicanálise de Freud propondo uma nova psicanálise 
e então Freud analisou o livro de Rank escrevendo um dos mais belos 
textos da psicanálise “inibição, sintoma e angústia” e aconteceu mais 
uma ruptura.

Lacan também foi expulso da psicanálise em 1964 não por Freud 
mas pelos discípulos de Freud depois que eles analisaram o que 
Lacan escreveu analisando o pensamento de Freud.

Um fato concreto é que se você analisar o analista ele te expulsa da 
análise gritando na sua cara

-QUEM FAZ ANÁLISE AQUI SOU EU, PORRA!!

Quando o analisante fica um pouco mais esperto e começa a 
analisar o analista é o fim da análise.

-Já que você começou a me analisar, não te analiso mais, pode ir 
embora daqui!

Sempre que o filho se acha forte o suficiente para questionar - 
analisar - o pai, o pai fica nervoso e bota o filho pra fora de casa e o 
filho vai embora.

-Tchau, pai, obrigado por tudo.

06 março de 2019
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Um Ego se exibindo enfiando o dedo em seu próprio cú enquanto 
outro Ego se exibia urinando na cabeça daquele Ego e essa cena 
sendo filmada e exibida por outro Ego depois retransmitida pelo Ego 
do presidente do país o que gerou discussão nacional e internacional 
pelos Egos espalhados mundo inteiro na sociedade do espetáculo 
que quer tanto ver como ser vista vendo.

A filosofia chega finalmente ao ânus do Ser.
-Olha lá Eu me vendo sendo visto - grita o próprio Ego exibindo 

a cena na qual ele se vê sendo visto como ator.
Nem tinha propriamente visto essa cena bizarra, mas ver ou não 

ver não faz nenhuma diferença, pois escutar falar é ver pelos ouvidos.
-Eu vi pelos ouvidos quando me narraram.
De maneira que mesmo quem não quer ver também vê quando escuta.
-Sério? Era o presidente? Quando foi isso?
O assunto era o dedo no cu e um piru mijando na cabeça.
A Rainha da Inglaterra quis saber
-Era uma montagem ou uma cena real? Você viu? Tem o twiter 

do presidente?
-I believe so, Your Majesty, but I haven’t seen, either.
Angela Merkel
-Was passiert?
-Ich denke das Brasilianisch...
Uma cena de rua no meio do carnaval.
Poderia ser num shopping?
O que faz um Ego para chegar ao topo da pirâmide?
Freud foi o primeiro a chegar a esse topo ao publicar relatos da 

vida privada afirmando que a etiologia da neurose estava no sexo.
-O homem adoece devido a problemas sexuais - essa é a grande 

tese de Sigmund Freud.
Parece que o sexo, a corrupção, e mais geral ainda, tudo o que é 

proibido, é a condição básica para toda filosofia.
Como afirma Agamben:
A exceção é o grande paradigma do discurso.
O que governa a sociedade é aquilo que está em estado de exceção 

a ela.

Por isso um homem enfiando o dedo no cu e outro mijando na 
cabeça dele num vídeo postado pelo presidente do país chamou a 
atenção do mundo inteiro.

Uma ótima cena para estimular o estudo da filosofia!

07 de março de 2019
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X-Querida, a qual João de Deus você está indo?
Y-Não sou louca de te revelar.
X-É tão secreto assim?
Y-Depois da holandesa, creio que nenhuma de nós deverá revelar 

quem é seu João de Deus.
X-Também tenho meu João de Deus secreto.
Y-Acredito que toda mulher deve ter um.
X-Você vê ele sempre?
Y-Nossa! Que curiosa! Por que está perguntando?
X-Gosto de me encontrar com meu João de Deus.
Y-Falando nisso, sabe da desgraça que se abateu sobre Abadiânia...
X-Escolas fechadas, comércio falido, hotéis, restaurantes, a cidade 

inteira destruída por uma holandesa...
Y-Elas iam sempre lá, repetiam as visitas, adoravam serem tratadas 

pelo espírito de João de Deus.
X-De acordo com Freud, o tratamento humano é espiritual: o 

espírito deve entrar na carne da mulher para ela se sentir feliz.
Y-Será que João de Deus era psicanalista?
X-Não acredito. Era um médico que fazia cirurgia espiritual.
Y-Desculpe-me, querida, tenho que ir agora, está um pouco tarde 

e meu João de Deus já deve estar em casa me esperando.
X-O meu também.
Y-Não vai me dizer que seu João de Deus é seu marido!!
X-Claro. Estamos juntos há décadas.

07 de março de 2019

Ao que consta, escritores não são serial killers.
Parece ser suficiente cometer o crime com as palavras.
Tendo degolado uma pessoa com palavras, qual seria a necessidade 

de ainda matá-la fisicamente?
Ex-detentos criam clube do livro e descobrem o poder da literatura.
Os 10 homens se reúnem mensalmente para discutir obras clássicas 

como Os Miseráveis, de Victor Hugo, e Crime e Castigo, de Dostoiévski.
-Nunca teria assaltado com armas se eu tivesse aprendido melhor 

a assaltar com palavras.
O crime é linguístico.
Joyce exagerou e tentou matar a língua, essa grande criminosa.
-Mudei de ramo: sou escritor, agora minha arma são as palavras.
Com a palavra é possível matar bem melhor que com qualquer 

outra arma.
-Agora vou destruir aquele desgraçado!
O verdadeiro serial killer nunca matou ninguém.
A palavra é uma ótima droga contra a dependência química.
-Agora não uso drogas, uso as palavras.
-Peguei o desgraçado pelo pescoço, furei seus olhos, depois dei 

um tiro nos seus ouvivos, em seguida joguei-o no chão e passei com o 
carro por cima dele DEZ VEZES, esmaguei o filho da puta deixando 
em farelo depois coloquei tudo numa sacola plástica e taquei fogo. 
Claro que antes peguei o dinheiro dele e seus documentos para 
utilizá-lo como identidade falsa. Meu sonho é me tornar conhecido 
como o maior criminoso da praça.

-Li recentemente O retrato de Dorian Gray e descobri que quem 
morre é o retrato e não Eu.

É a vingança humana.
Assassinos quiseram matar Dostoievski.
Ex-prisioneiros estão lendo Crime e Castigo, O Jogador, Os 

Demônios, Os Miseráveis, O Idiota, e outros clássicos da literatura.
Descobriram que o crime está na linguagem.

08 de março de 2019
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🌹 *Parabéns mulheres pelo seu dia!* 🌹

Uma data como esta merece ser sempre lembrada, pois 
quem se homenageia com ela é indispensável pra vida! 
Esta data é de grande primazia, pois homenageia as estrelas 
que nos iluminam em meio à escuridão da noite de muita 
guerra e prepotência existente em toda parte: as mulheres! 
Mulheres que sofrem, que lutam, quem resistem, que superam 
as dificuldades e ainda assim arranjam tempo pra serem lindas, 
mulheres que são mãe, avós, irmãs, esposas, profissionais, gerentes, 
supervisoras, funcionárias, donas de casa e etc., e que são uma 
constante luz no nosso caminho e que iluminam tudo à sua volta! 
Colimo que este dia seja sempre recordado para lembrar da 
importância de vocês e de como o mundo fica mais florido graças a 
vocês; pela presença de cada flor que cada uma é! E desejo também 
que um feliz dia das mulheres a todas vocês!

❤ *Mulheres, parabéns pelo seu dia!* ❤

❤🌹🌹❤🌹🌹🌹❤

------

MENSAGEM DE JOÃO DE DEUS PARA AS MULHERES.

08 de março de 2019

Um dos homens mais perversos e maldosos que jamais existiu 
na face da terra não foi Nero, nem Hitler nem o escritor Sade, mas o 
líder indiano Mahatma Gandhi.

Gandhi utilizou uma espécie de magia das palavras com as quais 
convenceu o indiano a lutar em favor de seu país pela independência 
da Inglaterra baseado na seguinte ideia:

-Você derrota seu inimigo levando um tiro dele!
O cidadão indiano admirador e obediente ao seu grande líder 

espiritual seguia suas ordens e o maior exemplo dessa dedicação 
ficou conhecida como “marcha do sal”.

Milhares de indianos eram abatidos a tiros caminhando 
desarmados contra seu algoz.

Enjoados ou envergonhados de tanto matar indiano desarmado 
os ingleses desistiram da “guerra” e deram a independência à Índia.

Nem Alexandre, o Grande, que havia revolucionado estratégias 
de guerra pela primeira vez contratando soldados mercenários, havia 
pensado nessa tática de guerra criada por Gandhi.

Gandhi pelo amor à sua figura de líder conseguiu a proeza de 
convencer o indiano a dar sua vida pela independência.

-Vai até lá, leve um tiro de seu inimigo, que você será um homem 
livre - mesmo que você morra, seu país será livre!

O incrível poder do amor: quando você ama uma pessoa, ou uma 
causa, você dá sua vida por ela.

Um grande líder carismático tem tanto poder com a palavra que 
consegue levar uma multidão a se suicidar em nome dele como fez 
Jim Jones em 1978 levando 918 seguidores ao suicídio.

Impressionante a maldade do amor:
-Querido leitor, se você gosta muito dos textos que escrevo e quer 

me ajudar a ficar conhecido mundialmente vá até o vigésimo andar 
de um prédio e pule de cabeça.

As manchetes dirão:
“Grande escritor, um dos mais inteligentes que já existiu, 

conseguiu somente com seus textos levar milhões de seguidores  
à morte e com isso ficou famosíssimo e ainda ganhou o Prêmio 
Nobel da Paz”
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Na guerra pelo sucesso vale tudo, como nos ensinou Gandhi, com 
sua brilhante ideia:

-Vá à luta, você derrota seu inimigo levando um tiro dele!

09 de março de 2019

-Você que é o Adelmo?
-Sim.
-O cara dos textos?
-Bem...
-Cara, curtia muito seus textos, mas credo, nada a ver.
-...?
-Cara, você é ridículo, devo ter me enganado! Tem certeza que 

você é o Adelmo?
-Deve ter outros...
-Nossa! Como a gente se engana! Nada a ver, cara, sinceramente...
-A imagem era outra?
-Totalmente, imaginei outra coisa, credo, seus textos até que são 

bons, mas você é feio demais, você é horrível, desculpe-me falar 
assim, mas fiquei chocado, nada a ver com seus textos.

-Muito decepcionado?
-Putz, preferia não ter te conhecido, desculpe-me a sinceridade, 

mas você é completamente ridículo, tem cara de otário, nunca mais 
vou ler nada seu, nossa! Como me enganei...

-Tão diferente assim? Idealizou muito?
-Demais, demais, não combina nada, eu tinha imaginado uma 

pessoa completamente diferente, sei lá, nem sei explicar... o escritor é 
totalmente diferente do texto, putz, desculpe-me... tchau...

09 de março de 2019
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Um texto linear é escrito para a pessoa não compreender.
Por isso costuma ser bem explicativo.
Evidente que explicam de maneira clara para a pessoa não entender.
Se fosse compreensível não seria explicado.
Quando você compreende significa que você foi enganado.
-Está me chamando de burro?
Uma das maiores burrices é a pessoa compreender um texto.
Dá dó assistir uma pessoa sucumbindo à compreensão.
-Compreendi tudo!! - eis aí o escravo.
Quando a pessoa compreende o que ela lê, quem escreveu 

alcançou seu objetivo.
Daí a grande necessidade de permanecer em estado de alerta 

contra a compreensão.
Fique atento porque, se você compreendeu, você foi enganado.
Pode ser que seja exatamente isso o que você queira.
Se você compreender o que uma pessoa diz, ela terá alcançado o 

objetivo dela.
Muito cuidado.
Um texto linear e bem explicativo é escrito para a pessoa não 

compreender.

10 de março de 2019

Curso de treinamento auditivo.
Que tal fazer um curso no qual você finalmente aprenderá a 

escutar melhor?
Você sabia que a mensagem que chega ao seu ouvido pode ser 

dividida em duas parte e que com seus dois ouvidos você pode 
escutar de modo diferente?

A medicina nos ensina que o ouvido direito está ligado à parte 
emocional do cérebro, que fica do lado esquerdo, e o ouvido esquerdo 
à parte racional, que fica do lado direto.

Tudo é invertido no ser humano.
Se você treinar bem o seu ouvido, você escutará as duas mensagens 

que chegam simultaneamente ao seu ouvido, e saberá separar uma 
da outra.

Assim, na mesma mensagem chegam duas informações distintas.
-Vamos ao shopping?
Com o ouvido esquerdo você entenderá racionalmente que o 

convite é uma simples ida ao shopping.
Com o ouvido direito você escutará a parte trapaceira da 

mensagem (quando estiver lá vou pedir a esse idiota um...)
Entre em contato para o curso de treinamento auditivo, para 

aprender a escutar - e também separar - as duas vozes que chegam ao 
seu ouvido misturadas numa só voz.

Depois do curso, quando você escutar
-Vem cá, meu amor!
Você saberá separar as duas vozes, e entenderá as duas mensagens 

separadamente.

10 de março de 2019
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A tese de Ovídio é que quando Narciso perde Eco ele morre.
O “mergulho no lago” ocorre após Narciso não ter mais Eco.
Narciso escutava de volta sua voz pela boca de Eco.
Eco ecoava de volta as falas se Narciso.
Deixar Narciso falando sozinho é a sua morte.
Para Narciso não morrer, é preciso que sua voz encontre Eco.
A voz de Narciso ecoava, e lhe era enviada de volta.
-Tem alguém aí?
-Tem sim, pode continuar falando.
Narciso falava pra ele mesmo sempre com Eco escutando - e 

repetindo - o que ele dizia.
-Pode falar, Narciso, estou te ouvindo.
Havia um Eco para a voz de Narciso.
Narciso se sustentava vivo escutando de volta suas falas repetidas 

por Eco.
-Eco?
-Que foi?
-Nada não, somente queria saber se você estava aí me ouvindo.
Quando a voz de Narciso não encontrou mais nenhum Eco, 

quando Narciso não ouviu mais, de volta, a sua voz, pela boca de 
Eco, Narciso pulou da ponte e suicidiu-se.

A tese de Ovídio é que quando Narciso fica sem Eco ele se joga da 
ponte para a morte.

Muitos suicidas desistem do suicídio quando sua voz encontra 
algum Eco.

-Ei, que aconteceu, por que você está aí, pretendendo pular 
pra morte?

-É que eu... minha vida virou é uma bosta... não estou conseguindo...
Óbvio que, enquanto estiver falando, tendo alguém escutado, 

Narciso não morre.
É claro que dá trabalho escutar Narciso falando, por isso, a cidade 

irá construir uma cerca ao preço de 22 milhões em volta do lago 
de Ovídio.

Narciso terá que procurar outros lagos.

10 de março de 2019



40 41

Olá.
Estou vendendo ilusões.
Sei que você não vive sem ilusões.
Eu também não.
Eu sei - assim como você também sabe - que uma boa ilusão ajuda 

a pessoa a passar os piores momentos de sua vida.
Quem suportaria passar um dia inteiro sem iludir-se?
Na verdade, os melhores momentos de nossos dias são aqueles 

nos quais estamos totalmente iludidos, não é mesmo?
A realidade é insuportável.
Por isso é tão gostoso se iludir!
-Depois que passei a me iludir meus sofrimentos diminuíram!!
Até pra almoçar é necessário iludir-se.
Sem nenhuma ilusão é impossível ir trabalhar.
O marido, ou a esposa, não passam de ilusões.
-Meu amor, você é uma ilusão para mim!
A ilusão é o alimento da alma.
-Nossa, como você é inteligente!
Um elogio é ótimo pra estimular e manter a pessoa totalmente iludida.
-Ficou bom assim?
-Ficou ótimo!
A ilusão não ocupa espaço, não existe em quantidade limite, o 

vendedor de ilusões sempre encontra comprador.
Depois que aprendi a me iludir eu me tornei uma pessoa muito mais 

feliz, e agora sou um vendedor de Ilusões.

11 de março de 2019
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Foi por erro de Freud que em 1914 Jung foi fundar uma outra 
psicanálise.

Se Freud tivesse sido um pouco mais flexível e não tivesse incorrido 
no erro de excluir Jung, o pensamento de Jung talvez poderia ter sido 
mantido como um ramo psiquiátrico dentro da psicanálise.

O psiquiatra Jung poderia ter continuado com o departamento 
psiquiátrico da psicanálise.

Freud não era psiquiatra e nada entendia de “libido narcísica”, que 
era a doença do esquizofrênico: a total regressão da libido sobre o Eu 
sob a forma da megalomania.

A ruptura psicanalítica com Jung teve como consequência a 
ruptura com a prática da psicanálise pelos psiquiatras do hospital 
psiquiátrico Burgholzi, o primeiro grande hospital psiquiátrico 
dirigido por Bleuler a aplicar as teses de Freud em 1904.

Jung trabalhava nesse hospital, e a ruptura em 1914 foi tão violenta 
e tão carregada de ódio que teve consequências até hoje não superadas.

A ruptura forçou o nascimento de correntes antagônicas que, em 
decorrência do ódio, se distanciaram cada vez mais.

Acontece com frequência de ex-amantes, por diferença narcísica, 
entrarem em disputa interminável até se destruirem.

As grandes escolas de pensamento, seja em religião, seja na 
filosofia, como em outras áreas, se erguem e se expandem por 
“diferenças narcísicas”.

O que sustenta os grupos é o “narcisismo das pequenas diferenças” 
grupais.

Os grupos são antropológicos, e diferem muito pouco um do 
outro.

Qual é a diferença entre uma religião e outra? Ou entre uma 
filosofia e outra?

Na verdade, os pensamentos encontram-se todos interligados em 
algum ponto e o que sustenta a disputa de idéias entre os grupos é  
o ódio.

Os agrupamentos se aglutinam em torno de algumas ideias 
metafísicas e é em torno dessas ideias que guerreiam entre si pela 
disputa da hegemonia.

O objetivo final de cada agrupamento é vencer derrotando o outro.
Como aqueles agrupamentos nômades que perambulavam na 

superfície da terra no tempo de nossa pré-história.
Os animais humanos vivem agrupados guerreando em torno de 

ideias.
Somos todos seres esfarrapados disputando em torno de ideais 

metafísicos!

11 de março de 2019
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-Quem é o responsável pelos meu erros?
-Você!
-Eu? Eu sou o responsável pelos meus erros?
-Quem mais seria?
-Deve existir algum responsável pelos meus erros.
-Não deve mesmo ser você, deve ser outra pessoa.
-Isso eu já sei. Queria saber quem seria. Como eu faço pra saber?
-Acho que você deveria abrir uma investigação.
-Abrir um processo?
-Contratar um detetive, ou um advogado.
-E onde eu contrataria um especialista pra descobrir quem é o 

responsável pelos meus erros?
-Você já foi a um psiquiatra?
-Você acha que um psiquiatra descobriria quem é o responsável 

por eu errar?
-Talvez um bom psiquiatra possa te ajudar. Ele te interna num 

manicômio, e lá eles te observam quem faz você errar.
-Num manicômio? Com certeza num manicômio estarei 

protegido, ninguém vai me fazer errar, seria dinheiro jogado fora, e 
eu não descobriria quem é o responsável pelos meus erros.

-Outra possibilidade é você procurar um psicanalista.
-Já procurei, já fiz vários anos de tratamento, e não consegui 

descobri quem é o responsável pelos meus erros.
-Vai ver ele foi conivente, uma espécie de cúmplice, não teria 

coragem de te dizer que você mesmo é o responsável pelos seus 
erros, porque, se ele te ajudasse nisso, você suspenderia o tratamento.

-Foi isso mesmo que aconteceu, como você veio a saber disso? Você 
é amigo dele? Ele te falou? Quando ele insinuou que seria eu mesmo 
o responsável pelos meus erros, suspendi o tratamento. Psicanalista 
totalmente incapaz!! Vê se pode!! Querer me responsabilizar pelos 
meus erros!

-E quem é o responsável pelos seus erros?
-Um dia ainda descubro, e quando eu descobrir, olha... não sei 

não... nem sei o que farei...
-Tome cuidado.

11 de março de 2019
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Como elemento de segurança, em sua viagem de turismo, para não ter 
surpresas desagradáveis, pede-se à pessoa que planeje antecipadamente 
seu roteiro de viagem.

Você vai passar trinta dias viajando? Será pela América? Pela Europa?
Planeje com antecedência as cidades que irá visitar, quantos dias 

ficará em cada destino, o hotel no qual irá se hospedar, faça as reservas 
e, óbvio, também o pagamento.

Procure traçar previamnete seu roteiro com o proprama de visitas a 
cada cidade que estiver.

Exemplo: CIDADE XXXZZT DIA XX-YY-ZZ
06:30 hs - café da manhã
07:00 hs - caminhada pela redondeza
08:30 hs - visita ao XXX
10:00 hs - ida ao parque tirar fotografias
11:00 ha - que tal conhecer a prefeitura?
...
Faça para cada dia de seu passeio um schedule.
Os recursos hoje disponíveis permitem consultar previamente 

qualquer cidade, tudo o que tem nessa cidade, cafés, bares, 
restaurantes, galerias, feiras, pontos turísticos, tudo com os horários de 
funcionamento, as tarifas, se falam inglês ou não, de modo que você 
pode viajar em total segurança evitando qualquer tipo de surpresa.

Não estrague seu passeio indo de qualquer maneira, você pode 
não encontrar hotéis, a cidade pode ser desagradável, não ter nada de 
interessante para ver, e você ter uma enorme frustração.

Uma turista gritou
-Ai, meu deus, como eu fui burra! Por que eu não planejei tudo antes?
Pra não ter surpresa desagradável, evite viajar de qualquer jeito, 

escolha bem antes todo o roteiro que fará, inclusive, desconsidere se 
uma palavra ou outra soar inapropriada, afinal, você não irá querer 
denegrir um passeio bem planejado, extremamente relaxante, com 
aborrecimentos infantis, não é verdade?

12 de março de 2019

A quem ainda for ingênuo ao ponto de acreditar ser possível 
ensinar a viver, vale ter em mente que viver é um saber que não  
se ensina.

Bem como é impossível aprender a viver.
Viver não é didático.
Viver não cabe numa teoria.
Uma pessoa nunca aprende a viver, pois se aprendesse, pelo que 

viveu, ela já saberia.
Não existe uma teoria do viver.
É inútil querer aprender qualquer teoria considerando que ela 

ensinaria a viver.
Quando uma pessoa se interessa por uma teoria, é para satisfazer 

sua curiosidade intelectual.
A psicanálise enquanto teoria é muito interessante mas também é 

um saber intelectual e inútil do ponto de vista do saber viver.
Ninguém “vive teoricamente”.
Não existe nenhuma arte que consiga ensinar um ser humano 

a viver.
Isso seria um absurdo, algo completamente impossível.
Nem o psicanalista mais renomado aprendeu, e sabe viver.
A pessoa vai vivendo, mas nenhum ser humano sabe viver.
Ainda bem que não.
Viver é um caso particular que não se universaliza.
Nem o psiquiatra sabe viver, nem Socrates sabia viver.
Nem o padre sabe viver, por isso ele é padre.
Viver é um saber impossível de ser ensinado.
Não existe nenhuma pessoa do mundo que poderia ensinar o 

outro a viver.
Se nem a pessoa mesma sabe viver, como ela poderia querer 

ensinar outra pessoa a viver?
Todas as teorias são úteis para dar aula, palestras, conferências, 

têm valor metafísico.
Viver é um saber que não se aprende, que não se ensina, poque 

viver não é didático, viver não cabe em nenhuma teoria, não existe 
nenhuma teoria do viver, viver não é nada teórico, porque viver não 
é metafísico.
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13 de março de 2019

-Menina, estou preocupadíssima com meu filho!
-Que aconteceu?
-Ai, ele arranjou um bom emprego, casou e agora não me fala 

mais nada.
-E...?
-Sumiu, menina, não tenho mais notícia dele!
-Ele não te procura?
-Às vezes. Ah, acho que ele está me procurando agora. Um 

minutinho. Deixa eu dar uma ligadinha pra ele....”Alô, meu filho? 
Tudo bem? Precisa de alguma coisa da mamãe?” “Não, mãe, tudo 
ótimo aqui. Qualquer coisa, te ligo. Tchau”

-O que ele queria com você?
-Depois que ele arrumou um bom emprego e saiu de casa está 

cada vez mais estranho.
-Será que é a mulher dele que afastou-o de você?
-Ela é de boa família.
-Eles costumam vir te visitar?
-Ai, essa vida é um horror! Eles somem, e justamente quando a 

gente envelhece!
-O que você vai fazer?
-Não sei. Espera. Um minutinho. Acho que ele quer falar alguma 

coisa comigo. Deixa eu ligar pra ele. “Meu filho? Como está? Tudo 
bem? “Que foi, mãe? Não me enche, estou ocupado...” “Filho, lembre-
se, precisando, liga pra mamãe, tá bom?” “Tchau, mãe”.

-O que ele queria com você?
-Ele precisava falar comigo, mas estava muito ocupado...
-E as outras coisas, como está sua vida?
-Tudo está ótimo, meu emprego vai muito bem, tenho um bom 

relacionamento com minhas amigas, o problema todo é o meu filho, 
ele sumiu, parece que esqueceu que eu existo...

14 de março de 2019
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Os heróis colocaram em prática seus projetos.
Entraram fuzilando escola a dentro.
Usaram vestimentas características para o processo.
Ao final da obra atiraram-se em si mesmos, pondo fim ao sofrimento.
Naquele instante, não eram seres humanos comuns.
Eram heróis às avessas.
Batman, Wolverine, Liga da Justiça, o Justiceiro...
Queriam, com certeza, combater o “mal”.
Algum tipo de “mal” eles queriam combater em suas mentes.
Com uma ideia na mente o homem executa os seus projetos.
Eles aconteceram e viraram noticiário.
Foram heróis de uma tragédia.
Desapareceram da face da terra.
Não vieram de outro planeta, não são seres alienígenas, não 

estavam possuídos pelo “demônio”.
Ou então, estavam, porque o “demônio” circula entre nós.
Eles poderiam ser nossos filhos, nossos parentes, filhos de nossos 

amigos, nossos vizinhos, eles também mamaram no peito de suas 
mães, frequentaram creches, escolas, circulavam pelos shoppings, 
pelos condomínios, sabiam ler e escrever, viviam vida social, dormiam 
em nossas casas, cantavam música do Renato Russo, andavam com 
nossos filhos...

A sociedade é uma tragédia.
Ela fabrica ela mesma seus próprios produtos.
Para eliminar o “mal”, teria que eliminar a sociedade inteira.

 

14 de março de 2019
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-Bom dia. Como é o seu nome?
-Otávio.
-O sr. é o que do bebê?
-Eu sou a mãe do bebê.
-E a sra., como é o seu nome?
-Genoveva.
-E o que a sra. é do bebê?
-Eu sou o pai do bebê.
-Sr. Otávio, como mãe da criança, quando o bebê quer mamar, 

como a sra. faz?
-Pego o bebê e levo para o meu marido, a dona Genoveva, pois é 

ele quem dá o peito para a criança.
-Certo. Sra Otavio, como mãe da criança, para evitar problemas 

com um possível mamaço, poderia pedir ao seu marido dona 
Genoveva para evitar amamentar o bebê aqui no saguão?

-Por que? Qual é a restrição?
-Restrição nenhuma. Seu marido dona Genoveva pode amamentar 

o bebê no saguão também, sem nenhum problema.

14 de março de 2019

Os textos que você vai ler aqui, você não vai ler em nenhum outro lugar.
Reúnem-se nesses escritos idéias que somente neste lugar se reúnem.
Não se encontram em nenhum outro lugar.
Claro que já percebeu isso quem vem lendo já há algum tempo.
A alguns incomoda, a outros surpreende.
Tudo o que é esquisito perturba mesmo.
Quando algo esquisito começa a falar, fala de modo esquisito.
Ou será que o esquisito deveria, mais um vez, ficar reprimido?
De que valeria pedir ao Reprimido para falar e, ao mesmo tempo, 

assim que ele começasse a falar
-Não, por favor, páre, cale a boca, não fale mais nada não, fique 

quietinho, por favor, tá bom?
Bem, parei já há algum tempo de escutar esses avisos repressores.
Há tempos atrás havia adquirido via internet da Arábia Saudita, 

tres metralhadoras, vinte granadas, bastante munição, explosivos, uma 
máscara negra, e com isso estava planejando o dia de entrar disfarçado 
na universidade explodindo e matando a maior quantidade possível 
de amigos. Claro que iriam me eliminar também, e eu desse modo 
escaparia do inferno. Quando foi chegando o dia, na véspera, eu já todo 
pronto pra botar meu plano em ação, pensei, pensei, pensei, pensei a 
noite toda, e às 8:00 horas da manhã quando estava chegando ao local 
da tragédia, desisti.

Desisti da empreitada, voltei pra casa, e comecei a escrever sobre isso.
O carro está lá na garagem, carregado de armamento, e pronto para 

ser usado.
Interessante.
Os jovens de Suzano bobearam.
Eles poderiam escrever sobre a idéia.
Agora não poderão mais narrar toda a história da grande idéia que 

eles tiveram.
Inteligentes como eram, eles poderiam ter escrito um livro:
OS ESCRITORES ASSASSINOS.
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15 de março de 2019

O desrespeito à linguagem não vai custar barato à sociedade.
Se uma pessoa estiver dirigindo um automóvel ela não pode dizer 

que está pilotando uma moto.
Uma pessoa comendo uma maçã pode dizer que está bebendo um 

copo de água, mas isso tem consequências.
Quando um homem é apresentado como a mãe de um bebê há 

uma falha na lógica.
Para uma pessoa a realidade pode ser como ela quiser, mas não 

para as outras pessoas.
O distúrbio de linguagem está relacionado ao distúrbio de 

nomeação.
Trocar todos os nomes gera distúrbio psicológico.
Vai provocar uma confusão na sociedade, e está provocando.
Não fica de graça trocar os nomes das coisas.
A palavra deve ter um referente na realidade, que Saussure 

chamou “valor do signo linguístico”.
A palavra deve valer alguma coisa, ela não pode “valer nada”, valer 

qualquer coisa arbitrária.
É exigida a estabilidade do signo linguístico.
Há uma convenção social para o valor da palavra.
O pai não pode ter uma vagina, ter dois seios, e amamentar seu bebê.
É inconcebível a mãe ter bigode, ser careca, ter um pênis, e voz 

masculina.
O distúrbio em Suzano está mais do que evidente que é um 

distúrbio na lógica.
As ações praticadas não correspondem à realidade.
É desonesto chegar depois do acontecimento e dizer que aconteceu 

porque:
-Era negro;
-Era pobre;
-Era rico;
-Era gay;
-Era revoltado;
-Jogava game;
-Vivia na noite;
-Tinha ficado reprovado;
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-A mãe era prostituta;
-O pai era alcoólatra;
-O amigo que chamou;
-Fumava maconha;
-Era problema familiar;
-Era muito fechado;
-Não tinha namorada;
-Era de origem libanesa;
-Detestava o professor de química;
...
Quando as palavras trocam todas de valor, que valor passa a ter 

a vida?
Parece que os jovens “assassinos” confundiram tudo, planejaram 

matar, e depois morrer, mas se esqueceram que não iriam usufruir 
do ato que praticaram.

Para eles, não restou nenhuma correspondência entre sua ação e 
a narrativa dessa ação.

Tudo se apagou num único ato.
A lógica exige a narrativa do ato, a satisfação em contar a história 

do feito.
O que eles fizeram ficou sem lógica nenhuma.
Assim como não tem nenhuma lógica uma pessoa comendo uma 

banana dizer que está comendo uma goiaba.
O desrespeito à lógica é um completo desrespeito à palavra, e, a 

continuar assim, vale tudo.
Inclusive fuzilar todo mundo e se suicidar.

15 de março de 2019

15 de março de 2019

O “print de tela” mostra uma suspensão aplicada pelo algoritmo do 
Facebook em decorrência de uma denúncia ao texto feita por algum leitor.

A suspensão fez com que houvesse um período de 30 dias sem 
publicação de novos textos.

O que se segue são textos que a Polícia Federal utilizou num 
processo de investigação feito após um cidadão procura-la para realizar 
uma denúncia baseada nesse único texto.

E, na sequência, vem alguns textos tendo no final deles o dizer 
“Relatório da Polícia Federal”.

Esses textos foram utilizados pela Polícia Federal para uma 
investigação sobre a vida do escritor.

Nas páginas XXXXX estão as reportagens publicadas nos jornais 
da cidade de Vitória-ES tratando desse tema.

A notícia foi divulgada na cidade de modo anônimo, sem utilizar 



58 59

o meu nome, e, por isso, nem todos ligaram os fatos à minha pessoa. 
Fizeram isso apenas aqueles que me conhecem pessoalmente, ou 

que moram na cidade e fizeram a conexão lógica entre a reportagem e 
o conteúdo dos textos que eu vinha publicando.

“Polícia investiga escritor capixaba que planejava matar pessoas em 
shopping no ES”

“Psicólogo investigado por ameaça de massacre”
A reportagem foi publicada, conforme informado no prefácio, em 

23 de maio de 2019, período em que eu estava de viagem de férias, 
iniciada dia 08 de abril, por dois meses na Alemanha, como um 
presente pela aposentadoria de minha esposa após 33 anos de trabalho 
na empresa VALE.

Após a suspensão de 30 dias, retornei a publicar no Facebook em 
16 de abril de 2019, desconhecendo que a Polícia Federal estava em 
processo de investigação.

Olá
Estou planejando um atentado.
A intenção é invadir um shopping na hora do rush.
Estou recrutando mais 5 pessoas super inteligentes que queiram 

participar do projeto.
A ideia é fuzilar o máximo possível de pessoas.
Iremos armados com metralhadoras automáticas, granadas e 

bombas super potentes.
O projeto envolve detalhes minuciosos que deve consumir meses 

de estudo e pesquisa.
Se você é uma pessoa que gosta de estudar com afinco, se sabe ler 

em inglês, se tem paciência para passar 12 horas por dia estudando, está 
convidado para fazer parte do projeto.

Atenção: se o projeto for bem sucedido, se tudo der certo, 
seguiremos adiante explodindo outros shoppings.

Depois dos shoppings passaremos a explodir estádios de futebol.
O objetivo é fazer voar pelos ares.
Se você também tem desejo de explodir tudo, entre em contato.
Vários grupos atuarão simultaneamente em várias capitais do país, e 

também em vários paises do mundo.
Todas as explosões acontecerão simultaneamente no mesmo dia e 

na mesma hora.
Entre em contato para maiores detalhes.
Vamos explodir o máximo que a gente conseguir explodir.

15 de março de 2019
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Se não existissem as pessoas malvadas, o mundo seria 
completamente sem sentido.

Contra quem o Bem iria lutar?
O que dá sentido à vida humana é a doença, o Mal, a criatividade 

do Mal. Nada é mais criativo do que o Mal.
O Mal é tão criativo que, sem ele, a humanidade jamais avançaria.
O que empurra a humanidade pra frente é o Mal, e a consequente 

luta contra o Mal.
Estaríamos atrasados séculos e mais séculos caso não existisse a 

inteligência proveniente do Mal.
O Mal é extremamente estimulante.
É belo assistir uma pessoa planejando um crime.
Existem filmes excelentes mostrando a inteligência humana 

trabalhando em benefício do Mal.
É maldade querer eliminar o Mal, a vida seria completamente 

monótona, inteiramente sem sentido.
Quem estaria interessado em acabar com o sentido da vida e fazer 

do mundo um tédio completo?
Quem?
O que mais estimula o mundo a ir pra frente é o perigo, o Mal 

na raiz.
O mundo somente avançou devido ao Mal.
Esses heróis do Mal deveriam ser melhor recompensados, pois 

são eles que empurram a humanidade pra frente.
Somente existem as investigações sobre o Mal porque existiu o 

Mal praticado.
O verdadeiro herói do Mal talvez seja o maior de todos os heróis:
Ele pratica o Mal gratuitamente, pra demonstrar sua superioridade, 

mesmo que sua recompensa seja sua morte.
Ele deixa trás de si um grande enigma para os pesquisadores 

investigarem.
O Gênio Maligno é o grande propulsor dos avanços da 

humanidade.
O mundo é empurrado pra frente pelo Mal: o que desde a origem 

empurrou o mundo pra frente foi o Mal, por isso, o Mal está na raiz.
É impressionante os benefícios do Mal!

Se o Mal acabasse, seria o fim da humanidade, por isso, deve-se 
fazer a defesa do Mal, pois é o Mal que é grande responsável pela 
evolução da humanidade.

O mundo somente se encontra tão evoluído como está por ter 
sido empurrado pra frente pelo Mal.

16 de março de 2019
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-Mas ela ficou nua na minha frente!
-A culpa é sua por cair em tentação.
-Mas ela veio, estava sem sutiã por baixo, e com uma blusinha 

bem ralinha...
-Você não devia ter olhado!
-... Com uma saia transparente...
-Fechasse os olhos.
-... olhando nos meus olhos e me vendo me derretendo...
-Você deveria ter saído correndo!
-Então ela tirou a blusa...
-Por que você não chamou o segurança?
-... a saia...
-Chamasse a polícia.
-... a calcinha, e ficou totalmente nua...
-Você ficou olhando?? É tão fraco assim?
-... e aí, eu...
-Olha, nada justifica. A culpa é sua!!
-... eu desmaiei!!
-Foi bem melhor assim.
-... me trouxeram aqui pra delegacia...
-”Te trouxeram” não rapaz, quem te trouxe foi ela mesma.
-E ela está me acusando de assédio?
-E trouxe também um vídeo, tudo filmado, você fazendo o assédio 

a ela com dois olhos arregalados, em flagrante delito. E mais, ela 
telefonou pra sua esposa, que está chegando aí de Uber.

-Putz.
-Flagrante, meu amigo, vai perder não só a esposa, como também 

vai te custar uma grana, pra aprender a não ser idiota e ficar por aí 
olhando as mulheres.

16 de março de 2019

Eu havia avisado a todos que iria incendiar aquele lugar.
Avisei, escrevi cartas, enviei inclusive para a Diretora da instituição:
-Já comprei os explosivos.
Avisei, e não foi uma vez só.
Repeti várias vezes.
-Já está tudo pronto, sei exatamente como vou fazer pra explodir tudo.
A Diretora me respondia
-Você escreve muito bem, estou gostando dos seus textos, sugiro 

reuní-los e publicar um livro.
Pra impressionar ainda mais a Diretora, e criar um efeito mais 

real, enviei algumas fotos de todo o armamento.
-Kkkk. Onde você tirou essas fotos?
Ela se interessou pelo que eu escrevia, e, um dia, quando entrei no 

local com uma enorme mochila, ela veio falar comigo.
-Vem aqui pra minha sala, deixa eu ver o que você trouxe.
Mostrei a ela todo o material.
Saímos juntos da sala, ela e eu, gritando e atirando para todos  

os lados.
Não sabemos ao certo quantos morreram.
Depois fomos pra rua e tomamos um Uber pro aeroporto e fugimos.
Trouxemos todos os textos impressos, e vamos publicar um livro 

em co-autoria.
-Achei que essa parte aqui ficou mais real.
-Ah, não, acho que deveríamos eliminar esse parágrafo...
O livro está ficando excelente.
“O dia em a Diretora e o Dirigido explodiram a instituição  

e sumiram”

17 de março de 2019
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Como é gostoso tacar fogo, explodir, e fazer voar pelos ares!
Pode ser somente com palavras, mas também pode ser na 

realidade física.
Quando criança, certa ocasião, prendi meu gatinho na casinha de 

madeira onde ele ficava, joguei querosene, e botei fogo, e depois fiquei 
assistindo o bichano gritar desesperado até consumir-se em cinzas.

Nossa!, que delícia, ver o poder de destruição do fogo.
Você, caro amigo, já incendiou alguma vez? Já teve o prazer de ver 

algo que você mais gosta queimar até sumir?
Pior mesmo foi quando, um dia de noite, no terreno do vizinho, 

chegou um carro, estacionou, e todos entraram.
De longe vi quando do lado de fora ficou tudo escuro, fui até o 

local e coloquei uma tocha no tanque de gasolina, saí correndo, e 
fiquei escondido no mato olhando o desespero deles.

Não sobrou nada.
Um dia fiquei com grande inveja de um colega de escola: ele jogou 

álcool no amigo dele e depois ateou fogo.
O cara gritava feito louco, tirou a roupa, ficou nu... nossa! Que 

espetáculo maravilhoso!
Quando estiver com muita raiva, bote tudo pra fora, escreva 

um texto.
Você não vai gastar nem papel, nem tinta, e, na verdade, não vai 

gastar nada.
De quebra, evita comprar medicamento, não gasta com consulta 

médica, e olha, vai dormir bem melhor.
E a grande vantagem, maior de todas:
Vai te proteger de entrar em surto psicótico, você não precisará 

se suicidar depois de fazer toda a sua maldade, caso escreva seu ódio 
demoníaco no papel.

Foi pra isso que o genial Mark Zuckerberg inventou o Facebook: 
pra pessoa botar pra fora sua angústia escrevendo.

E olha que Mark Zuckerberg está muito deprimido.
Sabe por quê? Porque ele compõe a lista dos dez mais ricos do 

mundo que iniciam 2019 com a fortuna menor.

Segundo a agência Bloomberg, aconteceram grandes perdas 
patrimoniais em 2018 e foi Zuckerberg, o bilionário de 34 anos, 
quem mais perdeu: perdeu cerca de US$ 20,7 bilhões, fixando o seu 
patrimônio líquido em US$ 52 bilhões o que garante o sétimo lugar 
na tabela dos dez mais ricos.

Coitado do Mark Zuckerberg. Vai dizer que você não tem dó dele?
Ele deveria descarregar todo o ódio dele escrevendo no Facebook:
-Gente! Essa vida é uma desgraça. Perdi US$ 20,7 bilhões, e agora 

tenho apenas US$ 52 bilhões. Puta que pariu, é muito azar! Porra, 
que merda, como é ruim perder dinheiro!

17 de março de 2019
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Que mundo é este? Do amigo psicanalista sobre a tragédia de 
Suzano, em São Paulo.

“É a transformação de cenas de discriminação e violência em cenas 
espetaculares promovidas por nossa sociedade do espetáculo. Diante 
da cegueira branca, da invisibilidade dos seres, resta promover uma 
grande tragédia e ter, assim, seu nome lembrado ou citado”.

Visão de certo modo moralizante, para se proteger de julgamentos, 
do psicanalista, no jornal social.

Sabe que na verdade os jovens de Suzano são “cases”, verdadeiros 
heróis da ciência, como o foram também o Homem dos Lobos, 
Homem dos Ratos, e outros Grandes Homens.

Como também Pierre Rivière: “Eu, Pierre Rivière, que degolei 
minha mãe, minha irmã e meu irmão”, além de Henri Désiré Landru 
e centenas de outros.

Se não fossem esses heróis, não haveria ciência, nem literatura.
Covardes são os homens que não têm coragem do ato heroico de 

se transformar em Caso de Estudo.
Todo serumano é um caso patológico para a ciência.
L’êtroumain, o grande esburacador social. Um furo no tecido social.
Cada qual à sua maneira é um caso clínico não revelado. Freud 

escreveu por conta dele a “literatura do caso clínico”. Kafka foi com 
“carta ao pai” escritor do seu próprio caso clínico.

-------
Querido Pai:
Você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo 

de você.
Como de costume, não soube responder, em parte justamente por 

causa do medo que tenho de você, em parte porque na motivação 
desse medo intervêm tantos pormenores, que mal poderia reuni-los 
numa fala. E se aqui tento responder por escrito, será sem dúvida de 
um modo muito incompleto, porque, também ao escrever, o medo e 
suas consequências me inibem diante de você e porque a magnitude 
do assunto ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento.

Para você a questão sempre se apresentou em termos muito 
simples, pelo menos considerando o que falou na minha presença 
e, indiscriminadamente, na de muitos outros. Para você as coisas 

pareciam ser mais ou menos assim: trabalhou duro a vida toda, 
sacrificou tudo pelos filhos, especialmente por mim, e graças a isso 
eu vivi “à larga”, desfrutei de inteira liberdade para estudar o que 
queria, não precisei ter qualquer preocupação com o meu sustento e 
portanto nenhuma preocupação; em troca você não exigiu gratidão 
— você conhece a “gratidão dos filhos” — mas pelo menos alguma 
coisa de volta, algum sinal de simpatia;

Ao invés disso sempre me escondi de você, no meu quarto, com os 
meus livros, com amigos malucos, com ideias extravagantes, nunca 
falei abertamente com você, no templo não ficava a seu lado, nunca 
o visitei em Franzensbad, aliás nunca tive sentido de família, não 
dei atenção à loja nem aos seus outros negócios, a fábrica eu deixei 
nas suas costas e depois o abandonei, apoiei a obstinação de Ottla e, 
se por um lado não movo um dedo por você (nem uma entrada de 
teatro eu lhe trago), pelos amigos eu faço tudo.

Meu querido pai. Estou escrevendo esta carta para você para 
expressar meu ódio, mas minha vontade mesmo era jogar uma 
bomba explodindo a escola onde estudei. Qualquer pessoa sabe 
que é muito mais gostoso atirar bombas nas pessoas do que ficar 
escrevendo cartas.

Escrevo para ti, pai, esta carta-bomba. Você me perguntou por 
que eu afirmo ter medo de você, pai. Passei a minha vida escrevendo 
meus livros porque tinha medo de você, meu querido pai. Você foi 
muito malvado comigo, e por sua culpa, me tornei um grande escritor. 
Se não fosse a tua maldade, talvez eu não tivesse escrito nada. Dedico 
a você, meu grande e malvado pai, todos os meus escritos.

Franz Kafka / Sigmund Freud.

18 de março de 2019
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-Hoje o espanhol está me fazendo falta...
-Na época, eu te falei.
-Mas por que você não me obrigou a continuar, pai?
-Até que tentei, mas, você sabe... naquele tempo...
-Naquele tempo eu disse que não queria mais, mas você tinha que 

ter tido pulso firme comigo, pai, eu ainda era jovem...
-Era o auge do feminismo, meu filho, eu teria sido preso.
-Então, você foi um covarde, pai, tinha que ter enfrentado a  

minha mãe.
-Enfrentar a mulher naquela época era loucura, meu filho, prisão 

no ato.
-Eu usava minha mãe contra você, pai, e você tinha que ter se 

imposto a ela, um homem não pode ser um covarde, pai.
-Pois é, meu filho, era a época de uma ditadura feroz... mãe e 

filhos contra o pai sempre aconteceu, mas meu pai pode enfrentar 
minha mãe, ele me mandava estudar, trabalhar, e se eu e meus 
irmãos reagíssemos, ele pegava a gente na borracha... no chinelo... 
era a época do pai machista. Mas quando foi a minha vez de ser pai, 
aconteceu a ditadura feminista, meu filho, e ditadura psicológica 
feminista é pior que a ditadura de Stalin, eu não podia sequer pedir, 
quanto mais mandar, você estudar, ou trabalhar, meu filho... a sua 
mãe dizia que iria te traumatizar... Você somente podia jogar, sair 
com os amigos, ela valorizava a vida social... “Nosso filho tem que ter 
vida social, interagir com os amigos, nada dessa violência de ter que 
trabalhar ou estudar, isso foi no seu tempo querido, hoje os tempos 
são outros...”

-Tá vendo como você é um covarde, pai? Você tinha que ter 
sido o pai herói, enfrentado a minha mãe, tinha que ter enfrentado 
a polícia, a imprensa, você não podia ter deixado aquilo acontecer, 
pai, hoje não sei fazer nada, passei a minha vida fazendo nada, nem 
estudar espanhol eu quis, e olha, que está me fazendo muita falta. 
Agora estou precisando estudar de noite, depois do expediente...

-Falou com sua mãe sobre isso?
-Falei...
-E ela...?
-Ela disse “vai falar com o seu pai...”

-E o que você quer que eu faça?
-Você é o culpado de tudo, pai, por que naquela época você não 

me mandou estudar?, puxa vida...
-A culpa é minha...?
-Pois é, pai, você foi um covarde, tinha que ter enfrentado a 

minha mãe, tinha que ter enfrentado a polícia, as assistentes sociais, 
cadê o pai corajoso, valente, cadê o meu pai herói? Puta que pariu, 
que fracasso...

18 de março de 2019
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-O Normal é o patológico reprimido.
E o patológico é o Normal vazado.
Quando o patológico fica todo reprimido, bem arrumadinho, e 

passeando pelo shopping sem deixar vazar nada, dizem, apontando 
com o dedo:

-Aquela pessoa é Normal.
E quando o Normal não se controla mais, quando seu patológico 

vaza, escapole, e fica escancarado, dizem
-Não é Normal.
A pessoa tenta reter o máximo possível o seu patológico, mas é 

impossível o patológico ficar contido sem vazar.
-Desculpe-me, gente, meu patológico vazou completamente.
Quando o patológico vaza, escapole, rompendo o controle 

repressivo, o que os Normais dizem da pessoa?
-Olha lá gente, parece uma louca, mas não é não, é uma pessoa 

Normal, seu patológico vazou, ela está surtando, deixou jorrar toda 
a sua loucura, é incrível, não é mesmo? Até agora parecia Normal, 
mas agora se vê que é completamente louca, apenas mantinha sua 
loucura contida.

O Normal é o patológico totalmente contido.
Por isso, o Normal é imprevisível.
É preciso ter muito, mas muito cuidado, não com os loucos, que já 

vazaram, mas com os Normais, pois são loucos contidos, e tentando 
a todo custo manter reprimida sua Loucura.

-Nossa, minha loucura vazou!
Erasmo de Roterdam, o humanista, muito inteligente, deixou 

vazar toda a sua loucura e em 1515 escreveu
“O Elogio da Loucura”
Repetindo, então:
O Normal é o patológico reprimido, nunca se sabe quando esse 

reprimido no Normal vai vazar, por isso é preciso ter muito cuidado 
com quem é Normal.

Normal não passa de um louco contido.

19 de março de 2019



72 73

Depois de 30 dias trancado fora da jaula consegui finalmente 
retornar pra prisão.

Aqui é a minha prisão predileta.
Nesta prisão pode apenas certo “discurso feliz”, ou discurso linear.
Pode ser que algumas pessoas perderam certo sentido das palavras.
Será que uma palavra como “denegrir” pode revelar o racismo de 

quem escreve? Ou é de quem lê?
Aqui na prisão deve-se evitar denegrir as palavras.
Se você quiser escrever um texto racista, homofóbico, machista, 

se quiser denegrir, melhor procurar não usar a palavra denegrir.
Procure trocar uma palavra pela outra usando palavras mais 

apropriadas.
Você pode destruir a outra pessoa com palavras delicadas, por 

que usar palavras que incitam o ódio?
Certas palavras podem levar ao discurso do ódio e o discurso do 

ódio é proibido aqui na prisão.
Aqui na prisão pode apenas o discurso disciplinado.
Se você escrever palavras que confundem o leitor ele pode ficar 

com ódio, e denunciar seu discurso como sendo discurso de ódio, e 
você ser expulso da prisão

-Você não já passou 30 dias trancado fora da jaula? Então. Espero 
que tenha aprendido. A expulsão é pra educar a pessoa.

Caso não queira ser banido da prisão procure escrever apenas o 
“agradável”, porque quando uma pessoa lê e não entende, ela sente 
ódio, e denuncia o que você escreveu.

-Você não vai querer ser denunciado, não é mesmo? Por isso, cuidado.
Se uma pessoa não entender o que você escreveu ela pode ficar 

se sentindo burra, o sentimento de burrice produz ódio, e a pessoa 
sentindo ódio pode denunciar seu texto, que ela leu e não entendeu, 
como sendo discurso de ódio.

-Se você está retornando depois de 30 dias trancado fora da jaula, 
foi pra te educar, percebe?

Fique atento com o que você escreve porque você pode não ser 
entendido e terminar seus dias trancado fora da prisão.

 18 de abril de 2019
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Parece que ler literatura é ficar gastando palavra inútil.
Parece que escrever seria uma experiência banal, mais fraca, do 

que a prática real.
Engana-se quem pensa assim.
É muito melhor escrever do que fazer.
-Então peguei o miserável pelo braço, sai arrastando ele pelo meio 

da rua, levei-o até um tanque na beira do bar, mergulhei a cabeça dele 
num tonel de água e segurei com firmeza, puxei pelos cabelos ele quase 
se afogando, depois soquei a cabeça dele contra a parede, furei os olhos, 
passei um canivete na língua depois de puxá-la pra fora, cortei fora o 
nariz dele, e depois cortei o pescoço, e fiquei segurando a cabeça dele 
pelos cabelos como um troféu andando pela rua e gritando

-Olha aqui o que eu fiz com o miserável que ousou me provocar! 
Isso é para mostrar o que eu costumo fazer com quem se meter a 
besta comigo!

Escrever pode, fazer não pode.
Por isso a experiência de escrever é fascinante.
A pessoa pode passar horas matando uma pessoa, ou fazendo 

sexo com a mais linda mulher.
-Ontem eu saí com uma mulher linda, foi maravilhoso passar 

uma noite com ela, e vou narrar aqui todos os detalhes...
O escritor pode ser um serial killer, um amante apaixonado, um 

grande empresário, ele pode ser o que ele quiser no mundo de seu 
devaneio literário.

O mundo da literatura está cheio de obras fantásticas, experiências 
incríveis, tudo relato literário.

Um assaltante de banco dificilmente escreveria um livro se 
denunciando e se entregando à polícia mostrando vídeos e cenas 
relatando todos os detalhes de como ele fez para praticar seu assalto.

Se ele fizesse isso, a polícia iria suspeitar que não teria sido ele.
Li outro dia uma estranha notícia no jornal:
“Um assaltante tomou de assalto o banco X, fez diversos reféns, 

limpou o cofre forte, desapareceu sem deixar vestígios, tres meses 
depois apareceu lançando um livro nas livrarias no qual afirma ter 
sido o autor do assalto, com fotografias onde ele aparece armado e 
carregando um saco de dinheiro, ele anexou um vídeo documentando 

toda a operação do início ao fim, afirmando “precisei roubar aquele 
dinheiro para poder bancar as despesas para escrever este livro” mas 
a policia acredita ser tudo edição de photoshop, uma montagem 
cênica, e continua à procura do verdadeiro assaltante”

Achei incrível a inteligência desse escritor literário: praticou o assalto, 
e depois escreveu um livro pra disfarçar não ter sido ele o assaltante!

19 de abril de 2019
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Se o texto não for patológico não irá atrair a atenção de ninguém.
Precisa ser doente pra chamar a atenção.
O que interessa são as dificuldades, evidentemente.
Os problemas insolúveis.
Dos doentes que chegam ao médico 97% é repetição, doença 

comum já conhecida.
Os casos interessantes e que podem surpreender não passam de 

meros 3%.
Esses casos fora da curva causam fascínio ao pesquisador.
Incrível como os casos patológicos geram curiosidade!
Dostoievski, por exemplo, é pura patologia literária, um dos mais 

interessantes casos patológicos da literatura, tal como descreve em 
“Memórias do subsolo”.

Ao pesquisador o caso patológico demanda atenção e cuidado 
especial.

-Nossa, tô com um caso que nunca vi antes, um paciente que... 
E o pesquisador se promove escrevendo o caso clínico em revistas 
científicas. Por que o próprio doente não faz isso?

Ao pesquisador o que interessa são as dificuldades trazidas pelos 
casos patológicos, esse ponto fora da curva.

-Presta atenção ao caso patológico, ele é muito rico, contém 
material novo ainda não relatado, um material inédito, nunca 
publicado, o patológico é o que mais ensina, muito mais interessante 
do que o caso normal, que é pura repetição.

Daniel Schreber escreveu que um dia tinha se transformado 
em mulher de Deus e queria que Deus o engravidasse para gerar 
novos filhos e com isso fundar uma nova raça na humanidade, que 
substituiria os humanos, “essa gente feita às pressas”. Deus teria feito 
o mundo muito depressa, por isso deu tudo errado, e o Presidente 
Schreber queria ser mulher de Deus, gerar uma nova humanidade, 
muito superior à existente. Ao escrever um livro contando essa sua 
fantasia delirante, ele curou-se de sua “doença dos nervos”, o livro 
dele chama-se “Memória de um doente dos nervos”.

“Talvez se você souber escrever suas memórias você pode ficar 
aliviado de sua doença nervosa”

Por isso o caso patológico gera fascínio literário por ser a narrativa 
da patologia do escritor, que ele escreve pra se acalmar.

Por esse motivo, quando um texto é confuso, torto, enrolado, difícil 
de compreender, como se fosse uma doença mental incompreensível, 
costuma ser muito mais interessante do que os textos normais.

É esse o recado: se você escrever um texto que não for patológico 
não irá atrair a atenção de ninguém. O que atrai atenção é o lado 
patológico do ser humano.

-Nossa, achei esse caso bem patológico, me pareceu interessantíssimo, 
acho que vou publicá-lo.

20 de abril de 2019
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Estou agora defendendo teses contrárias às que defendia antes.
Não defendo mais aquelas teses, agora defendo outras teses.
Mas, para você percdoueber essa mudança, precisará ler asteses 

anteriores.
Se você ler somente as novas teses não perceberá o que mu.
E, é claro, não posso explicar aqui todas as teses anteriores, 

demandaria tempo, teria que entrar em detalhes justificativos, teria 
que praticamente repetir todo o raciocínio que deu origem às teses 
anteriores.

Nenhum leitor suportaria ficar lendo aqui o que está escrito lá.
Mas é necessário estudar bem aquelas teses anteriores, conhecê-

las em profundidade, para compreender as novas teses.
Somente compreende as mudanças que me obrigaram a passar 

para novas teses quem estudar com profundidade as teses anteriores.
As mudanças são sutis, praticamente imperceptíveis, uma tese 

vai mudando para outra tese, sem que se perceba claramente o local 
onde se situa a diferença.

É quase um trabalho de detetive ficar procurando entre as palavras 
em qual delas se encontra a virada de uma ideia à outra.

-Você está percebendo?
No final das contas, as últimas teses englobam as teses anteriores.
Teria que voltar ao início para ir lendo tese por tese para 

compreender a complexidade de todo o edifício estrutural.
-Você quer fazer isso?
Uma grande síntese se compõe de milhares, milhões, de teses e 

antíteses combinadas.
É impossível, evidentemente, olhando para o edifício inteiro, em 

pé e instalado, visualizar todas as teses e antíteses que o compõem.
Teria que implodir a estrutura, quebrando-a em todas as suas 

partes, esparramar tudo, para ver como as teses se uniram para 
formar o todo.

Esse trabalho de explodir sua estrutura em milhares de fragmentos 
- o ser fragmentado - fica para cada pessoa fazer por sua própria 
conta e risco.

Para mim, como disse no início, o que importa é que neste 
momento estou em território inimigo, defendendo antíteses, teses 
contrárias às que defendia antes.

Fazendo como o filósofo, psicanalista da alma humana, Sigmund 
Freud, que fez análise infinita enquanto esteve vivo.

21 de abril de 2019.
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Dada a impossibilidade, Fernando Pessoa se vinga da condição 
humana.

A posição ocupada por Pessoa – fica difícil saber até que ponto 
ele tinha controle dessa posição – é extremamente vantajosa 
relativamente aos demais.

O homem comum é obrigado a manter uma posição fixa, a 
assumir uma identidade, ele não pode ser outro para ele mesmo.

Pessoa fica fora desse enrijecimento.
Ele fica em posição exterior, ao mesmo tempo que, dessa posição, 

ele entra no cenário.
Habilidoso em jogar com a multiplicidade que a ambiguidade 

permite.
Dada a ambiguidade de tudo o que gira em torno do signo 

linguístico, Pessoa se abre à multiplicidade.
O jogador joga com o equívoco que o equívoco possibilita jogar.
Claro que colocar essa vestimenta não é um simples ato da 

vontade, de um Eu poderoso que controla o cenário e decide em qual 
momento vestir-se desta ou daquela forma.

Ao contrário disso, o camaleão se transforma sem essa consciência 
de sua transformação.

O cenário exige a mudança, e o camaleão obedece, emergindo no 
cenário como um novo ser.

Mas o mais interessante é que Pessoa faz isso sem se despessoalizar, 
porque recupera sua “identidade central”: ele não perde a referência 
do seu endereço, de sua conta bancária, do mundo no qual vive.

Ele sabe que ele é um escritor e, enquanto homem, Fernando 
Pessoa circula muito bem pelo meio social.

É enquanto personagem que ele cria variações múltiplas.
Ele tem no fundo dele um núcleo, de onde emanam suas múltiplas 

versões, cada uma de modo separado, que, depois da apresentação, 
regride ao seu núcleo central.

As múltiplas versões não se misturam entre si, causando uma 
confusão generalizada, numa perda completa de qualquer referencial, 
como a fala totalmente desorganizada de uma pessoa louca, que não 
tem tema fixo nenhum.

Pessoa se vinga da condição humana, deixando de estar amarrado 
a um único poste.

Ele assiste todo o cenário, travestindo-se conforme lhe convenha.
O limite humano impõe um endurecimento, o homem comum é 

obrigado a manter uma posição fixa, e a assumir uma identidade, ele 
não pode ser outro.

Pessoa fica fora desse enquadramento.
Muitas análises de Pessoa dizem que “ele era incapaz de amar”, 

que “ele sofria de crise de múltiplas personalidades”, que “ele era 
psicótico”, e por aí vai.

Essa é a análise do “psicanalismo”, feita em geral por seres 
medíocres, reprimidos, obrigados a trazerem o humano de volta 
para uma suposta normalidade.

É preciso ter certo cuidado com o “psicanalista”.
Após passar a vida inteira analisando, no penúltimo ano de sua 

vida Freud disse que o ser humano é “inanalisável”.
“Analisar um ser humano é impossível” – isso quem disse foi o 

próprio Freud, inventor da psicanálise.
Com certeza, se Pessoa tivesse deitado no divã de um psicanalista, 

toda a sua genialidade poderia ter sido “analisada”, desaparecido o 
gênio, e ficad o apenas o medíocre homem comum.
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Preocupada com o que ando escrevendo uma psicanalista entrou 
em contato comigo querendo me analisar.

-Fiquei muito preocupada com o que você escreveu e gostaria que 
você entrasse em contato comigo.

A psicanalista ficou assustada com o texto e queria fazer análise 
do autor.

-Acho que você não está bem, e pra sua segurança, procure um 
psicanalista, não precisa ser eu, pode ser outro.

Lendo os textos que escrevo a psicanalista acha que devo ter 
algum distúrbio psicológico.

-Você anda escrevendo textos muito estranhos, precisa 
urgentemente fazer análise.

A psicanalista começou a ficar apavorada.
-Estou sem dormir direito, a cada vez que leio o que você escreve, 

acho mais estranho ainda, não consigo esquecer...
A psicanalista não parava mais de me enviar mensagens.
-Olá, fez o que te pedi? Procurou um psicanalista?
Os textos foram deixando a psicanalista cada vez mais perturbada, 

e como eu nada respondia, ela começou a ficar ainda mais apavorada, 
querendo a todo custo salvar o escritor.

-PELO AMOR DE DEUS, PROCURE LOGO UM PSICANALISTA!!
A perturbação mental da psicanalista foi aumentando, aumentando, 

até que do celular dela chegou o seguinte recado:
-Olá. Boa tarde. Aqui é da clínica psiquiátrica Bom Repouso. Uma 

paciente deu entrada ontem em estado grave dizendo que precisa 
urgentemente analisar o senhor, por gentileza, será que o senhor 
poderia fazer o obséquio de vir até a clínica, para conversar com ela?

23 de abril de 2019.

Viver é cancerígeno.
Se não fosse, não haveria o câncer.
Tanto é verdade que viver é cancerígeno que alguns fazem câncer.
-Ele fez um câncer!
Uma notícia terrível, que ninguém quer receber.
Surge o câncer na pessoa porque viver é cancerígeno.
O câncer surge lutando contra a vida, e tentando destruí-la.
Ele ataca o organismo vivo:
O objetivo do câncer é eliminar a vida.
Sabe por que?
Porque viver é cancarígeno, e a prova disso é que em muita gente 

por viver surge nela o câncer.
Aumentou muito o número de afetados por câncer ultimamente.
É difícil escapar vivo do câncer.
Impressionante o interesse do câncer em destruir a vida!
Por que será?
Porque viver é cancerígeno, e então o câncer “atende o chamado” 

e aparece para destruir a vida.
Qualquer pessoa que está viva pode adquirir câncer.
-Nossa! Que perigo!
Viu? Há um perigo enorme!
É necessário compreender que o câncer não é algo estranho à 

vida, mas é intrínsico a ela.
O câncer vem para combater a vida porque viver é cancerígeno.
É por haver um grande perigo que alguns fazem câncer.
-Agora entendi: eu fiquei com câncer porque viver é cancerígeno.
Viver é cancerígeno, se não fosse, obviamente, não haveria o câncer.
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A- Olha, pare bem e observe, olhe como ele está tentando te enganar.
B-Como? Não estou vendo.
A-Fique parado e observe com atenção, olhe bem.
B- Estou olhando, não consigo ver nada.
A-Note nos detalhes, olhe bem, preste atenção.
B-Já tem mais de uma hora que estou fazendo isso, e não consigo 

ver nada.
A-Sei que é difícil, mas continue tentando, pode ser que você veja.
B-Você consegue ver?
A-Estou insistindo para você olhar com atenção.
B-Mais atenção do que estou prestando... Acho que vou pirar.
A-Não precisa pirar, olhe com sutileza.
B-Olha, já olhei com sutileza, já olhei o sapato, as roupas, os 

gestos, o olhar, já prestei atenção nas palavras que ele diz, mas não 
consigo perceber como ele está tentando me enganar, francamente...

A-Continue aí, atento, vou ter que sair agora, mas não desista, 
insista, você acabará um dia descobrindo como ele faz para te enganar.

B-Ei, não vai me dizer como ele faz para me enganar? Vai embora 
assim?

A-É você quem precisa descobrir por si mesmo como ele faz para 
te enganar. Se eu te disser, você não acreditará em mim. Você precisa 
se convencer por si mesmo.

B-Ah, mas me dê pelo menos uma pista, né.
A-A “pista” é essa: olhe bem com atenção, veja nos detalhes, a 

manha passa entre as palavras, entre uma palavra e outra, na conexão 
entre elas, tem um segredo aí.

B-Entre as palavras? Na conexão entre uma palavra e outra? Nos 
detalhes? Puxa vida, como escutar aquilo que está entre as palavras? 
Como ver essas conexões invisíveis?

A-Olha, tenho que ir agora. Tchau.
B-Ei, ei, volte aqui, vai me deixar aqui assim, tentando escutar 

a conexão que existe entre as palavras?, nos detalhes, no botão da 
camisa, no cadarço do sapato, nos fios do cabelo, no olhar, ei, não me 
deixe aqui assim, como vou fazer para ver o que eu não vejo, como 
fazer para escutar o que eu não escuto? Ei, ei...
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Abri um consultório de psicanálise onde somente atendo 
psicanalista.

-Alô? Bom dia. Queria marcar uma sessão.
-Você já fez análise?
-Não.
-Então primeiro vá fazer análise até se tornar psicanalista, depois 

você volta, porque somente atendo quem já se tornou psicanalista.
Notei que estava faltando na cidade um consultório que fizesse 

análise de psicanalista.
-Ouvi dizer que você analisa psicanalista, e quero marcar uma 

consulta.
O psicanalista precisa fazer análise, e somente analiso psicanalista.
-Eu sou psicanalista há muitos anos e estou precisando fazer 

análise, você tem um horário para mim?
-Não, o consultório está cheio, não tenho mais horário, caso surja 

uma desistência entrarei em contato.
A cidade está cheia de psicanalista desesperado, precisando fazer 

análise, e não sabiam até agora a quem se dirigir.
Então, abri um consultório que somente atende psicanalista, e a 

demanda foi enorme.
De repente, o consultório lotou.
-Há muito tempo que venho atendendo como psicanalista, e 

estava precisando urgentemente fazer análise, ainda bem que surgiu 
na cidade um consultório onde eu posso ser atendido.

O psicanalista é também um ser humano, sofre de misérias 
psíquicas, precisa descarregar seus traumas, não aguenta somente 
escutar a loucura da cidade, muitas vezes não dorme, toma 
medicamentos, alguns psicanalistas se tornam alcoólatras, outros 
tentam o suicídio, de maneira que havia uma carência enorme de 
alguém que pudesse escutar toda essa gente.

-Olha, eu já estava em ponto de suicídio, ficando louca, entrando 
em desespero, quando ouvi dizer que você tinha aberto um 
consultório de psicanálise que atende somente psicanalista, e vim 
correndo, você pode me atender?

Muitos, mais muitos pacientes mesmo, todos psicanalistas, alguns 
renomados, que publicaram artigos, livros, anos de consultório, 

gente quase em estado de pânico, precisando ser socorrido, de modo 
que já não tenho mais horário na minha agenda, estou atendendo até 
de madrugada, nos finais de semana...

É muito psicanalista enlouquecendo.
Semana passada, suspendi tudo, não aguentava mais escutar 

psicanalista dizendo que estava sofrendo muito, eu mesmo já estava 
quase entrando em surto, deixei todos aqueles loucos prá lá, cancelei 
tudo, e resolvi tirar um afastamento.

-Cadê o psicanalista dos psicanalistas?
-Ele sumiu!
-E agora?
Bem, não sou eu que vou resolver o problema dos psicanalistas, 

estou preferindo outras atividades, e a atividade literária tem me 
ajudado muito.

-Você fazia o quê antes?
-Eu atendia psicanalista, mas resolvi escrever sobre isso, achei melhor.
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Pelo menos segundo o grande filósofo italiano Giorgio Agamben, 
Archè é um termo para designar o primeiro, o mais antigo, o que 
está no comando, o chefe, o gerente de todos, o começo de tudo, e 
sabemos que o começo de tu

do, o que está no controle de tudo, pelo menos para o bebê após 
um ano de nascido, está o ÂNUS, o esfíncter, pois um bebê de mais 
de um ano não deve mais sair fazendo cocô de modo descontrolado, 
em qualquer lugar.

Fica muito ruim para um bebê se ele atingir a idade de três anos e 
ainda precisar usar fraldas.

Numa creche quando as criancinhas de mais de dois anos ficam 
sem fraldas brincando e quando um quer fazer cocô chama a tia para 
leva-lo até o vaso é reconhecido como um “bebê socializado”.

-Tia, quelo fazê cocô – esse é o sinal de que a criança está sabendo 
que suas fezes querem sair e ela pede para ir até o vaso.

Mas se entre elas há uma criança que precisa ficar de fraldas 
porque não sabe chamar a tia antes de o cocô vazar sujando tudo 
causando constrangimento, é o início de um problema social para a 
pequena criança.A mãe é chamada à creche, perguntam a ela por que 
seu bebezinho de já dois anos de idade ainda não consegue controlar 
a hora certa de chamar alguém para soltar o cocozinho, e a mãe fica 
toda embaraçada.

-Olha, eu não sei o que está acontecendo com o meu filhinho, mas ele 
ainda não sabe controlar o seu cocozinho por isso precisa ficar de fraldas.

O ÂNUS daquela criança está no controle de tudo.
Uma criança assim já se torna um pequeno REI, ele reina pelo poder 

do seu ÂNUS, que pode de repente sujar tudo sem o controle dela.
E por isso o filósofo Giorgio Agamben foi até os gregos e descobriu 

que a grande frase da filosofia:
“O ÂNUS É O REI”
É o Rei porque o ÂNUS pode cagar numa hora completamente 

descontrolada e fazer passar vergonha o detentor do famoso CU.
A criança não controla o CU, é o CU que controla a criança e 

também o ambiente onde ela está.
Por tudo isso, Agamben escreveu:

“And there is [perhaps] an ironic awareness of this in the fact that 
in Greek the term ἀρχός [ARCHÈ] means both the chief and the 
anus [rectum (sic)].”

O ARCHÈ, o arquétipo, de Jung, o CHEFE, é o ÂNUS, o CU.
Para quem quiser ler mais sobre o famoso CU que comanda tudo, 

pode acessar o texto de Agamben no link abaixo.
E, para concluir, os AN-ARQUISTAS são aqueles sem ARCHÈ, 

sem princípios, sem o comando pelo CU, e que podem cagar onde 
bem quiserem:

Eles não aceitam ordens, não admitem governo, e quem governa 
num governo AN-ARQUISTA é o CU deles mesmos.

Um AN-ARQUISTA pode reinar como um bebê.
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Como categorizar aquilo que não tem categoria?
Seria possível enquadrar aquilo que não se enquadra?
Não é um exagero querer conceituar aquilo que não tem conceito?
Um conceito poderia ser o sujeito de uma pesquisa?
O sujeito da pesquisa, seria ele um conceito?
Haveria no mundo esse sujeito conceitual?
O sujeito conceito seria tal que ele mesmo seria a referência.
Seria o conceito real, o conceito realizado na realidade.
O próprio pesquisador seria o conceito escrito, um sujeito 

conceitual de sua teoria.
Ele seria o exemplo real, o único e verdadeiro, que criou o conceito 

e também é o conceito.
Somente ele sabe que ele é o próprio conceito andando como um 

sujeito na realidade do mundo.
Interessante pensar assim porque esse sujeito seria o verdadeiro 

conceito, e diria:
-Eu sou um conceito de minha teoria, pois eu próprio escrevo 

todos os conceitos dessa teoria.
O sujeito conceito tem na cabeça todas as ideias que sustentam 

sua teoria.
É um sujeito prático e teórico ao mesmo tempo.
Ele existe enquanto sujeito real e também teórico.
-Eu sou uma teoria - poderia dizer esse sujeito.
Quem seria para você esse sujeito conceito?
Quem seria esse Ser Ontológico?
Nesse caso, o próprio Homem seria uma ontologia.
E então, teria sido possível categorizar aquilo que não tem 

categoria, porque o próprio Homem teria caído sob uma categoria.
Seria possível uma Categoria assim, que servisse como Modelo, 

gerando Cópias, Filhotes, Replicantes, que reproduzissem a Categoria 
original?

Um exército de seguidores?
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-... então volte pra casa e escreva duas redações por dia e retorne 
daqui a 30 dias para uma reavaliação.

Meu psiquiatra sugeriu trocar o medicamento por textos como 
tentativa de tratamento de minha doença mental.

-Todo doente mental melhora quando pode falar o que pensa, e 
acredito que você poderá viver sem medicamento, mas lembre-se, 
escreva DOIS textos por dia, um pela manhã, e outro ao final do dia. 
Quando o bicho estiver pegando mesmo, escreva três, quatro, mas 
não exagere, ok?

O psiquiatra adotou o método de Freud, trocar o medicamento 
pela palavra.

-Pode escrever qualquer coisa que te vier à cabeça, pode escrever 
que você sente vontade de matar seu chefe, que você gostaria de roubar 
o banco – pode inclusive escrever seus planos de como você faria 
para roubar o banco – pode escrever suas fantasias homossexuais, ou 
então que você gostaria de agarrar uma mulher no shopping e fazer 
sexo ali mesmo... pode escrever tudo o que lhe vier à cabeça, todas 
as suas fantasias, que assim, você não precisará mais ser contido por 
medicamento. Ficou claro pra você, alguma dúvida?

Nada como um bom psiquiatra, culto, para recomendar um 
tratamento ao desequilibrado mentalmente.

-Costumo ler excelentes textos de Machado nos quais ele faz 
narrativas para falar da loucura dele, tem cada texto que, se você ler, 
você verá como um louco se trata escrevendo, por isso, sugiro começar 
lendo toda a obra do Machado de Assis como fonte de inspiração.

Se eu tivesse conhecido esse psiquiatra há mais tempo, nunca teria 
tomado remédio para os nervos. Consta que o presidente Schreber 
escreveu um livro narrando toda a loucura dele e com isso conseguiu 
ser reintegrado à sociedade.

-Procure ler o Joyce, o Lacan lançou a pergunta “Será ele louco?” 
quando escreveu um livro comentando o James Joyce. O Lacan 
mesmo reconheceu que parecia loucura o que o Joyce escreveu. Mas 
quem escreve loucuras não é louco, ao contrário, está se tratando 
para não enlouquecer, consegue me compreender?

Recomendo esse psiquiatra a todo doente mental, quer dizer, 
pessoas comuns que ficam tomando ansiolítico, remédio para dormir, 
pessoas agressivas que tratam mal as outras pessoas, gente nervosa 
em geral, porque esse psiquiatra manda desforrar nas palavras.

-Vejo você de novo daqui a trinta dias. Agora, com licença, tem 
um doente mental ali fora aguardando atendimento.

E assim sigo visitando o psiquiatra que adora ler meus textos para 
verificar se estou melhorando mesmo.
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Escrever também é puro exibicionismo.
Sabemos que exibir-se é próprio do Narcisismo.
Narcisismo não é apenas a pessoa achar-se bela fisicamente 

mirando-se no espelho.
Uma pessoa “feia” fisicamente pode fazer-se bela de muitas 

maneiras diferentes:
Sendo atenciosa, prestativa, ajudando ao outro, sendo bom 

funcionário, um artista com sua obra...
Por meio desse recurso a pessoa se faz linda para o outro para 

com isso ganhar elogios do outro sobre si mesma, e o elogio amoroso 
do outro faz ela se sentir amada e com isso se amar também.

O amor vai dar uma volta completa lá fora para retornar sobre a 
própria pessoa, e é comum dizer

-Eu me amo no outro.
“Ah, como eu gosto de mim quando outras pessoas gostam de mim!”
Um narcisista pode chegar ao ponto de entregar-se ao outro, se 

deixar escravizar pelo outro, sentir-se útil ao outro, e desse modo 
obter satisfações para si mesmo.

-Ah, que bom que eu sirvo para alguma coisa!
O Narcisista admite sofrer para ser feliz, como qualquer 

masoquista.
-Se ele me dá uma surra, pelo menos eu tenho essa utilidade para ele.
É incrível como pode ser perverso para si mesmo o Narcisismo 

humano.
-Para alcançar o olhar do outro, alguns artistas de circo engolem fogo.
Um sujeito num circo enfiou a cabeça dentro da goela de um leão 

arriscando-se ser devorado e a plateia inteira
-Ooooooooohhhhh!
O Narcisismo não se resume apenas à mulher bela desfilando 

roubando o olhar e causando sensação.
O criador do espetáculo horroroso, perturbador, que causa 

pânico, também é um grande narcisista em plena exibição.
Lars Von Triers, Pedro Almodovar, Quentin Tarantino... exibem 

filmes com cenas de horror para satisfação deles mesmos e da platéia 
sado-masoquista.

As relações humanas são todas elas narcísicas, não tem como 
escapar disso.

Hegel chamava “dialética do reconhecimento”:
O reconhecimento de um pelo outro é dialético, envolve algum 

tipo de “diálogo”.
Escrever enquadra-se nessa dialética do reconhecimento:
Seres narcisistas que buscam um se reconhecer lendo o outro e 

vice-versa, numa relação de troca narcísica, na qual a palavra vai 
e volta, vai levando ao outro alguma coisa e volta trazendo coisas 
iguais ou diferentes.

É para isso que a gente fala, escreve, trabalha, produz...
Sempre numa relação de troca com vistas ao reconhecimento.
Mesmo onde existe muito ódio, ainda ali há sentimento de 

reconhecimento, isto é, de amor, e de satisfação narcísica.
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Parece que somente é filósofo quando não sabe que está sendo 
filósofo, não sabe que está filosofando.

Parece que o Sócrates vivia a filosofia, não era filósofo, quem fez 
uma filosofia do que Sócrates falou foi o Platão.

Aos 29 anos de idade, o aristocrata Platão não compareceu ao 
momento trágico no qual Sócrates, com 70 anos, preferiu beber 
cicuta, ao contrário de colocar em prática o plano de fuga que tinham 
preparado para ele dizendo “que me adianta ir viver no campo e 
‘filosofar’ com as ovelhas”.

Platão, num único momento de toda a sua obra, no Fedon, diz 
“Platão não compareceu porque estava doente”.

Que doença era essa?
Ele fala dele mesmo como um personagem, numa passagem que 

deixa enrolado os comentadores.
Como se Adelmo dissesse
-Adelmo não estará presente porque estará ausente.
Demonstrando uma falha lógica, um “ato falho” de Platão.
-O Platão não foi lá ver o Socrates morrer porque o Platão estava 

doente.
Jovem, com 29 anos de idade, chocado por esse ato absurdo, 

matar um homem somente porque era um questionador, o Platão 
passou dos 29 anos de idade atè os 80 anos, indo como um peregrino 
a todo lugar por onde Socrates passou, perguntando às pessoas o 
que Sócrates tinha dito, e assim escreveu 36 livros narrando a vida 
de Socrates.

Quem fez do que Socrates disse uma filosofia foi o Platão, e não 
o Socrates.

Do mesmo modo como o que fez do que Cristo disse uma religião 
foram outros, e não o Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um filósofo tanto 
quanto Socrates foi.

Na psicanálise acontece algo parecido: quando alguém diz que é 
psicanalista, deixa de ser psicanalista no mesmo instante.

O Ser é, quando ele está sendo, e não quando ele vira uma doutrina.
Quando o Ser vira uma doutrina é a morte do Ser.
A doutrina é a morte do pensador.
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Encontrei uma maneira de nunca mais me desentender com 
minha esposa:

Suspendemos as relações sexuais.
O que acaba com o casamento é o sexo.
O sexo é um excesso de intimidade, e devido a esse excesso, uma 

pessoa perde o respeito com a outra pessoa.
Além do que, o pênis e a vagina têm aspectos horrorosos, exalam 

mau cheiro, e nunca deveriam ser expostos.
Uma pessoa mostrar o sexo para a outra é um exagero inconcebível.
Dois seres humanos nus trepando um sobre o outro parecem dois 

cachorros, a cena é grotesca demais.
É muita animalidade para seres civilizados.
Os padres no momento do casamento deveria anunciar aos noivos:
-Evitem relações sexuais, beijos na boca, e todo tipo de contato 

íntimo, que, fazendo assim, o casamento de vocês terá grande chance 
de durar muito mais tempo.

O avanço da ciência facilitou em muito o casal ter filhos sem 
contato sexual.

Não precisa fazer sexo para ter um bebê.
Um casal é muito mais feliz quando convive como bons amigos 

sem se tocarem nas partes íntimas.
Já foi o tempo em que as relações sexuais eram consideradas 

necessárias para manter um casamento.
Todos os casais que suspenderam as relações sexuais passaram a 

viver bem melhor.
Reduziram os comprimidos, o álcool, dormem melhor, brigam 

menos, se xingam menos, e se apoiam muito mais:
Há muito menos stress, são mais amigos, e a relação de 

companheirismo melhora muito. 
Se a sua vida de casado anda difícil, se existe desentendimento 

constante, tente essa alternativa: elimine as relações sexuais, evite 
contato íntimo, exija o respeito, um não deve mais tocar no corpo do 
outro porque isso é invasivo demais.

Após passar, alguns anos, digamos, uns dez anos juntos, e sem 
sexo, o casal termina por se tornar grandes amigos.

Quando você ver um casal feliz, rindo e satisfeito, caminhando 
juntos, é porque, com certeza, já suspenderam as relações sexuais.

A vida de casal sem relação sexual é muito melhor.
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Se não houvesse a morte não haveria filosofia.
O homem somente pensa porque sabe que vai morrer.
Se não houvesse a morte, não haveria, obviamente, o pensamento.
A morte é a condição básica para a existência de Deus.
É devido à morte que existe a metafísica.
Um cachorro não faz nada porque não tem na mente a ideia da morte.
Se dessem a ideia de morte ao cachorro ele imediatamente ficaria 

esperto, começaria a pensar, faria metafísica, criaria um Deus para 
ele, criaria um céu, faria projetos, criaria o dinheiro, se tornaria 
capitalista...

Os animais são comunistas somente porque não conhecem a morte.
A morte é o grande motor do homem.
É a ideia da morte o fundamento de todas as outras ideias.
A morte é o princípio da vida, a morte induz o homem a pensar, 

e se não houvesse morte, claro, nem haveria a vida.
A vida é condição menor, a morte é muito mais importante, sem 

a morte, como poderia haver vida?
A morte é o fundamento e o princípio de tudo.
Tudo começa com a morte, e não com a vida.
Apesar de rejeitada, apesar de mal falada, banida, indesejável, por 

isso mesmo, é devido ao grande temor que causa que a morte é a 
grande heroína, a maior Deusa do homem, aquela que o mobiliza, e 
o empurra ao trabalho e ao pensamento.

A morte é o fundamento de todo o capitalismo humano, de toda a 
criatividade, da existência da história, e de toda a produção cultural.

Não haveria a cultura humana se não existisse a morte.
Todos os demais animais são comunistas, apenas o ser humano 

criou o capitalismo, porque sabe que vai morrer.
O homem somente acumula riquezas devido à morte.
Se não existisse a morte, o ser humano também seria comunista, 

como são todos os outros animais.
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Os angustiados são os melhores.
Se souber de alguém suicida, informe.
Queremos esses gênios, desajustados com a vida.
Claro que um suicida tem muito a dizer.
Os pastores andam percorrendo presídios para formar novos regentes.
Nós queremos esses desajustados debatendo aqui entre nós.
Caso conheça alguém planejando cometer um crime, convide-o 

para contar a experiência.
Esses fora-da-lei têm ideias incríveis.
Se conhecer alguém com os dias contados, melhor ainda.
As melhores sugestões aparecem na mente dos pervertidos.
“Vamos compartilhando nossa miséria que ficaremos ricos”.
Que riqueza seria essa?
Talvez, ricos de relatos.
“Não me macem, por amor de Deus! Queriam-me casado, fútil, 

quotidiano e tributável? Queriam-me o contrário disto, o contrário 
de qualquer coisa? Se eu fosse outra pessoa, fazia-lhes, a todos, a 
vontade. Assim, como sou, tenham paciência! Vão para o diabo sem 
mim, ou deixem-me ir sozinho para o diabo! Para que havemos de 
ir juntos? Não me peguem no braço! Não gosto que me peguem no 
braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho! Ah, que maçada 
quererem que eu seja de companhia!”

(Álvaro de Campos, 1923)

01 de maio de 2019.

Ver nas ruas da Alemanha um alemão mendigo contradiz o 
imperativo categórico.

O imperativo kantiano é um imperativo social.
Como é possível um mendigo alemão?
O melhor referente para um ser social é a pessoa que vai morar na 

rua, e viver dos restos da sociedade.
E sendo alemão, esse modelo é ainda mais autêntico.
Um mendigo alemão é o avesso da sociedade, por isso, é um herói.
Ninguém vai querer imitá-lo.
Nenhuma sociedade elege “o melhor mendigo”, talvez seja isso 

que faça a pessoa revoltar-se e virar mendigo.
Se fosse criado o “dia do mendigo” desvalorizaria o mendigo.
O verdadeiro mendigo é o único e verdadeiro herói.
Ele banca a sua posição contra toda a sociedade.
Ele contradiz tudo o que se espera de um ser social.
O protótipo do ser humano, o verdadeiro e autêntico ser humano, 

com certeza, é o mendigo.
O alcoólatra, o louco, é um tipo de mendigo.
Nenhuma mulher vai querer se casar com um mendigo, nenhuma 

empresa irá querer contratá-lo, nenhum plano de saúde... mendigo 
não exibe sua vida no Facebook...

Não é qualquer pessoa que consegue abandonar tudo na vida e 
viver vida de mendigo.

Tem que ter muita força interior, uma capacidade insuperável.
O mendigo é um resistente.
É quase impossível imaginar uma pessoa desistir de tudo, não se 

suicidar, e continuar vivendo no desprezo de todos os demais.
Por isso, o mendigo deveria ser tomado como o grande referencial 

do ser humano.
O mendigo causa inveja, denuncia o que é a sociedade e a vida 

humana.
Ele é o melhor indicativo do sentido da vida humana.
Com certeza ele não sabe disso, pois, se soubesse, exigiria seus 

direitos:
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-Ninguém consegue fazer o que eu faço, sei que vocês morrem de 
inveja de mim, por isso, exijo ser reconhecido e para me exibir pela 
cidade irei cobrar um alto salário.

Se um mendigo fizesse isso, claro, estaria se submetendo, e não 
seria mendigo.

Eu gostaria muito de ter a coragem de abandonar tudo e me 
tornar um mendigo.

Quando passo ao lado de um mendigo penso comigo “eis aí o 
meu maior herói”.

Diante de um mendigo me sinto um completo covarde.

2 de maio de 2019.

Em grupos psicológicos entram pessoas de todo tipo.
O lado doentio do ser humano encontra expressividade na 

linguagem quando ele participa de grupos.
Uma igreja é um grupo psicológico.
Dentro de uma igreja se fala as maiores loucuras, e não é permitido 

questionar nada.
Um exército é um grupo psicológico onde se praticam as maiores 

atrocidades, e não pode haver questionamento.
O lado doentio do ser humano se manifesta nos grupos.
Em grupos, quaisquer que sejam eles, são expressas as loucuras 

humanas.
Chamados pelos psicanalistas “efeitos obscenos de grupo”.
O que se pratica nos grupos é ob-ceno, pois fica fora da cena.
A pessoa solta os seus demônios nos grupos.
Basta ler o que se publica em grupos whatsapp.
Quando um grupo whatsapp não fala nada anormal, quando é 

somente um grupo de recados, perde toda a sua graça.
Ou melhor, mesmo disfarçado de “recados”, ainda é um modo de 

a loucura se exprimir.
É só prestar certa atenção na qualidade do material postado nos grupos.
O que mantém um grupo em atividade, animado, postando 

muito, é quando ali a loucura pode se expressar livremente.
Em alguns grupos virando de um dia para o outro tem mais de 

3000 mensagens!
A pessoa necessita botar pra fora a sua psicose.
Por isso também se explica o sucesso do whatsapp no mundo inteiro.
É a loucura humana que encontra expressão na linguagem por 

meio dos grupos.
Um ótimo local para estudar a psiquiatria humana é participando 

de grupos whatsapp.
Este é um ‘texto psiquiátrico’, que aborda a psiquiatria presente 

nos grupos.

3 de maio de 2019
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Devo dizer:
Não é fácil escrever esses textos.
Na verdade, é um perigo.
Um perigo é uma ameaça, dá medo.
Dá medo escrever esses textos.
Causa ansiedade.
Se fosse fácil escrever esses textos, não teria sentido nenhum 

escrevê-los.
É porque é perigoso que escrevo.
Causa ansiedade, como quando uma criança está roubando um 

doce na geladeira.
Um crime.
Alguém fazendo alguma coisa errada, proibida.
Roubando alguma coisa, ou fazendo algo escondido.
Uma infração.
Escrever o que escrevo dá o sentimento de estar fazendo uma 

perversão, um ato ilícito.
Edgar Alan Poe escreveu “Impulso à perversidade” onde mostra a 

perversidade no ato do escrever.
Escrever parece como praticar um crime, um roubo, sinto que 

estou praticando um roubo quando escrevo esses textos.
Por isso não é fácil escrevê-los.
Escrever esses textos é como um pecado.
-E por que você escreve?
Escrevo por necessidade terapêutica.
Escrever o roubo é terapêutico.
Não é fácil escrever esses textos porque escrever é roubar e esse 

roubo praticado ao escrever funciona para mim como uma terapia...
Preciso continuar escrevendo o roubo pra tratar o roubo - e 

continuar roubando.
Roubar faz parte do jogo.

03 de maio de 2019

Na verdade, a explicação é uma teoria inexplicável.
Inexplicável, mas necessária.
Havendo uma explicação, para ela se voltam os estudiosos.
Essa é a grande utilidade da explicação.
A produção se desenvolve a partir da explicação, e prossegue 

adiante a partir dela.
Proliferam explicações que continuam as explicações, tentando 

esclarecê-las mais ainda.
Mesmo sendo inexplicável, a explicação ainda se justifica para 

os pesquisadores, porque eles continuam pesquisando, dando 
continuidade ao que já foi explicado, e publicado.

Nas publicações.
Algumas explicações são inúteis mas ainda são úteis para manter 

ocupado estudantes e pesquisadores.
Dada que a explicação foi originariamente construída a partir do 

inexplicável, o que está no fundamento da explicação é o próprio 
Inexplicável, o fundamento primeiro.

O Inexplicável, a falta de explicação é o fundamento primeiro de 
toda explicação.

Por isso surgem continuamente novas teorias explicativas, todas 
elas com sua raiz no Inexplicável.

O Inexplicável é a origem de tudo, a fonte primeira de todas as 
explicações.

Para que se encerrassem as pesquisas, e nunca mais surgisse 
nenhuma nova teoria, seria suficiente que explicassem definitivamente 
o Inexplicável.

É por isso que os pesquisadores se debruçam avidamente sobre o 
Inexplicável, a fonte primeira de todas as explicações.

Eles querem conseguir explicar o Inexplicável.
Quando conseguirem finalmente explicar Inexplicável, explicar o 

que não tem explicação, claro, ficará tudo explicado, sem precisar 
mais nenhuma outra explicação
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4 de maio de 2019

Sempre que vejo um ser humano comendo me vem à mente a 
imagem de um porco se alimentando.

O neurologista
-Esse é um probema do olho, procure um oftalmologisata.
E de médico em médico acabei chegando a um psicanalista
-Isso não é nenhum problema, os seres humanos são porcos mesmo.
Nunca me conformei com essa ideia, apesar de toda vez que 

entrava num restaurante via nas mesas pessoas bem vestidas mas na 
minha mente vinha a imagem de porcos comendo.

Não é linguagem figurativa não.
Via um verdadeiro porco: com o focinho, duas pernas curtas, 

peludo, sentado, os dois braços de porco, orelha de porco, e eu ainda 
escutava um ‘ronc’, ‘ronc, ronc’ entre uma mastigada e outra.

Aquela bocona aberta cheia de comida mastigando igualzinho 
um porco, com olhar de porco.

Como o problema não tem tratamento, achei por bem escrever 
sobre isso, pelo menos, desse modo, me livro dos médicos e dos 
psicanalistas.

Quiseram fazer cirurgia, lobotomia, mandaram estudar Lacan, 
minha mãe tinha recomendado uma benzedeira, até João de Deus 
me foi sugerido.

Que os humanos são animais parece que ninguém quer admitir.
Animais porcos, menos ainda.
Bem, pelo menos meu olho não me engana.
Não sei se é psicose quando no lugar de um ser humano a pessoa 

vê um porco.
Não tenho vergonha de falar isso para ninguém:
Sempre que vejo um ser humano comendo, num restaurante ou 

em qualquer lugar, vem à minha mente a imagem de um porco se 
alimentando.

Parece estranho isso, mas não é não, já me acostumei.
Se eu fosse um pintor, pintaria um belo quadro.
Mas, como não entendo de pintura, preferi escrever.
O texto também é um quadro pintado com palavras.
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5 de maio de 2019.

Se a vida tivesse algum sentido ela não teria sentido nenhum.
Qual seria o sentido da vida caso ela tivesse algum sentido?
A ausência de sentido dá sentido à vida.
É porque ela não tem sentido nenhum, é nisso, que está o maior 

sentido da vida.
Esse é o grande mistério não revelado no início.
A igreja diz “é o mistério da fé”.
Muita gente não sabe disso, evidentemente.
E acredita que haja um sentido para a vida.
É quando perde totalmente o sentido que a vida ganha sentido.
Tudo muda, fica diferente...
No desabamento do sentido surge a questão
-Qual o sentido da vida?
É essa ausência de sentido que faz ir à procura dele.
Por isso a vida ganha sentido quando ela perde completamente o 

sentido original.

5 de maio de 2019.
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Uma viagem para ser agradável a pessoa teria que viajar para 
longe do Eu.

Se ela conseguisse viajar para longe de si, seria a viagem mais feliz 
do mundo!

-Menina, não te conto nada! Tirei umas férias de mim, fiquei 30 
distante, me sinto completamente renovada!

As agências de turismo deveriam ter criado um pacote onde a 
pessoa viajasse para longe dela mesma.

-Nessa viagem, você ficará afastada de você por 30 dias!
Férias do Eu, quem não iria querer?
Um distanciamento de si mesmo.
-Quero ficar longe de mim, preciso muito tirar umas férias!
A primeira agência de turismo que oferecer esse pacote, ficará 

com certeza milionária!
Uma clientela muito grande, uma demanda reprimida imensa, 

aguardando essa novidade no mercado de turismo.
“Férias do Eu”
Um produto que ainda falta no mercado.
Ajudaria muito à saúde, ao turismo...
Trinta dias de férias, para a pessoa viajar para longe dela mesma, 

e descansar de si.
-Eu? Férias? No dia em que eu puder viajar pra longe de mim 

mesmo, vou, e nunca mais retorno!
Claro que os especialistas já devem estar debruçados na solução 

desse grande problema, que nem a filosofia, com mais de vinte e 
cinco séculos de história, conseguiu resolver.

Claro que muita gente gostaria de ficar bem longe de si mesmo. O 
grande sonho do ser humano: ficar bem longe de si próprio.

6 de maio de 2019.
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Pensar dói, machuca, é maldade fazer pensar.
Argumentar é torturar a pessoa.
Sócrates foi campeão nisso:
Torturava o outro até ele se entregar.
-Desisto, Sócrates.
O argumento é uma tortura, e a pessoa no final pede
-Não, chega, pelo amor de Deus, não suporto mais, eu desisto, 

não, pare, não me pergunte mais...
Entra em pânico e sai correndo, ou exclui a pessoa de sua 

convivência, como excluíram Socrates.
Nada machuca mais uma pessoa do que fazê-la pensar.
Qualquer pessoa prefere fazer as coisas sem pensar porque faz.
Quando ela passa a ligar seu ato a suas consequências, ela pode 

tomar um choque.
Ouvindo o discurso de Édipo no púlpito prometendo ao povo de 

Tebas que procuraria pelo culpado das desgraças que aconteciam na 
cidade, Jocasta, sabendo que era mãe e esposa de seu marido, por 
isso criminoso, disse:

-Não faça isso, Édipo, será o seu fim!
Não foi fácil para Édipo, assim como não é fácil para ninguém, 

suportar saber porque faz certas coisas.
Por isso, fazer uma pessoa pensar é submetê-la uma tortura.
-Não, por favor, páre! Não faça isso comigo, não me faça pensar!
É maldade demais fazer uma pessoa pensar.
Seria sadismo levar o outro a pensar?

6 de maio de 2019.

Se não fosse a finitude humana, qual seria a finalidade do 
pensamento?

Com certeza, o homem já teria ficado com preguiça de pensar, se 
não fosse sua finitude.

Darwin somente esqueceu de dizer que ele escreveu a teoria dele 
porque ele pensa.

O pensamento é uma oferta contra a extinção.
Caso não fosse pressionado pelo tempo, o homem jamais pensaria.
O pensamento é uma defesa contra a extinção.
Até um cachorro, se soubesse que iria morrer, começaria a pensar 

na mesma hora.
A finitude, a extinção, empurra o homem a pensar.
As mais belas obras humanas são produzidas pelo homem, contra 

o seu fim.
O homem somente “evoluiu”, porque sabe que evolui para a morte.
-É porque estou evoluindo para a morte, que tento evoluir.
Se não existisse a morte, não existiria o evolucionismo.
Darwin esqueceu de dizer que o macaco somente passou a pensar 

quando descobriu que iria morrer!
-Puta que pariu, um dia vou morrer, tenho que começar a pensar 

rápido!!
Isso teria dito um macaco, quando começou a pensar.
Se a evolução não fosse para a morte, qual seria a necessidade de 

evoluir?
Qual seria a necessidade de o macaco pensar, se não fosse sua 

finitude?
Qualquer macaco, quando descobre que vai morrer, começa a 

pensar.
-Eu somente comecei a pensar depois que descobri que iria 

morrer. Antes disso, eu não pensava nada.
Não haveria nenhuma necessidade de pensar se a vida fosse 

interminável...
Somente os deuses não necessitam pensar, porque eles nunca 

morrerão.
Enquanto o homem estiver condenado à morte, claro, ele vai 

continuar pensando.
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Incrível como a finitude estimula a invenção.
“Um dia não irei mais existir, logo, preciso pensar”.
Se não pensar mais, o homem volta a ser um macaco.
-Escute uma coisa, se eu não pensar mais, eu viro um macaco?
-Claro! Um beduíno, um orangotando... se você não pensar mais, 

você vira um macaco na mesma hora.

7 de maio de 2019.

Ter a cabeça estuprada.
Faz pensar, ou enlouquecer.
Um estupro no pensamento:
Estupro mental.
Um estupro abre a mente da pessoa.
Um estupro faz a pessoa pensar.
Ou ficar louca.
Ou idiota.
O estupro é um susto, um impacto, um rombo, como uma explosão.
Dentro da cabeça da pessoa.
Já pensou nisso?
Que o que faz pensar, o pensamento, seja isso?
Um estupro na mente, ter a cabeça estrupada por meio de um 

susto, uma pancada, um golpe, que produz um barulho forte dentro 
da cabeça?

Um soco no pensamento?
Uma violência mental?
Que o pensamento fosse o resultado de uma invasão alienígena?
Um estranho no poder?
E governando a pessoa?
Um Alien que invade a mente, e fica lá, dentro da cabeça dela, 

ocupando o poder, sem deixar ela esquecer:
O pensamento é um estranho dentro da cabeça!
O pensamento é um estupro mental.

7 de maio de 2019.
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Vou escrevendo o texto em obediência a uma necessidade de 
escrever que se impõe como uma ordem:

ESCREVA!
A essa ordem só resta obedecer.
O texto sai como uma escarrada, um vômito, como quando se 

expelem as fezes.
-Falar é uma necessidade fisiológica.
Assim como os dejetos saem do corpo, dejetos saem da mente.
Um texto é a expressão dos dejetos mentais.
Escrever um texto é como fazer uma higiene mental, uma 

“limpeza de chaminé”.
Isso quem disse foi um paciente de Freud.
-Preciso limpar um pouco minha cabeça.
A sociedade é poluída demais, polui a mente da pessoa, que 

necessita fazer uma faxina na mente.
Tomás de Aquino escreveu a “Suma Teológica” e ao final disse 

“Sicut Palea”, que quer dizer “tudo esterco”.
Ele fez uma faxina na cabeça dele.
Tudo o que um escritor escreve é uma montanha de esterco, 

resultado de uma faxina mental - contra a sociedade.
A limpeza da mente é o esterco transformado em um produto 

lógico, uma obra escrita, que muita gente adora ler.
-Adoro ler todo o esterco que Descartes escreveu.
Ao final de toda a sua obra o escritor deveria escrever:
“Tudo isso que escrevi é um grande monte de esterco”
Tudo o que uma pessoa fala ou escreve é esterco, é o lixo que está 

na mente dela.
Alguns ‘autores’ são tão honestos que vão direto ao ponto:
 -Eu só falo merda!
Mesmo quem não é sincero a esse ponto falseia o seu esterco para 

que apareça menos fedorento.
Tudo o que uma pessoa fala é a merda que a sociedade botou na 

cabeça dela.
Ao começar um livro, um autor deveria dizer no prefácio:
-Querido leitor, vou botar minha merda pra fora, espero que goste 

de ler.

8 de maio de 2019.
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“Van Gogh, uma riqueza da humanidade”
Li essa frase que achei um disparate.
Como pode?
Van Gogh era um desajustado, um louco, não tinha amigos, nem 

família, ficou internado em manicômio, ia pro meio do mato pintar...
Como pode uma pessoa assim ser considerada “uma riqueza 

da humanidade”?
A que absurdo se chega!
Todos esquecem que na época de Van Gogh ele foi um inútil, 

rejeitado, ninguém queria saber de Van Gogh, era um mau exemplo, 
uma pessoa que não convivia em sociedade, meu deus do céu, será 
que toda aquela gente estava enganada?

Será que todos eles erraram, e somente Van Gogh estava certo?
Será que um louco estava certo, e a sociedade inteira estava errada?
Convenhamos, gente!
Van Gogh era, e é ainda, pelo menos considero assim, um doente 

mental, um inacapaz, que ficava jogando tinta em telas.
Isso e nada mais.
Só fez isso, o que mais que ele fez Van Gogh?
É uma desonestidade, um desrespeito com a sociedade, ficar 

valorizando uma pessoa assim.
Se ele era um idiota, um imbecil, um louco, uma besta desprezada, 

por que agora estão valorizando ele?
Por que?
Será, por acaso, que agora os loucos serão valorizados?
Será isso?
Será que vão se esquecer e agora vão dar valor aos loucos?
Que está acontecendo, gente? O que é isso?
“Van Gogh, uma riqueza da humanidade”
Sinceramente, tudo tem limite!
As obras de Van Gogh tinham que ficar expostas em Manicômios, 

para os loucos apreciarem, e não nos mais belos museus.
É um completo desrespeito fazer o que estão fazendo!
A sociedade deveria colocar os quadros de Van Gogh em 

Manicômios, como um exemplo para os loucos!

9 de maio de 2019
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Pagam caríssimo para ver o que Rembrandt viu.
O museu explora cobrando caro para exibir as obras de Rembrandt.
Rembrandt fez do que ele viu uma história ilustrada por meio de 

pinturas
Rembrandt viu, e pagam caro para ver o que Rembrandt viu.
Somente que, não conseguem ver que, aquilo que Rembrandt viu, 

continua existindo no quadro da realidade.
-Você viu o que Rembrandt viu?
-Vi.
A realidade é um quadro de Rembrandt.
“Night Watch”. Vigília noturna.
A pessoa vai ver o que Rembradt viu, somente não vê que 

Rembrandt continua vendo, mesmo que não esteja mais vivo pra 
continuar pintando a realidade.

Ver o que Rembrandt viu em nada ajuda a ver que a realidade 
pintada por Rembrandt em nada mudou.

-Você está indo aonde?
-Ao museu, ver o que Rembrandt viu.
Bastaria olhar para a rua para ver o que Rembrandt viu.
-Olha para lá, lá está um mendigo que Rembrandt viu!
-Mas aquele não é o mendigo de Rembrandt!

9 de maio de 2019

O debate se perde porque se torna uma guerra entre Egos.
Do ponto de vista do aprendizado, o debate é completamente inútil.
Cada Ego sai do debate do jeito que entrou.
Cada Ego defendendo rigidamente sua posição.
Por isso, fica quase impossível aprender alguma coisa com cada 

pessoa fechada em seu Ego.
Isso acontece demais nos grupos.
Curioso porque quando se lê Clarice não se adota essa mesma atitude
-Ô, Clarice, de onde você tirou essa Macabea, essa barata, esse instante-

já, parecem tudo frases soltas, sem nexo... que loucura é essa, mulher?
Um Ego, na literatura, não entra em guerra com outro Ego, não 

entra em guerra com o Ego do escritor.
-Poxa, Machado, Sermão do Diabo? Que é isso? Você está louco? 

Como Brás Cubas poderia escrever um livro depois de morto?
Mesmo quem lê “A Esboteada” de Nelson Rodrigues não se revolta 

contra o escritor.
-Nossa, que escritor machista! Ridículo!
A pessoa lê A Esbofeteada em sua intimidade como uma narrativa, 

se distrai com a peça, como quando vê no cinema “Lua de Fel”, ou “A 
pele de vênus”...

Porém, nada disso acontece nos debates em grupos.
O mesmo Ego que aceita aquelas obras sem se revoltar, nos grupos 

investe furiosamente contra o Ego do outro, usando palavras que 
causam surpresa a quem lê.

“vc é um imbecil, Van Gog era Autista, tinha Asperger, só quem 
sabe como é essa síndrome vai entender Vincent Van Gogh 😢😍”

Um texto sobre Van Gogh postado em alguns grupos provocou a 
ira do leitor:

“Tragam uma camisa de força para este louco e o coloquem num 
manicômio que diferente de Van Gogh, não será lembrado por ninguém”

O Ego raivoso do leitor em guerra contra o Ego de quem escreveu.
Uma pergunta:
Por que, quando se lê Clarice, não se adota essa mesma atitude?
Por que será que, contra quem escreveu A Esbobeteada, o Ego do 

leitor não entra em pânico, e não fica também tão inflamado?
Por que? Alguém saberia explicar?

11 de maio de 2019.
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O tratamento somente chega ao fim quando o doente escutar 
do psicólogo

-Você é um BOSTA, você não vale nada, você é um bunda mole, 
você é o cocô do cavalo do bandido, você é um grande filho da puta...

Quando escutar seu psicólogo dizendo isso na cara dele, e não 
sentir mais nada, quando todos os xingamentos, e todos os elogios, 
não fizerem mais nenhum efeito, aí, então, o paciente estará curado.

Um dia dei um tapa na cara de uma paciente e ela respondeu
-Pode bater mais forte, não senti nada.
-Pode ir embora, querida, você está totalmente curada.
O tratamento psicológico deve seguir os mandamentos de Cristo:
-Ofereça a sua face pra levar mais um soco.
Quando uma pessoa chega a esse nível, do modo como foi 

ensinado por Jesus Cristo, ela está salva de todo sofrimento.
-Pode me chutar, pode me bater, pode até me elogiar, que eu não 

sinto nada.
O tratamento psicológico já havia sido ensinado por Jesus Cristo 

há 2000 anos atrás.
Cristo foi o primeiro grande psicólogo.
Ele sempre mandava a pessoa apanhar mais, como forma de 

mostrar que estava curada.
-Se alguém te bater, ofereça a outra face!
Mostre pra ela que ela não consegue te ofender nem te dominar.
Uma pessoa que escuta os comentários de outros, e sofre, é uma 

pessoa doente.
Uma pessoa está totalmente curada quando ela diz
-Pode me chutar, pode me espancar, pode até me elogiar, você não 

vai conseguir me atingir!!
Eis aí uma pessoa curada.
Uma pessoa assim nunca mais precisará de um psicólogo.
Quem precisa psicólogo?
Uma pessoa que sofre quando apanha.
Se a pessoa não sofre quando apanha, nem fica feliz quando é 

elogiada, está totalmente curada.

11 de maio de 2019.
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O fundamento é o paradoxo.
O paradoxo governa, ele é o fundamento.
Pior ainda quando esse paradoxo fica oculto.
Quem lê um texto coerente e muito bem escrito não percebe o 

paradoxo.
Porque nesse caso o paradoxo fica escondido.
A pessoa quando não vê o paradoxo, pensa que ele não existe.
Quem escreve em geral faz um esforço enorme para não ser 

contraditório.
Porque, assim, quem lê, pensará que a contradição não existe.
Agora pergunto:
Para que fazer isso? Por que esconder o paradoxo de quem vai ler?
Para que mostrar-se coerente, se não é?
Parece maldade esconder a incoerência.
Fica tudo parecendo muito bem organizado, bem coerente, bem 

escrito, quando na verdade, a incoerência está oculta.
A exigência de coerência obriga à falsidade, escondendo o paradoxo.
A culpa de toda a consistência fica por conta da exigência de 

esconder a contradição, evitar que ela apareça, sendo falso.
Exigir ser coerente é exigir ser falso e enganador.
Todo o esforço em parecer belo é para esconder a feiúra.
Falta a honestidade de admitir que o fundamento é o paradoxo, a 

inconsistência, a feiúra, a contradição...
Muita maldade.
Na verdade são todos mal-intencionadas:
Querem se mostrar belos, mas são todos ridículos.
Não faço tanta questão assim de esconder o paradoxo.
Acabei de escrever mais um texto completamente incoerente.

12 de maio de 2019

Utilizo heterônimos para expressar opiniões que de outro modo 
não expressaria.

Tenho vários heterônimos.
Pra não confundir quem lê achando que são várias pessoas 

diferentes, utilizo o mesmo nome para todos os meus heterônimos.
Já procurei psiquiatras sobre essas múltiplas identidades
-Isso não faz mal nenhum, você pode ser muitos mesmo sendo um.
Quis curar a multiplicidade em mim, mas não tive muito sucesso.
Ou melhor, a maneira de tratar essa multiplicidade foi criando 

vários heterônimos de mesmo nome.
Há uma multiplicidade de Eus em mim.
Eles sabem uns dos outros, um sabe o que o outro diz.
Às vezes um Eu fala uma coisa com a qual o outro Eu não concorda 

e há ocasiões ainda em que um Eu fala algo que deixa todos os outros 
Eus assustados

-Nossa, que merda ele falou, deve estar pirado falar uma coisa dessas!
Os Eus são todos diferentes entre si, ao mesmo tempo que todos iguais.
-Puta que pariu, olha o que você fala, você vai nos prejudicar, se 

você for preso, todos nós iremos presos também!
Um Eu reclama do outro, mas às vezes também elogia:
-Nossa! Que legal isso que você fez! Parabéns. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻. Você é fera.
São múltiplos heterônimos, todos com o mesmo nome, na mesma 

pessoa.
O interessante é que quem lê pensa que é tudo uma mesma 

pessoa, porque todos os heterônimos têm o mesmo nome, e um dia 
uma pessoa me escreveu

-Foi você quem escreveu isso?
Juro que não sabia responder.
Eu sabia que tinha sido eu, porque tinha o meu nome, mas não 

sabia qual dos Eus tinha escrito aquilo, e respondi
-Olha, pode ter sido, mas não tenho certeza.
Não é fácil saber quem é o Eu que escreve, porque são múltilpos, 

apesar de todos no mesmo um.
Uma multiplicidade numa unidade.
Há momentos em que toda essa multiplicidade parece não ter unidade 

nenhuma: um Eu inconsistente, uma multiplicidade sem unidade.
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Pelo menos, se o nome é o mesmo, todos são um só, e por foi isso 
que mantive todos os meus heterônimos com o mesmo nome, para 
manter a unidade.

Entendeu?

13 de maio de 2019

Difícil acreditar num fundamento, quando sabemos que nenhum 
fundamento é seguro.

Nenhum fundamento tem fundo.
Quem encontrou um fundamento considera que ele seja bem 

fundado.
Mas não percebe que seu fundamento é sem fundo.
Tem um furo no fundo do fundamento.
Mas a pessoa prefere não vê-lo.
Precisa acreditar que o fundamento não tenha nenhum furo.
O fundamento é infundado, não tem fundo, e no fundo do 

fundamento há um buraco.
Mas a pessoa precisa não ver esse buraco pois, se visse, poderia 

ser tragada por ele.
Quando Alice caiu na toca do coelho despencou, e parecia que 

nunca chegaria ao fundo:
“Alice não teve um segundo para pensar em parar antes de se ver 

despencando num poço muito fundo. ‘Bem!’ pensou Alice, ‘depois de 
uma queda desta, não vou me importar nada de levar um trambolhão 
na escada!’ Caindo, caindo, caindo. A queda não terminaria nunca? 
‘Quantos quilômetros será que já caí até agora?’ disse em voz alta. 
‘Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixe-me ver: isso 
seria a uns seis mil e quinhentos quilômetros’...”

Ficou perdida dentro da toca procurando saídas.
Alice nunca era do tamanho apropriado: ou a chave era grande, ou 

a porta era pequena demais, ou Alice precisava crescer ou diminuir 
de tamanho tomando certa “poção mágica”...

“Onde é que fica o fundo se tudo é infundado?” - seria a pergunta 
de Carrol na boca de Alice.

“ ‘Concordo plenamente com você’, disse a Duquesa; ‘e a moral 
disso é ‘Seja o que você parece ser’... ou, trocando em miúdos, ‘Nunca 
imagine que você mesma não é outra coisa senão o que poderia parecer 
a outros do que o que você fosse ou poderia ter sido não fosse senão o 
que você tivesse sido teria parecido a eles ser de outra maneira’. ”

Qual é o fundamento disso, Lewis Carrol?
Será Alice apenas uma história?
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Seja como for, algumas pessoas se agarram a fundamentos, 
mesmo furados, como uma bóia furada.

Melhor ter na mão um fundamento furado, do que não ter 
fundamento nenhum!

O problema surge quando vem uma tempestade - ou um coelho 
apressado - e a pessoa cai num buraco.

“No fundo do poço, viu que o poço não tinha fundo”.

13 de maio de 2019

E se acaso o “eu” for um gênio, e ninguém tiver percebido?
Nem o “eu” mesmo?
O “eu” nem existiria, se não fosse gênio.
Cada pessoa tem sua forma genial de existir.
Muitos que soltaram sua genialidade acabaram presos, queimados 

vivos, banidos da sociedade, trancados em manicômios...
E séculos depois descobriram que ali tinha havido um ser genial.
O “eu” tem que ser gênio, caso contrário, nem sobreviveria.
Na verdade, parece que a sociedade é toda ela composta de gênios 

que se mantêm reprimidos por temer ser banido devido à sua própria 
genialidade.

-Eu reprimo minha genialidade por temor de ser banido.
A genialidade é uma loucura antissocial, e a pessoa sabe disso.
Arriscar a genialidade é uma verdadeira loucura.
É sair do enquadramento.
Não é fácil manter a genialidade contida sem poder se exprimir.
Por isso, existe muita gente doente.
Como poderia um “gênio” soltar sua genialidade?
Aladin quando queria soltar o gênio, esfregava a garrafa, o gênio 

saía, e realizava para ele “três desejos”.
“A genialidade deve ficar presa na garrafa”
Eis aí um texto que saiu da garrafa.
Ideias arrolhadas.

14 de maio de 2019
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Certeza imaginária preocupante.
Porque acredita no que imagina.
Acredita no imaginário.
Tem uma imagem na mente e acredita que aquela imagem existe 

na realidade.
“O imaginário existe na realidade”
O que existe no imaginário acredita que existe também no mundo real.
O imaginário não existe apenas na mente, mas também na realidade.
Imaginou que existe:
Então existe.
A fantasia existe na realidade.
O mundo da mente é o mundo real da pessoa.
O que existe na mente existe também na realidade porque a mente 

não mente.
-Não tenho dúvida nenhuma: o que eu imagino existe na realidade.
O mundo é o que está na mente da pessoa e na realidade dela.
“Na minha mente existe um mundo”.
Vive a realidade mental.
A mente é a realidade dela porque sua mente não poderia mentir 

e por isso seu imaginário é real.
-Eu acredito que existe o que eu imagino que existe.
A realidade da mente é incrível.
-O que eu penso que existe não pode não existir.
Como poderia não existir o que ela pensa que existe?
Pensou, existiu.
O que foi pensado tem que existir em algum lugar.
-Eu penso que existe, então existe, porque se não existisse, eu não 

poderia pensar essa existência.
Existe em pensamento...
“Eu existo no meu pensamento mas sei que na realidade eu não existo”.

15 de maio de 2019

O cão é o melhor amigo do homem, mas quem afirma isso é o 
homem, não o cão.

Uma das mais maldosas ideias que os humanos já tiveram.
-Meu cachorro é o meu melhor amigo!
O ser humano é mesmo sádico.
A infelicidade do cachorro foi o dia em que ele foi adotado pelo 

homem, e considerado seu melhor amigo.
Sou psicólogo de cachorro e um dia, deitado no divã, um cachorro 

inteligente disse
-Se ela soubesse o que eu penso dela!
Do lado de fora do consultório uma madame aguardava o fim 

da consulta.
Fiquei escutando o cachorrinho dela falar
-Quando ela chega em casa vou correndo latindo e abanando o 

rabo numa enorme crise de ansiedade e ela pensa que estou feliz e 
pior, que sou amigo dela!

-Continue falando.
Fico escutando as agruras do cão.
-Tive que aprender a fazer minhas necessidades fisiológicas antes 

de ela sair de casa mas tem dias que sofro muito para controlar as 
fezes e a urina. Fico muito nervoso.

Ao final da consulta o cachorrinho saiu do consultório e pulou no 
colo dela, e ela deu um monte de beijos nele

-Você acha que ele está melhorando?
-Traga ele de novo a semana que vem.
Há anos que trabalho com psicologia animal.
Cada vez mais os cães da cidade estão com crise de ansiedade, 

pânico, gastrite, úlcera, depressão. Será que já houve caso de cachorro 
suicidar-se?

Tem gente que não sabe, mas na cidade já tem psicólogo pra cachorro.
Aconselha-se evitar levar o cachorro a médicos veterinários, fazer 

cirurgias, dar medicamentos...
Pede-se encaminhar o cachorro ao psicólogo.
Assim que o cachorro convive melhor com os dramas de seu 

dono, ele sofre menos, e tem menos sintomas.
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A terapia animal é uma novidade, pouca gente sabe.
Nem os cachorros suportam conviver com os humanos sem adoecer.
(...)

16 de maio de 2019

É muito importante apoiar Bolsonaro no desmanche do Estado 
brasileiro.

Afinal, quando algo está mal feito, precisa ser desmanchado para 
ser reerguido.

O Brasil nunca foi verdadeiramente descoberto.
E Jair Bolsonaro está agora descobrindo de Novo o Brasil.
Após Bolsonaro teremos outro Brasil.
E outro Bolsonaro.
Vai sempre sempre assim: Outro Bolsonaro e Outro Brasil.
Quanto mais o Brasil for bolsonarizado melhor será.
-Eu não votei em Jair Bolsonaro, mas devia ter votado.
Jair Bolsonaro deveria ter sido presidente do Brasil desde a época 

de Pedro Alvares Cabral.
Se Cabral tivesse nomeado Bolsonaro presidente em 1500 com 

certeza hoje o Brasil não seria o que é, mas outro país.
O Brasil precisa Bolsonaro mais 500 anos no poder para corrigir 

esse erro de Cabral.
Caso queira um Brasil melhor para os brasileiros entre pra 

campanha
“BOLSONARO 500 ANOS”.
Bolsonaro deverá permanecer no poder mais 500 anos para fazer 

do Brasil um Novo Brasil.
-Vou dar um Novo Brasil para os brasileiros.
Quem vai de fato descobrir o Brasil é Bolsonaro, não Cabral.
Cabral fez tudo errado e precisa Bolsonaro pra consertar os erros 

desfazendo tudo e depois faWWzendo tudo de novo.
Bolsonaro está descobrindo um Brasil que ainda não tinha sido 

descoberto por Cabral.
Bolsonaro quer um Novo Brasil, e o Brasil vai querer ter um Novo 

Bolsonaro: NB-NB.
Por isso é importante apoiar Bolsonaro no desmanche do Estado 

brasileiro
Para termos um Novo Bolsonaro e um Novo Brasil.
#NB-NB-500anos
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16 de maio de 2019

Be a voice. Not an echo.
Seja uma voz, não um eco.
Como conseguir essa mudança?
Como fazer uma pessoa deixar de ser um eco, para ser uma voz?
Seria possível esse imperativo?
Ou melhor, seria de modo imperativo que uma pessoa deixaria de 

ser um eco, e passaria a ser uma voz?
-Meu amigo, deixe de ser um eco, seja uma voz!
Albert Einstein disse isso porque ele era uma voz, e não apenas 

um eco.
Fica estranha a frase de Einstein porque ele fez essa frase ser 

repetida no mundo inteiro:
“Be a voice. Not an echo.”
Fiquei pensando: como eu faço para deixar de ser um eco, para 

me tornar uma voz?
O que eu teria que fazer?
Será que Albert Einstein conseguiria ensinar isso a alguém?
Talvez seja apenas um alerta dele:
-Deixe de ser um eco e seja uma voz!
A gente vive repetindo o que os outros dizem.
Principalmente o que os mais famosos escreveram.
Um paradoxo de Einstein:
-Não repita, faça você mesmo.
E todos vivem repetindo essa frase.
Inclusive eu.

17 de maio de 2019.
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Meu parceiro sintoma.
O sintoma é um parceiro infalível.
Está sempre ali, junto da pessoa.
A pessoa é inseparável do seu sintoma.
O sintoma é o melhor amigo do homem.
Meu grande parceiro é o meu sintoma.
Meu sintoma, felizmente, nunca me deixa.
-Se o sintoma deixar a pessoa, ela morre.
Por isso se diz:
“O sujeito é feliz com seu sintoma”.
-Eu sou uma pessoa feliz, meu sintoma nunca me deixa só.
Nunca estou desacompanhado.
Sou muito feliz com o meu parceiro, o sintoma.
Sem meu sintoma me sintomal.
Eu amo o meu sintoma, meu melhor amigo, meu companheiro 

inseparável, que nunca me deixa só, nunca sinto solidão porque 
tenho meu parceiro sintoma sempre junto comigo.

“Meu parceiro sintoma”
Como é bom, ter um sintoma como grande parceiro para existir.
O sintoma dá sentido à vida da pessoa.
Não existe ser humano sem um sintoma pra chamar de seu.
Por isso, muita gente diz:
-Eu te amo, sintoma!
Meu sintoma é meu grande amor.
“Como é bom ter um sintoma pra viver junto comigo”.
Nunca me sinto só.
Tenho um sintoma pra viver.
Essa vida sintomática que acompanha o ser vivente.
-Seu sintoma é seu Ser, do qual você jamais se separa.
Seu parceiro sintoma.

18 de maio de 2019
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Quanto dá certo a tendência é virar método.
A tendência é repetir o que deu certo e transformá-lo em método.
Se a experiência deu certo, a tendência é ela ser repetida, virar 

método, e virar ciência.
O método científico é a repetição de uma experiência que deu certo.
Se a experiência deu certo ela passa a ser um método que se repete, 

vira ciência, e pode ser ensinado numa escola como método científico.
Várias pessoas passam a repetir a experiência que deu certo 

porque, se ela deu certo uma vez, dará certo todas as outras vezes 
que for repetida.

Interessante a universalização de uma experiência particular 
como lei universal.

Quando se descobre uma fórmula matemática acontece isso: o 
mundo inteiro pode usá-la.

Na Natureza se pode encontrar leis da física, da química, da 
astronomia, da biologia, da psicologia...

A psicologia experimental começou com Wundt, que derivou de 
experimentos leis do comportamento humano.

Na psiquê humana também existem leis, muitas já descobertas, 
outras ainda por descobrir.

Quando forem melhor especificadas as leis que regulam a psíquico 
do ser humano, os humanos poderão ficar tão bem organizados 
quanto a sociedade das formigas, dos cupins, das abelhas...

Quando a ciência estiver mais aprimorada seremos melhores, 
mais aperfeiçoados, mais eficientes, mais determinados, cada qual 
com sua função bem definida.

Seremos como a sociedade das formigas.
O grande modelo humano é imitar as formigas.
O que as formigas nos ensinam?
As formigas não usam drogas, não se deprimem, não se 

masturbam, não existe câncer na formiga, elas não fazem carnaval, 
não trocam de sexo, somente trabalham, são ordeiras, obedientes, 
servas de um grande sistema, e são completamente felizes.

Quanto mais a sociedade humana se aproximar do modelo da 
sociedade das formigas, melhor e mais feliz ela será.

Quanto mais cedo virarmos formigas, mais felizes seremos.
Na sociedade das formigas existirá apenas a psicologia científica 

de Wundt e quando uma pessoa em crise existencial procurar o 
psicólogo científico perguntando

-Quem sou eu?
A resposta é simples:
-Você precisa pensar como uma formiga!
Se você começar desde já a educar seu filho a se comportar como 

formiga, melhor será para ele.
E para você também.
-Estou muito mais feliz agora, meu filho trabalha como uma 

formiguinha, é obediente, ordeiro, e espero que continue assim na 
sociedade das formigas.

19 de maio de 2019
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Um texto também é uma imagem.
Uma imagem da pessoa que escreve.
O texto retrata alguma coisa, desenha um retrato, e por isso 

também é um retrato de quem escreve.
Há um retrato impresso no texto, e quem
lê o texto forma uma imagem na mente.
A pessoa que escreve se reflete e se olha na imagem passada 

pelo texto.
Como no lago de Narciso.
O texto é como um espelho.
Ele espelha a pessoa.
Alguns autores escrevem a sua própria autobiografia como um 

retrato que querem dar de si.
Freud escreveu duas autobiografias, uma em 1914, outra em 1925.
“Tudo é autobiografia”, escreveu Saramago.
Mesmo uma equação matemática, um teorema de Talles, é 

autobiográfico.
Ali está impresso o resultado do seu trabalho.
Por detrás de uma equação há uma história de vida.
Como relatado no filme de Alain Turing.
A obra de um Físico é também autobiográfica.
Tudo o que um homem faz tem a sua assinatura.
“Tudo é obra do homem”.
Qualquer quadro de um pintor é parte de sua autobiografia.
Um texto, uma fórmula, não aparece por si só na realidade.
Mesmo havendo um “deslocamento dêitico”, um deslocamento à 

linguagem, há um autor ali.
“Tudo é obra do Eu”, sendo, portanto, autobiográfico.
A história de vida de uma pessoa, qualquer que seja ela, é sua 

autobiografia.

19 de maio de 2019.

A grande descoberta da psicanálise foi sintetizada por Lacan na 
seguinte frase:

“Amar é dar o que não se tem a quem não quer receber”.
A pessoa quer dar o que ela não tem para outra pessoa que não 

quer receber aquilo.
-Eu não tenho Y, e gostaria de te dar, você aceita receber?
-Não, obrigado.
Esse é o verdadeiro amor.
Sabemos que o amor mais perfeito que existe é o amor a Deus:
A pessoa nunca vê Deus, nunca se encontra pessoalmente com 

Deus, não pode entregar nada a Deus, e Deus não recebe nada 
daquilo que a pessoa não consegue entregar a ele.

A pessoa ama Deus, e Deus ama a pessoa, porque nunca se 
encontram pessoalmente, e nunca entregam nada um para o outro.

Existiria amor mais perfeito do que esse?
Por isso, amar verdadeiramente uma pessoa é nunca encontrar 

com ela, não poder entregar nada a ela, e ela também nem querer 
receber isso que o outro não tem para dar.

Quem se ama assim, é impossível se separar.
Esse é o amor mais sincero que existe, e explica porque as pessoas 

se amam tanto pelas redes sociais.
O amor pelo whatsapp assemelha-se ao amor a Deus.
Amar uma pessoa é ficar distante dela, nunca encontra-la, não dar 

nada a ela, porque, mesmo que a pessoa for dar o que ela não tem, a 
pessoa amada não irá querer receber.

Em resumo: estando bem distante do seu amor fica bem mais fácil 
amá-lo e ficar junto dele.

X-Eu te amo, Z.
Z-Eu também te amo, X.
X-Um dia a gente se vê.
Z-Ok.
Quanto mais longe, melhor, porque aí nunca se enconta mesmo, 

e continua sempre junto.
X-Um dia eu vou à sua cidade e a gente se encontra, Z.
Z-Pode vir, estarei te esperando.
Às vezes nem precisa escrever.
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X-Quer que eu continue te enviando essas mensagens?
Y-Precisa não.
“Amar é dar o que não se tem a quem não quer receber”.

20 de maio de 2019

Bem, sociedade líquida é conceito de Zygmunt Bauman, leitor de 
Zygmunt Freud.

Freud havia criado a idéia de “amor espermático”, termo um pouco 
obsceno, que Bauman preferiu substituir por “amor líquido”.

Tanto Freud quanto Bauman são partidários da ideia segundo a qual 
é preciso haver um líquido lubrificante entre as relações.

Para um corpo X relacionar-se com um corpo Y, com menos atrito, 
necessita um óleo lubrificante entre eles, senão, esquenta muito.

O líquido lubrifica as relações.
Por isso que o amor é líquido, ou espermático, ampliando a 

concepção filosófica anterior de “Logos Espermáticus”.
Dois grandes pensadores, Freud, no psiquismo, Bauman, na 

sociologia, concordaram com a necessidade de um líquido lubrificante 
para sustentar as relações.

Esse líquido seria finalmente o Logos, dos filósofos, o grande 
líquido que librifica as relações humanas.

Sem a língua para um ficar lambendo o outro com palavras, quer 
dizer, sem a linguagem, não haveria relações entre os seres humanos.

Logos Espermáticus é o Logus Philosophicus.
As pessoas ficam se lambendo com as palavras.
Espero que com esse texto eu tenha dado uma lambida geral nesse tema:
AMOR LÍQUIDO.

21 de maio de 2019
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“Locutor do Real”
Seu trabalho é fazer locuções do Real.
O Real vem sem legendas de pé de página e meu trabalho é colocar 

essas legendas.
O Locutor do Real faz locuções do Real traduzindo, para quem lê, 

o Real em palavras.
Você não precisa ler o Real, porque o Real é um quadro bruto 

que não tem palavras, e o trabalho do Locutor é realizar a primeira 
tradução do Real em palavras.

“Vou colocando legendas no Real”
O Real aparece a cru, é sem moral, e o único trabalho do Tradutor 

é o trabalho bruto de passar o Real às palavras.
Depois, você lê, e interpreta essas palavras.
Primeiro, é preciso esse trabalho quase braçal de Taquígrafo, como 

faz o Escrivão, ou o próprio Taquígrafo, numa instituição pública 
que, como funcionário público, não trabalha por interesse X ou Y:

Simplesmente escreve o texto bruto.
“Sou datilógrafo do Real”
Durante esse trabalho de datilografia do Real, essa locução, o 

Locutor do Real não faz nenhum julgamento, não interpreta nada, 
não pondera nada: apenas vai digitando o Real em palavras.

O Locutor do Real vai falando o que está acontecendo na cena, 
como quando o touro derruba o peão e o Locutor grita pelo microfone

-CAIUUUUUU!!
O peão pode ser pisoteado, morrer, e a platéia assistir o espetáculo, 

como quando Ayrton Senna bateu e morreu.
O Locutor do Real é um narrador: narra o Acontecimento Bruto.
A cru.
Não há julgamento moral nessa locução.
O Real aparece nu, pelado, sujo, fedorento ou cheiroso, cagado ou 

belo, asqueroso, vil, prostituto, sangrando, fraudulento, atropelado, 
morto, nojento, todo urinado, catingando, sem tomar banho, sem 
escovar os dentes...

O Real é essa Coisa Bruta, e não é fácil esse trabalho sujo de 
Locutor: parece uma narrativa de Dostoievsky.

No Acontecimento Real, como numa queda de bicicleta, não 
existe nenhuma moral, nenhum julgamento, porque um tombo não 
é moral, nem imoral.

“Meu trabalho consiste em fazer a locução da queda”
Espero que não se assuste com o texto.
O Real não tem nenhum sentido, e sua Locução, essa datilografia, 

também não fornece nenhum sentido:
Restará a você, caso venha a ler, dar sentido ao texto locutório.
O texto locutório é como se fosse um grito, o primeiro grito do Real.
Se foi pênalty, ou não, o Locutor não pode julgar, ele apenas narra, 

com um grito, quando o juiz apita:
-PÊNALTY!!!!!!
A torcida pode levar um choque, discutir se foi roubado ou não, 

pode haver uma guerra entre as torcidas, podem usar o vídeo, e a 
discussão não terminar nunca.

Até hoje analisam o vídeo da morte de Ayrton Senna.
Espero que continue lendo as locuções do Real.

22 de maio de 2019
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Há um erro com as palavras, do fato de elas serem tomadas fora 
de sua categoria, isto é, do fato de palavra ser somente palavra.

A palavra enquanto tal não existe na realidade concreta.
Mas pode ser usada para construir realidades imaginárias.
“Palavras, palavras, palavras”, reclamava Shakespeare pela boca 

do príncipe Hamlet.
Shakespeare viveu na época do saber dogmático: bastaria o dogma.
Sócrates falando com Crátilo:
“...mas no que diz respeito à qualidade ou à representação geral 

da imagem, não tem aplicação o que dizes, porém o contrário, não 
havendo absolutamente necessidade de serem reproduzidas todas as 
particularidades do objeto, para que se obtenha a sua imagem”

De maneira pode ser obtida a imagem?
Sócrates continua:
“Vê se tenho razão. Se fossem postos juntos dois objetos diferentes: 

Crátilo e a imagem de Crátilo, e uma divindade não imitasse apenas 
a tua cor e tua figura, como fazem os pintores, mas formasse todas 
as entranhas iguais às tuas, emprestando-lhes o mesmo grau de 
ductilidade e calor, além de movimento, alma e raciocínio, tal como 
há em ti; em uma palavra: tudo exatamente como és, e colocasse ao 
teu lado essa duplicata de ti mesmo: tratar-se-ia de Crátilo e uma 
imagem de Crátilo, ou de dois Crátilos?”

Crátilo responde:
“Quer parecer-me, Sócrates, que seriam dois Crátilos”
Sócrates, por meio de uma narrativa, faz Crátilo admitir que pelo 

imaginário teria ao seu lado outra pessoa igual a ele.
Crátilo, não mais que se repente, como que por um passe de 

mágica, passa a ser dois, apenas por ter escutado algumas palavras 
da boca de Sócrates.

Sócrates, na cidade de Atenas, tal como Shakespeare, em Londres, 
sabia que eram somente “palavras, palavras, palavras”, nada mais que 
palavras.

A tese é que há um erro com as palavras quando elas são tomadas 
fora de sua categoria.

Isto é, do fato de serem somente palavras.

Sócrates sabia que, se construísse na mente de Crátilo, por meio 
de palavras, uma imagem, então Crátilo teria que admitir que essa 
imagem existiria também na realidade.

A imagem era real na mente, e existia também na realidade.
Belchior cantou para o cidadão comum:
“Acreditava em Deus e em outras coisas invisíveis / Dizia sempre 

sim aos seus senhores infalíveis”
Acreditar que existem coisas que ninguém vê, mas que existem 

imaginariamente.
Repetindo:
Sócrates: tratar-se-ia de Crátilo e uma imagem de Crátilo, ou de 

dois Crátilos?”
Crátilo: quer parecer-me, Sócrates, que seriam dois Crátilos.
Crátilo agora tem outro, um duplo de si.
-Ola eu ali, tem outro eu ali!

23 de maio de 2019
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Polícia investiga escritor capixaba que planejava matar pessoas 
em shopping no ES

Na residência do suspeito, policiais encontraram um revólver 
calibre 38, sem registros no nome dele

Foto: Acácio Rodrigues

A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na 
residência de um escritor de 61 anos, morador de Vitória, suspeito 
de organizar ataques e recrutar pessoas pelo Whatsapp. Foram 
apreendidos um CPU de computador, três notebooks e 28 HD’s 
externos, além de um revólver calibre 38.

O escritor, que também é engenheiro civil aposentado e psicólogo, 
escreveu em um grupo que estava “contratando pessoas para matar 
pessoas em um shopping no Estado, sem definir qual, na hora do 
‘rush”, segundo o delegado Brenno Andrade.

De acordo com informações de Andrade, o suspeito tinha em 
mente, fuzilar o máximo de pessoas. “Era essa a ideia dele publicada 
através de mensagens. Uma pessoa viu a postagem e procurou à Polícia 
Federal, que confeccionou uma investigação, remetendo o caso à 
Polícia Civil, por acreditar que não se tratava de terrorismo. Quando 
o caso chegou aqui, entendemos por bem um mandado de busca e 
apreensão na casa dele. Além disso, em várias postagens na rede social 
dele, ele chama os criminosos de Suzano de heróis”, contou Andrade.



152 153

Divulgação/ Polícia Civil

Ao chegar na residência do escritor, foi constatado que ele estava 
viajando com a esposa em passeio na Alemanha. No local, os policiais 
encontraram um revólver calibre 38, sem registro no nome do 
suspeito. “O filho dele foi convidado a comparecer na delegacia para 
prestar esclarecimentos. Disse que o pai fazia essas postagens para 
saber a reação das pessoas, se havia impacto ou não. Disse também 
que ele provocava pessoas de direcionamento político de direita e 
esquerda”, contou.

Andrade explica, que como o escritor fez uma apologia aos 
criminosos de Suzano, o escritor também pode ser indicado no 
Artigo 12, da Lei do Desarmamento. Ou seja, será autuado por posse 
por arma de fogo e por apologia ao crime. “A princípio não será 
pedida a prisão dele. Não tem problema se o filho o avisar da prisão. 
Vou indiciá-lo quando ele voltar”, informou.

Foto: Acácio Rodrigues

O delegado esclarece que as ameaças ainda que sejam “de 
brincadeira” podem motivar possíveis ataques. “Ele escreve muito 
bem. Narra que planejou o atentado e depois desistiu. Ele relata que 
as armas estariam no carro. O filho dele diz que é só uma história, 
mas eu não vou pagar pra ver, afirmou o delegado que atua no caso.

https://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/05/2019/policia-investiga-
escritor-capixaba-que-planejava-matar-pessoas-em-shopping-no-es 

22 de Maio de 2019 às 11:51 
Atualizado 23/05/2019 10:00:54 

https://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/05/2019/policia-investiga-escritor-capixaba-que-planejava-matar-pessoas-em-shopping-no-es
https://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/05/2019/policia-investiga-escritor-capixaba-que-planejava-matar-pessoas-em-shopping-no-es
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Polícia investiga psicólogo do ES suspeito de publicar ameaças 
de atentados na web

Homem de 61 anos, que também é engenheiro, teria feito 
publicações ameaçadoras em grupos de um aplicativo de mensagens. 
Policiais civis encontraram uma arma na casa dele.

Um psicólogo e engenheiro, morador do bairro Mata da Praia, em 
Vitória, é investigado pela Polícia Civil por ter feito publicações sobre 
ataques a grupos de pessoas em um shopping durante conversas em 
um aplicativo de mensagens e em redes sociais. Um mandado de 
busca e apreensão foi cumprido na casa dele na manhã desta quarta-
feira (22), mas ele está em viagem no exterior.

Policiais estiveram na residência e deixaram o local após 
recolherem HDs que vão ser periciados. Um revólver calibre 38 
também foi encontrado no local.

Arma e HDs foram apreendidos na casa do homem investigado 
por fazer ameaças de atentados — Foto: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com a Polícia Civil, o homem tem 61 anos e já está 
sendo investigado há dois meses.

“Essa é uma investigação que começou através de uma publicação 
em um grupo, a qual ele solicitava pessoas para cometer um atentado 
em um shopping e atirar no maior número de pessoas possível. Uma 
das pessoas desse grupo se sentiu ameaçada e foi primeiramente até a 
Polícia Federal, considerando que o grupo era de grande abrangência 
nacional”, explicou o delegado Brenno Andrade, da Delegacia de 
Repressão aos Crimes Cibernéticos.

O delegado contou que o relatório de investigação da Polícia 
Federal foi remetido à Polícia Civil. “Verificamos ainda mensagens 
chamando de heróis os criminosos que cometeram aquele triste 
atentado em Suzano, em São Paulo. Em função disso tudo, achamos 
por bem representar ao juiz e pedir uma busca e apreensão na 
residência do suspeito”, disse.

Como o investigado não estava em casa, o filho dele foi chamado 
na delegacia e contou que o pai deve retornar a Vitória até o início 
de junho.

“No primeiro momento, a polícia precisa ver o contexto das 
mensagens. A gente chamou o filho dele, que falou que o pai não 

pretendia cometer esse tipo de crime e que ele gostava de fazer 
provocações justamente para saber a reação das pessoas sobre esse 
tipo de postagem. Então, precisamos checar todos os elementos para 
no final pedir ou não a prisão do indivíduo”, disse.

Arma
Sobre a arma encontrada na casa, a polícia informou que ela está 

registrada, porém, não no nome do psicólogo. O revólver possui um 
registro de 1985 no nome de uma pessoa que o filho do investigado 
diz não conhecer. O suspeito pode responder por posse ilegal de 
arma de fogo.

“O inquérito continua, a gente aguarda ele voltar do exterior. Ele 
sendo ouvido, o inquérito será enviado ao Poder Judiciário, que vai 
avaliar se ele será processado ou não pelo fato”, concluiu o delegado 
Brenno Andrade.

Assista à versão desta reportagem que foi ao ar no ES1:

Polícia faz busca e apreensão na casa de escritor acusado de 
ameaças em Vitória, ES

https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2019/05/22/policia-
investiga-psicologo-do-es-suspeito-de-publicar-ameacas-de-
atentados-na-web.ghtml

22/05/2019 16h38 Atualizado há um mês

https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2019/05/22/policia-investiga-psicologo-do-es-suspeito-de-publicar-ameacas-de-atentados-na-web.ghtml
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2019/05/22/policia-investiga-psicologo-do-es-suspeito-de-publicar-ameacas-de-atentados-na-web.ghtml
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2019/05/22/policia-investiga-psicologo-do-es-suspeito-de-publicar-ameacas-de-atentados-na-web.ghtml
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25 de maio de 2019

Jô Soares-Como está, Raul?
Raul-Eu estou muito satisfeito de trabalhar com Marcelo Nova, é 

uma pessoa que tem a mesma metafísica que eu.
J-Quais as características principais de um Maluco Beleza?
R-Isso foi nos anos 70. Hoje em dia eu não falo muito, eu penso. 

Penso mais do que falo.
J-Pensa mais do que fala?
R-Penso mais do que falo.
J-Deu muito problema para você falar muito nos anos 70?
R-Eu fui expulso do país, em 1974, fui para Nova Iorque e fiquei 

amigo de John Lennon, e estive com ele quando ele estava separado da 
Yoko Ono. Eu havia escrito cartas falando da Sociedade Alternativa, 
e esse foi o motivo que eu fui expulso do país porque queriam saber 
quem eram os donos da Sociedade Alternativa quando era apenas 
uma música. Fiquei três dias na casa dele e conversamos sobre os 
planos do planeta terra.

J-E como era o negócio do lixo?
R-Foi que 3:00horas da manhã eu estava perdido em Nova Iorque 

e tinha um palhaço comendo lixo, um palhaço bem vestido, que me 
convidou para ir comer o lixo com ele, e eu comi o lixo com ele.

J-Eu me lembro de ter ido ver você fazendo um show no teatro 
Tereza Raquel em 1973 e você dizia algumas coisas sob o disfarce 
do roqueiro que as outras pessoas não poderiam dizer fora da 
música. Nessa noite o Paulo Pontes estava lá, e disse “esse rapaz 
aproveita para dizer uma porção de coisas dentro da música que se 
a gente quiser dizer numa peça de teatro é proibido”. Quando eles 
descobriram que você estava aproveitando para mandar brasa dentro 
do seu espetáculo? Você teve algum problema de proibição daqueles 
espetáculos?

R-Eu sempre tive problemas de censura, tenho 11 músicas 
censuradas, até hoje continuo censurado, eles olham minha obra 
de cima para baixo, sacodem para ver se tem alguma coisa, se tem 
algum bicho lá dentro, é uma coisa terrível.

J-E o Rock está vivo?
R-O Rock morreu em 1959, o que existe hoje é um reflexo de 

nossa cultura.
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-E o que você faz hoje, Raul?
R-Raulseixismo.
J-E você Marcelo Novaes?
MN-Por identificação me aproximei ao Raul porque tinha 

um negócio da cuspida do chiclete (tchup) que era esteticamente 
importante. Naquela época era importante usar a gola da camisa 
pra cima e cuspir o chiclete. Porque o pai da gente usava a gola para 
baixo e não mascava, mascar era um negócio complicado.

J-Como é aquela história Raul, você em Serra Pelada dando 
autógrafos?

R-Na hora do show me deu uma dor de barriga desgraçada, eu 
estava na casa das prostitutas que servem para alimentar o garimpeiro, 
eu fui chamado para fazer show lá, e fui levado para fazer minhas 
necessidades num buraco. Mas não me deixaram em paz. Eu estava 
defecando e as pessoas pedindo autógrafo para mim com o isqueiro 
aceso para eu enxergar o buraco.

J-Vocês dois estão lançando um disco novo e vai chamar panela 
do diabo. Por que esse nome?

MN-Nós estávamos tocando no interior de São Paulo, o disco não 
tinha nome ainda e quando estávamos nos camarins subindo para o 
palco veio uma pessoa com um panfleto que estava sendo distribuído 
na entrada alertando aos jovens o perigo de assistir a um show de 
Raul Seixas e Marcelo Nova porque nós éramos a encarnação do 
demônio e faziam uma analogia com uns textos do Raul “Nasci há 
dez mil anos atrás... viu Jesus ser crucificado...” e era sério mesmo, as 
pessoas na porta distribuindo panfleto. Aí a gente olhou um para o 
outro e disse “taí, apareceu o nome do disco, agora mais que nunca 
o nome do disco vai ser Panela do Diabo, eles querem, entendeu?”

Ao final desta entrevista, Raul e Marcelo cantam “carpinteiro do diabo”

24 de maio de 2019



162 163

Passei a ter medo de falar.
Por causa da interpretação.
Se eu falar alguma coisa a pessoa poderá pensar que eu quis dizer 

outra coisa.
Passei perto de uma pessoa na calçada e disse
-Bom dia!
Ela parou bruscamente e perguntou
-O que você quer dizer com isso?
-Com isso o que?
-Com esse “bom dia”. Por que você falou isso pra mim?
-Falar bom dia quando passa por uma pessoa qualquer na calçada 

é ato de cortesia...
-Ato de cortesia, ato de cortesia... olha com quem você fala, tá 

bom? Falaram alguma coisa pra você?
-Sobre...
-Alguma coisa você deve estar sabendo.
-Sei muitas coisas, mas...
-Não falei? Fala o que você sabe, pode falar agora, quero que você 

me fale...
-Se é sobre você que você está se referindo, não sei nada, apenas 

de passagem para cumprimentar falei “bom dia”...
-Meu dia está uma merda, cara, está dando tudo errado, não sei 

mais o que faço, e você ainda passa por mim e fala bom dia, puta que 
pariu, e ainda diz que não está sabendo de nada...

-Olha, desculpe, tenho que ir...
-Tem que ir, não, cara, volte aqui, agora você vai ter que ouvir, pra 

você nunca mais passar por mim e falar bom dia, ok? Olha, deixa eu 
começar, ontem quando cheguei em casa... aí então... e por causa disso...

-Acabou, falou tudo?
-Espera um pouco, ainda tem uma parte, acho que tudo aconteceu 

porque... aí depois...
-Bem agora tenho que ir, tchau.
-Ei, volte aqui, ainda preciso dizer...

25 de maio de 2019



164 165

-Você pensa que é fácil, ser Eu?
Com todos esses conflitos, e ainda conseguir se manter coerente?
Pensa que isso é pra qualquer um?
Você já foi Eu, por acaso?
Será que outra pessoa conseguiria isso, ser Eu?
Já experimentou ser Eu?
Será que suportaria?
Duvido muito que você conseguiria ser Eu!
Quer fazer essa experiência de ser Eu?
Somente por uma semana, quer ser Eu?
Quer tentar?
Será que suportaria ser Eu, com todos os conflitos que o Eu tem?
Um Eu com todas as angústias do Ser?
Já foi, por um acaso, um Eu, você mesmo?
Ou será que nunca foi um Eu, autêntico, carregado de dúvidas, 

de mente perturbada, sem saber o destino, o caminho certo, as 
incertezas de ser?

Você já foi um Eu??

25 de maio de 2019

Filosofia em ‘tempo real’.
Que sai dali, da garganta do Real.
Como Freud, no ‘sonho de injeção de Irma’, quando narra um 

pesadelo com essa paciente, que ele não conseguia curar em sua 
tentativa de cura pela fala e, sentindo-se culpado por estar arriscando 
a vida da paciente, sonhou que uma equipe médica olhava dentro da 
garganta dela com o objetivo de “ver” a doença.

-Abre a boca, Irma, queremos ver a sua doença.
“Abrir a boca”.
Ver a verdade dentro da garganta, ou saindo da garganta?
“Eu, a verdade, falo”, fala a verdade, quando passa pela garganta e 

sai pela boca.
A filosofia que se lê nos livros não é uma experiência filosófica, 

mas literatura.
Filosofia primeira é aquela que sai da garganta do Real.
Quando a garganta abre a boca, e fala, ali, nesse lugar, fala a 

filosofia.
-Abre a garganta e fala a verdade.
A filosofia sai pela garganta.
Depois que a garganta fala, e escreve, suaviza, vira literatura, e não 

é mais filosofia Real.
Todo esse texto saiu da garganta do Real, e tornou-se agora, um 

texto literário.
A filosofia que se encontra nos livros acha-se suavizada, torna-se 

um tipo de literatura, o livro é para o leitor um “Coaching”, dá ao 
leitor uma orientação, um aconselhamento, oferece uma tradução.

Mas, a partir dela, o estudante pode aprender o que veio antes 
dela, e o que veio antes do escrito é a experiência Real do autor que 
a escreveu.

“Se não for para viver na marginalidade, nem vale a pena viver”
O filósofo, como Schopenhauer, Erasmo, é aquele que vive na 

marginalidade.
Escrevendo a “Experiência do Real”.
Por isso, escrever é um risco.
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26 de maio de 2019

Um pensamento interno que se passa por dentro da mente como 
se estivesse ruminando e aparece escrito...

... escrever o pensamento...
Não uma conversa no debate com a outra pessoa em disputas  

de conceitos.
-Exponho algumas reflexões, questões internas mal resolvidas, 

problemas existenciais, e não costumo entrar na paranoia de ficar 
debatendo querendo convencer o outro de minhas próprias razões, 
dizendo que o outro não entendeu, numa disputa entre egos, que se 
prolonga de modo interminável e que muitas vezes termina em ódio, 
saída, ou exclusão do grupo.

-Por que então você não abre um blog?
Um blog não se assemelha a um grupo.
Num grupo o texto é postado, e cai de para-quedas, pegando de 

surpresa uma ou outra pessoa.
Que muitas vezes é provocada a ler o texto e se interessar pelo tema.
A filosofia introspectiva é o escritor escrevendo e expondo para si 

mesmo - e para quem lê - as suas próprias agruras.
Emil Cioran se especializou em escrever dessa maneira, pouco se 

importando sobre a opinião do leitor, como se quisesse dizer:
-Olha aqui, quer ler isso aqui, quer ler o que se passa na minha 

mente? Quer ler as minhas dificuldades como ser no mundo?
Parece que em Cioran tudo gira em torno das palavras que 

escolheu como título para seus livros: “no cume do desespero”, “esse 
maldito eu”, “o inconveniente de ter nascido”...

Cioran diz “cada livro que escrevo é um suicídio adiado”.
Vai escrevendo, imprimindo, publicando seus pensamentos, 

como forma de ir prolongando a vida.
“Cada livro que escrevo é um suicídio adiado”.

26 de junho de 2019
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Em todo homem dorme um profeta, e quando ele acorda há um 
pouco mais de mal no mundo…

A loucura de pregar está tão enraizada em nós que emerge de 
profundidades desconhecidas ao instinto de conservação.

Cada um espera seu momento para propor algo: não importa o quê.
Tem uma voz: isto basta.
Pagamos caro não ser surdos nem mudos…
Dos esfarrapados aos esnobes, todos gastam sua generosidade 

criminosa, todos distribuem receitas de felicidade, todos querem 
dirigir os passos de todos:

a vida em comum torna-se intolerável e a vida consigo mesmo 
mais intolerável ainda:

quando não se intervém nos assuntos dos outros, se está tão 
inquieto com os próprios que se converte o “eu” em religião ou, 
apóstolo às avessas, se o nega:

somos vítimas do jogo universal…
A abundância de soluções para os aspectos da existência só é 

igualada por sua futilidade.
A História: manufatura de ideais…, mitologia lunática, frenesi de 

hordas e de solitários…, recusa de aceitar a realidade tal qual é, sede 
mortal de ficções…

A fonte de nossos atos reside em uma propensão inconsciente a 
nos considerar o centro, a razão e o resultado do tempo.

Nossos reflexos e nosso orgulho transformam em planeta a 
parcela de carne e de consciência que somos.

Se tivéssemos o justo sentido de nossa posição no mundo, se 
comparar fosse inseparável de viver, a revelação de nossa ínfima 
presença nos esmagaria.

Mas viver é estar cego em relação às suas próprias dimensões…
Se todos os nossos atos — desde a respiração até a fundação de 

impérios ou de sistemas metafísicos — derivam de uma ilusão sobre 
nossa importância, com maior razão ainda o instinto profético.

Quem, com a visão exata de sua nulidade, tentaria ser eficaz e 
erigir-se em salvador?

Nostalgia de um mundo sem “ideal”, de uma agonia sem doutrina, 
de uma eternidade sem vida…

O Paraíso…
Mas não poderíamos existir um instante sem enganar-nos:
o profeta em cada um de nós é o grão de loucura que nos faz 

prosperar em nosso vazio.
O homem idealmente lúcido, logo idealmente normal, não 

deveria ter nenhum recurso além do nada que está nele…
Parece que o ouço:
“Livre do fim, de todos os fins, de meus desejos e de minhas 

amarguras só conservo as fórmulas. Tendo resistido à tentação de 
concluir, venci o espírito, como venci a vida pelo horror, a buscar-lhe 
uma solução. O espetáculo do homem — que vomitivo! O amor — 
um encontro de duas salivas… Todos os sentimentos extraem seu 
absoluto da miséria das glândulas. Não há nobreza senão na negação 
da existência, em um sorriso que domina paisagens aniquiladas.

(Outrora tive um “eu”; agora sou apenas um objeto… Empanturro-
me de todas as drogas da solidão; as do mundo foram fracas demais 
para me fazer esquecê-lo. Tendo matado o profeta em mim, como 
terei ainda um lugar entre os homens?)

O Antiprofeta - Emil M. Cioran

27 e maio de 2019
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-Como você se afogou?
-Foi assim: vi um tesouro flutuando no rio e, não podendo dele 

me aproximar, resolvi beber toda a água para secar o caminho e 
chegar até o tesouro.

-Mas você não pensou que assim fazendo morreria?
-Claro que não pensei num absurdo desses, pois, como chegar ao 

tesouro sem abrir até ele um caminho?
-Me referi não ao tesouro, claro, mas ao método.
-Não dispunha de outro método no momento, a não ser beber a 

água para secar o caminho.
-Você esqueceu que não caberia em você toda aquela água?
-Claro que não. Pensei em ir bebendo e urinando de maneira 

rápida de tal modo a dar tempo de chegar até o tesouro.
-Então, se você bebesse a água do rio, e fosse rapidamente 

urinando, iria desse modo secando o caminho até chegar ao tesouro 
que boiava no meio do rio?

-Exatamente.
-Então, porque você quase morreu afogado?
-Deve ter algum problema com o meu organismo. A intenção era 

que a água fosse rapidamente sendo processada e transformada em 
urina, mas parece que isso não aconteceu, e acabei me quase afogando.

-Você sabe como te resgataram boiando no rio abraçado ao tesouro?
-Pegaram o tesouro? Me trouxeram para cá, mas, para onde levaram 

o tesouro? O tesouro é meu, foi por causa do meu corpo boiando no 
rio que chegaram ao tesouro, quero de volta o meu tesouro.

-Agora, deixa eu te perguntar uma coisa: você viu de fato um 
tesouro boiando no rio? Não seria um toco de madeira, uma peça 
flutuante, não sei, olha, estou somente perguntando...

-Acho que você está envolvido com o roubo do meu tesouro e está 
tentando me convencer que o tesouro era um toco de madeira...

-Que objeto era aquele que você viu boiando no rio?
-Onde vocês o colocaram?
-Por que você achou que bebendo a água secaria o caminho e 

ainda daria tempo de urinar tudo e chegar até o tesouro?
-Onde vocês colocaram o tesouro? Eu quero o meu tesouro. Eu 

estava abraçado nele quando vocês me “socorreram” dizendo que eu 

estava me afogando. Eu estava lúcido, ia muito bem nadando para a 
margem agarrado ao tesouro, vocês chegaram fazendo confusão e 
dizendo que eu estava me afogando, me agarraram, trouxeram para 
cá amarrado numa maca, e sumiram com o meu tesouro.

-Mas você estava praticamente afogado...
-Eu quero o meu tesouro!
-Não tem jeito. Ele quer o tesouro dele. Como nós vamos fazer?
-Onde vocês colocaram o meu tesouro?
-Desculpe-me, última pergunta: não era uma miragem?
-Como eu poderia estar quase morrendo afogado nadando no rio 

abraçado a uma miragem? Como?
-Me referi a esse toco ser um tesouro.
-Quem disse que era um toco?
-Olha, é a primeira vez que alguém tenta secar o caminho bebendo 

a água do rio para chegar até um tesouro que estaria nele boiando.
-Quem falou para vocês que eu tentei secar o caminho bebendo 

a água do rio? Eu já disse que eu fui nadando até chegar ao tesouro. 
E eu não estava morrendo afogado. Estava nadando abraçado ao 
tesouro até chegar à margem, quando vocês chegaram, me tomaram 
o tesouro, e me trouxeram para cá.

-Prometo que é a última: você entende o que você está falando?
-Você entende?

4 de junho de 2019
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Há, em Tristan do velho Béroul, um episódio que nos deixa pensativos.
Isolda abandonou o rei Marc e fugiu com Tristão para a floresta.
Depois de três anos, os dois amantes acordam uma manhã sem 

sentir mais nada um pelo outro:
O filtro de amor, em cujos efeitos eternos Béroult não acredita, 

esgotou sua força;
Tristão decide que o mais conveniente é que Isolda retorne para 

junto de seu marido.
Ele a entrega então a Marc, desafiando em duelo judiciário a 

qualquer um que ousasse pretender que ele alguma vez tocou Isolda;
Ninguém aceitou o desafio e a inocência da rainha ficou incontestável.
O que pensava disso Béroul ou seu público?
Nada pode aqui substituir o texto e seu insondável candor.
Como as forças são a verdade das verdades, sabemos apenas o que 

nos deixam saber:
Ignoramos sinceramente o que não temos o direito de aprender.
“Nunca confesse”, aconselhava Proust ao autor de Corydon;
Assim ninguém verá o que é tão evidente, pois a justiça dos salões 

só aceita as confissões.
Se o que todos sabem não for falado, continuam sem saber.
E reprova aquele que se institui em inquisidor de seus pares.
Os maridos enganados são igualmente cegos porque eles não têm 

o direito de suspeitar de sua mulher sem indício de prova;
Só lhes resta ignorar, enquanto um fato não cair sob seus olhos.
Mas eles ignoram demasiado: admite-se que se calem.

5 de junho de 2019

Não são apenas as febres, as bebidas e os grandes acidentes que 
invertem o julgamento;

As menores coisas do mundo o reviram.
E não se deve duvidar de que, ainda que não o sintamos, que, se 

a febre contínua pode deter nossa alma, a terçã não aporte aí alguma 
alteração segundo sua medida e proporção.

Se a apoplexia adormece e apaga inteiramente a visão de nosso 
entendimento, não se duvide que o resfriado não a ofusque.

E, por conseguinte, dificilmente se pode encontrar uma só hora 
em nossa vida na qual o nosso julgamento esteja na sua devida 
posição, sendo nosso corpo sujeito a tantas mutações contínuas, e 
provido de tantas espécies de molas que (nisso creio nos médicos) é 
muito difícil que não haja sempre alguma que funcione mal...

Por mais que tenha boa intenção um juiz, se ele não se escuta de 
perto, coisa que a poucos agrada,

a inclinação à amizade, ao parentesco, à beleza e à vingança, e não 
apenas coisas de tanto peso, mas esse instinto fortuito que nos faz 
favorecer uma coisa mais que outra,

e que nos dá, sem a licença da razão, a escolha entre dois objetos 
equivalentes, ou mesmo qualquer sombra de semelhante vaidade,

pode insinuar insensivelmente em seu julgamento a recomendação 
ou desfavor de uma causa e dar alguma inclinação à balança...

5 de junho de 2019
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Continua o problema clássico da subjetividade:
Todos sabem, mas ninguém pode falar, que o Rei está nu.
Uma criança não vendo as roupas do Rei, disse:
“O Rei está nu”.
Mas, tendo sido uma criança, ela não pode ser punida.
A criança deve ser reprimida pela educação:
-Olha, meu filho, todos sabem, todos estão vendo, que há uma 

nudez no Rei, mas ninguém pode falar nada, e você também precisa 
aprender a não falar isso.

Todos sabem que há uma nudez na sociedade.
Os vestidos que cobrem a sociedade são tecidos invisíveis, e não 

escondem a nudez da sociedade.
Por isso, todos devem fingir que a sociedade está bem vestida, 

fingindo não ver que ela está nua.
-A sociedade está nua, mas você não deve falar isso.
Porque toda nudez, ser for anunciada, será castigada.
Quem falar “o Rei está nu”, será castigado.
A culpa é do escritor quando escreve o que todos sabem.
Por isso, alguns são chamados “escritores subversivos”
Continua o problema clássico da subjetividade:
Todos sabem que o sujeito bem vestido, na verdade, debaixo de 

suas roupas, ele está totalmente nu.
Eduardo Manet, com a sua composição “Almoço na Relva”, viu-se 

no torvelinho das críticas, ao fugir às regras, fato que o tornou uma 
celebridade, tendo sua obra recusada pelo Salão de 1863.

Pintou, como ele via, uma mulher nua debaixo de suas roupas.
-Debaixo das roupas, todo mundo é nu.
Manet foi punido por ter revelado a nudez debaixo das roupas.
-Tá vendo aquela mulher vestida? Debaixo das roupas dela, ela 

está nua!

6 de junho de 2019

Na teoria dos “atos de fala”, de John Austin, em seu livro “Quando 
dizer é fazer”, não somente os imperativos do tipo “passe-me o sal”, 
mas qualquer fala é operativa funcionando como um “ato de fala”.

Toda fala pode induzir outra pessoa a levar a efeito uma ação  
na realidade.

Por exemplo a obra de Marx foi tão convincente que baseado em 
seus livros fizeram revoluções em vários países.

As palavras de Cristo também podem ser interpretadas como 
“atos de fala” que levaram a fundar um império, a indústria da 
religião católica.

Falar é um ato que pode, conforme o convencimento que cai sobre a 
mente de quem escuta, levar essa pessoa a entender que ali existe uma 
ordem expressa, uma verdade tão verdadeira, que ela vai imediatamente 
colocar em prática, sem fazer nenhuma outra abstração.

O texto, qualquer que seja ele, não deveria ser lido ao pé da letra, 
não deveria ser lido como uma verdade literal, e absoluta, que exige 
ser imediatamente colocado em prática, como se fora um imperativo.

-Vá à merda!!!
A pessoa não pode ir à merda somente porque escutou isso, muito 

embora, tem muita gente indo à merda após escutar uma simples 
frase como essa.

-Eu escutei a frase “vá à merda!!!” e acabei indo à merda mesmo, 
nossa! como eu fui burro!

Marx foi tão genial que conseguiu convencer com sua teoria que 
existiria um mundo de seres humanos onde não existisse o dinheiro!!!

No mundo fantástico inventado por Karl Marx, não existiria 
dinheiro, não existiria capital, não existiria o capitalismo, e todos os 
seres humanos seriam iguais.

Seria o céu na terra!
Sonhando com essa fantasia, o povo cubano, por exemplo, vive até 

hoje recebendo tudo de graça do estado: saúde, educação, moradia, 
transporte, medicamentos, etc.

Um estudante cubano tem direito a estudar de graça até se formar 
médico, engenheiro, dentista... em torno dos 25 anos de idade.

E depois ele é obrigado a trabalhar de graça, recebendo apenas 
10 dólares por mês para comprar cigarro, chiclete, picolé, etc., até o 
último dia de sua vida.
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Em Cuba, o patrão de toda a população é o Estado:
O comunismo cubano é um capitalismo de estado.
Apenas os comandantes podem viajar livremente, tomar 

whisky, hospedar-se nos melhores hotéis, frequentar os melhores 
restaurantes, fazer turismo, e ficar em suas casas curtindo a vida.

Eles são os chefes, os comandantes, os donos da empresa Cuba.
Isso foi somente para citar um exemplo, pois é assim também na 

Coréia do Norte, foi assim na China, na URSS, etc.
O comunismo de Marx é um capitalismo de estado no qual os 

donos do país são empresários do comunismo.
Toda a obra de Marx, assim como também a psicanálise de Freud, 

e outras teorias colocadas em prática, podem ser lidas como aplicação 
da teoria dos atos de fala de John Austin.

Pastores fundam religiões usando a teoria do ato de fala de Austin.
-Venha cá, meu filho, perdôo todos os seus pecados, basta você 

pagar o dízimo!

7 de junho de 2019

Todo esse meu choro escrito é, na verdade, um longo ensaio de 
despedida da vida.

Somente se despede da vida quem está vivo, evidentemente.
Em “Canto para a minha morte”, Raul Seixas cantou a morte 

enquanto estava vivo.
“Qual será a forma da minha morte?
Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida
Existem tantas
Um acidente de carro
O coração que se recusa abater no próximo minuto
A anestesia mal aplicada
A vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor já envelhecida
O câncer já espalhado e ainda escondido, ou até, quem sabe
Um escorregão idiota, num dia de sol, a cabeça no meio-fio”
Existirmos, a que será que se destina?
Será que se destina a isso?
Parece que existir se destina a cantar, ou contar, a vida.
Machado diz que a vida é um conto.
Clarice escreveu sobre a datilógrafa Macabéa no mesmo ano em 

que morreu.
Ninguém gostaria de morrer, não é mesmo?
Alguns ironizam sobre a morte, querendo permanecer vivo 

depois de morto.
-Seria possível depois de morrer, a pessoa estar viva?
A vida é esse Enigma que a gente escreve.
“O que é a literatura?” - escreveu Jean-Paul Sartre.
“Que é escrever? Por que escrever? Para quem se escreve?”
Sartre, mesmo depois de morto, continua conversando com quem o lê.
Raul Seixas continua conversando com a gente:
“Eu sei que determinada rua que eu já passei
Não tornará a ouvir o som dos meus passos
Tem uma revista que eu guardo há muitos anos
E que nunca mais eu vou abrir.
Cada vez que eu me despeço de uma pessoa
Pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez
A morte, surda, caminha ao meu lado
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E eu não sei em que esquina ela vai me beijar”
Estranha voz de um morto que ainda canta nos nossos ouvidos.

7 de junho de 2019

-Vocês não precisam beber, deixa que eu bebo por vocês.
O alcoólatra é aquela pessoa que bebe até morrer para nos salvar.
O redentor.
O alcoólatra deveria ser considerado um Santo que veio para 

redimir a humanidade dos seus pecados.
Ele bebe até morrer para salvar seus irmãos do álcool.
-Olha só como ele bebe e está se acabando. É tão inteligente e 

trabalhador, desse jeito, vai acabar morrendo.
Engana-se quem pensa assim do alcoólatra.
Falam assim porque não percebem a importante função social 

do alcoólatra.
O alcoólatra, na verdade, nunca gostaria de beber.
Mas, como religioso, ele bebe para cumprir o mandamento de 

redimir seus irmãos do pecado.
-Eu quero dar o exemplo para a humanidade, bebendo até morrer, 

para mostrar que beber para pagar os pecados pode matar.
O alcoólatra parece repetir as palavras de Cristo:
“Ich sterbe für dich / I will die for you”.
“Eu vou morrer por vocês, irmãos”.
Cristo morreu na cruz para nos salvar, e o alcoólatra morre na 

bebida também para nos salvar.
“Eu vim para vos redimir de vossos pecados” – foram as palavras 

de Jesus Cristo.
“Eu vim para vos redimir do pecado bebendo álcool” – deveria 

dizer o alcoólatra.
-Eu dou a minha vida por vós – eis aí o mandamento do alcoólatra.
A sociedade ainda não compreendeu a função social, e redentora, 

do alcoólatra.
O alcoólatra veio para salvar a humanidade de morrer pelo 

pecado - por isso, ele bebe por nós.
Ele é um pecador, como nós.
Ele bebe até à morte para mostrar para a sociedade:
-Vocês devem beber com moderação, caso contrário, vocês 

poderão se tornar alcoólatra como eu, que estou morrendo de tanto 
beber para esquecer meus pecados.
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A melhor terapia para o alcoólatra seria simplesmente dizer a ele:
-Olha, meu amigo, você não precisa morrer para me salvar como 

fez Cristo, ok? Se você está bebendo para me salvar dos pecados, 
agradeço, mas pode parar de fazer isso. Quem morreu para nos 
salvar foi Jesus Cristo, mas você não precisa fazer igual a ele. Pode se 
sentir livre dessa responsabilidade.

Talvez, o alcoólatra, inteligente, entenda essa mensagem, e faça a 
reflexão dele, e conclua:

-Eu não preciso fazer igual a Jesus Cristo que morreu para salvar 
os outros. Vou parar de beber hoje mesmo.

O alcoólatra que bebe até à morte para salvar a humanidade 
deveria ser canonizado e considerado um Santo.

8 de junho de 2019

Desculpe-me, mas vou te decepcionar.
Você poderá até ter gostado de um texto ou outro.
Mas duvido que suporte a inadimplência.
É impossível gostar do lixo.
Escrevo muita coisa que é um verdadeiro lixo.
De vez em quando é preciso limpar a bunda.
Até a Rainha limpa a bunda.
Este texto é para limpar a bunda.
É preciso escrever:
Contratam cuidadoras para dar o banho, trocar a fralda, dar 

comida na boca... de pessoas idosas ou doentes.
Esse tipo de poesia pouco interessa ao leitor.
Poesia de limpar a bunda de idoso, convenhamos, é pouco atraente.
Idoso acamado não comparece em restaurante pra tomar chopp, 

não tira fotos para o Facebook...
Dificilmente alguma parente expõe foto de filhos com demência, 

síndrome de down, zarolho, caquético,...
O horroroso parece que não merece poesia.
Escrever sobre o que fede parece que causa fedor.
-Este texto está parecendo fedorento.
Será que um texto exala cheiro de merda?
Bem, somente quem lê pode responder.
-Nossa! Que texto nojento!!
Sentiu o cheiro?
Palavras lindas falando de coisas horrorosas.
-Puxa, que ridículo, não tem outro assunto não?
Esse texto é para o leitor, caso aceite a sugestão, imprimir em 

papel higiênico, e usar como papel para limpar a bunda.
“Um texto para limpar a bunda”
Espero que leia os próximos textos.
Tem alguns que são menos fedorentos do que este.
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8 de junho de 2019

O texto propõe uma experiência de linguagem.
Quando você entra no cinema, a reaponsabilidade é sua.
Ao ler um texto também.
Uma ida à rua, um passeio no shopping, pode mudar a sua vida.
“Um dia, ao ler um livro de Sartre, mudei tudo em minha vida, 

deixei tudo para trás e fui me dedicar à filosofia”.
Assim falou o filósofo Alain Badiou quando concluiu o ensino 

médio e ia fazer curso superior como “Inspetor de Floresta”.
Não atribuiu a Sartre a culpa por essa mudança.
Muitos que leram Werther se suicidaram.
Essa mudança de vida foi radical demais, e não foi culpa de Goethe.
Um texto pode mudar a vida de uma pessoa e a culpa disso não 

pode ser atribuída ao escritor.
Quem leu Marx e acreditou na crença de Marx no comunismo 

não pode acusar Marx de ser o responsável por levar o leitor a 
acreditar nele.

O escritor escreve suas crenças, suas fantasias, suas paranóias, sua 
doença.

-Li Marx e fiquei contagiado.
Se o leitor ficar contagiado pela doença do escritor, a 

responsabilidade é do leitor, evidentemente.
Ao adquirir um livro o leitor não deve escrever uma carta 

culpando o autor.
-Olá. Estou entrando em contato com você devido a um texto 

que você escreveu. Eu li seu texto e fiquei contagiado. Você não pode 
escrever textos desse tipo. Uma pessoa pode ler o seu texto e passar 
a ter dificuldades em sua vida. Estou avisando porque se o senhor 
continuar terei que tomar outras medidas.

Machado teria recebido esse aviso após escrever “O Sermão do 
Diabo”, mas continuou escrevendo, e publicou a seguir “A igreja do 
Diabo” e outros textos diabólicos.

O texto propõe uma experiência de linguagem e se após você 
ler o texto você mudar sua vida e se tornar filósofo ou tiver alguma 
dificuldade a responsabilidade é sua, e não do escritor.

Caso contrário, ninguém poderia escrever mais nada e todas as 
obras da filosofia e da literatura mundial teriam que ser proibidas.
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Em 1933 queimaram os livros de Freud. Marie Bonaparte tinha 
cópias das obras de Freud guardadas na França.

Você é o responsável por interpretar o texto que lê: o texto não é 
uma ordem dada ao leitor.

09 de junho de 2019

Devo dizer que há alguns anos comecei a escrever textos póstumos.
Que estou publicando em vida, para serem lidos após o meu 

falecimento.
Alguns escritores, temendo represálias, usam pseudônimos.
Outros guardam a sete chaves e não publicam.
Freud guardou o “Projeto para uma psicologia científica”, de 1895, 

a sete chaves, e esse texto somente veio à luz em 1950, onze anos após 
seu falecimento.

Quer dizer, todos os comentadores contemporâneos a Freud não 
sabiam o que ele pensava e que estava escrito ali.

Tudo que Jung escreveu sobre Freud, e vive-versa, foi pedido que 
fosse revelado setenta anos após seu falecimento.

Tudo o que Paulo Coelho publica hoje não é póstumo.
O que ele estaria escrevendo que somente será conhecido após 

sua morte?
Estranha ética do ser humano: revirar a vida do morto.
Mais de 20.000 cartas Freud guardou sem publicar: revelavam 

segredos íntimos de suas relações.
Preferi publicar meus textos póstumos em vida, para não ter 

minha vida revirada depois de morto.
Poucos se atrevem a publicar durante a sua vida os segredos que 

guardam em seus baús e que somente são abertos após a morte do 
escritor.

Machado foi esperto: fingiu-se de morto em Brás Cubas para 
escrever um texto póstumo em vida.

Ele narrou em vida segredos que queriam que soubessem 
fingindo-se de morto.

“Este é um texto póstumo, foi escrito para ser publicado após o 
falecimento do escritor”

Espero que respeitem minha privacidade e não leiam meus textos 
póstumos enquanto ainda estou vivo.

9 de junho de 2019
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-Hoje o professor mandou avisar que hoje não poderá vir.
Todos os estudantes pulam de alegria na sala de aula.
Não tem melhor notícia para o estudante.
Estudante que gosta de estudar deve ter sérios desvios.
Todo estudante deveria ser levado a psicólogo para tratamento.
-Mãe, hoje não vai ter aula!!
A maior felicidade da criança é não precisar ir para a escola.
Uma pessoa que passa horas sentada lendo deve ter muitos 

desajustes.
O que ela procura nos livros?
A educação é a doença da humanidade.
Infelizmente, é preciso sofrer a educação para se tornar civilizado.
Ninguém, em sã consciência, gostaria de enfrentar o processo 

educativo.
A educação é um sofrimento necessário para fazer da pessoa um 

ser civilizado.
Quando se adota um cachorro, ele é torturado até entrar na linha: 

é deixado sem comer, o dono grita com ele, bate o jornal no chão 
para assustá-lo...

O domador de cães é treinado para torturar o animal até ele ficar 
obediente.

O mesmo é feito com as crianças.
Por isso, traz um grande alívio a notícia
-Hoje não haverá aula!!

10 de junho de 2019

A literatura oferece grande espaço para a leitura dos mais variados 
temas pela via da licença poética: sexo, estupro, assassinato, assalto, 
traição, adultério, roubo, falcatruas... tudo é permitido no território 
da palavra.

A rede Globo apresenta novelas apimentadíssimas entrando em 
nossos lares com cenas de causar horror.

E todos podem assistir sentados no sofá, enquanto as crianças 
passam para lá e para cá.

Vovós, mulheres, religiosos, padres e freiras, bispos, pastores, 
juízes, todas as pessoas da sociedade têm em canal aberto acesso 
às telenovelas não somente da rede globo, como também, de outras 
emissoras.

Muito além das novelas, tem os filmes da NetFlix: de Quentin 
Tafantino, Pedro Almodovar, Lars Von Triers, Buñuel, Hitchcock...

O filósofo Geroges Bataille diz:
“A literatura, sendo inorgânica, é irresponsável. Nada repousa 

sobre ela. Ela pode dizer tudo” (Bataille).
O escritor literário nunca poderá ser o legislador da cidade:
“A literatura não pode assumir a tarefa de organizar a necessidade 

coletiva”.
Bataille nem precisava dizer isso, pois as tragédias gregas já faziam 

isso desde muito antes de Cristo, como em Édipo Rei, Antígona, 
Medéia...

O grande teatro humano é a própria sociedade e Honoré de Balzac 
gastou 18 volumes para escrever sobre as peripécias do homem.

Freud, além dos 24 livros conhecidos, tem ainda outras 20.000 
cartas secretas (em torno de 30 volumes) que ele mesmo não queria 
que fossem publicados.

Fazendo as tragédias pessoais virarem literatura, elas passam a ser 
o que os franceses chamam “fait divers”.

Tudo é fato diverso na linguagem literária, como se pode ver no 
jornal do meio-dia.

Melhor mesmo é quando esses fatos ficam apenas como texto no 
mundo imaginário, e não como fatos reais.

10 de junho de 2019
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A dor é pura metafísica.
Enquanto a descarga for na metafísica, está indo bem.
Pulando da imanência para a transcendência.
“Tudo transcende”.
-Vivo no mundo da metafísica.
O mundo físico é um lixo fedorento.
“O Ser é perfeito na metafísica”.
Bastam relatos metafísicos.
Nenhuma ação no real, apenas na metafísica.
-Viajando na maionese num mundo metafísico.
O amor é metafísico.
Relações carnais são reais demais.
-Vamos viver num mundo metafísico.
O mundo das almas.
Importante transformar o físico em metafísico.
A dor é pura metafísica.

11 de junho de 2019

Afinal de contas, o sexo é biológico ou cultural?
Sendo cultural, quantos sexos existiriam?
Estima-se que na espécie humana exista uma infinidade de sexos 

como consequência da cultura.
Até o sexo é uma interpretação.
Inclusive, numa mesma pessoa, pode existir uma grande variedade 

de sexos diferentes.
-Eu tenho muitos sexos.
O sexo humano não poderia se restringir ao biológico.
A própria palavra tem muitos sexos diferentes.
Ninguém sabe responder com certeza qual é o sexo do pênis, qual 

seria o sexo da vagina...
Qual é o sexo so homem?
Qual é o sexo do analista?
A palavra é plurisexual.
-Quais são os seus sexos?
Claro que se a espécie humana tivesse apenas um sexo, ele seria 

um animal comum.
É porque ele tem milhares de sexos que ele pode criar muitas coisas.
-Nossa! Acho que ele tem sexo demais, precisa reduzir um pouco.
A criatividade é sexual, evidentemente.
Sem sexo, não haveria criatividade.
“Toda interpretação é sexual”.
Impressionante como o sexo é criativo!!

11 de junho de 2019
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Hoje precisei ir à clínica psiquiátrica receber choque elétrico.
Estava muito agitado, muito nervoso, o corpo todo tremendo, 

parecia uma convulsão histérica, ou uma crise de epilepsia, e quando 
estou assim sei que um choque elétrico me deixa bem calminho.

Cheguei na recepção e pedi
-Preciso tomar um choque elétrico.
A recepcionista ficou chocada.
-Você já tomou choque elétrico aqui antes?
-Não, aqui é a primeira vez.
-É que até hoje nenhum paciente veio sozinho pedir pra tomar 

choque.
-Que isso tem a ver? Ultimamente tenho visto tanta notícia 

chocante que fiquei tão agitado sem conseguir me acalmar, por isso, 
pensei em tomar um choque.

-Você tem a requisição do psiquiatra?
-Não.
-Você sabe o que é choque elétrico?
-Claro, caso contrário, não pediria.
A conversa foi se esticando, o tempo foi passando, depois de muita 

conversa com a recepcionista
-Estou notando que o senhor está bem mais calmo.
Resolvi tomar um café expresso, chamei o Uber, e fui pra casa.

12 de junho de 2019

Morreu de medo da morte.
Viveu apavorado com a ideia de morte.
-Um dia em vou morrer!
O estranho caso do homem que morreu extremamente saudável.
Tinha tanto medo da morte que de medo morreu.
Teve uma convulsão inexplicável e sucumbiu.
A sua meta era estar sempre em atividade.
Para estar forte, lúcido, consciente, bem preparado para a vida.
E desse modo vivendo vida saudável adiar o mais possível o dia 

da morte.
Temia tanto a morte que teve um ataque súbito e morreu.
Um medo que mata.
A morte deu nele um golpe súbito.
A medicina não sabe explicar o que aconteceu.
Nenhum outro motivo existiu para sua morte a não ser o medo.
Um estranho medo: morreu de tanto medo de morrer.
-Estou morrendo de medo.
De medo de morrer, acabou morrendo de morte súbita.
Um estranho medo, um medo do desconhecido, um medo 

umheimlich, um estranho, que esganou o ser vivo.
-Eu morri de medo.
Quem o matou foi a morte com todo o medo que ela provoca.
Extremamente lúcido e saudável, morreu de medo de morrer.

13 de junho de 2019
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Para uma pessoa andar é preciso um pé firme no chão e outro 
suspenso no ar.

Já viu alguém andar com os dois pés no chão?
Com os dois pés no chão uma pessoa não sai do lugar.
Também ninguém consegue caminhar com os dois pés no alto.
Pra avançar é preciso um pé no chão e outro pé no alto.
Um pé na Física, e outro pé na Metafísica.
O ser humano pra avançar precisa ter um pé na terra e um pé no céu.
“É preciso moer no áspero e fantasiar ao mesmo tempo”.
É preciso manter um pé no chão, pra ter o outro pé no mundo 

transcendental.
A vida ganha outro sentido quando a pessoa trabalha, e também 

fantasia.
-Eu faço meu trabalho áspero, mas eu tenho também minhas 

fantasias transcendentais.
Avanço com um pé no áspero e outro pé na fantasia!
Uma pessoa somente anda pra frente se ela tiver um pé firme no 

chão e outro suspenso no ar.
É preciso a Física e a Metafísica.

13 de junho de 2019

É preciso valorizar o material reprimido porque nele se encontra 
muita coisa que não pode ser dita.

Há muita informação oculta, proibida de ser dita e que, quando 
dita, traz muita novidade ao discurso.

Por exemplo, é falta de educação dizer na cara de uma pessoa:
-Te acho uma pessoa ridícula.
Sendo inteligente, pode-se dizer isso usando a palavra “não”.
-Eu não te acho uma pessoa ridícula.
Se você achar uma pessoa idiota, nunca diga isso diretamente a 

ela, para não magoá-la, use o desvio do “não”.
-Claro que eu não te acho uma pessoa idiota.
Essa estratégia de contorno existe há milhares de anos, mas foi 

Freud quem melhor a esclareceu:
“Através do símbolo da negação, o pensamento se livra das 

limitações da repressão e se enriquece de conteúdos de que não pode 
prescindir para o seu funcionamento”.

Quer dizer: o pensamento fica bem mais rico se a pessoa falar do 
que não pode ser falado usando a partícula “não”.

“Você agora vai pensar que eu quero dizer algo ofensivo, mas não 
tenho de fato essa intenção”.

A intenção fica escondida atrás da palavra “não”.
Há ainda outra maneira de também dizer que uma pessoa é idiota, 

imbecil, atrasada, etc.: é elogiando a pessoa.
-Nossa! Seu trabalho ficou lindo!
Neste caso, para dizer que o trabalho ficou ridículo, foi suficiente 

fazer um elogio.
É comum uma mulher falar para a outra:
-Você está maravilhosa!
E, para a amiga a seu lado, em voz baixa, dizer “na verdade, ela 

ficou ridícula”.
Um elogio pode ser uma maneira de uma pessoa humilhar a outra.
Há muitas maneiras de falar o que não pode ser falado.
Para dizer que este texto ficou um lixo, quem conseguiu ler até 

aqui poderia dizer:
-Nossa, que texto bem escrito!
Ou então, com a palavra “não”:
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-Eu não achei esse texto ruim.
Viu como funciona?
Falar o que não pode ser falado traz muita novidade que, de outra 

forma, precisaria ficar oculta.
O pensamento fica bem mais rico quando a pessoa consegue falar 

do material proibido sem ofender o outro.

14 de junho de 2019

Um criminoso adotou a seguinte estratégia para não cometer  
o crime:

Divulgava detalhadamente seus planos de como iria cometer  
o crime.

“Falava, para não ser preso”.
Falando, compartilhava com a cidade intenções em seus 

pensamentos.
Intenções nunca realizadas porque ele, obviamente, para não ser 

preso, nunca praticava o crime planejado.
Um criminoso inteligente que somente revelava seus desejos 

reprimidos sem jamais praticar.
Em geral, os criminosos são burros porque praticam de fato o 

crime, acabam presos, ou morrem em tiroteios...
O crime que praticam é a causa de seu fracasso.
Será que eles desejam ser preso?
Tem criminoso super inteligente que, ao contrário de praticar o 

crime e ser preso, deveria escrever sobre ele.
É muito mais inteligentes somente falar, sem praticar.
Desse modo, nunca iriam para a prisão.
Inclusive, poderiam praticar muitos outros crimes e ainda 

continuar em liberdade.
É mais do que suficiente somente fazer os planos detalhados 

dos crimes.
-Eu pensei em fazer da seguinte maneira: eu chego lá de noite, fico 

escondido, e quando...
Assim age o criminoso inteligente: ele relata minuciosamente o 

crime, divulga seu relato, a cidade lê, e ainda se diverte.
Essa foi a estratégia adotada por um criminoso inteligente que 

falava de seu crime para não cometê-lo - e não ser preso:
Para cada um dos crimes que tinha em mente, ele divulgava, 

detalhadamente, seus planos secretos de como iria fazer para 
cometê-los.

Para ele, bastava fazer o relato do que tinha planejado em mente.
Um criminoso inteligentíssimo:
Transformou a prática em teoria e nunca foi preso!
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Era um criminoso teórico, digamos assim, semelhante a Maquiavel, 
que nunca cortou a cabeça de ninguém, somente escreveu uma teoria 
da prática.

Muito inteligente O Príncipe.

15 de junho de 2019

-... pode falar todas as suas Fake News...
O que atormenta a mente da pessoa fazendo-a sofrer não passa 

de Fake News.
Demora um bom tempo até a pessoa se aperceber que a verdade 

também é Fake News.
-Tudo é Fake News?
-Sim, tudo é Fake News.
-Nossa! Como eu fui idiota!
A pessoa sofre em demasia acreditando em Fake News.
Até o nome da pessoa é uma Fake News que ela recebeu no batismo.
Os gregos chamavam Proton Pseudos - a primeira mentira.
“Próton Pseudos, o dito aristotélico que alerta sobre as falsas 

premissas que levam a conclusões errôneas”
A primeira mentira é o nome da pessoa.
O nome próprio da pessoa é sua primeira falsa premissa - que a 

leva a muitas conclusões errôneas.
-Então, meu nome também é Fake News?
-Vai me dizer que não sabia disso?
Tudo que é palavra é Fake News.
Tudo o que nós fazemos na vida é acreditar em palavras - quer 

dizer, em Fake News.
-Esse texto é Fake News?
-Não.

15 de junho de 2019
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Tendo sido convencido - e concordado - que era melhor para si 
mesmo fazer o que fez, como poderia depois discordar de si mesmo?

-Eu fiz porque era melhor para mim.
Em geral a sutileza é tal que nem percebe como foi convencido.
-Olha, vai ser vantajoso para você se você fizer assim, concorda?
-Concordo.
Desse modo numa firma um sócio se livra de outro sócio, nas 

famílias, usando o amor, um convence o outro que “é melhor assim”...
-Não vai ficar melhor assim, meu filho?
-Vai. Concordo que vai ficar bem melhor assim.
As ideias são muito sutis. Elas entram na mente sem que a pessoa 

perceba, por isso Jean-Claude Lavie escreveu um livro cujo título é 
“O amor é o crime perfeito”.

-Como você perdeu sua perna?
-Olha, foi assim, eu tinha duas pernas, mas nunca percebia a 

importância disso, até que um dia ouvi “você não sabe a falta que 
uma perna faz”, concordei com essa ideia e eliminei uma perna. 
Queria compreender a falta que uma perna faz.

-E agora, compreendeu?
-Compreendi, e estou muito satisfeito. Ando com uma perna de 

muleta, e percebo a dificuldade. Foi importantíssimo eu ter perdido 
uma perna para aprender isso. Estou, inclusive, pensando em 
eliminar a outra perna também, para ver como é a experiência de 
viver sem pernas.

-Cuidado para alguém não te dar a ideia - e você acabar 
concordando com ela - de que eliminar os dois braços também seja 
melhor para você.

-Que interessante! Não havia pensado nisso! Talvez, mais adiante, 
eu elimine os braços também, para passar pela experiência. Como 
será viver assim? Viver sem pernas e sem braços deve ser uma 
experiência fantástica!

16 de junho de 2019

Não tem outro jeito:
Não dá para voltar ao início;
Nem dá para pular para o fim.
Terei que continuar de onde estou.
Pensei em rever tudo, dar um salto até o início, e recomeçar tudo 

a partir de lá.
Isso, obviamente, é impossível.
Também pensei numa outra possibilidade:
Dar um salto até o fim.
Mas não vi como poderia fazer isso mantendo a experiência.
Cheguei à seguinte conclusão:
Sobra somente continuar de onde estou.
Seguir adiante a partir deste lugar.
No meio do caminho olhei para trás e mais ou menos vi o início.
Pensei por um momento que seria possível voltar ao começo, e 

começar de novo o caminho.
Concluí que voltar ao começo seria impossível, iria chegar até 

aqui de novo.
Depois, olhei para frente, tentando vislumbrar o final.
Impossível discernir.
Resignado, não vi outra possibilidade
A não ser seguir adiante no caminho.

16 de junho de 2019
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“Hoje sou como um girassol, não posso ver uma fresta de 
felicidade, que sigo na direção”.

A necessidade de ficar escondido atrás de frases bonitas e convites 
de felicidade não é de causar suspeita?

Não é de suspeitar que debaixo de belos textos se escondem 
montanhas de problemas?

“Hoje sou como um girassol, não posso ver uma fresta de 
felicidade, que sigo na direção”.

-Onde está a felicidade? Onde está a felicidade? Quero correr na 
direção dela!

É um paradoxo que intriga:
-Falar do feio incomoda tanto que se opta por colocar no seu 

lugar o belo.
Na verdade, o belo é feito para encobrir o feio.
Uma bela maquiagem, belas apresentações...
Como os shows do Nirvana. Ou do Tim Maia.
Depois da apresentação apoteótica, a depressão.
A filosofia desde Aristóteles sugere o “caminho do meio”.
Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Mas até esse caminho do meio é difícil, pois, afinal, onde fica o 

meio do caminho?
Quando um sucesso é suficiente?
Quando uma miséria é mesmo uma miséria?
Não existe nada mais difuso do que o “meio”.
Onde fica o meio?
-Estou procurando o meio e não consigo encontrar.
Qual seria o meio de encontrar o meio?
Como ninguém quer nada pelas metades, mas a perfeição, mesmo 

quem tira nota 9,5 ainda fica infeliz.
-Merda, faltou somente meio, 0,5, para alcançar a nota 10!
Ninguém sabe onde fica o meio do meio.
O sucesso pode ser uma desgraça, também.
Os arruinados pelo êxito sabem disso.
-Quando cheguei ao êxito, foi a minha ruína!

Chegar ao êxito pode ser a ruína de uma pessoa, como conta a 
Bial Gisele Bündchen.

-Cara, jamais vou querer chegar ao êxito, não quero me arruinar.

17 de junho de 2019
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Estou saindo do inferno onde morei muitos anos.
Um estágio no Hades é recomendável a todo e qualquer ser humano.
Entre o purgatório e o céu, o inferno continua sendo a melhor escola.
Quem é formado no inferno encontra-se mais bem preparado 

para suportar o mundo.
Sobreviver ao inferno é como sair com vida do Coliseu dos romanos.
“Leões famintos tentando me devorar”
Vi a platéia se divertindo assistindo o espetáculo.
Talvez sejam sobreviventes, por isso, se divertem.
Será que isso mostra que se tornaram mais humanos?
A vida no Hades é até agradável pois não existe nada pior do que 

o Hades.
Recomendo aos que ainda não o conhecem uma viagem para lá.
-Gostei muito dessa descida ao Inferno - escreveu Dante.
Dante saiu do inferno onde morou muitos anos.
Viveu no exílio.
Com certeza teve saudades de lá.
Nada como uma descida ao inferno como terapia.
“No Inferno existencial Dante escreveu um belo livro”
Uma bela leitura é mergulhar no Inferno junto com Dante.
Sem pegar na mão de Virgílio, obviamente.
“Pois essa viagem é feita na solidão”.

18 de junho de 2019

É claro que quem é o gerente das palavras com as quais irá 
confecionar o mundo é o Eu.

Fica a cargo do Eu estabelecer as associações de palavras com as 
quais irá se manifestar ao outro por meio do discurso.

Quem é o sujeito do discurso, não é quem está com o poder 
da palavra?

Não é o Eu o sujeito da frase?
-Quem falou isso?
-Eu.
A gramática pergunta pelo sujeito da oração.
-Qual é o sujeito dessa frase?
Quem diz as regras do discurso, é quem escuta?
Ou será que é quem fala?
Claro que o sujeito esperto pode ficar indeterminado, pode ficar 

apassivado, pode até desaparecer na natureza dizendo
-Choveu!!
Quem disse que choveu? Choveu o que? Aonde?
Cadê o sujeito?
-Sujeito, você está aonde?
Parece que o Sujeito fica oculto enterrado dentro do Ser num 

lugar privilegiado como se fosse um ventríloquo de onde ele faz o 
boneco falar, e quando perguntam ao boneco quem é o sujeito que 
está falando pela boca dele ele responde

-Não sei.
-Não sabe por que?
-Porque choveu.
-E onde você estava quando choveu?
-Eles disseram que Eu não estava aqui.
-Eles quem?
-Todos eles, menos Eu.
-E o que mais que eles falaram?
-Fala-se que é melhor Eu não ficar aqui.
-Quem fala isso?
-Quem fala isso não é o Eu!

19 de junho de 2019
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-Olá, tudo bem?
-Tudo ótimo!!
-Como está se sentindo sendo reconhecido passados 150 anos de 

sua morte?
-Maravilha.
-Não foi difícil para você?
-Difícil foi, mas suportei.
-Hoje suas obras valem dezenas de milhões de dólares.
-Sei disso.
-No seu tempo ninguém dava nada por elas.
-Fui até preso. Inclusive, internado num hospício.
-Qual era a sua inspiração para fazer aquelas obras?
-Impossível explicar de onde vem o impulso criativo.
-Se você fizesse sua obra hoje, acha que seria reconhecido?
-Claro que não. Somente tem valor fora do seu tempo. Esse é 

o destino.
-Você está feliz hoje, pelo fato de tanta gente ter ficado feliz e 

milionária com sua obra?
-Estou muito feliz com isso. Me sinto valorizado.
-O que você diria para quem tem uma obra sua hoje, valendo 

milhões de dólares?
-Diria que não me devem nada. Agora, se me permite, preciso 

voltar para o meu descanso.

20 de junho de 2019

“Minhas ideias somente dão certo porque não acredito nelas”
Muitas ideias dão certo somente quando não são acreditadas.
Uma ideia precisa ser testada, e precisa não dar certo para dar certo.
“Uma ideia que não falha, é um perigo”.
-Evite as ideias que dão sempre certo, são perigosíssimas.
Procure guardar uma atitude cética:
O cético desconfia de todas as ideias, inclusive, das suas próprias ideias.
-Eu sou tão cético que não acredito nem nas minhas ideias.
“Minhas ideias somente dão certo porque não acredito nelas”
Sugere-se nunca adotar a atitude ingênua de acreditar numa ideia.
Uma ideia que dá certo é em geral enganosa e, para não ser 

enganosa, uma ideia necessariamente tem que dar errado.
Motivo pelo qual uma ideia precisa não dar certo para dar certo.
Caso uma ideia dê errado, pode ser uma boa ideia.
-Essa ideia deu errado.
Quer fazer uma coisa certa?
Evite acreditar nas ideias.

20 de junho de 2019
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-Sofre do imaginário.
Inacreditável!
Sofre do que imagina.
Sofre da imaginação!
Sofre do que imagina ser verdade!
-Quando eu imagino algo como sendo verdade, ninguém tira 

daqui da minha cabeça!
Imaginou uma coisa, e fica sofrendo do imaginário!
-Ela sofre do imaginário.
As coisas que a pessoa imagina são a fonte do seu sofrimento.
-Eu sofro muito!!
-De que?
Não existe, mas pensa que existe, e sofre pelo pensamento da 

existência.
-Por que você sofre tanto?
-Porque o que eu penso que existe, existe na minha mente, e 

se existe na minha mente, então, acredito que existe também na 
realidade, e eu não consigo acreditar que o que eu penso que existe, 
não existe!

-Se você pensa, então existe no seu pensamento.
-Mas o problema é que eu penso que existe também na realidade. 

Tá vendo aquele boi ali? Ele está aqui no meu pensamento. Mas eu sei 
que não tem nenhum boi ali na realidade.

-Aquele boi ali? Claro que existe, também estou vendo!
-Olha, eu não sabia que você também é doente. Claro que ali não 

tem boi nenhum. É só imaginação minha.
-E verdade, ali não tem nenhum boi. Como você imaginou que 

tinha, eu também já estava imaginando que tinha.
-Nossa!! Olha! Cuidado! O boi apareceu de novo! Está olhando 

para cá e está vindo correndo em nossa direção!!
-Vamos sair correndo daqui! Rápido! Rápido!

21 de junho de 2019
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A caminho da Linguagem.
-Saí do Mestre e segui a caminho da Linguagem.
Na Linguagem, e não nesse ou naquele Mestre.
“Nenhum Mestre, todos interesseiros”.
Mas a Linguagem.
-Os Mestres são necessários porque mostram como entrar na 

Linguagem.
Mas, não é no Mestre que a verdade se encontra.
A verdade se encontra na Linguagem.
“Não pergunte a mim, mas ao Logos”
-Pergunte não aos Mestres, mas à Linguagem.
“Tudo é Um”.
Na Linguagem é possível por conta própria fazer Um.
Na Linguagem, e não no Mestre, a pessoa pode encontrar seu 

caminho.
A emancipação do Mestre se consegue indo a caminho da 

Linguagem.
-Você precisa mais da Linguagem do que dos Mestres.
“A caminho da Linguagem”
É possível encontrar o caminho na Linguagem.
“Não pergunte a mim, mas ao Logos”

21 de junho de 2019

Chega no privado material muito bom que, evidentemente, não 
pode ser levado a público.

Algumas ideias ou textos são muito bons, e geram o desejo de 
reproduzi-los.

Quem se atreveria a revelar em público - sem autorização - o que 
recebe no privado?

Há um caso particular interessante de uma pessoa que, pelo 
que escreve, mostra que está avançando na direção do bombardeio 
contra o Eu, contra a ideia do Bem, contra o otimismo, contra toda 
essa falsidade.

Escreve textos maravilhosos, verdadeiras obras primas.
Pode ter se soltado nessa direção um pouco estimulado pelo que 

escrevo.
De minha parte, não me sinto constrangido em malhar a falsidade.
Num momento disse:
“Você deve ser o único psicanalista honesto”.
Deixo claro que não “sou” psicanalista. Nem existe psicanalista, 

porque nenhuma pessoa consegue analisar a vida do outro. A vida 
de uma pessoa não é analisável. Como seria possível analisar a vida?

Lê muito, é jovem, psicólogo, e acho que o que escreve se deve 
à frustração com a psicologia, com os professores, todos falsos e 
enganadores, obrigados a vender a ideia do Bem e a ideia de cura.

Os textos que escreve parece terem sido escritos pelo Augusto 
Cury, ou qualquer outro Curandeiro, confessando no privado tudo o 
que pensa em segredo, mas nunca poderiam falar em público.

Freud foi o primeiro grande escritor desonesto com o paciente 
dizendo em público o que ele escutava no espaço privado: falou da 
vida privada de Dora, do Homem dos Ratos, do Homem dos Lobos, 
de Elizabeth...

No mundo privado existem elementos excepcionais, superinte-
ressantes, verdadeiras “obras primas”.

“Primas”, no sentido de primeira, nunca antes revelada.
Os escritores são especialistas em trazer a público o mundo privado.
Freud, esperto, aproveitou todo esse material privado para fazer 

o que passou a ser conhecido no mundo literário como “Literatura 
de caso clínico”, e recebeu em 1930 o “Prêmio Goethe”, um dos mais 



210 211

elevados da Alemanha, pelo que escreveu. Em 1916 Freud fala que 
estava cogitado para receber o Freud o Prêmio Nobel.

Os congressos de psicanálise estão abarrotados de descrição de 
casos privados, escutados na clínica, sem revelar o nome do paciente.

Revelar o mundo privado de uma pessoa é dar um verdadeiro 
golpe nela, e a cidade está cheia de golpistas.

É superinteressante conhecer o mundo privado de uma pessoa.
Existe ali verdadeiras pérolas da literatura.
No mundo privado, a pessoa parece um mágico, faz cada peripécia 

que, quando contado, ninguém acredita.
Parecem “Histórias Extraordinárias de Edgar Alan Poe”.
A vida privada é repleta de histórias extraordinárias.
Arthur Schnitzler era um médico especialista em fazer literatura a 

partir do que escutava na clínica, e o filme “De olhos bem fechados”, 
do grande cineasta Stanley Kubrick, é baseado na obra desse escritor-
médico: “O médico William Harford fica abalado quando sua mulher 
conta ter fantasias eróticas com um marinheiro que conheceu. 
Inseguro e enciumado, ele sai pela noite em busca de aventuras 
sexuais. E chega a uma organização secreta que cultua o sexo”.

A vida privada de uma pessoa é uma verdadeira “obra primeira”, 
pois somente ela vive a vida que vive e nenhuma outra vida se 
assemelha à vida dela.

Seria muito interessante se cada pessoa fizesse, por conta própria, 
de sua vida privada enquanto “vida prima”, uma obra prima, sem 
depender de um escritor para fazer isso.

-A minha vida privada é a minha vida prima, uma vida primeira 
pois ninguém viveu a vida que eu vivi, e eu mesmo vou fazer de 
minha vida privada a minha obra prima.

22 de junho de 2019

“O problema não é a existência do manipulador. O problema é a 
existência e a suprema imbecilidade do manipulado”

-O problema não sou eu que te manipulo, o problema é você, que 
quer ser manipulado!

Eu te manipulo porque você quer ser manipulado.
O problema da manipulação é você, amigo, não eu!
Se não existisse você, que quer ser manipulado, eu jamais existiria, 

sabia disso?
-Eu preciso te manipular, porque você quer ser manipulado.
Então, por que o manipulado fica acusando o manipulador?
-É você que me manipula pra eu te manipular.
A tese da filosofia, em Etienne DeLa Boétie, é que quem institui o 

manipulador é o manipulado.
“Eu nunca iria te manipular, se você não quisesse ser manipulado!”
-É você que me manipula pra eu te manipular, sabia disso?
É muita manipulação.
O manipulador é vítima do manipulado!
-É você que me obriga a te manipular!!
“O grande manipulador é você, não eu, porque você me manipula 

pra eu te manipular”
A culpa de existir o manipulador é do manipulado.
-Você diz que eu sou manipulador, mas quem é manipulador é 

você, que me manipula pra eu te manipular!

22 de junho de 2019.
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Consegui enganar uma pessoa fazendo-me passar por amigo dela.
A primeira etapa foi essa: conquistar a amizade.
Obtive assim muitas informações sigilosas que de outro modo 

jamais obteria.
Muitos dados secretos: gravei áudios, fotocópia de documentos, 

prints de tela, seus planos...
Tudo que ele ia me confidenciando eu ia salvando planejando 

usar contra ele.
Sempre fui mal-intencionado.
Depois, procurei as pessoas interessadas nessas informações 

secretas, e mostrei a elas uma parte do material - não mostrei tudo 
de uma vez - e quase não acreditaram.

Vender informação secreta é muito mais lucrativo do que trabalhar 
com outras mercadorias.

Percebi que a sociedade tem grande interesse na vida secreta das 
pessoas e que, em alguns casos, estão dispostos a pagar um preço alto 
por isso.

-Então, tudo certo aí? Reuniu com eles? Vamos fazer o seguinte, 
quando... aí então... depois a gente... Olha, precaução, porque tudo 
isso é sigiloso...

Não existe nada mais impactante do que a própria pessoa 
relatando suas trapaças.

Não é você quem está falando dela, é ela mesma quem está se 
denunciando.

Deixo essa ideia como sugestão: vai pouco a pouco obtendo - 
e guardando em lugar seguro - todas as informações privadas de  
seus amigos.

Mais adiante você poderá precisar desses dados como prova 
concreta.

Existem informações secretas que têm valor muito alto no 
mercado.

Vender dados secretos é um ótimo negócio.

23 de junho de 2019

Para ser algo original, é preciso ser estranho, e vir de fora, é preciso 
ser externo, incompreendido, ainda não visto pela comunidade.

O original é algo muito estranho, esquisito, que ninguém conhece, 
nunca viu, ainda não apresentado ao grupo social.

Por isso o original é refutado, precisa ser banido, a comunidade o 
rejeita, ele é olhado de lado e desprezado.

Mais do que isso, a comunidade, para se proteger do que não 
compreende e considera estranho, pode atacá-lo, maltratá-lo, agredi-
lo, torturá-lo, até eliminá-lo.

Tudo isso pelo grande temor que a comunidade tem do original. 
O original é um escândalo para a comunidade, acostumada a estar 
em contato com aquilo que já conhece.

Não é nada fácil ser original: está condenado a sofrer muito.
Por isso, dificilmente alguém vai ter coragem de ser original.
Vai, obviamente, esconder sua originalidade, ocultar sua diferença 

dos demais, negar qualquer movimento estranho, e tentar de todas as 
maneiras se assemelhar a um membro comum da comunidade.

-Eu me esforço o máximo possível para parecer uma pessoa 
comum da sociedade onde vivo, assim, não sou perseguido.

Se for tentar mostrar algo original terá que implorar pela 
aprovação, pelo temor que venha a ser considerado louco, e excluído.

Devido a isso, o original também precisa ser muito inteligente e 
esperto, dar algum acabamento ao seu aspecto estranho, arrumar-se 
um pouco, colocar uma maquiagem.

Para que a comunidade o admita e não o exclua.
-Entre nós, há muita gente original, que precisa se disfarçar para 

parecer um membro comum da sociedade.
São seres exageradamente estranhos vestindo roupas comuns e 

assemelhando-se aos demais, e assim, não são punidos.
Na verdade, o original é algo muito estranho que, depois de 

passar por um processo de disfarce adaptativo, pode viver integrado 
à comunidade.

Dizendo de outro modo: a comunidade é constituída de pessoas 
exageradamente estranhas disfarçadas de normais, e se uma pessoa 
ficar insistindo em mostrar sua originalidade ela corre o risco de ser 
presa, banida, e enviada para tratamento em manicômios, e excluído 
da sociedade.
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23 de junho de 2019

Vou soltar uma notícia bomba.
“A bomba é uma notícia”
“A carta foi roubada e pode comprometer a reputação da Rainha, 

e todo o reino vir abaixo”.
-A notícia é uma carta bomba.
Dentro da carta tem uma revelação bombástica que não pode ser 

levada ao público.
Um detetive - Dupin? - deverá imediatamente encontrar quem 

roubou a carta dos aposentos da Rainha.
Toda a cidade irá ser revistada para saber com quem se encontra 

a carta roubada.
A polícia está à procura do criminoso.
Roubaram dos aposentos da Rainha uma carta com revelações 

íntimas que podem explodir o reino.
Uma grande confusão já se instalou na cidade.
Todos querem saber qual é o segredo da Rainha escrito na carta.
-O que a Rainha andou aprontando?
O reino só discute um assunto:
-Com quem está a carta bomba?
-O que estava escrito na carta?
O Reino se encontra paralizado em torno da carta roubada.
-Uma notícia bomba!!
A bomba era apenas uma notícia!

24 de junho de 2019
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Estudar o autor até o ponto de entender o que ele disse, e indo além, 
entendendo também o que ele não entendeu naquilo que ele diisse.

Para ir além do autor, é preciso entender o que ele não entendeu, 
e deixou fora da obra dele.

-Eu não somente entendi o que Freud disse, como também 
entendi o que Freud não entendeu, e não incluiu na obra dele.

-Nossa! Você entende demais!
Entendeu tanto que foi além do que grandes autores entenderam!
-Eu estudei as grandes obras, entendi o que disseram, e entendi 

também o que faltou a eles dizerem!
-E o que você entendeu?
-Entendi que tem muita coisa que não entendo.
-Você vai escrever sobre isso?
-Ora, se nem os grandes autores escreveram sobre o que não 

entenderam, como eu iria conseguir fazer isso?
-Nesse caso, se você escrever alguma coisa, vai escrever somente 

sobre o que você entende?
-Óbvio.
-Com certeza, alguém vai ler o que você escrever, vai também ver 

que tem coisa que você não entendeu e ficou fora de sua obra.
-Essa pessoa pode até ser eu mesmo!
-Putz. Você então escreveria outra obra para abordar o que ficou fora?
-Claro, né. Enquanto eu estiver vivo, estarei sempre revisando o 

que escrevi antes. E depois que eu morrer, outros farão isso.

24 de junho de 2019

Será que Marx não deveria ser julgado, e considerado criminoso?
Marx não induziu seus leitores ao erro de querer construir uma 

utopia no mundo real??
Não tentaram colocar em prática as ideias de Marx, um absurdo?
Como seria possível colocar em prática um “comunismo”, um 

mundo sem capitalismo?
Marx não teria sido um grande manipulador?
Freud não fez o mesmo, manipulando as pessoas com palavras, e 

por ter feito isso, ele não deveria ter sido condenado e preso?
Se a verdade que eles dizem, são ilusões, eles não são criminosos?
“Quanto mais idealizado, mais irreal”.
Não é um absurdo, uma pessoa escrever verdades irrealizáveis?
Quando um escritor começa um livro com a frase “era uma vez...”, 

como essa “vez” nunca “foi”, nunca existiu, esse escritor não está 
cometendo um crime?

Ele não está induzindo seu leitor ao erro?
Propagar falsas ideias induzindo o leitor a acreditar em ilusões, 

fake news, não é cometer um crime?
Falar coisas irreais, não é faltar com a palavra?
Faltar com a palavra, não é um crime ideológico?
Será que uma ideia, então, é um crime?
Quem se refugia atrás das palavras?
Não seria um ser perigoso?
Seria um perigo, então, acreditar nas palavras, quando atrás delas, 

tem pessoas suspeitas?
Quem são as pessoas que se escondem atrás das palavras?
-Quem é você, quando ninguém te vê?

25 de junho de 2019
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A palavra é sempre uma idealização da coisa.
A palavra “mulher” idealiza a mulher, e nenhuma mulher da 

realidade será a palavra “mulher”.
A palavra maçã idealiza a maçã.
Qualquer maçã da realidade é uma realização pobre.
O objeto empírico é sempre decadente.
A maçã “cai” quando se vê uma maçã real.
Por isso, toda mulher é uma decepção.
E todo filho também: todo filho é uma derrota.
Nenhum filho é o filho sonhado, o filho idealizado, o filho 

imaginado.
No conto Nascer, Drummond alude a um casal que deseja tanto 

para o seu filho, sonha tantas coisas pra ele, que a criança parece ter 
escutado tudo no útero da mãe, e termina por nascer morta.

-Nunca serei esse filho tão desejado, sabe de uma coisa, vou me 
suicidar!

O bebê se suicida quando vem ao mundo nascendo morto.
Esse exagero metafórico usado por Drummond aponta para o 

perigo da idealização.
Na atualidade os relacionamentos andam idealizados demais 

cada um abandonando o que tem e partindo à procura do “par ideal”.
Acabam todos solteiros.
Sonham com o ideal e vivem só!
Atrevido, Jacques Lacan disse a frase impactante:
-A mulher não existe!!!
Ele disse isso porque as mulheres que existem são simplesmente 

ridículas.
Até a Gisele Bündchen está se achando ridícula!
A idealização é a destruição do ser humano.
Cazuza estava zombando quando dizia que queria uma ideologia 

para viver:
Sua piscina está cheia de ratos
Suas ideias não correspondem aos fatos!
Nenhuma ideia vai corresponder ao fato.
Por isso, a mulher não existe.

25 de junho de 2019
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Um dos mais belos divertimentos é se divertir com as palavras.
Ao contrário de jogos eletrônicos, jogar baralho, e de tantos outros 

jogos de divertimento, chama a atenção o jogo de palavras.
Escrever uma redação é fazer um jogo com as palavras.
Os humanos jogam com as palavras.
Tem até golpe político sendo dado nesse jogo.
Uns jogam de um jeito, outros jogam de outro.
Vendem muitos jornais, muita informação, fazendo jogos de 

palavra.
Nenhum ser humano fica fora desse jogo.
É divertido demais acompanhar os jogos de palavra.
O filósofo Wittigenstein utilizou a expressão
“Jogos de linguagem”
Na linguagem há uma vida em jogo.
Interessante, a linguagem parece um campeonato.
Existem muitos jogos de linguagem.
Disputam os mais diversos campeonatos.
-A qual partida de palavras você gosta mais de assistir?
A linguagem é um jogo extremamente curioso.
Até em Whatsapp, redes sociais... é incrível como se divertem 

tanto jogando.
Todos jogam com as palavras.
Alguns sofrem demais nesse jogo.
Lewis Carroll foi um grande jogador. Cioran era ótimo. James 

Joyce talvez o maior.
Uma dos mais belos divertimentos é se divertir fazendo jogos de 

palavras.
Nos consultórios psicanalíticos os pacientes ficam jogando com 

as palavras tentando impressionar o psicanalista.
Existem muitas partidas de palavras, é como canal de TV, pode-se 

sintonizar muitos jogos diferentes.
As mulheres são as que mais adoram falar e jogar com as palavras.
Utilizando a linguagem Dostoievski escreveu “O Jogador”.
Não é interessante?

É fascinante ler como Heidegger, Saramago, Akutagawa, Freud, 
Tchekhov, e centenas de outros jogaram com as palavras.

A gente se diverte muito com os jogos de linguagem.

27 de junho de 2019
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Caro amigo
Se você não tiver entendido, é porque não expliquei direito.
Muitas vezes o texto fica devendo em termos de esclarecimento.
Se o texto não é claro, a culpa é de quem o escreveu.
Quando você lê uma palavra, e não a entende, a culpa não é sua, 

mas de quem empregou a palavra.
Não é responsabilidade do leitor, quando ele não entende o que lê.
A responsabilidade é do escritor, que escreveu de forma confusa.
É da responsabilidade de quem escreve, escrever da forma mais 

clara possível, de modo que o leitor compreenda.
Pode ser necessário repassar um texto várias vezes até compreendê-

lo.
E se ao final de muitas tentativas o leitor ainda não tiver entendido, 

a culpa é de quem escreveu.
-Já li o que você escreveu várias vezes e não entendi nada!
Mesmo um estudante de curso superior não é obrigado a entender 

aquilo que lê.
É muita maldade de quem escreve não escrever de modo que o 

outro compreenda.
Por isso, na Delegacia do Consumidor deveria existir uma Vara 

para quem não entende o que lê.
Na verdade, quando uma pessoa escreve e o leitor não entende, 

o leitor deveria procurar seus direitos e inclusive poderia abrir um 
processo contra quem escreveu.

Por isso, se acaso este texto ficou muito difícil de ser compreendido, 
peço desculpas, pode perguntar, que terei a maior boa vontade em 
explicar tudo de novo.

26 de junho de 2019

Os apaixonados pela ideia são doentes mentais dado que a ideia é 
uma doença no pensamento.

Quando uma ideia se instala na mente é como um vírus quase 
impossível de ser erradicado e no passado tentaram remover a ideia 
doente com lobotomia.

A lobotomia é a retirada de um pedaço do cérebro e tiveram a 
ideia de que retirando um pedaço do cérebro retirariam também a 
ideia do alienado.

Curioso como também não tiveram a ideia de remover o cérebro 
inteiro para assim tirar da cabeça da pessoa todas as suas ideias boas 
e más.

Claro que uma cabeça sem cérebro não tem mais ideia nenhuma.
Porém, tem muita gente sem cabeça mesmo tendo cérebro.
Nessas pessoas cerebradas uma ideia incutida na mente é como 

um vírus irremovível.
Possivelmente se arrancarem a cabeça dela a ideia reaparecerá no 

dedão do pé.
Chamados “cabeça dura”.
Bem, para tirar a ideia de uma pessoa cabeça dura já é outro problema.
-Eu tenho a cabeça muito dura.
-Sua cabeça é dura ou suas ideias são duras?
-Cabeça dura é uma metáfora, né, idiota!
-Então você não é idiota nem cabeça dura.
A pessoa que tem uma ideia dura implantada na sua cabeça é 

excelente para defende-la com belos argumentos.
-Já tentou algum tratamento?
-Para minhas ideias duras?
-Já tentou amolecer as suas ideias?
-E como eu faço para amolecer uma ideia?
O cabeça dura tem ideias tão duras que finge não saber como 

amolece suas ideias.
-Já tomou cerveja?
-Cerveja amolece as ideias?
O cabeça dura endureceu tanto suas ideias que finge não saber 

que o álcool amolece suas ideias.
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-Costuma beber?
-Claro, o problema é que quando estou bêbado não estou sóbrio e 

quando estou sóbrio não estou bêbado.
As ideias do cabeça dura são ideias duríssimas.
Quando ele está bêbado suas ideias ficam moles, mas ele não está 

sóbrio; e quando passa a bebedeira suas ideias endurecem de novo e ele 
volta a ficar um cabeça dura.

-Será que não teria como eu ficar bêbado e mesmo assim me manter 
sóbrio?

26 de junho de 2019

O mendigo é o ser humano mais resistente.
Ele é avesso a toda lei, ele sabe que as leis são criadas pelos homens, 

a lei é humana, a lei decorre do interesse humano pela dominação, e 
o mendigo alemão é a derrota de todo esse projeto:

1-Ele não aceita ir dormir no abrigo que lhe oferecem, porque 
teria que obedecer horários, tomar banho, etc

2-Ele quando reconhido da rua doente e levado para tratamento, 
após medicado, não segue o tratamento, não retorna para buscar 
mais medicamento, ele na verdade assim que consegue foge correndo 
do local;

3-Ele pode receber ajuda em dinheiro do governo mas não aceita, 
nem vai buscar, porque se fizesse isso teria que escutar sermões, 
justificar o que quer vai fazer da vida, e isso é jogo de interesse em 
salvá-lo e inseri-lo no sistema, e o mendigo alemão não quer ser 
salvo e é avesso ao sistema.

Ele fica na saída das estações, nas portas das igrejas, alguns tentam 
ficar nas portas de comércio mas são enxotados dali.

O governo alemão tenta exterminar os mendigos pedindo para 
ninguém dar nada a ele, mas alguns religiosos por “caridade”, movida 
por sentimento de culpa, dão dinheiro a eles, e eles correm para 
comprar cachaça.

O mendigo alemão não tem amanhã, não estoca nada, vive um 
dia a cada vez: vive no que chamam de “aqui e agora”.

O mendigo alemão é um herói porque sem nada ele derrota 
totalmente o projeto social.

Ele vive como uma barata, um cupim, um inseto, vive nos bueiros 
da cidade, como o mais legítimo representante do que é o verdadeiro 
ser humano.

Habituado a viver de restos, se houver uma guerra mundial, ou 
uma catástrofe, talvez eles sejam os únivos humanos sobreviventes 
preservando a espécie humana.

Muito curiosa é a Filosofia do mendigo alemão, terra de Hegel, Marx, 
Darwin, Freud, Habermas, e outros grandes “pensadores do Bem”.

Como o Bem é feito para destruir a raça humana, o mendigo 
alemão denuncia esse tipo de Filosofia destrutiva chamada “Filosofia 
do Bem”.
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O mendigo alemão é a derrota total da sociedade em seus 
interesses em domar o homem pelas falsas “práticas do Bem”.

Por isso, pode ser, isso necessita ser melhor pesquisado, mas 
talvez o mendigo alemão seja o maior filósofo de todos os tempos.

Inclusive, é um filósofo sem filosofia, quer dizer, um filósofo 
anônimo, que não dá palestras, não escreve livros, um filósofo que 
se fosse convidado para fazer uma conferência com certeza recusaria 
o convite.

Um filósofo que não quer ajudar nem ser ajudado.
Seria ele o Super-homem?
O mendigo alemão é talvez o maior herói da Alemanha, e 

raríssimas pessoas teriam a coragem de, conscientemente, abandonar 
tudo, e ir viver vida de mendigo.

Está lançado aí o desafio:
Você conseguiria abandonar tudo e ir morar na rua vivendo vida 

de mendigo, e resistindo a todo e qualquer tipo de “Bem” que lhe 
fosse oferecido, derrotando a sociedade sendo o dejeto dela?

27 de junho de 2019

-Gisele?
-Que foi, Tom
-Por que você está falando por aí dando estrevista dizendo que 

anda deprimida, escreveu até um livro...
-É que não estou bem...
-Mas eu te amo muito, você tem um marido apaixonado, uma carreira 

profissional de causar inveja a todo mundo... o que estaria faltando?
-Pelo menos se eu soubesse...
-Não sabe?
-Olha, quando a pessoa sabe o que quer, ela corre atrás daquilo 

e fiz isso toda a minha vida, passei 20 anos correndo numa rodinha 
tipo um ramster... mas agora...

-Você era um ramster?
-Pois é. E agora deixei de ser ramster.
-E você vai correr atrás de que, agora, meu amor?
-Agora vou correr atrás de dizer que tenho que correr atrás de 

alguma outra coisa.
-Você nunca tinha pensado isso antes?
-O meu trabalho preencheu toda a minha vida ao ponto de eu não 

ter tempo de pensar em mais nada...
-E agora você passou a pensar?
-O problema é que agora estou pensando, de fato parei pra pensar, 

e estou me interrogando: por que nunca pensei nisso antes?
-Achei que você estivesse consciente do que você estava fazendo.
-A gente não tem tanta consciência assim do que faz e o problema 

todo é quando adquire consciência.
-E agora...
-Tomei um verdadeiro choque. Não sei o que vou fazer da minha 

vida. Estudar Simone de Beuvoir? Dar palestra de auto ajuda? Entrar 
no movimento feminista? Pensei em virar membro do WAA.

-O que é isso?
-Work Alcoholic Anonym, onde vão se tratar os viciados em trabalho.
-Ora Gisele, vem cá meu amor.
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-Ah, Tom, tira as mãos de mim, merda, não tá vendo que estou mal, 
poxa, você fica aí pensando em sexo... Eu tô aqui pensando no que vou 
fazer da minha vida e você... por favor, querido, agora não, tá?

-Você tá tendo algum caso por aí?
-TOM! Ficou louco?

28 de junho de 2019

A-Você precisa colocar um óculos nos ouvidos para escutar 
melhor as palavras.

B-Quem é o oftalmologista que cuida do ouvido?
A-É um otorrino.
B-Otorrino cuida do cheiro.
A-Mas se você sentir o cheiro da palavra você vai escutar bem melhor.
B-Nesse caso, para poder escutar melhor, vou precisar usar um 

óculos que sente o cheiro de cada palavra.
A-Mas lembre-se de também falar com o otorrino que o óculos 

precisa escutar o som da palavra, porque, para entrar no ouvido, a 
palavra tem que ter cheiro e ter som.

B-Sou eu que tenho que falar isso pra ele?
A-Claro. O otorrinho não sabe como você pensa por isso você 

precisa dizer a ele como a palavra sai pela boca entra pelo nariz 
deixando um cheiro e depois sobe até alcançar a gargante de lá sai 
pelo ouvido para ser vista pelos olhos e então chegar ao cérebro.

B-O otorrino é um psicanalista?

28 de junho de 2019
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Nós, que somos homens do conhecimento, não conhecemos a 
nós próprios;

somos de nós mesmos desconhecidos e não sem ter motivo.
Nunca nós nos procuramos:
como poderia, então que nos encontrássemos algum dia?
Com razão alguém disse:
“onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração”.
Nosso tesouro está onde se assentam as colméias do nosso 

conhecimento.
Estamos sempre no caminho para elas como animais alados de 

nascimento e recolhedores do mel do espírito,
nos preocupamos de coração propriamente de uma só coisa - de 

“levar para casa” algo.
No que se refere, por demais, a vida, as denominadas “vivências” 

- quem de nós tem sequer suficiente seriedade para elas?
Ou o suficiente tempo?
Jamais temos prestado bem atenção “ao assunto”:
ocorre precisamente que não temos ali nosso coração - e nem 

sequer nosso ouvido!
Antes bem, assim como um homem divinamente distraído e 

absorto a quem o sino acaba de estrondear fortemente os ouvidos 
com suas dozes batidas de meio-dia,

e de súbito acorda e se pergunta
“o que é que em realidade soou?”,
assim também nós abrimos às vezes, os ouvidos depois de ocorridas 

as coisas e perguntamos, surpreendidos e perplexos de tudo,
“o que é que em realidade vivemos?, e também”
quem somos nós realmente?
e nos pomos a contar com atraso, como temos dito, as doze 

vibrantes campainhas de nossa vivência, de nossa vida, de nosso ser 
- ah! e nos equivocamos na conta...

Necessariamente permanecemos estranhos a nós mesmos, não 
nos entendemos, temos que nos confundir com outros, e, em nós 
servirá sempre a frase que disse

“cada um é para si mesmo o mais distante”
continuamos a nos considerar
“homens do conhecimento”.

(Genealogia da Moral)

29 de junho de 2019
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Quando percebi que estava sendo analisado saí correndo da análise.
-O que aconteceu?
“Quem quer ser analisado?”
Eu fui durante muito tempo ao analista.
Mas parei de ir quando percebi que estava sendo analisado.
Quando notei que o analista estava me analisando, tomei um susto:
-Você está me analisando? - perguntei ao analista.
-Estou!
Quando ele me falou isso, levantei, e saí correndo do consultório.
-Mas você não era ao analista que você ia?
-Ia, e fui durante muito tempo.
-E não queria ser analisado?
-Queria.
-Então, o que aconteceu?
-Aconteceu isso que te falei. Quando notei que o analista estava 

me analisando, tomei um choque, e perguntei a ele:
-Você está me analisando?
Ele me respondeu
-Sim, claro que estou te analisando!
Isso foi para mim uma surpresa tão grande que saí correndo e 

nunca mais voltei lá.
-Se você não queria ser analisado, por que você ia ao analista?
-Quem disse que eu não queria ser analisado?
-Você mesmo.
-Eu falei que tomei um susto e saí correndo quando o analista disse 

na minha cara “estou te analisando!”. Agora deixa eu te perguntsr 
uma coisa: você quer ser analisado?

-Até quero, mas somente se eu não souber disso.
-Pois é, foi o que aconteceu comigo. A pessoa somente continua 

indo ao analista enquanto não sabe que está sendo analisada, porque, 
depois que ela fica sabendo, não vai mais!

29 de junho de 2019
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Na verdade um dia Freud teve o sonho de ficar famoso e realizou 
esse desejo escrevendo o livro “Interpretação dos sonhos” no qual 
afirmou “sonho é realização de desejo!”

E qualquer pessoa que sonhasse contra o sonho dele entrava em 
conflito com ele e era excluido.

-Se você sonhar contra o meu sonho eu vou te excluir!!
Não se deve sonhar contra o sonho de outra pessoa destruindo o 

sonho dela.
A vida é um sonho e sem sonho a pessoa não vive.
-Não venha destruir meu sonho!!
Todo mundo precisa sonhar acordado para ter alguma esperança 

na vida.
A vida fica real demais sem sonho.
Por isso precisa existir a metafísica o grande sustentáculo da vida.
Como naquela metáfora do burrinho que sonha em comer uma 

linda espiga pendurada na frente dele.
Somos todos irmãos daquele animal caminhando atrás de espigas 

metafísicas.
-Deixem o Freud sonhar o sonho dele pois com aquele sonho de 

ficar famoso escreveu uma das mais belas obras metafísicas.
A metafísica de Marx movimentou bilhões de pessoas sonhando 

com um mundo onde não haveria dinheiro.
De fato nos países comunistas o povo não tem dinheiro: o dinheiro 

fica todo em poder dos Comandantes.
É muito importante estudar a metafísica de Marx, a metafísica 

de Freud e outras metafísicas, afinal, sem uma sedutora miragem 
adiante, como caminhar para frente?

A humanidade precisa ter uma metafísica para sonhar e assim 
caminhar cegamente para a morte pensando que um dia vai vencer 
na vida.

Quem não quer acreditar em metafísica e em outras coisas invisíveis?
Não é melhor continuar dizendo sim aos nossos senhores infalíveis?
Não é esse o grande perfil do cidadão comum que, agarrado a 

sonhos, grita:
-Não destrua minha metafísica!!

30 de junho de 2019



236 237

Aos amigos
Acabei de fundar a Igreja da Razão.
A quem vive uma vida sem sentido estou convidando para 

ingressar na igreja racional.
“Quem tem fé tem Razão”
Por isso, em minha igreja, Deus é a Razão.
Oremos, irmãos, a um Deus Racional.
Em minha Igreja teremos busto dos Santos: Descartes, Kant, Hegel, 

Kierkegaard, Nietzsche, Sartre, e muitos outros santos pensadores.
Os fiéis terão que pagar o dízimo da compreensão.
“Quem não compreende não é racional”.
Por isso, no altar da Razão são imolados aqueles que não são racionais:
Todo ser irracional vai a sacrifício ao Deus Razão.
Desarrazoados serão queimados vivos!!
Os fiéis seguidores do Deus Razão não podem não ter razão.
Se você não tem razão, não pode nem entrar nessa Igreja.
O nosso Pai Nosso é o Discurso do Método.
Você precisa saber rezar de memória o Discurso do Método para 

ser Racional.
Sem Regras para Direção do Espírito, você será banido!
Se o seu espírito não seguir regras, você é um desregrado, e 

pessoas sem regras não serão perdoadas pelo Deus Razão.
Irão queimar vivos no fogo do inferno da Igreja Irracional!
Oremos, irmãos.
Salve o Entendimento!!
Louvemos o Binômio de Newton!
Glória!!

30 de junho de 2019

-Querida?
-Que foi, amor?
-Queria te fazer uma proposta.
-Pode falar.
-Que tal você falar bem de mim para suas amigas, me elogiar, falar 

que sou inteligente, trabalhador, que gosto de cuidar das crianças...
-Passar uma boa imagem de você?
-É. Talvez alguma de suas amigas passe a se interessar por mim, 

você sabe, o homem não se separa pra ficar sozinho.
-Você ficou louco? Olha só o que você está me falando! Você é um 

cafajeste mesmo, é muito machismo pro meu gosto!!
-Aqui dentro de casa você fala desse modo comigo, me xinga o 

tempo todo, estou te dando uma ideia de como se livrar mim, quer 
me ajudar?

O meu Coaching me mostrou um vídeo com um curto episódio 
assim e em seguida me disse:

-Utilizo muito esse vídeo com meus clientes. Na guerra do amor, 
ensino esse tipo de estratégia para avaliar o relacionamento, e saber 
se a esposa está sendo mesmo sincera quando chama o marido de 
idiota, grosso, machista, e todas aquelas palavras injuriosas que a 
mulher comumente utiliza para atacá-lo dentro de casa. Se você fizer 
assim, você dará à sua esposa, de modo bem elegante, uma chance 
para ela se livrar de você.

-E se der certo?
-Não costuma dar certo não. Em geral, ela ainda aproveita para 

dar mais um tapa na cara do marido.
-Mas agora fiquei curioso. E se ela começar mesmo a me elogiar, 

falar muito bem de mim me recomendando às amigas, e uma amiga 
se interessar me chamar para sair...?

-Se isso acontecer, claro que ela irá ficar muito feliz, não é tudo o 
que ela queria?

Nesse tratamento proposto pelo Coaching, pelo que entendi, ele 
se baseia na hipótese filosófica, “o homem não se separa para ficar 
sozinho”, hipótese amplamente testada no mundo empírico, segundo 
a qual quando num relacionamento uma mulher quer se livrar do seu  
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péssimo marido, ela começa a falar muito bem dele para as 
amigas, elas começam a cobiçá-lo, e no final acabam ficando com ele.

A ideia filosófica empregada pelo Coaching, extremamente 
interessante, é:

“Livre-se do seu marido machista elogiando-o na cidade até outra 
mulher se interessar por ele”.

01 de julho de 2019

Em teoria dos atos de fala John Austin desenvolve a ideia segundo 
a qual “dizer é fazer”.

Quando uma pessoa diz algo, ela está fazendo alguma coisa, no 
caso, fazendo um dizer.

Fazer um dizer é um ato, uma ação no real.
Quem faz um dizer corre o risco de aquele dizer provocar uma 

ação na realidade!
-Eu escutei você dizer pra fazer e fiz!!
Fez porque escutou alguém dizer pra fazer.
-Me faz um favor, vá ao banco, tire R$ 1000,00, traga até aqui, e 

entregue na minha mão.
-Ok. Tô indo.
Tudo começou assim.
Durante boa parte da minha vida agi dessa maneira.
-Me dá o seu iphone.
E a pessoa me dava.
Era tudo muito fácil para mim.
Bastava eu falar, que acontecia!
Percebi que eu tinha o poder da palavra.
Eu era como um mágico!
Fiz isso até cansar, juntei muito dinheiro, fiquei milionário, e 

agora tenho tempo suficiente para ficar escrevendo sobre isso:
Dizer é fazer.
Experimente você também.
Basta você falar, que o que você falar vai acontecer!

01 de julho de 2019
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A palavra é a arte do homem.
Quem não é artista com a palavra?
-É com a palavra que eu faço arte.
Todo moleque faz arte com a palavra.
-Mamãe, hoje não tem aula não!
As travessuras são feitas na linguagem.
-Hoje eu roubei mais R$ 10,00 reais do bolso da calça do papai.
E assim vai crescendo o autor com a palavra.
-Como você fazia para roubar?
-Esperava que fossem dormir, eu fingia que já tinha dormido, 

depois, ia lá bem quietinho...
O ladrão age com a linguagem.
-Eu costumo roubar com a palavra.
Qualquer assaltante rouba com a palavra.
-Sabe como eu fiz para dar o golpe? Fiz da seguinte maneira: ... 

espera, você está gravando? Mostra o seu celular, deixa eu ver...
O escritor é genial:
Aplica o golpe com a palavra.
-De onde você tirou essa ideia?
-Sempre fui assaltante, desde criança roubava muito, sempre 

escondido, claro, nunca ninguém descobriu, inclusive, fiquei 
bilionário, e hoje passo o meu tempo roubando com a palavra. 
Pratico assaltos com a palavra na mão.

-Nunca imaginei que a linguagem fosse uma arma!
-Pois é. Parece que ninguém sabe disso, não é mesmo? Esses 

assaltantes linguísticos...

02 de julho de 2019

Fica obviamente entendido também que trabalhar é uma forma 
de escrever.

Mesmo uma pessoa que não sabe ler, nem escrever, quer dizer, 
uma pessoa analfabeta, também é um “escritor”.

Desde que tenha o domínio da linguagem.
A linguagem é a inteligência humana.
Tendo com ela vivido a experiência, pode ditar relatos, e alguém 

vir a ter esses relatos escritos.
O trabalho, a vivência de uma pessoa, é a sua escritura no mundo.
Que pode ser recolhida de forma oral e escrita em palavras e se 

transformar em belos textos literários.
Desde que uma pessoa se vira no mundo e tenha uma história, 

mesmo que não escreva por si mesma, ela é uma “escritora”.
Existem muitas experiências interessantes que podem ser escritas.
Experiências que, quando relatadas, já podem vir romanceadas, 

bastando simplesmente serem transcritas.
Quem nunca escutou um relato assim de seus avós ou de outra 

pessoa incapaz de escrever?
Curioso é que existem pessoas assim que alcançaram o posto de 

grandes empressários mesmo “sem leitura”.
Diria que proveniente da “vida empírica” são possíveis grandes 

relatos metafísicos, demonstrando o quanto a metafísica é mais 
oriunda da expência do que do dogmatismo, este, muitas vezes, como 
em Lobsang Rampa ou Carlos Castañeda, invenções de escritório.

Pelo que constataram, Castañeda nunca esteve com o índio Don 
Juan: criou tudo a partir do imaginário.

Muito embora experiências imaginárias não deixam se ser 
também experiência empírica do Ego da pessoa que relata, tal como 
ocorre com Paulo Coelho.

02 de julho de 2019
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“Se, em benefício da ciência, eu precisar me suicidar, eu me suicido”.
Não vou ser egoísta ao ponto de poupar minha vida se, me 

matando, for útil à cidade.
E não irei divulgar isso, ninguém ficará sabendo.
Não farei isso para ficar famoso, nem reconhecido, nem receber 

prêmios depois de morto.
-Ele precisou morrer para nos salvar!
Não iria fazer isso para depois fundarem filosofias, como fizeram 

com Sócrates e outros.
-O mundo não ia acabar? Por que não acabou? O que aconteceu?
Ninguém vai saber que fui eu quem salvou o mundo.
Geni salvou a cidade e depois foi banida.
Geni deveria ter negociado às escondidas com o forasteiro.
“Quem salvar a cidade será eliminado!”.
Não quero ser cantado em música como cantam para Geni e 

outros heróis.
Não quero que façam hinos de louvor, nem criem filosofias, 

religiões, porque salvei a cidade.
A existência de Deus, a imortalidade da alma, as filosofias... são 

fundadas sobre cadáveres!
Não vou ser um mártir.
Não irão fundar ideologias sobre meu nome!
Quero ser um herói anônimo, ninguém vai saber que fui eu quem 

salvou a cidade!
Vou salvar a cidade em benefício dela, e da ciência, e jamais 

saberão disso!
-Quem salvou a cidade?
-Ninguém sabe. Deve ter sido um milagre. Estava na iminência de 

ser destruída, e, de repente..., alguma coisa inexplicável aconteceu, 
algum fenômeno, um verdadeiro mistério.

-Você não acha isso um absurdo?
-Acho um absurdo, mas o importante é que a cidade esteja salva.
-Mas é preciso eliminar quem salvou a cidade, como faremos? A que 

morto iremos louvar? Quem será o novo fundador? Os novos ideais?
-Olha, você se preocupa demais, quer fundar ideais em cima de 

mortos... por que você quer descobrir quem morreu para salvar a cidade?

-Que tal se for amplamente divulgado que quem salvou a cidade 
foi um absurdo?

-Um Absurdo? Um novo Deus? O fundador de novos ideais seria 
um Absurdo?

-Por que não? Por que não criarmos uma nova Religião, a Religião 
do Absurdo? Não têm fé no Absurdo?

03 de julho de 2019
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Encontrei uma forma de ser infeliz e sou bem mais feliz.
Passei a viver numa situação que me tratam mal, me humilham, 

e estou adorando.
Isso pode parecer masoquismo, mas quem pensar isso está 

fazendo julgamento moral.
Não existe maior prazer do que o sofrimento.
Poucos conhecem o grau máximo da infelicidade, por isso não 

são felizes.
Tanto é assim que dizem “a felicidade é fugaz”.
É fugaz para eles, não para mim.
Para mim a felicidade é permanente, o tempo todo sou feliz, 

porque sofro todos os instantes, todos os dias.
Como é bom sofrer!
Quando você consegue reconhecer isso em você também, a vida 

muda completamente.
-Nossa! Descobri que sofro o tempo todo, como sou feliz!!
Tem alguns instantes que a pessoa pára de sofrer entra num estado 

diferente e pensa que aquilo é felicidade - grande ilusão!
O que ela gosta mesmo é quando passa aquele estado ilusório e ela 

volta a sofrer novamente e ser feliz.
Por repressão social fica inibida e tem vergonha de dizer publicamente
-Como é gostoso sofrer, sou tão feliz sofrendo!
O sofrimento é a maior alegria do mundo e é por isso que tanta 

gente vive feliz nesse mundo infeliz.

03 de julho de 2019

Nas relações humanas quem manda é quem obedece.
-Eu preciso que você me mande eu te obedecer.
O poder está todo na mão do obediente.
-O poder está na minha mão, sou eu que te elejo meu chefe, para 

você me mandar te obedecer.
Se não existisse o obediente não haveria o General.
-Ei, você sabe quem manda aqui?
O comandado procura pelo comandante.
Apontam o dedo e dizem:
-O comandante é ele!
Quem manda é sempre quem obedece porque precisa ser 

mandado fazer as coisas
-É para eu fazer o que?
Na sociedade humana quem é comandante é o comandado.
-Camandante?
-Que foi?
-Quais são as atividades para hoje?
Poucos são os comandados que sabem que são comandantes, e 

quando alguém pergunta ao comandado quem é o comandante, ele 
responde apontando

-O comandante é ele, é ele quem manda em mim!!
Quem comanda é o comandado porque ele precisa que o 

comandante o comande:
-Cadê o comandandante? Ele não veio hoje não? O comandante 

sumiu? Xiii, meu deus, e agora...?
Obediente, ele não sabe o que fazer e precisa rapidamente 

encontrar quem manda nele.
-Quem vai mandar em mim?
O comandado começa a se desesperar mas se acalma quando o 

comandante chega:
-Ah, que bom, o chefe chegou para mandar em mim! É pra eu 

fazer o quê, chefe?
O subordinado manda o chefe mandá-lo fazer as coisas, por isso, 

o subordinado é o chefe, só que ele não sabe que ele é o chefe.
Eu preciso que você me mande eu te obedecer.
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O não cria o sim.
-Você não pode fazer isso!
“Como eu vou fazer isso que não posso fazer?”
-Olha, se você fizer isso vai ficar de castigo!
“Vou ter que inventar um jeito de fazer isso”.
-NÃO FAÇA ISSO!!!
“Isso é o que eu mais quero fazer, mas como?”
-Quem é seu pai? 
“Acho que vão me denunciar”.
-Cadê a mãe dele?
“Daqui a pouco vão chamar minha mãe”
-Quem deu educação a esse menino?
“Como eu vou dar um jeito pra fazer o que não pode ser feito?”
-Quantas vezes ele já foi pra coordenação?
“Será que vão me expulsar se eu fizer isso?”
-Por que eles querem expulsar o garoto mais inteligente da escola?
-Por que ninguém aguenta mais ele.
-Mas quem aguenta aquela peste?
-O que ele andou fazendo?
“Como fazer o que não pode ser feito?”

08 de julho de 2019


