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QUANDO ENLOUQUECI 

Certo dia, sentado à beira da lagoa, prestando culto à folha caída, unido às flores, galhos 

e formigas, fui encontrado por uma criança. Não lhe dei muita atenção, estava ocupado 

em juntar-me às formigas. Olhando para mim, ela me falou: “Você é engraçado! Por 

que você age assim?” 

Então lhe respondi: Porque um dia enlouqueci e decidi mudar: ser tudo o que era, fazer 

tudo o que tinha vontade, por pra fora o que estava guardado! Que importa ser uma 

pessoa, se cumprir um papel é perder a liberdade? 

Quando enlouqueci, o mundo perdeu o sentido! Pra que fé em Deus, se Deus é amor e 

nos odiamos por causa da fé? “Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é 

amor”! (1 Jo 4, 8) 

Pra que a política, se representar a todos se restringiu ao cuidado de alguns e à exclusão 

de muitos? Pra que família, se unidos nos desunimos, se a mesma causa de amar é a de 

não-amar? 

Definitivamente não me acostumo com a vida! Não quero a imbecilidade da 

normalidade; não quero o reconhecimento, sou estrangeiro... aliás, homem sem pátria! 

Quando enlouqueci, virei poesia! Palavras soltas, coração aberto... Apesar das angústias 

e dores, nada mais que beleza e vida! 
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Por que você enlouqueceu? - perguntou a criança. Então respondi-lhe: um dia, os 

guardas vieram até a mim, revistaram-me, desnudaram-me e me declararam anormal. 

Não entendi por que, já que, desnudados, somos todos iguais! Senti dores e mais dores, 

e depois sorri e saí à procura da beleza... Desde então, minha alma não quis mais se 

vestir, gostou da nudez. 

A criança foi embora, pensando que não é bom se deixar despir para os demais, se não 

quiser enlouquecer... mas ela levou no coração o desejo de também sentar-se à beira do 

lagoa... 
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