12 – A ressurreição
Em um parque sentado perto a mim estava um homem bebendo cerveja. Ele puxa
assunto:
- Ei amigo! Você gosta de pescar?
-Não. Respondi.
- Você quer uma cerveja?
-Não. Eu não bebo álcool.
Ele pareceu não gostar das minhas negativas e falou sobre pesca, o bom pescador que
era e como pescava muitos peixes.
Eu respondi que pescar era matar, que eu não matava animais por prazer.
- São só uns peixes cara!
Ele respondeu chateado.
Nisso chega um amigo dele e começa a beber com ele.
Eu escuto a conversa de pescador reclamando do meu sentimento de não matar peixes.
E o recém-chegado fala comigo:
- Eu sou caçador e mato muitos animais para comer; e tenho muito prazer nisso. Ha ha ,
são só animais!
- Isso para mim é assassinar! E não acredito que você tenha necessidade de matar para
comer.
Se levantou e não entendi bem a raiva contra o que eu disse, somente respondi:
- Isso é maldade pura! Não temos porque sair matando animais por diversão. Para mim
isso é um assassinato.
Os dois se levantam e vem na minha direção. Agredindo-me com violência, e eu gritava
assassinos e covardes.
Nisso o caçador puxa uma faca e me apunhala várias vezes até a morte. Gritando:
- É só um lixo maluco, um animal que não merece viver conosco.
- Eu morto. Nada mais podia enxergar nem ver.
Mas, por conclusão, sabia sem erro, que eles pegaram suas coisas e saíram rapidamente
dali.
A maioria das pessoas acreditam na existência de milagres, como se pudessem comprar
na feira, expressando que como é justo, assim Deus o fará.
E Deus fala comigo:
- Jesus, o que chamam de cristo, não ressuscitou, somente aconteceu que foi salvo por
Pôncio Pilatos, e assim ele não morreu.
Mas na existência eu faço sempre alguma exceção. Assim Jopeu,
Levanta-te e anda!
- Coisa que fiz, totalmente curado, sem feridas nem sangue.
Será que você acredita?

