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(Fábula) Cristófilo Nageo

VITÓRIAS E DERROTAS
NA SEGUNDA PÁGINA

Lourinho e Fiel viviam na melhor
camaradagem.Que singular amizade! Sin-
gular e encantadora.

Lourinho - o nome está indicando - era
um papagaio. Muito vivo, falava, cantava e
assobiava admiravelmente.

Fiel era um belo e robusto cachorro preto
e branco. Não falava, não cantava, nem as-
sobiava... Mas, fazia-se entender claramen-
te, quando queria, rosnando e matraquean-
do, com insistência, o seu enérgico au-au...

Vivia o papagaio trepado num alto polei-
ro de ferro, comprado para seu uso exclusi-
vo. Trepado só, não. De vez em quando, fa-
zia acrobacias... Dava espetaculares cam-
balhotas em torno da argola fixada na parte
superior do poleiro...

Como a correntinha que lhe prendia um
dos pés o estivesse ferindo, seus donos a
retiraram, deixando-o à vontade. E não se
arrependeram disso. Lourinho nunca fugiu
para a casa dos vizinhos. Entretanto, des-
cia, às vezes, do poleiro, colocado atrás da
residência, para dar umas voltas pelo fundo
do quintal... Costumava, até, entrar na cozi-
nha, sem a menor cerimônia...

Aprendera a chamar Fiel pelo nome e por
assobio. E, com tal perfeição, que o cachor-
ro atendia imediatamente ao chamado.

Por incrível que pareça, quando passea-
va no chão, atraía, pela forma habitual, o seu
companheiro, e punha-se a caminhar com
ele, lado a lado, durante longo tempo, como
se fossem animais da mesma espécie... Tal
a intimidade e a harmonia a que chegaram.

Certo dia, porém, Lourinho desceu do
poleiro e não chamou o cachorro. É que um
astucioso pensamento papagaial fazia acro-
bacias em sua cachola irrequieta...

A cozinheira acabara de por em uma lata,
sob frondosa mangueira, a refeição desti-
nada ao Fiel, que estava na frente da casa,
por trás do gradil, desempenhando a fun-

ção cachorral, isto é, ladrando para algumas
pessoas que passavam pela rua...

Aproveitando-se da ausência do cão,
sentiu-se o papagaio tentado a provar os
petiscos do companheiro. Como haviam de
estar gostosos!...

Não lhe faltava o que comer, no poleiro.
Ao contrário, já beliscara uma parte da farta
e adequada alimentação ali colocada. Mas,
não podia resistir à ideia que fazia piruetas
na argola de sua cabeça...

Correu ligeiro para debaixo da manguei-
ra e tratou de satisfazer a tentação.

Mas, quando estava no melhor da
gulodice, foi surpreendido por Fiel, que se
irritou com a apropriação indevida...

Por que o papagaio, ao invés de comer,
no poleiro, as suas iguarias, haveria de
avançar nas dele?...

Era um desaforo!... Um abuso de confi-
ança!...

Resolveu o cachorro, então, repreendê-lo...
Pôs-se a rosnar e a latir, ameaçador, a pe-
quena distância de Lourinho. Pensam que
esse se intimidou? Ao contrário, cresceu de
atrevimento! Voltando-se, de repente, arre-
piou-se todo, abriu as asas e caminhou em
direção a Fiel, no seu andar grotesco, gin-
gando o corpo com ares de valentão... Pa-
rou um instante, em atitude ofensiva... Que-
ria amedrontar o cão... Queria obrigá-lo a fu-

gir, ou, pelo menos, a abrir caminho... É que,
em tal contingência, Lourinho já pensava em
subir ao poleiro... Pretendia escapar à pos-
sível agressão corporal...

– Vejam só a petulância deste franzino pa-
pagaio!... É um pigmeu, mas julga-se um gi-
gante!... – disse para si mesmo o cachorro...

Redobrou, então, a advertência. Passou
a rosnar e a latir com o máximo de ferocida-
de. Mas, não atacou o Lourinho. Talvez em
consideração à velha e boa amizade entre
ambos. Talvez porque não quisesse prati-
car um ato de covardia.

Essa nobre atitude foi, porém, mal com-
preendida.

– Fiel está pensando que me assusta
com essa barulheira... Tudo isso é medo...
Se ele não fosse medroso, já me teria agre-
dido... – presumiu o papagaio.

Com essa arrogante suposição, imagi-
nou-se mais forte e mais corajoso, chegan-
do ao extremo de sua ousadia!... Atirou-se
contra o cachorro e deu-lhe algumas bica-
das violentas!...

Fiel não teve outro jeito senão o de apli-
car tremenda surra no atrevidaço, deixan-
do-o quase depenado...

Feriu-o um pouco. Mas, não o matou. Dir-
se-ia que somente quisera dar-lhe severa
lição.

NA SEGUNDA PÁGINA

NA QUARTA PÁGINA

NA TERCEIRA PÁGINA

NA TERCEIRA PÁGINA

A PAPAGAIADA...

PRÓPRIA VIDA

ACEITAÇÃO

VIDA PERMANENTE
E VIDA PROVISÓRIA
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Caríssimos(as) leitores(as) do Jornal Verologia, todos os
Ensinamentos do Divino Mestre e Psicólogo Jesus Cristo têm um sim-
bolismo, de certa forma, velado. Portanto, devemos aplicar a Análise e
a Interpretação para extrair esse simbolismo, porque se os compreen-
dermos ao pé da letra, podemos chegar a conclusões assustadoras ou
alarmantes, como no caso do Ensinamento a seguir:

"Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e ati-
ra-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um de teus
membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a
tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti,
porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que
seja todo o teu corpo lançado no inferno. (Jesus Cristo Mt. 5-29 e
30).

Todas as Orientações do Divino Mestre são no sentido mental, moral
e espiritual e não material.

Tudo que olhamos, ouvimos, falamos, escrevemos, lemos, criamos
e pretendemos fazer tem por base um pensamento com uma mensa-
gem, superior ou inferior, que levará à Vitória ou à Derrota. Mas, como
discernir e sentir se uma imagem, som ou tudo que já fizemos ou pre-
tendemos fazer, e o que aprendemos com nossos pais, parentes, pro-
fessores e na sociedade é realmente superior ou inferior?

Cristófilo Nageo nos adverte: "Nem tudo o que parece um defeito
é realmente um defeito. Nem tudo o que parece uma virtude é real-
mente uma virtude". Somente através do estudo do Método de Evolu-
ção Ativa e Consciente saberemos o que é realmente um defeito e uma
virtude, porque depende dos olhos com que vemos e da identificação
da Verdade Essencial, transmitida e contida nos Ensinamentos Reden-
tores, trazidos por todos os Mestres de Sabedoria Suprema. Como diz
Cristófilo Nageo, na atualidade: "A Verdade (a Verdade Essencial),
segundo a intuição verológica, é a substância Divina que dá vida,
movimento, perfeição e infalibilidade às Leis Eternas. Desta Subs-
tância Divina promana a Luz Redentora ou o Verbo com que o Oni-
potente criou todo o Universo, e com que rege e o regerá - ampli-
ando-o e aprimorando-o constantemente - pelos milênios dos mi-
lênios".

Com esse estudo metódico, diário e paulatino, desenvolvemos o
discernimento, a percepção, a reflexão, a sensibilidade e também a pe-
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netração psicológica, separando o que é real do irreal, o certo do errado,
o aparentemente certo do verdadeiramente certo e o joio do trigo. Reali-
zando esse trabalho, descobrimos, com  grande facilidade, o que é real-
mente inferior para imediatamente substituí-lo e alcançar a Vitória.

Porque, quando o Divino Psicólogo diz, "se o teu olho direito te
escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti" e "se a tua mão
direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti", Ele está
nos dizendo que em tudo que olhamos e fazemos, as vibrações das
mensagens são semelhantes a um ímã: se inferiores, atraem pensa-
mentos com mensagens semelhantes e, se superiores, atraem pensa-
mentos com mensagens também semelhantes, e que os opostos se
repelem. Portanto, substituir as atividades inferiores por superiores evi-
ta que nosso Espírito ou Sistema Psicológico seja contaminado por ou-
tros pensamentos de mensagens inferiores. Acrescenta Cristófilo Nageo:
"os pensamentos penetram em nossa mente através do ar que
respiramos, do éter, da atmosfera espacial, da amplidão sideral,
do mundo astral, ou outro nome que se queira dar ao infinito espa-
ço celestial".

Ainda diz Jesus Cristo, "pois te é melhor que se perca um de teus
membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno", ou
melhor, se substituirmos, desde o momento que descobrimos que algo
que olhamos e fazemos é inferior, a atração de outros pensamentos se
inverterá e a nossa vida deixará de ser angustiada, triste, decepcionante,
amargurada, Derrotada, passando a ser uma vida de Vitórias, justa,
cheia de sucesso, enfim, com uma felicidade que nada nem ninguém
poderá destruir.

Isso porque a vida deixa de ser incompatibilizada, para tornar-se
compatibilizada com as Leis Eternas.

Essa é uma das principais atividades de nossa querida Ação Cristã
Evolucionista, de sua Ciência, a Verologia, com sua Pedagogia, especi-
alizada em ensinar a descobrir, identificar e substituir os pensamentos
inferiores por superiores, fornecendo as ferramentas necessárias e en-
sinando a manejá-las para, dessa forma, lançar fora os olhos e tudo o
que for inferior em nós.

Caríssimo(a) leitor(a) do Jornal Verologia, caso não esteja satisfeito
e queira mudar seu Estado Psicológico para ter uma vida de Vitórias e
não de Derrotas, aceite a ajuda da Verologia.

E
X

P
E

D
IE

N
TE

Segunda Página Jornal VEROLOGIA – Julho/Agosto • 2019

VITÓRIAS E DERROTAS
Sergio de Almeida Alves

Sônia Maria Villela dos Anjos

DIRIGINDO A PRÓPRIA VIDA
A vida humana é feita de experiências, boas ou não. Algumas pessoas

se encontram, na maior parte do tempo, numa situação tranquila e feliz,
enquanto que outras enfrentam mais dificuldades e sofrimentos. Dentro
do materialismo e do comodismo que assola o mundo atual,
convencionou-se classificar tudo isso como "sorte" ou "azar". Esse
pensamento fatalista leva o Homem à acomodação que o impede de
procurar as Causas de seus problemas e de lutar para eliminá-las e,
consequentemente, anular os seus efeitos.

Entretanto, a realidade pode ser totalmente diferente: todos podem
Dirigir e mudar o rumo de suas existências. Isso exige, em primeiro
lugar, o Conhecimento de seu Mundo Interno e o trabalho árduo, mas
compensador, de desenvolver as Prerrogativas Espirituais que
estruturam essa Centelha Divina, com que o Pai nos agraciou. Todos,
sem exceção, possuímos Faculdades e Manifestações Superiores que
podem estar mais ou menos desenvolvidas, e até em estado latente,
dependendo do nosso grau de Evolução.

A Ciência Verológica oferece um roteiro seguro, simples e eficaz, para
quem queira realizar a transformação de sua vida para melhor. Através
desse estudo, vamos  aprendendo a eliminar nossos inimigos internos –
os piores deles – começando pelo saneamento da Mente, povoando-a
com Pensamentos Superiores, fontes de Sabedoria e de Paz, e afastando
os inferiores, causadores de incompreensões e de sofrimentos.

O Mestre Cristófilo Nageo, nos ensina: "Não atribuas à fatalidade
os teus sofrimentos (físicos ou morais), nem te submetas

passivamente a eles, pois nada mais são do que sinais para que
despertes e te empenhes incessantemente no Processo de
Evolução Espiritual, única forma definitiva para te libertares
deles".

Orientações e Ensinamentos Superiores nos capacitam a conhecer,
fortalecer e equilibrar nosso Mundo Interno. Quem se dedica a esse
trabalho, elimina debilidades e adquire, finalmente, o Equilíbrio
Psicofísico (entre corpo e Espírito), que significa mais saúde, mais
energia, maior capacidade de analisar todas as questões, de encontrar
as melhores soluções e, sobretudo, Alegria Verdadeira e Paz de Espírito.

Para muitos, é mais cômodo acreditar que somos vítimas do destino,
mas, na verdade, somos nós que o forjamos.  Não existe sorte ou azar:
somos os únicos responsáveis pela nossa própria vida e sofremos as
consequências de nossos pensamentos, palavras e atos.

Jesus Cristo nos adverte: "A cada um, segundo as suas obras".
Com as Orientações Verológicas, podemos realizar um Verdadeiro

Processo Evolutivo, abandonando o pensamento de que somos vítimas
passivas de causas externas. Ao mudarmos nossa atitude, passamos,
de forma consciente, a ser agentes de nossa própria Evolução. Com o
conhecimento, a compreensão e a prática das Verdades Eternas,
tornamo-nos melhores, erramos menos e, em consequência, libertamo-
nos de muitos sofrimentos ou  os reduzimos ao mínimo. Com lucidez e
elevação de Espírito, Dirigindo a Própria Vida, seguiremos firmes no
Caminho Luminoso da Evolução Ativa e Consciente.
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           Todos nós passamos por várias experiências nesta vida
e observamos que muitas delas temos que ter a humildade de
aceitar, porque aquele que não sabe aceitar, se revolta, blasfema
e só faz piorar a situação. Pense bem, nem tudo acontece
exatamente como a nossa vontade, pois o Supremo Poder nunca
estará subordinado aos nossos caprichos. ELE não pode atender
o que queremos ou imaginamos, mas o que nós necessitamos.
Mesmo assim, no momento certo, se merecermos.

Existem situações inevitáveis, como a doença ou perda de
alguém muito querido. Nesse caso, após superarmos o impacto
iminente, temos que nos preparar para a Aceitação, ainda que
seja a longo prazo. Cada um é que vai determinar esse prazo, de
acordo com o poder de sua força interior, mas tem que haver uma
Aceitação, resguardando o seu melhor modo de viver, sem deixar
que fique estagnado e inútil daí para frente.  Tem que haver algo
que fortaleça essa força interior que será de grande valia nessas
e em outras situações difíceis por que passamos.

O Método Verológico enriquece, de modo gradual e ininterrupto,
as nossas manifestações psicológicas, realizando uma
transformação superior em nossas atitudes cotidianas, assim
como, por exemplo, o nosso Discernimento que é uma
manifestação capaz de selecionar e escolher o mais certo do
menos certo, a verdade da mentira, o Bem do Mal, enfim, é uma
manifestação essencial, quando bem aprimorada.

Vendo a Aceitação por outro ângulo, também temos que usar
o discernimento (bem desenvolvido) com o objetivo de
selecionarmos o que devemos ou não aceitar, porque se essa
escolha for errada, vamos enveredar por um caminho perigoso e
até sem volta.   Se nos deparamos com um grande problema para
ser resolvido, temos que aceitar o fato em si e, em seguida, como
podemos solucioná-lo, com serenidade, sem nos precipitar, pois
as soluções drásticas acarretam consequências desagradáveis.

Costumo, sempre, expressar o que penso, pelo lado prático
do exemplo. Se precisamos realizar uma obra em nossa
residência, temos primeiro que aceitar ou concordar com o
objetivo a ser alcançado. Após, é preciso a Aceitação do
desconforto que causa: barulho, muita poeira e o entra e sai dos
pedreiros. O principal é a paciência e Aceitação dos transtornos
que fatalmente irão acontecer.

Concluímos que a Aceitação Inteligente e Sensata para tudo
que nos acontece na vida é de suma importância e exige, é claro,
uma boa dose de humildade verdadeira. Se analisarmos o outro
lado da moeda, ou seja, a não Aceitação do acontecido, vai
implicar em uma revolta desnecessária e mil razões adversas e
infundadas, criando obstáculos e fantasmas que nem existem, fruto
da imaginação desenfreada. Portanto, a Aceitação é o melhor
caminho, a melhor diretriz a seguir, desde que seja sensata e
positiva. Temos, sempre, que estar cientes de que, quando somos
atingidos por experiências graves ou difíceis, o que mais importa
é a maneira tomada para darmos a solução, para que nossa
Aceitação seja plausível, tornando-se possível o aprendizado e
obtermos o melhor resultado.

A direção para o Bem tem que ser recrutada a todo momento,
pois basta um descuido que o mal, nosso inimigo, penetra e
prejudica. Observamos que as situações, unicamente mundanas,
nos roubam de nós, ou seja, fazem-nos desperdiçar nosso
precioso tempo, abrindo um vazio improdutivo e desnecessário.

Temos que saber calçar, com propriedade, o nosso interior com
ricas lições e um aprendizado valioso como o que proporciona o
Estudo Verológico e, sem dúvida, essa é a mais inteligente
Aceitação.

Theonilze Terra Pimenta

Wagner Camargo Junqueira

VIDA PERMANENTE

No meu entendimento, todas as pessoas devem ter em mente
que o tempo é o Bem mais precioso que existe na vida e, em função
disso, deve ser aproveitado com a máxima atenção e cuidado, pois é
limitado, intransferível e é impossível recuperá-lo. Dessa forma, todo
o nosso tempo deve ser aproveitado ao máximo com coisas boas e
úteis, porque tempo é vida, e saber aproveitar bem o nosso tempo é
fundamental para aproveitarmos bem a nossa existência.

Podemos observar, a todo o momento, pessoas desperdiçando
seu tempo com coisas fúteis e inúteis, sem qualquer tipo de benefício
real para a sua vida e a do próximo. Existe, também, uma enorme
parcela de pessoas que ocupam o seu tempo cuidando, unicamente,
dos objetivos e interesses da sua vida material.  Ambas ignoram e
não percebem o quanto é fundamental, para se ter uma vida feliz, dar
atenção à sua Vida Permanente (Espiritual), deixando para um fu-
turo muito distante, ou quiçá inexistente, o momento de conhecer e
praticar os Conhecimentos Espirituais.

O segundo Ensinamento da página 109, do livro Pensamentos
Verológicos, de Cristófilo Nageo, diz: "Quem não aprende a concili-
ar seus deveres materiais com as necessidades espirituais aca-
ba deixando que sua vida permanente seja subjugada por sua
vida provisória".

Todas as grandes questões da Humanidade sempre foram e se
perpetuam, quase que exclusivamente, em função do descaso pe-
los Conhecimentos Superiores que foram deixados pelos Mestres
de Sabedoria Suprema de todos os tempos, gerando, naturalmen-
te, todo tipo de mal, visto que a ignorância é a mãe de todos os
males da vida.

Infelizmente, podemos verificar, diariamente, pessoas passando
por fortes experiências, muitas vezes por grandes sofrimentos, nor-
malmente, gerados pela: ganância, inveja, orgulho, preguiça entre
outras debilidades que tanto desvirtuam e prejudicam os homens,
desde os primórdios de nossa existência. Há séculos, não avança-
mos moral e espiritualmente como deveríamos, acarretando a conti-
nuidade nos erros da falta de respeito, de consideração e de humani-
dade com o próximo.

Percebemos, então, que o Homem, obrigatoriamente, precisa de-
senvolver seus Conhecimentos Morais e Espirituais, aliados ao de-
senvolvimento de ordem material, já que também é necessária a ma-
nutenção da vida através da alimentação, da saúde, do lazer e do
repouso. Entretanto, o correto é trabalhar para ter uma vida digna,
saudável e confortável, sem a obsessão da busca implacável pela
riqueza e poder a qualquer custo.

Jesus, em sua Doutrina, nos estimula à prática do respeito, da
responsabilidade, do estudo e do trabalho, para conseguirmos cres-
cer e progredir, tanto na Vida Permanente (Espiritual) quanto na
Provisória (Material). Logo, devemos buscar, a todo tempo, o equi-
líbrio entre os bens materiais e os Bens Morais e Espirituais. Desse
modo, todos nós precisamos desenvolver nossas melhores atitudes,
ao longo de cada dia, durante o estudo, o trabalho, o lazer, em qual-
quer momento e com qualquer pessoa, começando pelos nossos
familiares, amigos e pessoas mais próximas.

Esse trabalho é único, individual e intransferível, pois cada pessoa
é responsável pelo seu, e a vida sempre é orientada e corrigida por
Deus, conforme os nossos Conhecimentos, atos e empenho em
melhorar, que, beneficia não só a nossa própria vida, mas também
daqueles que convivem conosco.

Visto tudo isso, fica claro que devemos aprender a conciliar nos-
sos deveres materiais com as necessidades espirituais para não
deixarmos que a nossa Vida Permanente, que é a Espiritual, seja
subjugada pela nossa Vida Provisória, aqui na Terra.

ACEITAÇÃO
E VIDA PROVISÓRIA
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Enquanto muitos nem se apercebem que são Espírito, acham
que são só matéria e vivem só para ela, para aplacar as ne-
cessidades físicas; e outros tantos que reconhecem sua parte
espiritual, mas não a cuidam como devem; nós, verólogos,
temos conhecimento da necessidade imperiosa de fazê-lo.

E por que essa necessidade? O Ensinamento do Mestre
Cristófilo Nageo nos responde: "Aproveitemos devidamente
a grande oportunidade que Deus concede ao nosso Espíri-
to durante a nossa passagem pela Terra."

Ele nos esclarece que essa é uma Grande Oportunidade
concedida por Deus. Entendemos, então, que talvez não seja
para todo e qualquer Espírito, mas só os que merecem ou os
que demonstram capacidade de absorção dos Ensinamentos
e de Evolução.

O Espírito em um corpo tem chances de Progresso, pois é
com nossas ações que pomos em prática os Ensinamentos
dos Grandes Mestres de Sabedoria Suprema e desenvolve-
mos nossas Faculdades Espirituais, nos transformando, pou-
co a pouco, conforme as experiências da vida se nos apre-
sentam. Ter um corpo para desenvolvimento do Espírito é uma
Graça, uma Dádiva Divina que deve ser agradecida.

A gratidão a essa Dádiva, no entanto, não basta ser reco-
nhecida e falada. Precisa ser manifestada em ação, que é o
Aprimoramento desse Espírito, dessa Partícula Divina com que
Deus nos agraciou, que possui a faculdade de se desenvolver
até os Mais Altos Graus de Evolução, dependendo do desem-
penho e esforço daquele que o almeja.

Aproveitar devidamente, na minha compreensão atual, é se
dedicar incessantemente a um Processo de Evolução, no nos-
so caso o Processo Verológico, seguindo fielmente suas ori-
entações, sem desperdiçar tempo ou forças espirituais com o
que não convém, o que não é espiritualmente elevado, o que é
fútil, o que é incompatível com o anelo de Evolução Espiritual.

Como já sabemos que o acaso não existe e perfeita consci-
ência da Onisciência e Onipresença de Deus, essa Grande
Oportunidade se apresenta diariamente para nós em forma
de experiências, boas ou ruins, para que exercitemos os
Ensinamentos em prol da nossa Evolução. Toda e qualquer
experiência é parte dessa Grande Oportunidade ofertada por
Deus, com endereço certo, na medida da nossa necessidade
evolutiva.

Embora muitos pensem que podem esperar a terceira ou
quarta parte da sua vida para se dedicar ao desenvolvimento
do Espírito; e outros pensem que isso é para o pós morte,
quando o corpo deixa de existir, os Ensinamentos nos afirmam
que desde o nascimento temos chances de Evoluir. E quanto
mais cedo ingressarmos num Processo Seguro para isso, como
aqui na Verologia, maiores Oportunidades teremos para gal-
gar mais degraus da nossa Evolução. Isso, simplesmente, por-
que estamos cada vez mais atentos às nossas experiências,
que na verdade são alavancas para nosso Progresso Espiritu-
al. Ademais, quem sabe quanto tempo durará sua passagem
pela Terra? Não sabemos. Então, não podemos adiar esse
empreendimento de Magnânima Importância para o Ser Hu-
mano, que é seu Aperfeiçoamento Moral Espiritual.

O Desenvolvimento, como muitos pensam, não é para
amealhar pontos para quando partirmos desse mundo, mas
nos auxilia, poderosamente, na vida do dia a dia, nos capaci-
tando para resolver bem todos os problemas e sermos felizes.
Porque essa é a vontade de Deus: “Que todos os seus filhos
sejam felizes”.

Aquele que ainda não se dedica a esse trabalho, não sabe
como é maravilhoso fazer o Processo de Evolução Ativo e Cons-
ciente, como o ministrado pela Verologia. O objetivo é alcançar
Altos Graus de Evolução Moral-Espiritual, mas a caminhada é
compensadora, porque o destino final, só a Deus pertence.

Thamyris Conceição Macedo

A GRANDE OPORTUNIDADE

Lourinho, tão logo teve uma trégua, saiu,
como foguete, rumo ao poleiro... Trepou nele
com incrível rapidez... E ficou espiando lá
de cima, com a cabeça torta e um ar mui
desconsolado...

O cachorro, cuja piedade permitira a fuga
do insolente, continuou a censurá-lo, cá de
baixo, com voz trovejante...

O engraçado é que, tão logo Fiel parou a
estrondosa repreensão, Lourinho - já refei-
to do susto e sentindo-se garantido porque
encarapitado no ponto mais alto do polei-

ro... - rompeu o seu triste mutismo e pôs-se
a zombar, chamando o cão por assobio e
gritando, com desusado espalhafato, em voz
de falsete:

- Fiáu!... Fiáu!... Fiáu!...
Como se vê, substituiu duas letras do

nome do cachorro, para dar mais destaque
à vaia... Para desabafar melhor a impoten-
te fúria... Para disfarçar e cobrir melhor a
derrota... Para vingar-se, de qualquer forma,
do castigo aplicado à insensatez...

Depois dessa papagaiada, desse la-

mentável pandemônio, Lourinho não mais
desceu do poleiro... E os dois jamais volta-
ram àquela admirável amizade.

A moralidade que, em síntese, surge
desta fábula, aparentemente pueril, é a
de que a amizade - para se tornar dura-
doura e inalterável - deve ser resguarda-
da pela permanente atitude de respeito e
lealdade, de parte a parte, com o cuidado
de nunca se incorrer na má intenção e
no abuso de confiança.

(Fábula) Cristófilo Nageo
A PAPAGAIADA...
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