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Muita calma em 2020!
Janeiro de 2020
Todo fim de ano vemos o tradicional corre-corre de
festas, confraternizações em dezembro, as luzes decorativas iluminando as cidades e mais pessoas e veículos
transitando pelas cidades. Mas quando dezembro se vai
e chega janeiro, parece que as ruas se esvaziam e as pessoas se recolhem.
Por exemplo, em São Paulo, a maior cidade do país, as
ruas estavam mais vazias e havia diversos avisos de férias
coletivas, diminuindo o ritmo da apressada engrenagem
que move essa metrópole. Reflexão só é possível com silêncio, interno ou externo. E janeiro é o mês para refletirmos sobre os antigos planos de anos velhos que podem
ou não ser reciclados no ano novo.
Desde 2015, parei de fazer lista de projetos. Estabeleço uma única meta a ser atingida para o ano que se inicia, tendo como meta depender única e exclusivamente
de minhas ações. Afinal, mal temos controle sobre nossas
vidas, que dirá a do outro.
Percebi que no dia a dia, fica difícil cumprir uma lista
de desejos em meio a tantas outras listas de tarefas que
temos de cumprir, como as de casa, do trabalho, estudos,
etc. Por isso, defino uma meta realista para o novo ano
e, se, por acaso, alguns itens da velha listinha reciclada
forem realizados, ótimo, mas não os tenho como META.
Aprendi que disciplina e um pouco de dedicação diária, semanal ou mensal ao longo do ano é essencial para
concretizar nossos sonhos. Assim, de pouco em pouco, a
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meta vai se transformando em realidade e é gratificante
alcançar o que planejamos; traz uma sensação indescritível de vitória.
Esta é a minha dica para você em 2020. Se quiser
renovar uma antiga lista de desejos, excelente, mas se estabelecer uma única meta que dependa exclusivamente
de você e de sua dedicação ao longo deste novo ano, terá
uma grande sensação de vitória ao alcançá-la. Trabalhe
diária, semanal e mensalmente para planejar e implementar seus projetos, não contando assim apenas com
a sorte. É incrível como planejamento e dedicação são
milagrosos.
Finalizo com o extrato de um poema de Carlos Drummond de Andrade, publicado no livro “Receita de Ano
Novo”, que traz uma receita infalível para seguirmos rumo
às nossas aspirações para 2020. “/... / Você já reparou que
ninguém deseja calma a ninguém, na época de desejar
coisas? Deseja-se prosperidade, paz, amor, isso e aquilo
(‘tudo de bom para você’), mas todos se esquecem de
desejar calma para saborear esse tudo de bom, se por
milagre ele acontecer, e principalmente o nada de bom,
que às vezes acontece em lugar dele. Como você está
vendo, não chega a ser um voto que eu dirijo a mim próprio, pelo correio. É uma vacina.”
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O que combina com a
liberdade e a vida
Fevereiro de 2020
Todo ser humano deveria ter direito, desde o berçário, à moradia, à alimentação, à saúde, aos estudos, à segurança e ao transporte. Ninguém é livre morando nas
ruas, pois mendigar não é liberdade. Para quem não tem
nada, emprego é tudo. Emprego e salário justo são os pilares de sustentação de uma vida digna e livre. E o estudo
é o alicerce dessa liberdade. Ver alguém escolher entre
se sustentar e estudar é desumano. Estudo deveria ser
sempre um direito, nunca um sonho.
Mas se o emprego é o pilar de sustentação de uma pessoa, o desemprego é o temporal que derruba esse alicerce.
O desemprego rouba a autoestima, destrói famílias e coloca as conquistas de alguém em leilões, onde os ganhos de
uns são perdas de outros.
O desemprego também pode ser uma oportunidade
para se reinventar, mas quando ele assombra milhões de
pessoas, deixando-as na miséria, há pouco espaço para
reinvenção. Para quem nunca viveu o desespero de ver
uma montanha de contas vencidas destruindo uma vida,
o desemprego é só uma estatística, mas para quem o
conhece, ele é um pesadelo muito bem resumido nas
palavras do Santo Papa João Paulo II: “o desemprego do
homem deve ser tratado como tragédia e não como estatística econômica.”
A liberdade também não combina com endividamento. Bom salário comprometido com dívidas penhora
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a carta de alforria de alguém no banco, e instituições financeiras não alforriam por compaixão.
Outra coisa que combina com a liberdade é a coragem. Pessoas valentes podem ser muito diferentes entre
si, mas têm algumas características em comum: não culpam ninguém por seus fracassos, encaram a realidade e
batalham por seus sonhos, podendo adiá-los e reinventá-los, sem jamais abandoná-los. Por outro lado, pessoas
que se queixam da vida e acusam outras por seus fracassos tendem a fugir da verdade e a se refugiar na ilusão
da mentira. Só é livre quem não teme a verdade e sabe
conviver com a realidade.
Um caminho seguro para a verdade é a leitura. Ler
é uma bússola que nos aponta o Norte. A leitura pode
não nos dar liberdade, mas certamente libertará nossa
mente. Não somos livres para mudar certas realidades,
apenas somos livres para escolher como lidar com elas.
Nesta gangorra chamada vida, que ora nos leva para
cima, mostrando as belezas lá do alto, e ora nos arremessa para baixo, nos ferindo com as pancadas, surgirão bifurcações. O caminho escolhido diante de uma bifurcação é que vai distanciar vitoriosos de perdedores. Perdedores perdem tempo reclamando e vitoriosos ganham
tempo agindo.
Mas se a única garantia que vencedores e perdedores
têm nesta vida, tão bela e efêmera como a flor de lótus,
é a não garantia do minuto seguinte, devemos lutar ferozmente cada segundo vivo para escrevermos a história
que sonhamos, porque a verdadeira comunhão com a liberdade é a vida. Sem vida, não há luta.
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Passo o Ponto
Março de 2020
Nas minhas caminhadas, observo as placas de “passo o
ponto”, que podem significar “passo meu projeto de vida”
ou “o negócio passou do ponto” porque não vinga na era
digital, e penso que muitas das pessoas que trabalhavam
ali caíram no infortúnio do desemprego.
Fatores externos, fora de nosso controle, como crises
que empobrecem um país e seu povo, podem tirar tudo
da gente, menos o nosso entusiasmo, que depende só de
nós. Temos de lutar para que tragédias econômicas não
empobreçam nosso espírito e enriqueçam nossa descrença na vida.
Em 1989, pedi as contas de uma multinacional para
abrir uma agência de eventos. Aí veio o Plano Collor e os
eventos que mais organizei foram “falta de dinheiro”, “falência relâmpago” e “medo do despejo”.
Para aumentar os infortúnios, capotei meu carro, quebrei a clavícula e ganhei um corpo tatuado de hematomas. Sem plano de saúde e falida, um médico recomendou repouso de três meses. Nem cogitei essa opção. Repouso era um luxo para mim.
Eram tantas as pedras no meu caminho que pensei
em construir uma caverna para me enfiar lá. Sem dinheiro
para condução, andava horas procurando emprego. Um
dia, vi um anúncio de “Assistente de Marketing” e fui até
a agência. A selecionadora achou que eu era qualificada
para uma vaga de gerente administrativo-financeiro por
ter sido empresária. Espantada, respondi-lhe que se tives7

se talento para empresária não estaria me candidatando a
uma vaga de assistente. Mas ela insistiu na maluquice de
me indicar para a posição.
Fui para a entrevista e quando me apresentei ao diretor da empresa, achei que estava diante de outro doido,
que fumava cachimbo, quando ele me disse que tínhamos um amigo em comum. Mas ele conhecia meu ex-chefe da multinacional e já tinha as minhas referências.
Lembrei-me do velho ditado de sempre deixar uma portinha aberta ao sairmos.
Porém, disse-lhe, honestamente, que abominava matemática e era incompetente com números. Sem se abalar e
fumando seu cachimbo, ele me perguntou se eu tinha entusiasmo. Respondi que até de sobra. Então, ele falou que
dominava matemática e que tinha paciência de sobra para
me ensinar se eu tivesse entusiasmo para aprender. Aceitei o
desafio e os números mudaram minha vida.
Se você me perguntar qual é a receita para se motivar
diante dos obstáculos da vida, que a todo instante nos
faz escolher entre agir ou reclamar, eu diria que, no meu
caso, é a Fé inabalável em Deus, amor à vida e frases de
sabedoria, como a de Albert Einstein: “Lembre-se que as
pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento” e eu acrescentaria “menos o seu entusiasmo”
também.
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No furacão da COVID-19: ou
agimos como o bambu ou
lutamos contra o vento
Abril de 2020
Feroz e veloz, o vírus atinge sem preconceitos ricos e
pobres, fortes e fracos, crianças, jovens e adultos, desenvolvidos e emergentes, e diante da pandemia só consigo
me inspirar em Eclesiastes.
Hoje é tempo de se recolher, orar e rezar sem se abraçar; tempo de poupar a saúde e de agradecer quem não
a poupa por nós; tempo de prantear as perdas e agradecer as curas. Que todo ser humano coma e beba, e goze
do bem de todo o seu trabalho.
E se não houver trabalho?
O desemprego me aterrorizou. Quando desembarquei em São Paulo em 1980, caía um dilúvio. Pensei: chuva floresce e aqui vencerei. Mas, o que minha imaginação
vislumbrava, a realidade deletava. A primeira demissão
veio porque recusei ser amante do chefe. Achou-me topetuda demais por ser pobre, ambiciosa e ainda recusar
“melhorar” de vida.
Por anos, temi não poder pagar a vaga do pensionado. A fome não me desesperava, mas não ter aonde dormir me apavorava. Poderia voltar para a casa dos meus
pais. Mas, a sensação seria de fracasso e como desapontar meu pai, o único que acreditou na minha “loucura” de
sair de casa aos 17 anos para “vencer” na vida. Trouxe na
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bagagem seu conselho de ter Deus no coração para me
guiar numa cidade repleta de perigos.
Por sorte, amava diversões gratuitas, como ler e caminhar. Andava pela Avenida Paulista e pensava: “tantas
janelinhas aí no alto, deve ter uma para mim”. Para a realidade não deletar meus vislumbres, entrava no Trianon,
um parque no meio da Paulista, e lá adquiria uma força
infinita vendo nossa finitude diante de árvores centenárias.
O desemprego deixou cicatrizes, mas o enfrentei com
Fé e, como o bambu, movia-me com o vento, jamais contra ele. Muitos me humilharam nessa jornada e outros
muitos me estenderam a mão. Minha última demissão
foi 21 anos atrás por telefone na crise cambial brasileira.
Neste furacão da COVID-19 continuo sendo o bambu, sem lutar contra o vento, mais forte e mais veloz que
eu. Agradeço por trabalhar de casa, com salário e benefícios, e poder retribuir quem hoje precisa de mim para
se manter na quarentena. O salário e o vale-transporte
de minha colaboradora doméstica continuam integrais.
Alguns amigos fizeram o mesmo com as diaristas. Entendemos que nestes tempos de isolamento social estar em
casa não é férias. Tempo de repartir e esbanjar generosidade e compaixão.
Quando a fúria do furacão passar será como num pós-guerra. Os regentes precisarão reconstruir os estragos
para que os regidos continuem a tocar na orquestra.
Somos pó e ao pó retornaremos, mas entre as lágrimas da chegada e as da partida, existe a VIDA; e se há
VIDA, há luta e gratidão, porque certamente suave é a
luz, e agradável é aos olhos ver o sol.
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O oxigênio da vida
Maio de 2020
Eles moravam em um dos bairros mais violentos de
São Paulo. Estavam perto dos 20 anos. Eram três amigos
de infância. Um dia, olharam para a estrada à frente e viram uma bifurcação: de um lado, uma placa indicando a
rota conhecida; do outro, um livro abandonado.
Bifurcados, só tinham uma certeza: o caminho conhecido havia sido percorrido por muitos de seus outros amigos, onde alguns se perderem e outros perderam o oxigênio. Os três sonhavam alto: cursar uma
faculdade. Diploma não era futuro, era delírio. Como
incluir na dispensa de casa um item tão luxuoso como
estudo? Das 24 horas do dia, 14 trabalhavam. Remuneração baixa, mas vital para o sustento das famílias.
Era preciso coragem de guerreiro para correr atrás de
escassas oportunidades e resiliência de bambu para colecionar nãos. Entraram para a faculdade. Nos bancos escolares, agarravam-se aos livros para abandonar a realidade
que, desde o berçário, assegura a alguns a evolução e a
outros a submissão. Na árdua jornada, a fome esmagava
o estômago e o sono abatia o corpo.
Fortaleciam-se na leitura de biografias, repletas de histórias de sucessos conquistadas por escaladas de fracassos. O que a realidade negava, os sonhos consentiam. Jamais desistiram de erguer o canudo no pódio da formatura. Eram escoltados pelo vigor da juventude, onde os olhos
se perdiam no imenso horizonte de vida.
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O sol energizava o caminho da persistência e a chuva
limpava a poluição do desânimo. Final dos anos 2000,
três amigos subiram ao pódio: um erguia o canudo de
Ciência da Computação, outro de Comunicação e o outro
de Administração de Empresas. Quando se viram bifurcados, decidiram seguir pela estrada do livro abandonado.
No caminho, encontraram o “Diário de Bitita”, de Carolina Maria de Jesus (1914-1977), que foi catadora de lixo,
moradora de favela e tornou-se escritora de sucesso traduzida para vários idiomas: “Eu passava os dias lendo ‘Os
Lusíadas’, de Camões, com o auxílio do dicionário. Eu ia
intelectualizando-me, compreendendo que uma pessoa
ilustrada sabe suportar os amarumes da vida”.
Eles sabiam aonde queriam chegar. Escolheram o melhor GPS para os guiar até o destino escolhido. Eles orientam. Eles consolam. Eles guiam. Jamais te abandonarão.
Carolina os catou nos lixos e eles acalmavam sua dor. Estarão sempre perto de você para te receber de páginas
abertas. Livros, o oxigênio da vida. Respire-os.
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Eu tenho um sonho...
Junho de 2020
...de que meus quatro filhos um dia viverão em uma
nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas
pelo caráter.
57 anos após proferir essas palavras, o sonho de Martin Luther King parece ficção. O racismo nega um direito
básico do ser humano: ser um indivíduo. Pensar, sonhar
e opinar por si. Condena uma criança, antes mesmo de
nascer, a um destino genético. Põe cor na violência, na inferioridade e na submissão. Rejeita que imbecis e gênios
circulam em todas as raças.
Vou citar um brasileiro pobre, neto de escravos, nascido em 1839. Tinha ambições intelectuais. Se em 2020
pobreza e intelectualidade se misturam como água e
azeite, que dirá nos anos 1800. Esse jovem pobre investiu
numa riqueza silenciosa. No amor, apaixonou-se por uma
portuguesa. A família dela se opôs à união. A mulher ignorou. O apaixonado escreveu: Tu pertences ao pequeno
número de mulheres que ainda sabem amar, sentir e
pensar. Em 1869, um homem querer se casar com uma
mulher que PENSA, só podia se chamar Joaquim Maria
Machado de Assis. Genial!
Pergunto-me. Como Machado enfrentou o racismo na
era escravocrata? Como lutou por seus sonhos intelectuais?
Como lidou com medo, insegurança, inveja e desprezo?
Em minhas divagações, penso que o autoconhecimento
fortaleceu seus sonhos. Devia ser um grande conhecedor
de si próprio. Investiu no “conheça-te a ti mesmo” e ig13

norou os preconceitos que cruzaram seu caminho. Autoconhecimento não evita sofrimento, decepção e ilusão.
Autoconhecer-se escolta a autoestima e nos encoraja a
sermos fiéis aos nossos sonhos, convicções e valores sem
sabotar a realidade. Creia em si, mas não duvide sempre
dos outros, escreveu Machado.
O grande escritor não cursou faculdade. Provou que
livros nos alçam a patamares inimagináveis. O crítico Harold Bloom escreveu: Machado de Assis, é uma espécie
de milagre, mais uma demonstração da autonomia do
gênio literário quanto a fatores como tempo e lugar, política e religião.
Arrogantes, preconceituosos e escravocratas sempre
existirão. A união de individualidades que pensam como
Martin Luther King formará uma sociedade em que o real
não pode ser sonho. Julgar alguém pela cor já devia ser
comportamento tiranossáurico.
Para quem defende o racismo, sugiro dar uma passadinha na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro.
Logo na entrada, o monumento a Machado de Assis, um
dos fundadores. Ali, olhando do alto, o maior escritor brasileiro, gênio da narrativa, reverenciado e aclamado em
vida, deve observar o coletivo racista e lastimar: quanto
tempo consumido na perseguição alheia e desperdiçado
da própria vida. A juventude é um relâmpago. Intensa e
curta. A vida é breve e finita. Doai-a a ti e ao bem.
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Os sonhos norteiam
a vida
Julho de 2020
Final dos anos 80. Rô tinha acabado de chegar de
Londres. Morávamos no mesmo pensionato em São Paulo. Ela, uma gauchinha introvertida e discreta. Eu, uma
maritaca tagarela. Ela amava David Bowie. Eu breguices.
Éramos diferentes em gosto e estilo. Mas nossas almas se
reconheceram.
Um dia ao desabafar com Rô sobre um projeto que
tinha dado errado culpei meu jeito falante de ser pelo
fracasso. Lamentei por não seguir o velho ditado de que
o segredo do negócio é o segredo. Ela discordou. Me surpreendi. Rô disse que ao botar a boca no trombone, eu
sempre encontrava alguém que me indicava alguém para
me ajudar. Lembrei-a das decepções no meio da jornada.
Ela lembrou-me das conquistas que atropelavam as decepções. Concordei. Rô, então, me revelou que seu grande sonho era ser atriz de teatro, por isso veio a São Paulo.
Fiquei boquiaberta. Jamais imaginaria que aquela menina tímida e caseira sonhasse com o holofote. Confessou sua frustração de ser recepcionista de um escritório
quando sua mente viajava pelos palcos. Eu a incentivei a
fazer testes e a bater nas portas. Aproveitar as oportunidades da capital. Ela respondeu que, diferente de mim,
que fazia das rejeições fontes de motivação, para ela, as
rejeições a atrofiavam.
Um ano depois, escondida atrás de sua timidez e cansada do ritmo de vida da capital paulista, Rô decidiu vol15

tar para sua terra-natal. Eu não me conformava. Ela estava desistindo dos sonhos. Rô disse que faria das minhas
vitórias as dela e que minha luta era das duas. Pediu-me
para continuar esgoelando no alto-falante e partiu. Trocávamos cartas. Ela seguia sonhando quietinha no seu
canto e torcendo por mim.
Uma noite, ao voltar para casa encontrei um envelope amarelo debaixo da porta. O carimbo era da cidade
de Rô, mas a letra não era dela. Abri a carta. Retirei um
recorte de jornal noticiando o acidente de carro com um
casal de namorados no Lago Guaíba. O rapaz sobrevivera;
a moça morrera afogada. Quem assinava o recorte era a
mãe de Rô. Desmoronei.
Chorei. Desabei. Me abati. Uma garota tão cheia de
sonhos; todos afogados nas águas do Guaíba. O vazio de
ligar e não ouvir a voz da amiga. As cartas que não chegariam mais. Uma juventude enterrada na eternidade. Ficaram as lembranças e o pedido para continuar sendo a
maritaca tagarela. Para mim, esgoelar meus sonhos sempre atraíram decepções e indicações. Na somatória, as vitórias. Decepções fazem parte da vida. Rejeições idem.
Elas me chateiam, mas não interferem na minha luta.
Sempre que penso que falo demais, lembro da voz baixinha e suave da amiga me dizendo: guria, você sempre
conhece alguém que te indica alguém.
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Verdade: qual nos libertará?
Agosto de 2020
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Como identificar a verdade libertadora numa galáxia de
fake-news, ideologias e opiniões? Há quem tenha as suas
verdades que estão atreladas aos próprios valores da pessoa. São verdades subjetivas. Podemos compartilhar delas ou contestá-las; aplaudi-las ou vaiá-las. Mas onde está
a verdade libertadora? Para mim, está na realidade e no
nosso comportamento.
Verdade incontestável: a realidade. Nossos desejos
não a influenciam. Há quem adie exames médicos temendo o diagnóstico. Adiá-los não muda o resultado.
Enfrentá-lo é angustiante, mas é o primeiro passo rumo
à cura se houver doença. Covid: trágica e real. No mês de
março, 201 entes queridos perderam a vida para o vírus;
em julho, foram mais de 32.000. É como imaginar a queda de quase 110 aviões com 300 vítimas fatais no mês
de julho. E há quem suponha que o vírus seja invenção
da mídia, quem duvide das mortes e quem acredite em
caixões vazios. Coveiros diariamente carregam lágrimas,
dores e sonhos destruídos. Somos livres para fugir da realidade, mas não para escapar das consequências do que
não queremos ver.
Verdades contestáveis: as individuais. Há quem ao
lidar com fracassos financeiros, profissionais e pessoais
culpa os outros ou algo, ou lamenta que confiou nas pessoas erradas. Há sempre sinais de alerta rondando nossas
vidas. Precisamos estar atentos. Assumir nossa parte nos
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próprios fracassos, é investir na sanidade mental. Senão,
seremos meros espectadores lamuriantes da vida.
Verdade incontestável: somos todos pecadores. O filósofo Baltasar Gracián escreveu: “Melhor não errar nem
uma vez do que acertar cem. Ninguém olha diretamente para o sol quando ele brilha, mas todos o fazem quando ocorre um eclipse. Os acertos, por mais numerosos
que sejam, não atraem metade da atenção de um único fracasso. Os perversos são mais conhecidos pelas críticas do que os bons pelos elogios. Esteja certo de que a
malevolência notará todos os seus defeitos e nenhuma
de suas virtudes.” Gracián faleceu em 1658. Suas palavras
mostram que os atuais cancelamentos e justiças virtuais
são o hábito milenar de atirar pedras em nova roupagem.
É de se supor que quem as atira jamais pecou.
Verdade verdadeira. Há quem prefira se embrenhar
numa teia de mentiras para justificar erros ou comportamentos. A verdade tem a vantagem de ser econômica
por ser uma só, poupar a memória de estresse desnecessário e poder ser repetida. Verdade e liberdade caminham juntas. Uma pessoa que tema ter sua casa e sua
vida investigadas, aprisionou sua liberdade e tornou-se
exilada na vida. A frase da escritora Helen Keller (18801968) reflete, para mim, essa verdade que liberta: “nunca
se pode concordar em rastejar, quando se sente ímpeto
de voar.”
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Autoconhecimento: uma
regra de ouro da vida
Setembro de 2020
Há quem os critique, há quem os ame; eles já me resgataram do fundo poço e lhes sou grata: os livros de autoajuda. Acredito no “querer é poder” junto com o “querer
é agir para poder”. Tem de ter um equilíbrio entre capacidade, ação, oportunidade e conhecimento do que ignoramos. Quanto mais investimos no autoconhecimento,
mais descobrimos nossos talentos e limitações, defeitos
e qualidades. Os livros são um dos caminhos para a autodescoberta. É difícil alguém se contentar só com o peixe,
conhecendo sua capacidade de ter uma peixaria.
O universo capta as vibrações negativas e nos devolve.
Então, não adianta o rosto sorrir se o âmago está repleto
de rancor. Redes sociais hoje são fontes de provocações.
É preciso vigiar nossa mente e nos vigiar.
Os livros me ajudaram a não me iludir que a felicidade estará na formatura, na casa própria, no casamento, em outro emprego, cidade, etc. A verdadeira jornada
do bem-estar é a mente. Conciliar rosto e alma é difícil
quando o mundo cai à nossa volta, mas é um ingrediente
de êxito. Pratiquei o poder do autoconhecimento e do
pensamento positivo com ações nos desempregos. Para
alguns, o desemprego era cortar gastos. Para mim, significava não ter aonde morar e como comer. Mesmo assim,
agi otimista. Como?
Encarando todos os dias como úteis, incluindo Natal
e Carnaval. Consegui um emprego às vésperas do Natal.
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Aceitei trabalho temporário porque não encontrava efetivo e fui efetivada. Cargo pouco me importava, o importante era garantir o pão; manteiga era dispensável. Se
não aparecia oportunidades, eu as criava. Enviava mais
de 500 currículos por mês pelo correio. Talvez hoje eu
cadastraria meu currículo em 500 sites por semana. Rezar, orar e fazer promessas também valem, mas tem de
trabalhar todos os dias pelo trabalho. As chances de um
milagre são maiores.
Leitura não abastece a despensa, mas abastece o cérebro. No autoconhecimento, descobri uma atividade
que dependia só de mim, tornando-me independente do
mercado de trabalho. Não existe “antigamente era melhor”. Qualquer época que se viva sem emprego e sem
dinheiro é insuportável. Basta ler as biografias de vencedores de todos os séculos.
Quem se autoconhece, não se esmorece com críticas
nem se deslumbra com elogios. Numa época de cancelamentos, provocações e polarizações virtuais, é mais importante ainda porque quem se autoconhece se fortalece, e sabe que revidar é sempre a pior escolha. A filosofia
de Sócrates do “Conheça-te a ti mesmo” de mais de 2.300
anos é uma regra de ouro para olhar a vida como ela é:
bela, breve e sagrada. Estime-a.
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Apagaram-se as luzes,
perdi o show
Outubro de 2020
Meu pai só gostava de músicas sertanejas, mas quando aquele cantor aparecia na TV, ele me chamava para
assisti-lo e ficava ouvindo junto. Ele sabia que aquele loirinho era o ídolo da filha de 15 anos. Numa época sem Internet e YouTube, eu dependia da TV para ver meu cantor
predileto e das rádios para ouvir suas músicas. Seus discos me inspiraram a criar diários e a sonhar com o amor.
Um dia lhe escrevi uma carta. A resposta veio rápida e
com uma foto autografada.
Aos 17 anos, mudei-me para São Paulo. Estaria mais
perto do ídolo, mas continuei o vendo só pela TV e ouvindo suas músicas pelas rádios, porque assistir a um show
para mim era um luxo na época. O tempo passou e substituí o ídolo da adolescência por outros da minha juventude. As décadas passaram e ao passar de meio século
de vida, eu tive uma crise de flashback. Mergulhei nas
profundezas do tempo e na descida encontrei algumas
frustrações e tristezas que deixei no fundo do mar do
passado onde já estavam naufragadas. Para a superfície,
resgatei alguns tesouros, como a paixão pelo ídolo dos
15 anos.
O ano era 2017 e, na ânsia de dar vida a desejos antigos, decidi assistir a um show do cantor. 365 dias voaram.
Adiei o desejo para 2018. Mais um ano voou e veio 2019.
Prometi que daquele ano não passaria. Eu estava certa.
Jamais passaria de 2019. Um dia, olhando mensagens no
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celular, uma notícia me paralisou. A vida tinha me dado
uma rasteira por ter me esquecido do hoje e confiado no
amanhã. Os olhos do cantor loirinho Roberto Leal que
tantas alegrias me deu na adolescência se fecharam em
15 de setembro de 2019. Não o vi e jamais o verei num
palco. Restou a imortalidade do ídolo.
Eu não sabia da luta do cantor contra o câncer. Mas
sabia que a morte é a realidade da vida. No vídeo de seu
último show, Roberto Leal disse que jamais se imaginou
cantando sentado e eu que sempre me imaginei aplaudindo-o de pé. Um ano após sua morte, o consolo é a foto
autografada emoldurada e os vídeos no YouTube.
Os sonhos são os combustíveis da vida. Existem aqueles sonhos mais singelos e acessíveis de curto prazo e
os grandes de longo prazo. Não importa o tamanho e o
tempo de um sonho, o importante é não se iludir com
mais 365 dias de um ano vindouro para dirigir alguns
quilômetros rumo a uma casa de show ou para dar pequenos passos diários rumo aos grandes sonhos de longo
prazo. A luz da vida do cantor se apagou. As músicas brilharão para sempre. Vira-vira! Arrebita! Aplausos ao show
da vida!
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Campeão das
primaveras da vida
Novembro de 2020
Aos 6 anos, Itamar cortava cana para ajudar os pais
no sustento da casa. Ele sonhava alto. Queria ser piloto
de caças. Aos 16 anos, cortava cana de dia e estudava à
noite, e sonhava se alistar na Aeronáutica em Recife, mas
a poucos dias do alistamento, um imprevisto o impediu e
esse sonho se perdeu na imensidão dos canaviais.
Itamar sabia que precisava começar a arar a terra, senão nada colheria e seria apenas UM sonhador estagnado e não O sonhador determinado. Aos 18 anos, comprou
duas passagens: uma de ida para São Paulo e outra de
volta para o Recife. Desembarcou na capital paulista só
com a certeza da passagem de volta. No início, fez bicos
como pedreiro, mas os ganhos não pagavam sua sobrevivência. Precisava de um emprego fixo. Batalhou um ano
até ver o registro de faxineiro de um prédio residencial na
carteira profissional.
Varrendo, seus olhos olhavam para baixo; pensando,
sua mente mirava o alto. Ele voltou a estudar. Nessa corrida, quase que o cansaço venceu, mas o sonhador determinado superou os obstáculos e conquistou a medalha
do diploma. Mirou outro pódio: a faculdade. No prédio
onde trabalhava, morava uma executiva. Um dia, se arriscou a perguntar-lhe se ela o ajudaria se ele se formasse.
Admirada, prometeu que sim.
Itamar não passou nos vestibulares públicos, restou-lhe os particulares. Foi aprovado em três instituições e
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reprovado em todas as condições financeiras. Adiou os
estudos e decidiu poupar dinheiro.
Durante três anos, comeu o básico e poupou as sobras,
até começar a faculdade. Nessa corrida com obstáculos,
Itamar passou quatro anos saltando sobre mensalidades
que quase o fizeram cair de cara no fosso d’água. Para
não desanimar, lia e relia o provérbio bíblico “o coração
do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos”. Carregava apenas a certeza que o Senhor
iluminava seus passos.
Formou-se. Enrolado no canudo, veio um carnê de oito
mil reais. Itamar procurou a executiva. Ela o indicou para
uma empresa e 10 anos depois de chegar a São Paulo
só com a passagem de volta para o Recife, Itamar, o corredor incansável do canavial, aterrissou como assistente
administrativo numa multinacional.
Na infância subtraída, manuseando arriscados facões
afiados, o sonhador de Primavera apoiou-se na Fé inabalável em Deus e na crença de que no alto havia as estrelas, mas era preciso pisar firme na terra sem se vitimizar. No revezamento da vida, quando pegou o bastão, o
agarrou com precisão e rapidez, e conquistou medalhas,
provando que a insistência na persistência para estudar
e a paciência para saber recuar e avançar nas primaveras
da vida o fizeram um campeão das corridas da vida e das
pistas de corrida.
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