
 
 

A VERDADE 

 

Que palavra difícil essa “verdade”  

Onde ela está escondida? 

Em alguma fala de alguém que você jamais imaginaria que diria aquilo que acabou de 

ouvir? 

Em algum encontro com alguém que você jamais imaginaria que lhe diria aquilo? 

Em letras rabiscadas em um papel sujo jogado em algum canto sombrio?  

Em algum papel esquecido sobre uma mesa onde permanecerá por longo tempo? 

Dentro de uma caixa escondida de tudo e de todos, num armário dentro de uma parede 

fechada à chaves? 

Numa estrela que está vagando solitariamente pelo cosmos
1
? 

Talvez em algum pára-brisa rabiscado na poeira de um automóvel estacionado ali em 

sua garagem? 

 

Ou talvez então, em alguma obra escrita por alguém imaginário? 

 

... então agora... uma pausa para meu pensamento... apenas 

isto eu busco neste momento tumultuado onde a verdade 

bate à porta, tenta entrar pela fresta da parede, pular pela 

chaminé... mas não consegue... a lareira está acesa. 

Voltamos... então a discorrer sobre essa difícil palavra a 

“verdade”. 

 

Talvez em nossos corações a verdade seja algo que não buscamos neste momento. 

Deixa ela pra lá. Ela atormenta nosso pensamento, destrói sonhos. Impossibilidade 

nosso sossego.  

                                                           
1
 Utilizado a expressão “cosmos” em função da utilização na Rússia da palavra ao invés de universo, mais 

utilizada nos Estados Unidos. Assim como “Cosmonauta” utilizado pela Rússia pois seus homens 

espaciais sempre estiveram no Cosmos e ‘Astronauta” utilizado pelos Estados Unidos, pois seus homens 

foram à um astro, no caso a Lua. 



 
 

Deixa ela se afogar naquele lago tranqüilo, onde as piranhas estão à espreita, buscando 

alimento para suas entranhas. 

Ou então naquele deserto escaldante onde as serpentes aniquilam tudo que vive por ali. 

Ou então podemos empurrá-la para um navio naufrago em direção ao pólo norte se 

perdendo entre as geleiras eternas. 

Ou então, mais ainda em algum suspiro de um enfermo em seus últimos minutos neste 

mundo buscando redenção? 

Onde ela está então?  

Onde podemos buscá-la mais facilmente? 

 

A verdade é uma coisa muito difícil de ser dita...  

Então ela talvez esteja escondida por trás de brincadeiras... 

... por trás de piadas... 

... por trás de histórias de outros mundos... 

... por trás de ações tomadas... 

... por trás de algo que nunca queremos que seja descoberto... 

 

Mas... 

 

... ela, essa verdade que todos buscam... está em todos os lugares... 

Mas como desvendá-la? 

Como entendê-la? 

... por onde começar....? 

 

Isto é muito delicado, muito difícil e nunca paramos para percebê-la. 

E talvez quando a percebemos preferimos não entendê-la. 

 

Podemos ver nos olhos dos humanos quando a verdade aparece, sim, podemos ver...  



 
 

Ela está ali, incomodada louca para pular para a vida 

Ela ronda todos e a todo o momento.  

Talvez não precisamos buscá-la em nenhum lugar.  

Ela pode estar aqui mesmo dentro de nós, apenas esperando ser tocada... 

Abrir seu sorriso. 

 

A verdade então, tão difícil para todos nós, pode ser a salvação de um dia deprimente... 

 

Ou talvez... 

 

Pode ser a destruição de um dia maravilhoso. 

 

Mas o que preferimos? 

 

A verdade nua e crua 

ou  

um sorriso nos lábios. 
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