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EU ESTAVA LENDO 

Fiquei até mais tarde naquele dia na empresa, lendo contos e histórias que encontrei 

num site internacional, lá daquele imenso país gelado pra “dedéu”, acho que tinha o 

nome de um lago ou coisa parecida, mas não importa isso agora. 

Passou muito tempo do horário que deveria ter ido embora, mas como eu morava perto 

do trabalho não me importei muito com isso não, afinal a leitura daqueles contos estava 

me prendendo a atenção. 

Li vários e entendi as mensagens que eles retratavam. Tinha contos de diversos autores, 

mas me dediquei a ler de três deles apenas, afinal eram muitos contos naquele site. 

Três dos contos me marcaram muito e diziam respeito as pessoas que fazem uma 

empresa ir para frente, derrubando barreiras e construindo um futuro para a sociedade e 

para aqueles que se importam com ela. Vários deles retratavam os momentos vividos 

por estes colaboradores que em muitos momentos deixaram o particular para se 

dedicarem ao bem comum.  

Retratavam também o singelo respeito por quem realmente se preocupa além do 

umbigo, além de seu nariz, mostra o respeito pelo companheiro de trabalho, por 

trilharem um caminho juntos. 

Minha esperança, e ainda mais em minha função é que a cada novo dia surjam mais 

pessoas que pensem e ajam desta maneira, olhando o futuro não apenas para seus pés.  

Sempre que faço uma entrevista para contratação, e este é a principal função de meu 

cargo hoje, me deparo com pessoas que nos dizem que querem crescer juntamente com 

a empresa que quem mostrar o trabalho para o bem comum, mas sabemos que depois 

isto nem sempre é verdade, as vaidades prevalecem, os ciúmes afloram e as mágoas vão 

se tornando ódios e nos entristecem como que arrancando um pedacinho de nossos 

corações. 

Como pode isso acontecer assim... ainda não aprendemos a viver em comunidade, ainda 

precisamos trilhar um imenso caminho apenas para dar um abraço de agradecimento. 

Será que estamos fadados ao fracasso? 

Está é uma pergunta que sempre me faço, quer esteja na empresa, quer esteja em casa 

sentada no sofá pensando sobre algo, que esteja apenas caminhando. 
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