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SEGUIR O BEM 

 

Caminhando estou por baixo deste sol infernal sem parar, sem poder parar para pensar e 

sabendo que tinha que fazer o melhor e isto me atormentava a cada minuto, a cada 

instante. Porque meu Deus, por quê? 

Sinto que não posso errar, não posso senão esse sol infernal derrete minha alma, esmaga 

meus ossos e consome minhas entranhas.  

Então porque me mantenho caminhando sob ele, sob essa pressão? Porque apenas não 

desiste e saio correndo para a primeira sombra que encontrar? 

Vou responder então a este questionamento que eu própria faço. 

Mas espere, ainda tenho dúvidas, ainda tenho mais preocupações em minha mente sob 

este sol dos infernos, sobre esse diabo que a cada momento aparece ao meu lado 

dizendo que o próximo passo é impossível, que estará cheio de chacais, que estarei 

sozinha neste inferno que me abraça com suas garras demoníacas e secas. 

Ele insiste em caminhar ao meu lado, em falar comigo, em me mostrar que se estou 

indo contra a natureza, porque esse filho da puta do capeta não vai embora? 

Olho então para um ponto fixo no horizonte, ao invés de olhar para sua cara ao meu 

lado, e vejo que o céu está desabando ou então é a terra que está subindo ao encontro do 

céu num pesadelo inimaginável, destruidor e proporções gigantescas, e na hora me vem 

à mente que eu deveria ter pegado mais leve em alguns momentos durante minha 

jornada, que deixei de cumprimentar muitas pessoas ao longo de meu trajeto entre meu 

lar e meu trabalho, de olhar sempre em frente me esquecendo dos lados, dos apoios e 

que agora tudo está sendo tragado por algo desconhecido, talvez apenas por um 

sentimento de medo... 

   ... medo talvez do desconhecido ou talvez apenas medo do que 

ainda não posso contemplar? 

Mas espere, olha me lembrei agora: um dia um homem de pés descalços e mãos 

perfuradas, com longos cabelos, me sussurrou – enquanto estava caminhando pelas 

areias de uma praia: 

“navios não afundam por causa da água ao redor deles. Navios 

afundam por causa da água dentro deles. Não deixe o que está 

acontecendo em torno de você invadir o seu interior e afundá-lo”.  
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e quando terminou ele havia desaparecido, nem suas marcas na areia pude ver, apenas 

uma leve brisa soprava em minha face agitando meus cabelos suavemente e senti muita 

tranqüilidade naquele momento. 

Aquele rosto ficou em minha memória para todo o sempre, seria o Cristo verdadeiro ou 

a imagem do bem e a estrada que eu deveria seguir? 

Tantas perguntas!  

Questiono-me a todo instante.  

Mas percebo agora que números devem ser tratados com ferro e fogo enquanto pessoas 

com um abraço, com um sorriso, com parceria, com um pedido de ajuda. 

 

E agora posso sentir que se falhar devo levantar, 

continuar, perseverar, ajudar a quem precisa e pedir 

ajuda de quem eu preciso... 

  ... e olha que engraçado... vejo agora os 

pés daquele homem de longos cabelos e barbas na areia 

novamente. 

 

Não o vejo, mas sei que está logo ali à frente me esperando, contando com minha 

insistência em vencer, contando com minha capacidade de superar os desafios e posso 

perceber que em sua face – mesmo não o vendo – há um leve sorriso. 

Então respondendo aos questionamentos lá de cima, lá do início não resta nada mais que 

seja impossível, os caminhos apenas são diferentes, difíceis, mas transponíveis e assim 

vou pisando neste caminho, vendo aqueles que estão ao meu lado com as mãos dadas. 

E olha que engraçado novamente, aquele filho da puta do capeta desapareceu, não 

consigo encontrá-lo mais, nem mesmo para tirar um sarro de sua asquerosa cara, aquele 

sol abrasador já não queima tanto como antes e aquele horizonte tem uma luz tão 

tranqüila e percebo também que o mundo não está desabando como imaginava e agora 

acredito que nunca esteve. 

Estou tranqüila... ao menos por enquanto. 
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