
 

 

AQUELE HOMEM DE CABELOS BRANCOS 

 
 

Certo dia, tão antigamente, eu sentado em minha cadeira de trabalho naquela pequena 

sala, onde outros também trabalhavam comigo, enquanto eu guardava uma 

correspondência importante recebida, descia vagarosamente as escadas o Sr. Piotr, já 

idoso com cabelos brancos e de muita labuta em sua vida. 

 

Parou perto de nossa porta e olhando para dentro disse, sem qualquer constrangimento, 

“não sabe nada, é um enganador”. Olhei para aquele senhor de respeito e então 

continuou “quem faz tudo é Abramov e ponto final, ele tem a vantagem de que 

Abramov é muito amigo dele”. E terminando de dizer e também de descer as escadas 

orientou-se à porta de saída e foi caminhando calmamente. 

 

Fiquei com aquilo na cabeça e por mais que tentava não me libertava daquele 

pensamento de que o Sr. Piotr estava totalmente errado. 

 

Mas, talvez errado estivesse eu. 

 

Desta forma o tempo foi passando e muitas coisas acontecendo, dia após dia e eu 

comecei a enxergar o mundo e também aquela empresa de uma forma um pouco 

diferente e a analisar os companheiros de trabalho, a todos eles, de uma forma também 

diferente. 

 

E hoje, sabendo das coisas que acontecem, a cada minuto, e que os interesses estão 

acima de tudo minha avaliação é diferente também. 

 

E aquele senhor que tanto critiquei já não estava tão errado assim quando descia as 

escadas naquele final de dia tão antigamente. 

 

Aquele senhor falava de um diretor daquela importante empresa da região e que eu o 

tinha como ídolo. 

 

Então isso é importante para sabermos que mesmo os líderes possuem o mal em seus 

corações e cometem erros, uns nada graves e outros muito sérios. São humanos 

também. 

 

Assim, é muito fácil nos enganarmos com as pessoas que nos cercam. Assim é triste 

saber que todos que nos rodeiam possuem interesses escusos e que estamos no meio 

deles. 

 

Aquele senhor de cabelos brancos não estava totalmente errado em sua avaliação. 
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