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AQUELE HOMEM QUE ADMIREI 

 

Um dia, muito distante no passado, conheci um homem que foi um exemplo para mim e 

a cada minuto que nele pensava imaginava como podia ser tão inteligente, saber de 

tantas coisas, ser um exemplo na cidade onde morava e trabalhava. Como podia ser 

tanto? 

Para meus olhos inexperientes isso era algo inimaginável, uma coisa tão distante de se 

alcançar... tão longe. 

Tudo que fazia eu ficava imaginando como poder acertar assim? 

E quando o criticavam, lá estava eu discutindo e tentando colocar na cabeça dos demais 

que estavam errados. 

O tempo foi passando e tudo começou a sair da caverna, devagarzinho, como numa 

câmera lenta. 

O mundo foi me mostrando que havia sim, muitos erros naquele homem exemplo. 

Jamais deixou de ser íntegro, mas em muitas situações que meus olhos não queriam ver, 

decidia pelo lado cômodo, e o lado que mais trabalhava era o prejudicado. 

Então, seus erros eram deixados de lado por ser um homem que todos admiravam, mas 

que ia – aos poucos – minando o sentimento de paixão e admiração por aquele homem, 

já de idade, que tanto fez por sua empresa. 

E aqueles que não admiravam sempre aproveitando estavam e assim permaneciam. 

O tempo passou, dia após dia, lua após lua. E os grandes nomes daquele lugar foram 

deixando o barco, vagarosamente e com lábios silenciosos puseram seus pés em outro 

promontório de terra. 

Aqueles que sempre tiraram proveito ainda lá estavam, sugando a seiva adocicada 

calmamente, sem pressa, indiferentes ao que o mundo pensava. 

Vi, através de meus olhos, muitos passarem pela minha janela, com sorrisos tranqüilos 

em suas faces, querendo dizer “ainda estou aqui”. E esses simulados sorrisos foram 

acabando também com os talentos jovens que sonhavam ali fazer nome. 

Um dia no passado distante quando conheci aquele homem não podia imaginar que ao 

seu lado haveria tantos destes seres corrompidos pelo dinheiro. Não podia sequer 

imaginar. 
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Um final de semana era tudo que queria para poder sair daquele lugar por onde tantas 

almas cinzentas caminhavam e que com apenas poucas e maravilhosas palavras 

mostravam que nada de ruim acontecia. Por onde então estavam as almas brancas, 

aquelas que faziam seu dever sem muito em troca exigir (por vestir a camisa ou então 

por não ter atrito já que não receberiam melhor, pois os de almas cinzentas já haviam 

levado). 

Mas, ainda vendo essas almas passarem por minha janela, cruzarem meu caminho e me 

darem “bom dia”, ainda me lembro do dia em que conheci aquele homem. Ainda me 

lembro daquele que em meu trajeto me ajudou muito.  

Ainda me lembro sim daquele homem. 

E quando penso nisso percebo lágrimas cobrirem meus olhos. 
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