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TRINTA E CINCO ANOS ATRÁS 

 

Trinta e cinco anos atrás o mundo era muito diferente, sim muito diferente. Naquela 

época ainda não era possível pensar em tantas facilidades tecnológicas que hoje temos e 

que ouvíamos abismados os gênios dizerem que era para facilitar a vida do homem e 

que assim teríamos mais tempo para nós. 

Trinta e cinco anos atrás acreditávamos nessas histórias e tínhamos medo que o mundo 

se acabaria com uma pane eletrônica na virada do milênio. Quanta besteira!!! Mas 

realmente quando a virada do milênio chegou todos ficaram esperando aquele momento 

fatídico e... nada aconteceu. A vida continuou como era até então com todos os 

problemas e com todas as felicidades. 

O mundo apenas continuou como deveria. 

Em 07 de fevereiro daquele lindo 1984, um dia tensamente calorento, nas últimas horas 

do dia eu abri os olhos para este mundo pela primeira vez e vi o rosto daquela que me 

confortaria pelo resto da vida. 

Chorei, como toda criança. Assustei-me quando vi o mundo pela primeira vez. Onde 

estava até então era muito mais confortável, tranqüilo e não sentia o frio, o calor, a dor, 

estava em paz. 

Mas aqui descobri que posso correr atrás da paz, da alegria, da felicidade e deixar para 

trás a dor, a tristeza, a dúvida e a incerteza. 

Trinta e cinco anos atrás o mundo era outro – claro – eu não estava aqui ainda. 

Mas também naquele dia de fevereiro o governo brasileiro divulgou a portaria número 

005 que proíbe a captura de tartarugas marinhas, foi uma vitória para a vida marinha, 

principalmente para as áreas do nordeste. 

Naquela época, trinta e cinco anos atrás, eu não podia imaginar como o mundo seria 

hoje que então completo esse tempo. 

Não podia imaginar de qualquer forma, nem mesmo quando cresci um pouco. O mundo 

era outro naquela época. 

Mas o tempo passou. Passou para todos. Realizei muitas coisas neste pequeno mundo.  

Coisas que eu nem imaginava e que agora fazem parte de minha vida.  

Coisas que conquistei com o suor de meu trabalho.  

Coisas que me são caras.  
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Coisas que me são do coração.  

Coisas que me são da alma. 

Coisas que estão presentes comigo a cada passo que dou. 

Trinta e cinco anos atrás naquele fevereiro eu nem imaginava que ganhando o mundo eu 

poderia perder minha alma, afinal é o que acontece com muitos que conheço. Sim, 

ganharam o mundo, mas perderam a alma. 

Como uma estrada deserta e sombria é os dias que estão para chegar, mas nossos olhos 

e nossos pés estão ai para que possamos trilhar cada labirinto que se coloca à frente.  

Cada canto escuro desta trilha inimaginável impregnada de desafios. Impregnada de 

novidades verdadeiras e sonhos tenebrosos. 

Trinta e cinco anos atrás eu nem imaginava como seria este dia de hoje. Jamais. 

E agora olho para trás e muitas lembranças boas me vêem a mente. Quanta coisa boa eu 

deixei para trás, quantas realizações. 

Trinta e cinco anos atrás eu...  

    ... não 

     Hoje... 

Eu agradeço pelo que passei e pelo que me tornei. 

 

 

Walter Veroneze 

07-02-2019 

 

 

 


