
 

 

ÚLTIMO DIA DE 2018 

 

Novamente aqui estamos esperando alguns minutos enquanto saboreamos tanta comida 

(carnes variadas, frutas de tantas formas e sabores, bebidas) a chegada da meia-noite. 

Mais um ano vai ficando para trás e outro se aproximando rapidamente como nunca 

antes. Um novo ano então se aproximada e dele o que podemos esperar? Saúde, 

felicidade, melhor condição financeira, amor. Tantas coisas que queremos e sempre 

queremos tudo, mas sempre nos esquecemos de combinar com a outra parte. Porque 

tudo na vida é uma condição de mão dupla. 

Mas porque esperar a chegada do novo ano? Se podemos fazer isto a cada novo dia que 

levantamos? Talvez porque isto seja a desculpa do ano novo que todos estão 

acostumados e que todos sabem que é da boca para fora. 

Assim como também é da boca para fora tantas mensagens que agora recebemos no 

facebook, whatsapp e por ai afora sobre as melhorias do ano novo, até mesmo daqueles 

que nunca vimos antes em nossas vidas. 

2018 então está vindo e certamente como sempre vamos caminhando um dia após o 

outro e daqui a pouco vamos estar falando as mesmas coisas na virada dele para 2019. 

Como somos? Tão cínicos tão vazios.  

Apenas isto. Tão vazios que temos que nos apegar a estas datas festivas para nos 

sentirmos importantes, assim como o dia dos namorados, o Natal, o Dia das Mães e o 

dia de Finados. 

Finados então se foi e não lembramos mais dos nossos entes 

queridos que partiram, apenas naquele dia vamos acender velas, chorar 

por alguns instantes e pronto. 

Dia das Mães, que dia maravilhoso quando ela mesma faz o 

almoço para nós e lá vamos então para sua casa todos felizes e abraços 

para todos. Terminamos o almoço e os abraços e os presentes e vamos 

embora. Amanhã é outro dia e as mães ficam de lado. 

Dia dos Namorados, então estamos um pouco mais preocupados 

pois se neste dia não haver presentes pensamos “o que está 

acontecendo?”, e então lá vai mais um presente e um jantar e depois do 

jantar um m...., e no outro dia o “pau come”, como se diz por ai. 

Natal então é uma festança sem tamanho. Todos ficam com os 

corações mais leves, presentes para todos os lados, abraços, muita 

comida e bebida e torcemos para que caia num dia de semana, porque se 



 

 

for domingo a merda tá feita, afinal no outro dia temos que trabalhar e 

então esquecemos destas maravilhas do coração mais leve rapidinho. 

Mas há ainda muitas outras datas que o sistema capitalista criou para se vender muito e 

colocar o povo para trabalhar até tarde, mas também se esqueça disto é coisa de nosso 

corpo e não de nossa alma. 

Mas o que é verdadeiramente coisa de nossa alma? 

Um amor passageiro? 

Um aperto de mão verdadeiro? 

Um sorriso de agradecimento? 

Uma lágrima de saudade de alguém importante? 

Um gole de vinho com alguém de valor? 

Uma realização importante para o futuro da humanidade? 

Não sei dizer com certeza meu caro amigo, mas tenho certeza de que cada pouco de 

todos os itens acima e ainda muito mais pode fazer a diferença. 

Mas tenho plena certeza de que não é coisa da alma a hipocrisia existente em tantas 

datas importantes e ainda levada pelo resto de nossos dias a cada passo que nós damos. 

Mas deixe isso tudo pra lá e vá se divertir enquanto pode, enquanto ainda tem família, 

enquanto ainda tem amigos, enquanto ainda tem saúde. Pois tudo vai se esvaindo 

vagarosamente, minuto a minuto de nossas vidas. 
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