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Sperança 

  

 Eu sou Maria! Desde a “pia batismal”, eu sou Maria. Maria criança, quando traz 

o outrora para o mundo de agora. Me pego a correr junto a outras Marias e tantos Josés, 

Joaquins... No esconde-esconde, no dançar ciranda... E na noite de luar, no terreiro de 

areia, quantas anedotas, adivinhações, histórias de trancoso (assombração)... A 

criançada se arrepiava de medo e buscava colo. E já se sabia a hora de dormir, quando: 

Entrou por uma perna de pato, saiu por uma perna de pinto... 

 Hoje, as histórias não têm a mesma emoção. Somos os próprios personagens, 

autores das tragédias que vivemos. Aliás, somos os responsáveis por tudo de bom ou de 

ruim entre o céu e a terra. Estamos aqui num mundo virtual e de medos. Não dançamos 

mais ciranda. Até a lua se esconde por entre os aranha céus. O terreiro de areia branca, 

palco de lindas memórias, virou asfalto onde apenas os automóveis cantam os seus 

pneus. O mundo precisa sorrir. Os braços se abraçarem sem pressa. Os lábios 

murmurarem uma canção em coral. 

 Eu sou Maria! Sobrevivente do inimigo invisível (pandemia- covid 19). 

Testemunha da luta de quem partiu sem direito a um adeus. Na saudade deixou uma 

lição de vida: independente da raça, cor, credo... a vida é passageira. “Para que tanto 

orgulho se o futuro é a morte”? 

 Aqui da minha janela, olho além da vidraça. As nuvens pesadas deságuam 

deixando a tarde chuvosa. Meu olhar também chove as lembranças do correr na chuva e 

fazer barquinhos de papel que naufragavam com os meus sonhos. A chuva passou e dali 

mesmo contemplo o arco íris belíssimo. Lembranças! Tantas delas vêm e vão tal qual o 

vento que me abana a face. 

 Vejo alguém que passa e me acena. Seu sorriso debaixo de uma máscara úmida. 

Em seus olhos, as lágrimas e os pingos de chuva se fundem. E de encontro aos meus, 

buscam a esperança de que tudo vai ficar bem outra vez. Quero crer no amanhã. Meu 

coração palpita em tum tum tum... pelo próximo.  É preciso estender a mão. A 

solidariedade, o amor, a esperança, a fé... Na vida tudo passa! 

 Ouço o sino a badalar. É hora da Ave Maria! Poucos fiéis adentram a pequena 

capela de São Sebastião. É preciso pedir e muito mais agradecer. Enquanto há vida, há 

esperança. Continuo vivendo os medos. São tantos deles. Mas cada um nos traz 



aprendizado, uma lição de vida. Estamos todos num imenso barco (mundo) e Deus dele, 

é o capitão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 

 Eu sou Maria desde a “pia batismal” até meu último suspiro.  

 


