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Bom dia, meus queridos amigos! Um ótimo dia para você e todos 

os seus entes queridos. Para mim, hoje é um dia mais que especial. Não, não é 
por conta do feriado da “Inconfidência Mineira”. Hoje é o aniversário da minha 
mãezinha, a quem amo do mais profundo do meu ser. A ela as minhas 
felicitações por mais um aniversário. A Deus a minha gratidão por ainda tê-la no 
meu convívio. Não tenho nenhuma dúvida, é graça abundante, sem medida, fruto 
do seu incomensurável amor por mim. 

 
Mário Quintana, poeta e jornalista brasileiro, afirmou que “o 

passado não reconhece o seu lugar: está sempre presente”. E hoje me bateu 
uma saudade da minha infância. Do sonhar acordado, das brincadeiras com os 
amigos vizinhos, de uma vida sem preocupações, descansada nos meus pais. 

 
Não tinha medo do futuro, a ansiedade nem passava por perto, o 

dia era infinito, as brincadeiras duravam uma eternidade, e a imaginação era 
compartilhada e vivenciada pelos meus amigos mais próximos. E nesse 
saudosismo, me recordei de um texto intitulado SAUDADE, a qual compartilho 
adaptando alguns parágrafos:  

 

SAUDADE 
 
Saudade me incomoda como um engasgo parecido com um nada 

entalado. Acontece assim: meu coração pede atenção, minha alma se encolhe 
na posição fetal, meu espírito, feito um pássaro em ninho, voa em círculo, e eu 
fico morrendo de saudade.  
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Sinto saudade do que não sei direito. Talvez queira voltar ao tempo 
em que meu mundo era grande, e eu tão pequeno. Talvez a tentativa seja o de 
retornar aos dias em que segurava o dedo estendido do papai. Tenho saudade 
dele. Queria poder ouvi-lo com todo o vigor, mais uma vez cantar que eu posso 
encostar minha cabecinha no seu ombro de chorar...  Saudades dos passeios 
com a mamãe, na minha bicicleta, e a sua preocupação com o meu pouco 
equilíbrio, pois o seu amor não suportaria os meus machucados.  

 
Meus únicos medos vinham do escuro e dos fantasmas que se 

escondiam atrás das portas... Hoje temo as pessoas, os sistemas, as potestades 
econômicas... Sinto saudade de [Albenio Gomes de Medeiros, de Álvaro de 
Amorim Garcia Ximenes], meus melhores amigos de infância... Juntos éramos 
os heróis dos seriados de tv, de “viagem ao fundo do mar”, de “perdidos no 
espaço”...  

 
Viver com os adultos decepciona... Quero de volta meus amigos de 

infância. Sei que é impossível e que não adianta viver num passado idealizado. 
Resta-me o consolo de que o Reino de Deus pertence aos meninos.  

 
Quando chegar lá, acho que verei minha Caloi 10, pintada de 

amarelo me esperando, pneus carecas de tanto irmos juntos, eu e meus amigos, 
comprar peixinhos para os nossos aquários. Com certeza lá poderemos colher 
jambos muito mais saborosos que os que colhíamos nas nossas andanças pela 
cidade.  
 


