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Na vida de cada um de nós há sempre acontecimentos, naturais ou não,
sobre os quais não temos nenhum controle. Não conseguimos, voluntariamente, brecar
os movimentos de sístole e diástole do coração, por exemplo. Podemos controlar a
respiração por poucos minutos, mas chega uma hora que ou respiramos ou morremos.
Ou seja, há fatos que acontecem independentemente do nosso querer, não
dependem da nossa vontade. Até queríamos que algo não acontecesse, mas não temos
nenhum poder sobre isso. A certeza, ouvi certa vez do meu pai, é a superação do estado
de dúvida. Não se tem certeza sem que se tenha tido, antes, uma dúvida.
Um fato não se pode negar: há certezas inescapáveis e há males que vêm
para o bem. Errar faz parte do caminho. O maior erro de todos seria jamais errar. Até
por que “os erros do ser humano tornam-no digno de amor”. Aceitar que errou é o
primeiro passo para dar uma boa dimensão à vida, para dar a volta por cima. Quem não
erra não cai e quem não cai não se levanta. Porque não é preciso morrer para perder a
vida. Quantas pessoas que conhecemos preferem, elas mesmas, num suicídio diário, ir
abdicando da vida? Muitas delas, corroídas pelo remorso, porque não se perdoam de
algo que fizeram, ou porque não conseguiram perdoar alguém, fazem, muitas vezes
inconscientemente, uma triste escolha: vão, aos poucos, num auto-flagelo, abrindo mão
de viver. Vão morrendo devagar, amarguradas. O descontentamento, qualquer que seja
ele, pode ser o motor de uma grande mudança. Por que levar a vida para um beco sem
saída?
Não se pode esquecer que todas as pessoas, ricas e pobres, magras e
gordas, do hemisfério norte e do hemisfério sul, todas, sem exceção, têm, nas suas
vidas, altos e baixos, erros e acertos. E essa consciência dá a humildade necessária para
perdoar ao outro e a si mesmo. Quem pensa que não erra – ou quem não se permite errar
– é uma pessoa infeliz porque carrega no coração a soberba, o orgulho. A tristeza
temporária é uma oportunidade para o crescimento espiritual. A dor do parto é
suavizada, depois, com a alegria e o prazer da vida. O êxtase, o prazer, o espasmo quase
sempre é seguido de um estado de torpor, uma espécie de ressaca. Talvez por isso se
diga que o orgasmo é a SHWLWHPRUW.
O erro que em geral se comete é o de pensar que a vida é imutável e que,
uma vez tomada uma direção, se tenha que seguir o mesmo caminho até o fim. Não. De
maneira alguma. O destino tem mais imaginação do que se supõe. Muitas vezes quando
se chega ao fim do poço, aos píncaros do desespero, as coisas mudam com a velocidade
de um furacão. E aí as coisas se transformam, voltam para o lugar de antes, às vezes
numa direção oposta, numa renovação contínua. Há muitos sobreviventes de muitos
naufrágios.

O importante é saber que tudo tem fim. Tanto as coisas boas quanto as
ruins, porque assim é a vida. Nada é perfeito e nada é para sempre. Depois da noite, o
dia. Depois do frio, o calor. Depois da decepção, o encantamento. A vida segue seu
próprio curso, contando com a colaboração do tempo.

