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Não foi por dinheiro BRIGAS
Há brigas de todo tipo, brigas que ferem, deixam mágoas, levam a 
ferimentos inesquecíveis na vida e... Brigas superficiais, inerentes à 
condição humana e parte dos relacionamentos. lupicínio rodrigues, 
compositor gaúcho, um dia escreveu que – “É melhor brigar juntos 
do que chorar separados”. depende do tipo de briga, já disse. Cer-
tas brigas muito repetidas revelam o caráter dele ou dela ou de am-
bos. e aí, companheiros, melhor é separar e ninguém vai chorar... 

PASSADO 
Constrangido de repetir essa obviedade, mas os psicólogos, os 
psicanalistas, os padres, os que vivem grudados nas psicopatolo-
gias do cotidiano, sabem de sobejo, e testemunham isso, que o pas-
sado nos foi experiência e não deve ser hoje residência, isto é, vi-
vemos atolados em lembranças, remorsos ou saudades inúteis. só 
temos o daqui pra frente, um daqui pra frente alicerçado sobre o 
aqui e agora. o resto é optar pela morte em plena vida. 

FaLta dizer
uma “deslavada” foi, dia destes, internada num hospital. tinha 
fortes dores na barriga. eram gases. ela saiu do hospital dizendo 
que nunca mais ia segurar peidos. e dizia que as mulheres 
tinham que peidar na frente dos boys, sim. sem qualquer 
constrangimento. Fala, se queres que te conheça, despudorada.

Vou dar umas voltas, 
leitora, antes de falar de 

um cara que você já deve ter 
ouvido falar dele. Espere só 
um pouquinho; antes, como 
disse, as voltas de que preciso. 
Claro que não foi por dinheiro 
que ele voltou atrás e já está 
uniformizado outra vez... Não 
lembro se já falei aqui que 
jogador de futebol morre duas 
vezes, morre quando para de 
jogar, quando se aposenta, e 
morre quando morre de vez. 
Os caras param de jogar e 
engordam, ficam frios, sem 
graça, dão voltas no quarteirão 
para voltar às manchetes, 
aos gritos da torcida, a 
sentir-se, enfim, vivos... 
Muitos jogadores pararam 
de jogar, sentiram-se vazios, 
infelizes e... Tentaram voltar 
ou voltaram aos campos, às 
quadras. Foi o que aconteceu 

por estes dias com o marido 
da Gisele Bundchen. Ele se 
chama Tom Brady, foi um 
“Pelé” no futebol americano, 
mas... Ficou velho, 44 anos. 
Para os esportes, 44 anos é 
ser um Matusalém, o bíblico, o 
cara que viveu 700 anos, pelo 
menos contam essa lorota... 
Brady reuniu a imprensa 
e disse estar voltando aos 
gramados. Não se aguentou 
varrendo a casa, trocando a 
água dos cachorros e levando 
a Gisele ao cabeleireiro... 
Brady disputou 23 temporadas 
pelo Tampa Buccaneers, 
é multimilionário e ao se 
aposentar “morreu”, morreu 
daquela morte típica dos que 
faziam o que gostavam. Essa 
verdade vale para todos nós. 
Não tem cabimento alguém 
gostar de um trabalho e ser 
forçado a deixar de fazê-lo, 

ou por pressão de uma lei ou 
por pressões de família. Mais 
das vezes, o que acontece é a 
pessoa detestar o trabalho, 
suspirar pela aposentadoria. 
E quando esse tipo de gente se 
aposenta não se dá conta de 
que morreu... – “Ah, Prates, 
mas no caso de um jogador 
famoso o que ele quer é voltar 
às manchetes, aos aplausos, 
alimentar a vaidade, voltar 
aos melhores palcos da vida, 
os da fama...”! Será? Até pode 
ser, mas todos nós temos o 
nosso palco, do nosso modo, 
um palco que nos realiza por 
dentro. Quem não conhecer 
esse palco no seu trabalho, seja 
ele qual for, será uma pessoa 
vazia, sem lembranças nem 
história.  Grande Brady, muitos 
gols, “guri”! Eu sei que não foi 
por dinheiro que tu voltaste 
aos gramados.


