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Existem pessoas tão cheias de si, que até suas caixas de recados são cheias. Tratam os
outros com a mesma intolerância fria proferida nos recados de suas máquinas vazias.
Gostam de arrotar educação, com fina crueldade, mas discriminam qualquer um que n?
Sabem se portar a mesa, porém desconhecem as virtudes da simplicidade excluída na
periferia. Dos muitos que eles poderiam auxiliar, dos muitos que poderiam lhes auxiliar,
dos muitos que vivem sem lar, dos muitos que vivem sem poder sonhar.
Falam diversas línguas, mas desconhecem a língua universal da humildade. Vestidos com
o
reis, escondem a própria pobreza de seus sentimentos egoístas, que acabam expostos no
s
seus pontos de vista, na sua fala esnobe, na empáfia de suas vidas.
Pobres animais pensantes. Pobres vítimas de sua soberba sem pudor. Pobres de nós quand
o
encontramos estes seres sem amor. Que tratam a todos com ironia, que maltratam sua
própria chance de viver com seus semelhantes em harmonia.
Cheios de tudo, donos de um mundo que não é seu. Enaltecem futilidades, muitas veze s
vendendo sua dignidade em troca de glamour. Negam-se a beber do cálice da
benevolência. Não sabem o que é clemência. Proclamam a si mesmos como doutor es,
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como se um mero título fosse provar que por direito são melhores do que seus irmãosde
carne e sangue. Apresentam-se como senhores da decência, maquiando a própria
decadência com suas requintadas máscaras de cinismo e podridão.
Existem muitos seres assim, na riqueza e na pobreza. Entre ateus e religiosos. Entre todas
as raças do planeta. Trajando uma armadura de espinhos feita de ofuscante orgulho. Abrem
caminho para um falso futuro, sonhando com o topo, mas vivendo em um túnel escuro,
abraçando a solidão tecida por sua amargura, por acharem que neste mundo são as úni
cas
criaturas.
NOVA NOTA DO AUTOR: Produzi um filme no Youtube (escrito, dirigido e encenado
por este eterno aprendiz de escritor), se quiser assistir ao filme e quem sabe dar boas
risadas, basta acessar o Youtube e procurar por: “3D – Hoje é seu aniversário” (o filmefoi
feito em padrão 3D). Quem quiser também pode me pedir uma cópia em PDF do meu livro:
“Hoje é seu aniversário – PREPARE-SE”. O livro impresso está disponível pela deitora
AGE (www.editoraage.com.br). Se quiser fazer parte de minha lista de leitores, para
receber semanalmente meus textos, basta enviar um e-mail para: abrasc@terra.com.br.
Site: abrasc.blogspot.com
ULTIMA DICA: Divulgue este texto aos seus amigos (vale tudo, o blog da titia, o Orkut
do cunhado, o MSN do vizinho, o importante é espalhar cada texto como sementes ao
vento). Mas, caso não goste, tenha o prazer de divulgá-lo aos seus inimigos (entenda-s e
como inimigo, todo e qualquer desafeto ou chato que por ventura faça parte de um pedaçoed
sua vida ou tente fazer sua vida em pedaços).

Obra original disponível em:
http://www.overmundo.com.br/banco/estupidamente-cheios-de-tudo
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