
empre que começa um novo ano, somos acometidos de um impulso impe
rativo de descartar projetos, ideias e verdades do passado como se fossem 
notas de mercadorias já entregues e que não precisam ser guardadas. 

E, como os papéis acumulados nas gavetas no ano que passou, podem ir para 
o lixo concepções de certo e de errado, do apropriado e do inconveniente. 

A sensação que temos é de que, a cada ano, há maior desrespeito às leis de 
trânsito, há mais lixo nas praias, menos delicadeza no trato com os nossos seme
lhantes, maior ousadia na corrupção relatada, par e passo com muito mais pro
gresso: computadores mais inteligentes, televisores com melhor definição, 
automóveis menos poluentes e mais potentes, produtos mais práticos e 
saborosos, até tecidos que respiram. E há também maior flexibilidade nas 
relações pessoais, ficamos e trocamos sem peso na consciência, por que, afinal, 
tudo é permitido. Mas há também muito mais ansiedade, insônia, angústia, 
depressão, poluição etc. 

Então, neste início de ano, fiquei pensando: o que poderíamos fazer para 
viver num mundo melhor? Não é poesia, é afinal o que todos querem ou dizem 
que querem. Para mim, um mundo melhor certamente seria com a mesma liber
dade que temos hoje para expressar o nosso pensamento. Teria todo o progresso 
que nos deu remédios para doenças das quais, antigamente, muita gente morria. 
E teria os computadores e tudo o mais, mas acima de tudo seria um mundo onde 
o respeito pelos nossos semelhantes seria um valor universal. Onde cada um 
soubesse que a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E este 
valor estaria presente em casa, na escola e no trabalho. Mas também estaria pre
sente no desenvolvimento dos produtos, na preocupação dos governos com o 
cumprimento das leis, e no agir consciente dás pessoas comuns que habitam as 
cidades e hoje descobriram que a natureza pode ser finita. E, dessa forma, 
poderíamos viver melhor ou, quem sabe, apenas com menos lixo nas ruas, 
menos barulho de som alto, menos cadeiras nas calçadas, enfim, um pouco 
menos de alegria para alguns em benefício de um pouco mais de tranquilidade 
para muitos. 

O que é constitutivo do ser é a sua essência forjada desde cedo na relação 
com o outro. Na relação dos pais para com os filhos, na convivência dos irmãos, 
na vida nos bancos de escola e, é claro, quando não há amor, amizade, felicidade 
e educação, não pode haver amor, amizade, respeito no trato com os demais. 
Tudo isso nós já sabemos de longa data. Então, essa deve ser a luta de todos nós 
que queremos construir um mundo melhor. É justamente nesse âmbito mais sim
ples da vida que deveríamos concentrar nosso maior carinho, nossa atenção para 
que não se perdesse e não se esvaziasse algo que não pode ser trocado. 
Superamos as doenças e criamos produtos fantásticos. Não vamos desistir de ser 
pessoas melhores. Pense nisso! 
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