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Aqui em São Paulo, como na maioria dos grandes centros, tudo é muito frenético, as 

pessoas passam umas pelas outras sem se notarem; há aquelas que trabalham até quando não 

há tempo para trabalhar; e há também outras que passam frio, jogadas na calçada sem um teto 

para morar. Mas ver alguém assim, jogado a sua própria sorte, às misérias do dia a dia, 

tornou-se tão corriqueiro, que não faz a menor diferença.  Ou não fazia... 

O ser humano parece não se sensibilizar, não se comover, acho que estamos no ápice 

do torpor. E ao caminhar numa manhã de domingo, vi em frente à Paróquia São Luis 

Gonzaga, na Avenida Paulista, um casal de jovens sentado no chão ouvindo um morador de 

rua.  

Essa imagem me fez recordar com nostalgia da minha infância, em que tudo se 

resumia em desenhar, colorir e brincar na rua. Saudades desse tempo, em que havia tempo 

para ser feliz! Ah, criança é mesmo muito inocente! Quando pequenos anseiam por serem 

adultos, com 10 anos almejam chegar aos 15, com 15 anos desejam chegar aos 18, e com 20 

anos desejam voltar a ser criança. Vai entender o ser humano. 

Recordei-me da música que eu aprendera no primário, algo mais ou menos assim: 

“Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada...” de Vinicius de Moraes.  Por 

alguma razão eu nunca consegui imaginar aquela casa, ela devia ser esquisita demais. Afinal, 

que diabos de casa é essa? Que não tem parede, não tem teto, não tem chão... Não tem nada! 

Para quem tem uma casa para se abrigar, talvez não consiga visualizar ou experienciar o que 

sente um morador de rua, que fica ao relento, que não tem ninguém para dividir as alegrias e 

as tristezas. Até mesmo um pão... 

Hoje percebo que nos tem faltado tempo para ouvir o outro, e a nossa falta de tempo 

para a empatia acaba por nos transformar em robôs automatizados, que administram o seu 

tempo para gerenciar as obrigações que devem ser cumpridas, e pouco a pouco, com a dureza 

da vida, perdemos a sensibilidade de sermos apenas seres humanos. Ahh... Como era sábia 

Marina Colasanti que nos alertara sobre o que nos acostumamos para viver. 

Usamos a falta de tempo para justificar o nosso “deixa para lá”, e me questiono, 

quando haverá tempo para sermos seres humanos mais humanos. Por entre esses prédios 

enormes, fica aqui dentro do peito uma enorme vontade de mudar a realidade. 



E me perguntei, por que não era eu que estava ali, ouvindo aquele senhor... Eu teria tanto a 

aprender... São Paulo, terra de arranha-céu, prefiro acreditar em uma realidade menos cruel. 

Será que quem perde o teto ganha tempo para contemplar as estrelas? 


