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“Em 2014, nasceu o primeiro livro “Pensamentos”. Era preciso, naquela época, 

transportar os sentimentos para o papel e ver em realidade os fatos importantes 

que vivíamos então.  

Em 2018, no “Pensamentos II” votamos a transportar para o papel novos 

momentos, onde temas como a morte, a liberdade de ser, expectativas e o amor, 

fluíam em nosso interior. 

Então, compartilho o livro acreditando que pensar, entender, compreender e 

aceitar a vida oferecida pelo Universo nos leva ao crescimento, à evolução da 

mente e do espírito. Um caminho para dentro de nós, ao encontro da Luz, do Deus 

que habita nesse interior”.  

Boa leitura 

A autora 
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 “Não temer a morte é viver todos os dias.  

Saber morrer, é ter sabedoria”. 
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A morte 

"A morte está sempre junto a nós", dizia o filósofo Sêneca. 

Um dia que termina é um dia mais perto da morte, ou, menos um dia de vida. A morte 

não é uma sombra, nem um fantasma perseguidor violento que está pronto para nos 

arrancar a vida. A morte é a vida. Se pensarmos em viver com sabedoria e virtude, 

saberemos morrer com sabedoria e virtude.  

São coisas que caminham juntas, como o dia e a noite; como o bem e o mal, como os 

dois pés, esses mesmos que se plantam ao chão e te derrubam quando o momento de 

partir chega. Nada há porque temer a morte, ela virá para todos: ricos e pobres. 

A morte dorme conosco e, se acordamos, ela ainda estará acomodada no canto dela. 

Então, ao deitar, seria de bom grado agradecer a Deus pelo dia de vida que recebeu. E, 

ao acordar, agradeça a Deus pelo acordar, por abrir os olhos, movimentar o corpo, abrir 

a boca. Tomar um café da manhã. 

Fulano faleceu, ora, fulano morreu. Que novidade tem aí? A nomenclatura da palavra é 

insignificante em seu sentido: o de morrer. Pouco importa para onde se vai e o que lá 

encontrará. Salvo, o espirito, ele sim vive. Então, cuide do espírito, ele, sim, virtuoso, 

vive.  Antes, porém, banhe-se nos elementos da natureza: na água, no fogo, no ar, na 

terra. A natureza cuida do corpo, quando se degrada, enquanto a morte aceita o espírito. 

Não temer a morte, e viver todos os dias. Saber morrer, é ter sabedoria. 

 

Quem morre, vai antes 

 A morte, ‘ela’, sempre apavora. Quem, ao viver, morre antes, gota por gota, passo por 

passo? Viver, parece, ser mais fácil; a morte, pensamos, ser dolorosa. Depende de cada 

ponto de vista, e da maneira como se vive. Nem se vive e nem se morre, se estiver 

agarrado a vida, ou se ficar a esperar pela morte num ócio incompetente. Quem vive o 

fantasma da morte, vai antes; angustia-se esperando uma morte que nem tem dia e 

hora para chegar. Morrer é difícil? Pode ser, pois quanto mais se espera por ‘ela’, mais 

ela demora. Parece punição? Vale antecipar? Porquê? Há dor? Vale superar as dores 

e aguardar que ela chegue? Ou viver a dor enquanto ‘ela’ não chega? 

Quem morre vai antes, nem viveu, o coitado, e se foi. Viver é saber esperar o tempo 

que vai chegar para, no tempo, ir. 
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Perdas 

Acreditas que perdeu um amigo, ou um ente querido para a morte?  

Antes de responder, lembre-se de que o teve, e não o perdeste.  

A oportunidade recebida foi a de viver e conviver, amar e ser amado pela pessoa em 

questão. Teve tempo para se preparar para a partida dele, e não o fez? Sinto muito, 

perdeu tempo, e agora se derrama em rios de lágrimas. Nada contra chorar a partida de 

um ente querido (não infinitamente), mas é necessário se preparar antes para a partida, 

aliás, da sua partida também.  

Ou vamos antes, ou vamos depois da pessoa querida, essa é uma realidade inexorável. 

Pode até ser juntos (mas o Universo decide), porque não? Então, quem vai, quem 

retorna antes, leva a graça do tempo vivido, eficaz o tempo presente. Era jovem? Sim, 

mas e daí? Para a morte, tempo inexiste, cedo ou tarde, pouco importa. Além do mais, 

quem morreu está livre de continuar na ignorância da realidade da vida presente. E se 

vive na inutilidade, nada somando, dividindo ou multiplicando, morto está em vida.  

Acredita que há perdas com a morte? Há perdas vividas numa vida inútil, dormindo, ou 

num ócio improdutivo, no nada a acrescentar? Mesmo uma vida longa não significa que 

muito se viveu, pois há quem apenas passa o tempo na vida, e nem se dá conta de que 

viveu. Nem mesmo plantou uma árvore, ou deu comida a um passarinho.  São tipos que 

ninguém sentirá falta, ou será lembrado depois da morte. 

Vale lembrar que a vida é uma dualidade, o do bem e do mal, por vezes nem bem e 

nem mal. Há períodos sim, de luz, de calma, de paz ou de trevas e tempestades. Mesmo 

assim, vivemos como a natureza e os seus tempos de chuva ou de nebulosidade; de 

frio ou de calor; de sol ou de nuvens negras. Mas, apenas para lembrar, tudo passa. A 

natureza fica, incluindo nos vários desenhos de Leonardo, aquele que amou a natureza 

e a imortalizou em suas obras. 

Chora-se a perda com sentimentos, inútil chorar todo o tempo, pois faz com que as 

lágrimas sequem. Ao sábio é dada a arte de superação. O tempo vence demandas. 
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O novo 

O novo acontece todos os dias, mas se a gente o permitir; assim, sem programar ou 

procurar. O novo pode acontecer ao amanhecer, ou no final do dia. Sentir o cheiro do 

novo, experimentar o novo, sem medo, ousando, aproximando, tocando. 

O novo pode ser o velho, mudado, transformado, restaurado, evoluído, melhorado. Se 

tem tempo, na horizontal ou na vertical, temos o novo. Um novo tempo? 

Viva o novo, mesmo que esteja velho, renove assim mesmo. O tempo novo, na 

felicidade que mostra a sua cara. Basta ter tempo para ver, sentir, entregar. 

 

Da liberdade de ser 

Quanto mais a pessoa deseja a sua liberdade, mais encontra-se preso, retido em 

hábitos, costumes, manias, que poderiam ser lançados para o alto. A cada novidade 

que a vida contemporânea oferece, logo a pessoa quer estar dentro, acreditando poder 

ampliar a sua liberdade de ser, sem saber usar essa liberdade. Ora, nada pior do que a 

escravidão das novidades, em atitudes insanas. A pessoa, ainda nem usufruiu o novo, 

logo chega uma outra novidade e ela se lança dentro, nem se dá conta de que o 'velho' 

pode ainda estar novo. 

Na liberdade de ser, a pessoa tenta voar com as suas asas, mas encontra tantos 

empecilhos nas rotas, que é abatida ao chão antes mesmo de decolar. Das letras, das 

palavras, contidas em livros, que poderiam contribuir para a retirada do véu da vaidade, 

a pessoa se afasta, pressupondo que as imagens, a facilidade da tecnologia, pode lhe 

devolver as asas abatidas. 

Estas a morrer em doses homeopáticas, esquecendo de viver. A letargia do dia a dia, 

fechando-se no pequeno retângulo tecnológico, movimentando os dedos ora para cima, 

para baixo, ora para os lados, transforma um homem num animal de viseiras, olhando 

para a frente, sem perceber o que tem aos lados. Ora, que liberdade de viver é essa em 

que se mete a pessoa? Cadê o desejo de respirar ampla e profundamente, e se deixar 

levar pelo céu azul, e se deixar tocar pelas gotas de chuva. 

A mudez das palavras não faladas, ainda vai te levar a uma mente perturbada.  

A liberdade é ser e querer asas inteiras, planando no aqui, ali, agora. Podendo até levar 

o tablete junto. 



Carminha Corrêa Jecko 
 

As verdades 

Vejam só. São tantas as verdades e tantos os donos dessas verdades, que vamos viver, 

ou passar por várias vidas sem que conheçamos um terço dessas verdades. E olha que 

tampouco são verdades absolutas, como preferem alguns, tipo verdades verdadeiras.  

Sim, são verdades de imposição quando sabemos existem artimanhas, para transformar 

um fato em verdade. Aquele homem seria o esperado para promover mudanças, salvar 

a todos da escravidão? Entretanto, nos primeiros dias de poder, naquele homem 

crescem a vaidade, a arrogância e o orgulho, e ele se transforma num líder de si mesmo, 

e de alguns poucos amigos, na verdade um déspota. O homem se transforma num tirano 

do proletariado, ou dos pobres se assim o preferir. Joga o pão e exige fidelidade, quer 

a o corpo e a alma do cristão já massacrado pela miséria. 

A verdade é a dele, de ser o salvador, quando mantem o seguidor no “luxo” do pão e do 

circo. Quer se perpetuar na sua verdade eliminando os que não leem a sua verdade. 

Mas, para a morte não existem verdades, apenas a certeza dela, a de abater escravos 

e senhores. 

O dono da verdade, vai querer uma estátua de pedra, ou de terracota? Sim, porém não 

esqueça que a natureza a tudo está atenta, e uma tempestade, um raio, pode abater o 

também homem de pedra. Corre o risco do esquecimento. E vai lhe sobrar apenas um 

par de sapatos velhos na coluna onde outrora reinava uma estátua. Outros virão, mas 

sabendo que o destino nem lhe reservará uma imagem na mente, quiçá de pedra. 

As verdades? Estão em cada um, porém a maior delas é a liberdade, sobrepondo-se à 

escravidão. Viver sem amarras.  
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Expectativas 

Criar expectativas, é como confiar na meteorologia: pode ser que a chuva não aconteça 

naquela hora prevista, ou que tenha uma intensidade mais forte ou mais fraca. Então, 

criar expectativas, sobretudo nas pessoas que vivem bem próxima, é jogar na loteria 

esperando ganhar. O ser humano é imperfeito, decepciona muito mais vezes do que 

esperamos, ou do que elas são capazes de ser. A vida é um moinho, quando não tritura, 

seleciona, até apodrece. Cada um no seu tempo. Cada um que faça a sua parte. 

Esperava que fosse assim, e não foi. Acreditava que ele seria um médico, mas desistiu 

e virou poeta, desses que vivem por ai nas ruas declamando o que escreve, e que 

muitos nem entendem bem do que fala. A expectativa era de que fosse um brilhante 

médico da cabeça, mas o que restou foi uma cabeça virada para as letras. Mas nem tão 

mal assim, pois poderia ter sido pior, vive r nas calçadas contemplando o nada e vivendo 

do nada. 

Ora, a cada um é dado o direito de escolher, de errar e de acertar, de mudar, de ser o 

seu próprio árbitro. O direito à liberdade de ser o que quiser, e assumindo as escolhas. 

Sócrates se casou com Agripina sabendo o quanto seria tolhido nos seus sonhos, 

mesmo assim se casou e foi executar os planos de ensinar, ser mestre independente 

do cerceamento social, e quem queria aprender, aprendeu. Agripina só lamentou, e 

Sócrates se liberou com a cicuta. 

Pense bem, pois quem cria expectativas sofre. Então é educar, ensinar para a vida, para 

os caminhos das escolhas, sabendo que a decisão é do outro. Bom mesmo é chegar no 

campo, encontrar a casa reformada, o caseiro repousando, e o cão em sentinela, os 

girassóis brotando, o trigo brilhando e o milho secando. Cada um na sua, plantando e 

colhendo o que planta. 
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Liberando as correntes 

 

Um mestre, que vivia caminhando entre as cidades, levando palavras de amor, 

observava o olhar das pessoas, com quem cruzava... era de dor. Ele devolvia o olhar... 

de amor. Por vezes, parava e falava para quem quisesse ouvi-lo. Um dia, o mestre 

dissertava sobre o perdão, para ele, um instrumento libertador das nossas almas. 

- Perdoe, dizia, uma, duas, três, quantas vezes for necessário, e perceba a paz interior 

que brota no coração.  

Enquanto falava, um homem se aproximava, se arrastando, maltrapilho, corpo curvado, 

barba e cabelos longos. E lhe dirige a palavra: 

- Mestre, saí de casa para trabalhar e, ao retornar, encontrei os meus pais, a minha 

esposa e meus dois filhos, mortos. Os corpos foram mutilados pelos assassinos que 

levaram os alimentos que tínhamos no lar. Passei uma noite de tormenta vendo os meus 

entes amados naquele estado. No dia seguinte enterrei a todos. Em frente à cada uma 

das sepulturas prometi vingança, e percorreri dia e noite as estradas em busca dos mal 

feitores. Mestre, se passaram 10 anos desde então e ainda os procuro. A tormenta da 

morte está dentro de mim. Passo dias e dias em desespero, mal me alimento. Não 

enxergo nada, a não ser aqueles corpos destroçados pelo chão. Me ajude mestre! 
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Arrasto essa corrente pesada, sem que consiga ver o brilho do sol, sem ouvir o canto 

dos pássaros, ou ver as nuvens caminhando, nem sinto os pingos da chuva. 

O mestre e os caminhantes que escutavam aquela história dramática, ouviram 

sensibilizados, sentindo em si a dor daquele homem. Muitas foram as lágrimas que 

rolaram. Homens e mulheres que se encontravam sentados na terra, nada murmuraram, 

fecharam-se em si clamando a Deus por aquele Ser tão sofrido. 

- Homem, falou o mestre, parte da sua dor já está curada, desde o momento em quem 

pedes ajuda para curar essa ferida. O perdão é o caminho para a salvação, para curar 

essa chaga de vingança, de ódio, estabelecidos em seu peito. Homem, perdoa os 

algozes, deixem que eles prestem contas dos atos segundo a Deus. Busque a sua paz, 

guarda a sua liberdade. Perdoa quantas vezes for necessário. Plante em seu coração 

as sementes do amor que recebeste quando chegou a esse mundo. Siga no caminho 

da natureza, banhe-se no riacho, ouça os pássaros, repouse à sombra de uma árvore. 

Ouça com ouvidos limpos, abra os olhos e veja que o sol estará lá à sua frente, mesmo 

que hajam nuvens escuras.  

 Ao ouvir as palavras do mestre, o homem maltrapilho, rasgou ao meio a camisa em 

farrapos que vestia jogou por terra. Virou-se para trás e, num gesto simbólico com as 

mãos de libertação, largou as correntes que o amarravam.  

- Sinto calor no peito, e me solto agora dessas amarras. Me liberto dessas correntes.  

E se foi.  
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A língua do amor 

É tempo de falar a língua do homem, a língua do amor. Para que tantos idiomas para 

falar do amor, se evitamos praticar o amor.   

Fale imaginando que o som de um piano te acompanha, ou que os acordes de um violino 

deem o tom das palavras. Veja que maravilha será colocarmos doces palavras juntas 

aos acordes.  

Quando somos crianças falamos e sorrimos com os olhos, dizemos palavras leves, 

desconexa às vezes, nos expressamos pouco, às vezes muito, mas falamos como 

crianças.  

Quando crescemos, falamos como gente grande, quando deveríamos nos lembrar de 

falar como criança, dói menos, alegra mais, traz felicidade. Mesmo que falemos diversas 

línguas, ao falarmos de amor esquecemos de tocar os corações. Oh! Como seria bom 

falar de amor e fazer o outro derramar lágrimas, se arrepiar, se emocionar, ficar sem ar 

pra respirar!  

A verdadeira língua do amor, é aquela que libera doces palavras que encantam, e nos 

fará recordar o momento por todo o sempre. Então, vamos praticar e experimentar? 
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Saudade e a morte 

Saudade é saber liberta-se das tristezas, e saber que viveu aqueles momentos e 

aprendeu. Os ensinamentos fortes e importantes deixam marcas na memória. MN alma, 

a que sobrevive, onde reside a inteligência.  

Viveu o amor intensamente? Que bom, pois o amor supera mágoas, tristezas, 

decepções e nos alegra com aqueles momentos de paz, respeito, sorrisos, carinhos. 

Saudade quer dizer que você viveu o amor. 

Segue e saberá que saudade é a extensão do amor vivido, do amor compreendido, do 

amor da sabedoria. 

A marcha é contínua. Vivendo com amor e felicidade, a tudo superamos. 
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Vida em teatro 

A vida é um grande teatro com representações em cenários livres, na natureza. 

E, em cada tempo desse grande espetáculo vivido, interpretamos papéis 

diferentes, ao lado de atores diversos, conhecidos e desconhecidos. 

No teatro da vida vivemos aprendendo e nos melhorando em nossas 

‘interpretações’. 

Sempre temos a oportunidade de entrar e sair do espetáculos para que 

possamos evoluir e nos transformarmos em melhores atores, melhor, seres 

humanos. Sem medo, colhendo os frutos de nossos plantios, ou, dos nossos 

conhecimentos. 

Nesse grande espetáculo da vida, ou em cada passagem, encontramos e 

reencontramos pessoas com as quais já havíamos interpretados juntos e 

vivemos momentos de afeto, desafeto, de amor, alegrias, tristezas, 

compreensão, harmonia, de paz.  

Em cada série desse espetáculo teatral, vivemos papéis diferentes, é bom 

lembrar. Mas nos é permitido melhorarmos sempre em nossas atuações com os 

irmão em cena, superar divergências, superar diferenças. Avançar. 

No teatro da vida, o final pode ser feliz. Sorria, o espetáculo continua. 
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