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O Amigo Interior

 Já era tarde da noite, quando, �nalmente, Alfredo desligou 
seu computador. Uma cena que se repetia todas as noites. E sempre 
quando se deitava, prometia que no dia seguinte iria dormir mais 
cedo. Porém, toda vez arranjava algo que o fazia �car grudado na 
tela.
 “Mais uma noite curta a ser dormida”, pensou, enquanto 
ajustava seu despertador. Apagou a luz e se deitou. 
 Enquanto aguardava seus pensamentos se acalmarem e o 
sono chegar, ouviu uma voz:
 — Oi!
 Ficou em silêncio assustado.
 — Oi! — De novo a voz.
 “De onde ela vem?”, pensou. Olhou ao redor e lógico que 
estava sozinho. 
 Então, percebeu que a voz parecia vir de dentro de algo.
 — Oi?!
 Sim, a voz vinha de dentro. De dentro dele próprio.
 — Sim?! — Respondeu. — Quem é?
 — Finalmente atendeu. Sou seu coração!
 Abismado e surpreso, resolveu continuar a conversa:
 — Oi. Ééé, como andas?
 — Nada mal. Mas poderia estar melhor — e disparou: — Você 
precisa cuidar melhor de mim. 
 — Como assim, não te trato bem?  — Respondeu incrédulo,  
ignorando totalmente o fato de estar falando com seu próprio coração. 
 — Precisa cuidar melhor de mim. — Respondeu o insistente 
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coração.
 — Eu cuido bem de você. Corro toda semana, ando de bike, 
nado bastante, sempre te coloco em movimento. Estou sempre te 
exercitando.
 — Sim, realmente isso é verdade. Você sempre me põe para 
treinar muito. Aliás, temos de concordar que formamos uma bela 
dupla. Aquela corrida de ontem foi boa, né? Lembra que eu... En-
�m, bom, deixa pra lá. Esse não é o motivo da minha conversa. Você 
tem que cuidar melhor de mim em outros sentidos.
 — Outros? Ué, mas eu cuido. Sempre tiro a gordura da 
picanha, não como torresmo, evito frituras. Lógico que uma 
calabresa aqui outra ali eu acabo comendo, mas controlo bastante 
a gordura.
 — Eu sei. Sei dos seus cuidados e agradeço, mas não estou 
falando disso. Estou falando que tem que deixar escutarem mais seu 
coração, ou melhor, me escutarem mais.
 — Mas eu deixo. Todo trimestre eu vou ao exame periódico 
e o médico sempre te escuta.
 — Não, seu burro!!! Não tô falando disso! — O coração 
estava �cando impaciente. — Estou falando para você deixar as 
pessoas escutarem os meus sentimentos. Você precisa se abrir mais 
com elas.
 — Ahhh, é isso!
 — Agora entendeu o que quero dizer, né?
 — Sim, eu sei disso. Mas é tão difícil.
 — Porém, é necessário. Para o meu bem e para o seu bem.
 — Mas se me machucar?
 — Você não entende que �car guardando tudo irá te 
machucar muito mais? Seus sentimentos vão criando raízes, 
rami�cações dentro de mim, sem possibilidade de eu me 
movimentar livremente. Preciso estar livre para novas emoções, 
não posso permitir que tudo crie raízes aqui. Preciso de espaço para 
trabalhar, para bombear o sangue. Preciso �car sem essas raízes que 
quanto mais você guarda, mais elas crescem. E aviso: uma hora, 
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amigo, elas estarão tão grandes, tão rami�cadas, tão fortes, que não 
poderei bater mais. Aí, será o nosso �m!
 — Sério? Poderá parar de bater? Não posso permitir isso. 
Cuido-me para viver muito. Como faço para não criar tantas raízes?
 — Simples: diga o que você acha, o que você pensa. Quando 
se envolver com alguém, se entregue, diga que ame, diga que sente 
saudades, diga o que realmente sente, pois guardar isso somente 
para você também me prejudica. Rancor então, jamais o guarde. 
Este se propaga pior que um câncer.
 — Mas as coisas boas também te prejudicam?
 — Sim! Minha função é bombear energia por todo o seu 
interior, sejam elas boas ou más. As boas irradiam por todo seu 
corpo como uma espécie de energia positiva, de otimismo, de 
entusiasmo. Já as más, eu irradio para os pontos extremos do corpo, 
que logo tratam de retirar esse mal. Mas para isso eu preciso que 
você liberte tudo, caso contrário, guardo tudo comigo. As boas e 
más sensações. Cada uma que guarda me deixa mais rígido.
 — Não imaginava isso.
 — Pois bem, foi por isso que vim conversar. Sua situação, 
digamos, não está nada boa. E isso nenhum médico do mundo 
conseguirá detectar. 
 — Entendi!
 — Bom, mas agora está tarde e tem que descansar. Eu con-
tinuarei aqui trabalhando, mas num ritmo mais lento.
 — Ah, sim! Bom, boa noite, bom trabalho e obrigado.
 — Boa noite, meu amigo!
 Alfredo então, dormiu.
 Pela manhã, não sabia direito o que havia ocorrido. 
Imaginou que tinha sonhado, mas independentemente se fosse real 
ou não, pôs em prática aqueles conselhos. Nunca mais se fechou, 
nunca mais guardou seus sentimentos e passou a se entregar mais 
em seus relacionamentos. E por incrível que pareça, começou a 
se sentir mais leve, com mais energia. “Acho que ele tinha razão”, 
pensou.
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 Alfredo passou a dormir muito melhor. Já seu amigo, 
nunca mais precisou conversar com ele, nem nunca mais lutar 
contra aquelas raízes. Agora só se preocupava em bombear toda 
aquela energia para todo o corpo. Um trabalho ininterrupto e quase 
in�ndável. Mas que agora, sabia que o faria por muitos felizes anos. 
 O coração estava feliz!
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Christopher Walker

 Christopher Walker estava no aeroporto pronto para mais 
uma viagem. Dono de uma grande fortuna, gerada pelas suas 
diversas empresas, Christopher estava habituado a sempre 
percorrer o mundo, como parte de seu trabalho. Porém, nunca havia 
viajado tanto como atualmente. Na verdade, ele não estava viajando, 
mas ele, literalmente, estava fugindo. Uma fuga sem destino, sem 
previsão de dia e horário. Simplesmente ia ao aeroporto e pegava o 
primeiro voo disponível.
 E ele sabia porque fugia...
 Christopher desde cedo começou a perceber que 
possuía uma grande aptidão para os negócios. Suas empresas sempre 
foram bem-sucedidas e lucrativas. No entanto, elas tinham algo em 
comum: a grande degradação do ambiente. Na verdade era uma 
devastação de amplas proporções. Uma de suas empresas, a 
madeireira, abriu grandes clarões em �orestas tropicais. A �ora e 
fauna foram devastadas junto com as grandes árvores que foram 
derrubadas em prol do seu comércio de madeira de lei. Suas 
empresas de petróleo foram responsáveis por grandes vazamentos 
nas paradisíacas praias, destruindo boa parte da população marinha 
da região. E sua última e mais rentável aquisição despejava continu-
amente grandes resíduos sólidos nas águas cristalinas de um rio que 
servia, no passado, como fonte de renda aos pescadores da região. 
Agora, só colhiam materiais poluentes de lá. 
 Subornos aos governos e aos ambientalistas era o que man-
tinha suas empresas ainda abertas. Estes vestiam suas máscaras de 
bonzinhos, e assinavam licenças em troca do desejado papel moeda. 
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 Walker se aproveitava disso e utilizava insustentavelmente 
todos os recursos naturais disponíveis para crescer o seu império.
 Mas toda esta história começou a mudar. Uma grande seca, 
seguida de uma grande queimada, transformou sua madeirei-
ra em cinzas e, por muito pouco, Christopher também não se 
juntou a esses detritos, enquanto fazia sua habitual visita à região. No 
mesmo mês, um maremoto destruiu toda a unidade petroleira de 
uma bacia, em que só ele se salvou, pois o helicóptero de resgate 
estava de prontidão. Seus empregados não tiveram a mesma “sorte”. 
Diversas catástrofes aconteceram em suas empresas, destruindo-as 
uma a uma, porém, ele acabava sempre escapando ileso.
 No entanto, a perseguição continuava implacável. Foi 
então que o empreendedor entendeu a situação. Todo lugar em que se 
encontrava, que se estabelecia, algum grande desastre natural ali 
ocorria. Era só questão de Christopher ir ao aeroporto, pegar o 
avião, que já via a notícia de alguma tragédia assolando a cidade 
em que estava. Fazia semanas que sua rotina era viajar pelos países 
“levando a destruição até eles”. Christopher sabia que onde quer 
que o avião pousasse, em questão de dias a cidade seria devastada. 
Por isso que ele nem escolhia o voo. Ele ia ao saguão e comprava 
o bilhete para o primeiro destino disponível. Não estava mais em 
condições de escolher qual cidade ele veria ser destruída.
 No aeroporto, �nalmente ouviu o alto-falante chaman-
do os passageiros para o voo e se dirigiu ao portão de embarque. 
Entrou no avião, sabendo que podia ser sua última viagem. Apenas 
uma hora de voo ocorreu para que o seu sentimento se tornasse 
realidade. Uma grande turbulência fez com que a aeronave caísse e 
desaparecesse no oceano.
 Ela não sentia pena dele, muito menos dos inocentes que 
sucumbiram juntos, pois, para Ela, todos eram culpados. Todos a 
destruíam. Seus atos eram amplamente justi�cados pelo seu próprio 
senso de defesa. Ela tentava apenas sobreviver. Ela precisava resistir 
e continuaria se defendendo até onde fosse necessário. Christopher 
Walker não era mais perigo. A Terra se defendera dele. Mas havia 
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outros como ele. 
 Sua luta pela sobrevivência não havia terminado.
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