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Você sabe o que aconteceu na minha casa? Na minha casa!!! 
Onde a minha mulher dorme, onde os meus filhos se divertem 
com seus brinquedos. Na minha casa…
 Michael Corleone

O tempo é uma ilusão.
 Albert Einstein
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9

1. Sol de inverno

Muita gente não vê problema em conceber forças maiores 
atuando sobre nossas vidas e nem se abala ao pensar que existem 
ocorrências reservadas para nós desde antes de nascermos. Tal 
naturalidade é compartilhada por espíritos de três tipos: os eleva-
dos, os indiferentes e os entreguistas.

A um quarto tipo pertencem os queridinhos da metafísica. 
Chamamos de “pré-destinados”, por exemplo, os grandes campeões 
dos esportes — um Pelé, um Michael Jordan, um Usain Bolt —, os 
grandes gênios das artes — Picasso, os Beatles, Shakespeare — e os 
gênios da filosofia e da ciência — Platão, Newton, Darwin, Freud, 
Einstein etc. Esses aí provam que tem, sim, gente que nasce de 
bunda para a Lua.

Por último estamos nós, que aceitamos nossos limites e a 
existência de determinações superiores, mas o fazemos de má 
vontade. Filhos do medo com a teimosia, e uma pitadinha de 
orgulho, não temos a paz da iluminação, a alienação da indife-
rença, a autopiedade do entreguismo e muito menos a glória dos 
preferidos.
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A vida mistura nossos desejos e frustrações até uns sumirem 
nos outros, como faz uma batedeira aos ingredientes da massa 
de bolo. Impossível escapar de suas pás giratórias e velozes. Ad-
mitir tal impossibilidade, porém, não resolve nosso problema. 
Teimamos em bater o bolo com nossas próprias mãos e, quando 
o destino não está olhando, continuamos tentando tirar a bate-
deira da tomada.

Eu tive esperanças de mudar ao conhecer o Marco Auré-
lio. Não, não me refiro ao meu ex-colega de pré-escola, Marco 
Aurélio Santana, famoso lambedor de embalagens de sorvete 
decaídas, com predileção de connoisseur por aquelas que en-
contrava no recreio, rasgadas, pisadas e desprezadas no chão do 
pátio por línguas de menor requinte, o qual, certa vez, foi visto 
saboreando também um tubo de tinta acrílica na aula de pintu-
ra a dedo. Tampouco falo do Marquinho sos, ou Marco Otávio 
Sá, entusiasmado colega de aula de tênis na adolescência, cujas 
limitações psicomotoras geravam real perigo de vida para qual-
quer passante distraído num raio de dois quilômetros da quadra. 
E muito menos, mas muito menos mesmo, quero evocar como 
guia existencial o meu carrasco, meu Anticristo particular, meu 
ex-amigo Marco Aurélio Savonarola, o homem que destruiu mi-
nha reputação como intérprete do meu tempo.

O Marco Aurélio que prometia apaziguar minhas inquieta-
ções transcendentais, quem diria, foi um imperador romano do 
século ii d.C., Marco Aurélio Antonino. É verdade que há um 
abismo de distância entre nós, em termos de poder político e eco-
nômico, além da óbvia distância cronológica, já que só fui lê-lo 
mil e novecentos anos depois de ele molhar os pezinhos no rio dos 
mortos. Apesar disso, suas Meditações me encheram de esperança.

Para começar, o imperador filosofa aos pedaços, com frases 
soltas, parágrafos curtos, palavras simples e pensamentos pon-
tuais. Talvez por isso seja muito mais fácil de entender do que 
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quase todos os outros grandes pensadores, pais de sistemas com-
plexos, figurinhas em geral enroladíssimas e, cá entre nós, me-
recedoras de respeitosa desconfiança. Minha preguiça mental 
agradeceu penhorada.

Ainda que simples ao escrever, Marco Aurélio consegue o 
prodígio de conciliar os opostos. Para ele, predestinação e livre-
-arbítrio, no fundo, acabam dando no mesmo. A solução é mui-
to engenhosa. A força do destino existe, afirma o imperador com 
certeza absoluta:

Tudo que acontece a você está preparado desde toda a eternidade.

Só que cada indivíduo atrai uma fatalidade específica; cada 
trajetória é afetada conforme sua necessidade. Conscientes ou 
não, provocando-o ou não, precisamos viver o que vivemos.

Tudo que acontece com você acontece com justiça. As causas, 
como numa trama, há muito ligavam todo acontecimento à subs-
tância da sua vida.

Isso vale para as coisas boas, mas vale também para os dra-
mas e apliques do destino. E se até esses são customizados, não 
há tanta diferença entre o que vem de fora e a energia interior 
que serve de combustível para os nossos atos. Tudo faz parte da 
evolução de cada um.

Quando li Marco Aurélio pela primeira vez, entendi que 
não fazia sentido me revoltar contra indesejadas interferências 
externas na condução da minha vida. Elas me ultrapassavam, 
sim, mas não eram gratuitas e aleatórias. Era como se eu as pro-
vocasse indiretamente.

Mas um problema persistia: quando perdas e tristezas fatais 
nos atingem, como transformá-las em trunfos? Como tirar par-
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tido do que contraria nossos objetivos? O imperador filósofo dá 
uma resposta para isso também:

Tudo que acontece, acontece de tal forma que você é capaz de 
suportar ou não. Se lhe acontece algo que você é capaz de supor-
tar naturalmente, suporte-o. Se, ao contrário, lhe acontece algo 
que você não é capaz de suportar naturalmente, não guarde res-
sentimento, sua vitória sobre si mesmo acabará com o problema.

Bem poderia ser dele a frase “Quem protesta já perdeu”. 
Segundo Marco Aurélio, todo sofrimento ou obstáculo deve ser 
enfrentado ou com a força que já temos ou “vencendo a nós 
mesmos”, assim como um tecido se regenera, um músculo recu-
pera o movimento, um osso quebrado cola outra vez. Alimentar 
a guerrinha contra o destino é paralisante e inútil.

A chave, aos olhos do imperador, está na ideia de transfor-
mação individual. Tirar proveito das fatalidades é não continuar 
para sempre vivendo o que já vivemos, sendo o que, ou como, já 
somos. O imperador enfatiza isso:

Perder nada mais é do que mudar, e a Natureza Universal ama 
a mudança. Tudo está em curso de transformação. Você próprio 
não cessa de mudar. O mesmo acontece ao Universo.

Podemos ter nossas metas, mas elas devem ser flexíveis. Tal 
preceito continua valendo quando sofremos agressões de tercei-
ros, ou encontramos quem não goste de nós e esteja determi-
nado a nos privar de nossos desejos. Marco Aurélio condena, 
da mesma forma, o ressentimento pessoal. Longe de se colocar 
como anjo castigador, sedento de vingança, o filósofo romano 
praticamente sugere que ofereçamos a outra face:

200207_O fazedor de velhos_miolo_graf.indd   12 07/02/20   17:39



13

Quando reprimem você, odeiam você ou manifestam contra você 
tais sentimentos, considere as almas de quem o faz, penetre nelas a 
fundo e veja como são. Então compreenderá que não deve se preo-
cupar em saber se elas têm tal ou qual opinião. E assim você saberá 
ser benevolente com os outros, pois por natureza são seus amigos.

E chega a ponto de dizer:

É próprio do homem amar mesmo aqueles que lhe fizeram mal. 
Os que agem mal pecam por ignorância e involuntariamente.

Altivez na hora dos golpes fatídicos, eterna disposição para 
enfrentar mudanças, generosidade para com as incompreensões 
e os defeitos de caráter que movem nossos desafetos — todas essas 
atitudes parecem meio elevadas demais, generosas demais, e são. 
Mas se apoiam no uso da razão como agente processador do so-
frimento:

Nada faz mal a você, se não ataca sua faculdade diretora, se ela 
se mantém serena.

A dor que é intolerável mata, e a que se prolonga é tolerável. A in-
teligência pode, mergulhando em si mesma, conservar a calma, 
pois sua faculdade diretora não foi afetada.

Só por aí já dá para imaginar o quanto Marco Aurélio me-
xeu com alguém como eu, tão propenso a querer tudo do meu 
jeito e a espernear contra desígnios superiores ou alheios à mi-
nha vontade. Num tributo ao grande influenciador romano, dei 
seu nome ao narrador do meu segundo romance. O persona-
gem, por motivos inconscientes na época, saiu incapaz do mes-
mo alargamento espiritual.
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Eu disse que meus dilemas existenciais quase foram resol-
vidos pela filosofia de Marco Aurélio, porém é importante en-
fatizar o “quase”. Nunca deixei de achar seus aforismos belíssi-
mos, realmente maravilhosos, transbordantes de sabedoria. Só 
que minha adesão sempre foi limitada. Por mais esforço que eu 
tenha feito, por mais que eu admire, em tese, o que dizem suas 
Meditações, nunca atingi o valor real do sentimento.

Não consigo ser tão generoso com os outros e muito menos 
comigo. Quando meus desejos se realizam por motivos aciden-
tais e não por mérito, eu me recrimino, sinto que a felicidade 
deixa de me pertencer. Quando meu livre-arbítrio é atropelado 
pelos acontecimentos, apesar do meu esforço e merecimento, 
protesto e digo que foi injustiça. Eu desafio os oráculos e afirmo, 
por exemplo, que a morte precoce é um desperdício imperdoá-
vel, ou que a injustiça social atrofia e até esmaga muitos destinos 
individuais por aí. Da mesma forma, quando me vejo sabotado 
pelos que não gostam de mim, sinto raiva, praguejo contra eles 
sempre que sobra um tempo. Estou pouco me lixando se não 
passam de seres humanos cheios de fraquezas. E eu, sou o quê?

Ao meu querido imperador filósofo, peço perdão e me jus-
tifico com as palavras, também sábias, que ouvi de um velho 
apresentador de talk show:

“Bom conselho é que nem sol de inverno, ilumina mas não 
aquece.”
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2. Coração no pé

Décadas atrás, quando eu era pré-adolescente e ainda joga-
va futebol, minha posição era a de meia-armador. Cabia a mim 
distribuir as bolas roubadas na defesa e municiar os jogadores da 
frente. Eu não era especialmente rápido, nem tinha um drible 
curto impossível de parar, mas pelo menos tinha alguma visão de 
jogo e fazia lançamentos bastante precisos (desde que o centroa-
vante e os pontas fossem rápidos e tivessem pernas compridas).

Eu não jogo mais há muito tempo, e só gosto de assistir 
quando o jogo é realmente bom. Já o André, meu terceiro filho, 
caçula de onze anos, ama qualquer coisa que role. Na grama, 
na terra, na quadra de salão, no corredor do prédio, no salão de 
festas, na sala de jantar lá de casa etc. A rigor, nem precisa ro-
lar, basta deslizar, feito uma latinha ou um copinho de plástico 
achatados, ou pipocar pelo chão, como uma pedra pontiaguda 
ou um cubo de bom tamanho. Para não falar, é claro, da bola bi-
dimensional, pixelizada no videogame da Copa dos Campeões.

Como sou uma tragédia também nos joysticks, a modalida-
de que eu e meu filho podemos praticar juntos é mesmo o velho 
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