
HOMEM NÃO CHORA 
 
 
 

“HOMEM QUE É HOMEM NÃO CHORA” 
 
 
 Esse foi o pensamento que norteou a vida do Sr. Amaral! Homem forte 
e decidido, que sempre resolveu seus problemas de modo frio e objetivo, 
sem nunca dar lugar a sentimentalismos. Mas nem sempre ele foi assim. 
 
 Em sua infância, Amaral foi uma criança feliz que amava sua mãe 
acima de tudo! Não havia maior prazer para ele do que ser acalentado nos 
braços de sua mãe, que o embalava com canções antigas, enquanto 
brincava com seus cabelos encaracolados! O tempo parava no ar, todos os 
sonhos eram possíveis, até mesmo sonhar com a ausência de seu pai, que 
tanto fazia sua mãe chorar. 
 
 Os sonhos de Amaral tornaram-se pesadelos quando sua mãe deu o 
último suspiro de vida, embalando-o pela última vez com a triste canção do 
silêncio! Ele chorou! Copiosamente, do fundo de sua alma chorou!  Ele jurou 
aos quatro ventos nunca mais chorar! Ninguém mais seria digno de suas 
lágrimas. 
 
 Em sua juventude, as marcas do caráter do pai, e as marcas físicas 
deixadas por ele, falaram mais alto! A alma de Amaral tornou-se uma canção 
desentoada! Não havia amigos, amores ou lágrimas. Havia sobrevivência! 
Ele faria de sua vida um exercício de sobrevivência, se relacionando com as 
pessoas apenas o necessário para garanti-la. 
 
 O amargo da vida abandonou-o por um tempo, quando ele conheceu o 
a mulher de sua vida! Por três anos ele desfrutou de uma redenção em sua 
alma, um doce intervalo em sua dor.  Novamente a canção do silêncio de sua 
mãe foi entoada! Seu amor dormiu para sempre com um bebê nos braços, 
sem sequer lhe cantar uma canção ou tocar seus cabelos sem vida. Mas não 
houve lágrimas para Amaral, só a dor! 
 
 Aquilo que era duro tornou-se indestrutível! O amargo se instalou 
definitivamente na alma de Amaral! Desta vez ele abraçou a solidão com 
todas as forças de seu ser, tornando-se uma pálida lembrança do que seria 
um ser humano. Ele sentia-se como um soldado pisando em um campo 
minado, após perder o motivo para continuar vivo. 
 
 No final de sua vida, Amaral estava imóvel, sozinho como sempre 
esteve em quase toda a sua existência! Ele foi visitado por lembranças há 



muito tempo esquecidas! Ele começou a lembrar das canções de sua mãe, 
porém, ele não tinha mais cabelos para serem afagados! Ele sentiu falta até 
dos castigos do pai, que apesar da índole, não ficou só em seu leito de 
morte. Ele lembrou do aroma das flores no campo, do azul do céu e do 
frescor da chuva fina sobre o seu rosto. Como ele queria voltar atrás e olhar 
para aquele garoto no colo de sua mãe e gritar: Chore, chore muito! Chore 
por dor, chore por amor, chore por felicidade ou tristeza, mas chore! Não 
faça das circunstanciais uma desculpa, não faça do sofrimento um amigo, 
cante, grite, se desespere e acima de tudo chore! 
 
 A canção do silêncio foi como uma brisa suave, que calou toda 
lembrança! Mas aquele homem tão insensível, sozinho e sem vida, não 
passou despercebido em seu leito de morte! As pessoas desavisadas 
julgaram que sua morte foi dolorosa, pois, ele morreu com um largo sorriso, 
coberto de lágrimas! 
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