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Boas atitudes contagiam
Aqui estou eu, Ester, relembrando a exemplar e excepcional bondade de minha mãe e
seus carinhosos abraços que exalavam seu amor.
Tudo começou num dia tempestuoso, quando eu, com a visão embaçada pela chuva,
tentara atravessar a rua empurrando minha mãe na cadeira de rodas com muito esforço.
Estávamos no meio da travessia, quando consegui ver um rapaz correndo em nossa direção
e em seguida ouvi o forte soar da buzina de um carro, juntamente com o barulho de uma
batida. Ele tinha sido atingido, e nós estávamos intactas. Ficamos sabendo seu nome após
receber alta do hospital, Luís, o homem a quem devemos nossas vidas.
Minha mãe se sentiu tocada com aquele gesto, passou vários dias quieta e pensativa.
Tempos depois, quanto passava por uma praça, observou um senhor que todas as tardes
ficava sentado e triste. Ela decidiu aproximar-se dele, e conversaram sobre si.
Minha mãe lhe contou que era vitima do câncer, ele acabou contando-lhe que era
analfabeto. Foi ai que ele viu uma oportunidade de ajuda-lo. Combinaram de se encontrar
ali, uma vez por semana, para que ela lesse histórias para ele. E assim foi durante meses,
até que, para a tristeza de todos, minha mãe pereceu para a doença.
Então, tomei a difícil decisão de que continuaria aquilo que um dia minha mãe
começara. Passei a ler para aquele senhor, e em um de nossos encontros descobri uma
feliz e divina coincidência: contou-me que tudo isso fez aflora-lhe a vontade de aprender a
ler e escrever, para fazer um livro dedicado a seu filho, Luís. Sim, o mesmo homem que
tinha nos salvado, colocando a sua própria vida em risco, era filho de quem ajudamos.
E foi isso que fez. Hoje, é escritor de vários livros e me mostrou que tudo é possível para
quem acredita e que a leitura pode levar qualquer um muito além do impossível.

