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Posso te perguntar hoje qual herança você vai deixar para seus filhos, ou, para o
mundo?
Rapidamente você pode me responder fazendo um levantamento simples dos bens que
acumulou no decorrer da vida, casas, carros, pode também não conseguir fazer o
levantamento de nada ou pode fazer um levantamento e perceber que não sabe para
quem deixar.

Não importa, aliás importa, porque isso já pode lhe levar a muitas reflexões, mas o fato
é que um bom cartório e advogado resolvem isso, é meio chato, cansativo e
preocupante, mas, não há coisas práticas que não se resolvam. Faz-se contas, somam-se
números, contam-se pessoas, dividem os bens, escrevem em um documento com textos
complexos, duas vias, carimbos, cartório e pronto, cada um com seu cada qual.
Agora quero te perguntar se você já se perguntou, qual o legado vai deixar para o
mundo? Nesse mesmo mundo onde estão seus filhos, ou filhos de amigos, filhos de
filhos…nesse mundo aqui que vivemos.
Herança é construída fazendo o milagre da transformação da “pedra em pão”, sua-se a
camisa, trabalha-se para caramba, do sol raiar a coruja cantar, trabalha-se, acumula-se,
transforma-se suor em bens materiais, é importante, muito importante, porque sem
trabalho o mundo não se constrói.
Mas, legado, é construído nas entrelinhas do documento do cartório que citei acima, sua
construção acontece 24 horas por dia, silenciosa, quieta, dia após dia. Acontece na nossa
presença ou longe dela, depende de nós, mas vai muito além da nossa presença física.
Legado é a forma como os que deixamos aqui vão olhar o mundo, ou para o mundo.
Legado não pode ser dividido, legado é pessoal e intransferível.
O nosso legado no mundo é construído na nossas ausências quando estamos
transformando pedras em pão e nossos filhos estão olhando pela janela da sala
esperando a gente voltar, nosso legado é construído nas nossas reclamações, nos nossos
lamentos, na descrença que temos diante da vida e na falta de confiança no mundo,
quando falta fé, quando nos desesperamos, quando temos medo de nos perder, nosso
legado é criado, nas piadas preconceituosas nos encontros aos finais de semanas,
quando tratamos o diferente com indiferença, surge quando ignorantemente falamos que
somos todos macacos (não podia perder essa) sem nunca termos lido uma página sobre
Darwin.
Legado meu amigo, surge do lugar que você se coloca no mundo, da maneira como
acalenta seu filho nas horas de dor, no bom dia dado a todos que encontra pelo caminho,
legado surge quando você mostra – e não ensina, ensinamento não tem valor no legado
– com suas ações que somos todos iguais, legado surge e toma corpo quando você
coloca a música para rolar na sua casa, quando você desconecta do seu iphone e conecta
com seu filho.
Legado vai sendo construído tal qual um casa, quando você joga lixo na rua, paga mal
seus funcionários, mente sobre suas crenças e vive totalmente contra aquilo que
acredita, alicerça profundamente a maneira de viver a vida daqueles que estão a sua
volta.
Legado perpetua, dessa para mais mil gerações.
E legado pode ainda vir requintado com conquistas, mostrando que amar significa dar,
que ter significa ser, que medo se trata com remédio, legado comprado.

Diferente da herança que só tem uma forma de ser construída, o legado não, porque para
nossa felicidade ele também é construído, na cantigas de ninar, na praia aos finais de
semana, na guerra de travesseiros no final de tarde, pode ser construído, dando para se
receber, fazendo o que se ama, crendo que o mundo é um lugar maravilhoso para se
estar, legado pode ser construído com desculpas, muito grata, você é linda, eu amo
você.
Legado pode ser construído cozinhando a comida predileta, dando um beijo na testa
antes de dormir, dando risada da piada do outro, jogando para brincar e não para ganhar,
jogando lixo no lixo, amando o próximo, tendo compaixão da dor alheia, na divisão
diária de tarefas em casa.
Legado diferente da herança pode ser pouco preocupante e muito divertido de ser
construído, porque depende de uma atitude somente sua em relação a sua vida, e essa
atitude pode ser mudada a qualquer momento, aliás, deve ser mudada, porque não tem
legado mais massacrante que o de ser igual uma vida inteira.
Enquanto você se preocupa em construir sua herança, seus filhos e pessoas ao seu lado
silenciosamente podem estar construindo o seu legado e você sem saber não esta
compartilhando isso, porque como eu disse legado não pode ser dividido, mas pode ser
compartilhado, aliás, é compartilhado, prova disso são os inesquecíveis almoços de
domingo na casa dos avós.
Outro dia pensei no legado que minha mãe que se foi deixou para mim, e para você ter
uma idéia do poder disso, te conto:
Minha mãe deixou para mim uma cadeira de balanço onde eu amamentei meu primeiro
filho com toda tranquilidade logo que ele nasceu, disso eu fiz um parto domiciliar e meu
segundo filho nasceu no aconchego do nosso lar de forma respeitosa.
Minha mãe deixou para mim o compaixão por todos sem nunca, em toda sua vida ter
feito um julgamento a qualquer tipo de mulher, nunca ouvi minha mãe tratar nenhuma
mulher com termos chulos, e disso eu fiz o respeito a individualidade feminina e minha
liberdade em ser o que sou.
Minha mãe deixou para mim uma singeleza em lidar com a vida, uma alegria leve e
pueril e disso eu fiz a crença inabalável de que esse mundo é um lugar maravilhoso para
se viver e consigo me divertir com pouco e achar beleza na florzinha do quintal.
Minha mãe deixou para mim o amor pelos meus filhos, a alegria em ser avó, e disso eu
vou fazer bolos, brigadeiros e passeios intermináveis com meus netos.
Minha mãe deixou para mim uma crença de que todo ser humano muda e pode ser
melhor, e com isso eu fiz o meu caminho de desenvolvimento, mudei a mim mesma,
estudei e tento de alguma forma retribuir isso para o mundo com minha profissão.
Minha mãe e minha avó me deixaram uma canção de ninar em japonês, que canto
sempre aos meus filhos e chego a sentir o perfume de cada uma delas enchendo meu
coração de alegria.

Tenho uma lista interminável de legados que recebi dela, poderia falar sobre isso mais
dez páginas, mas não quero, porque o legado que quero deixar para o mundo não esta
nessas páginas, esta na forma como vivo a vida e acredito sim que dia após dia o mundo
vai ser um lugar melhor e lindo de se viver.
E você qual é o seu legado?

