
O Fim e o Começo- “Reflexão sobre o Silêncio” 

 

O Mundo ficou em silêncio, olhando as estrelas vindo em sua direção.  

As máquinas aos poucos foram cessando seus movimentos. Usinas, 
fábricas, carros, pessoas, todos pararam e tudo parou. Aconteceu um 
grande silêncio.  

As estrelas vinham em direção à Terra. Diziam que o choque seria em 
questão de minutos. Exatamente 5 minutos. Foram os minutos mais 
longos da história da humanidade. Todos, atônitos, esperavam, 
esperavam, sem emitir um som. A Terra, nosso mundo iria acabar. Tudo 
era silêncio. Na realidade nem tudo. E os ouvidos se abriram. 

Os relógios funcionando, as geladeiras fazendo seus costumeiros sons 
e alguns computadores ligados montavam uma paisagem sonora 
diferente. Um ou outro rádio ligado tocava músicas diversas Esquecidas 
televisões faziam-se presentes revelando vozes gravadas que não 
sabiam o que estava para acontecer. 

 

Nas regiões mais afastadas da cidade, o rio, o vento e as árvores 
faziam seus costumeiros sons naturais, mas agora eram escutados com 
mais apuro pelos homens, que haviam parado seus tratores e enxadas. 
Quanto aos animais…, Também faziam silêncio. Pareciam saber que os 
pedaços de estrelas, algumas já até visíveis no céu, viriam se chocar 
contra o nosso planeta. Todos os homens e animais em silêncio. Tudo 
que restava eram poucos sons. 

Foi aí que se rompeu em solo majestoso o choro de um bebê. Um não. 
Eram vários bebês que pareciam se comunicar, chorando, gritando e 
rindo. Eles, assim como a água do rio, continuavam seu curso. 

E pela primeira vez os homens escutaram realmente esses sons. 
Naquele momento, único, aparentemente derradeiro, como um milagre, 
eles puderam entender os bebês. Eles falavam da continuidade da vida. 
Falavam do fato de estarem respirando e vivendo em um novo lugar. 
Que estavam com fome. Cantavam pequenas melodias. Falavam, 
falavam, choravam, gritavam e sorriam. Os adultos da cidade nunca 
haviam parado para entender esta linguagem. Na verdade esqueceram-
na. Durante 4 ou 3 minutos refletiram sobre os bebês, e em cadeia, 
simultaneamente, sobre o começo e o fim das coisas, sobre gente, 
sobre bicho, natureza, paz, amor e muitas outras coisas. 

As estrelas que chegavam a uma velocidade de 100 milhões de anos 
luz passaram bem próximas da Terra, 500 mil quilômetros. Não foi desta 
vez. Algumas partículas entraram no campo de proteção do nosso 
planeta e incandescentes cruzaram os céus, um espetáculo nunca 
antes vivido. 

 As luzes fecharam os ouvidos e tudo voltou ao normal. 
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