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Nesta edição, colocamos entre as frases famosas, uma que 
menciona que as maiorias das pessoas existem, poucos 
vivem. E o reflexo desta coluna hoje vai nessa direção, e 

não é um lamento nostálgico, é apenas uma maneira 
supostamente alegre de ver a vida louca que levamos. 

Muitas vezes perdemos de vista as coisas essenciais na 
vida, para passar a vida, correndo atrás de elementos que 
se tornam um fim inatingível em si mesmo, e não meios 
para desfrutar de mais e melhor a curta passagem que 

nós toque permanecer vivos. Aplaudimos a revolução 
tecnológica em que vivemos hoje, como tem sido aplaudido 
os chineses que inventaram a pólvora, a bússola, 
impressão e papel, e assim tudo o que o ser humano foi 

adicionado em sua curta história na Terra alguns alguns 
milhares de anos, procurando viver mais 

confortavelmente, ou melhor com qualidade de vida, como 
dizemos. Mas acho que há algumas diferenças entre um 
conceito e outro. Queremos quebrar lanças para o prazer 
de comer laranjas ao Sol, ter lazer, apreciando o fosco e 
agradável conversa com os quais nos sentimos bem, ir 
mais para o rio que para a piscina, para sentir o perfume 

das arvores, ler um bom livro, conversar com  a 
vizinhança, com o proprietário do açougue, o senhor da 

padaria, ou sentar-se no banco na frente da farmácia da 
aldeia, a rir saudável sobre nós mesmos . Aproveite a 
nostalgia da bola de pano no futebol de rua, o sentimento 
de admiração que tiveram as crianças diante do arco-íris 
depois da chuva, ou como era se apaixonaar antes do 
celular e piercings no umbigo ou do nariz. Cultivar a 

amizade em todos os níveis é tão agradável quanto 
infalível afirmar que o riso é um remédio. Isso vai um 

pouco de lado que você pode ter uma boa casa, mas não 
um lar, você pode comprar medicamentos eficazes, mas 
não saúde, você pode comprar o sexo mas não o amor, e 
muito mais. Se o leitor me seguiu a idéia, você vai 

entender que apontou para uma diferença grande em 
apreciar as coisas simples, simples da vida, aquelas que 
nos fazem verdadeiramente humano, ao usar os novos 
elementos que aparecem todos os dias e que não podemos 
nos voltar de costas, nem ficar parado no tempo. Mas 

lembre-se que as coisas pelas quais vale a pena viver, não 

são coisas. O conforto não é o mesmo que a qualidade de 
vida. 

É uma produção de  José María Almada Sad        almadasad @ gmail.com                                                                            
.          Telefax  4656 2140   099731635   25 de Agosto 680   Tranqueras  Uruguai                                                     

.              www.facebook.com/hojadecedro   

 

 

 
 

CEMPLER INTERNATIONAL CORP.Trade & Business.                                                                           

Empresa con mais de 40 años no Comercio Internacional

. Trading, Representaciones, Inversiones en Uruguay..Incorporó el Servicio de 

ElectronicProjects, liderado por Nicolás Cheker,                     .                                           
Ingeniero Electrónico de amplia experiencia.Email: ceo@cempler.com   Skype: Lally45    

www.cempler.comTel  00598 – 99666108     00598 - 99206840 

 


