
Título: Lágrimas e sorrisos

Nasci em Tupandi, RS. Tive uma infância dura e difíci l , trabalhei junto com meus
pais e meus irmãos até conhecer Miguel Pl ínio. Aos 17 anos casei-me com ele, em
Tupandi. Aos 18, nasceu nosso primeiro fi lho, só pude vê-lo depois de algumas
horas. E, por triste destino, dois dias após Deus o chamou. Sofri muito, até hoje
me lembro de como foi difíci l . Logo engravidei, veio outro fi lho, que também
perdi. Voltou todo sofrimento. 
Resolvemos nos mudar para Santa Catarina, onde já moravam irmãos de Miguel e
uma das minhas irmãs. Viajamos muitos dias até chegar ao nosso destino, Porto
Novo, em SC.
Começamos com novo entusiasmo. Derrubamos mato, construímos nossa própria
casa e logo nasceu uma fi lha, que também veio a falecer. Ela tinha problemas no
coração, achei que não suportaria a dor, de perder o terceiro fi lho. Isolava-me em
meu quarto e chorava dia e noite. Com o apoio de meus amigos, de minha família
e de meu marido, continuei a vida, acreditando que Deus me presentearia com
outros fi lhos. Nove meses depois, nasceu Roque, forte e saudável. Isso me deu
esperança para continuar vivendo. Quinze meses após, nasceu Armando.
Continuando, veio Afonso. Eu estava muito feliz com meus três fi lhos, não
imaginei que mais um viria a falecer. Para minha surpresa, meu fi lho Armando, de
apenas cinco anos, teve uma intoxicação alimentar grave, e faleceu. Meus dois
fi lhos ajudaram-me a conviver com a perda. Toda vez que andava pelo pátio, via a
imagem de meu Armando atrás de mim. Todavia, Deus querendo me confortar,
deu-me mais oito fi lhos: Lúcia, Querino, Lourdes, Bernadete, Paulo, Neuli,
Lotário e Luís.
Fui levando a vida com meus dez fi lhos e com meu marido, foi difíci l  criá-los. Eles
também não tiveram uma infância fácil , pois trabalhavam e estudavam. O caminho
até a Escola Isolada Estadual de Itacuruçú era feito a pé, pois, naquela época não
havia ônibus e carro não tínhamos. 
Com os anos, os fi lhos foram começando a namorar e a formar suas próprias
famílias. Os netos foram nascendo e a alegria foi aumentando.
Em 2007, quando a primeira bisneta estava prestes a nascer, meu marido Miguel
veio a falecer. Isso me desanimou, pois foi mais uma perda difíci l  de superar. Foi
uma grande surpresa para todos. Uma morte si lenciosa. Faleceu enquanto olhava
televisão. Este foi outro momento difíci l , mas nada que o amor de meus fi lhos não
me ajudasse a superar.
Após esta perda, fui convidada por meu fi lho Paulo para ir morar com eles, e até
hoje estou por lá.
Infelizmente minha irmã faleceu no ano passado, agora só tenho um irmão, o
Arlindo, que mora no Rio Grande do Sul. 
Com o apoio dos meus familiares, eu continuei e continuo vivendo e aprendendo a
deixar o sofrimento pra lá. Porque, se Deus leva as pessoas é porque está na hora
delas partirem. Eu confesso que a saudade é inevitável, mas deixo a alegria tomar
conta de mim. E uma coisa eu sei: que Deus não me deu dez fi lhos para substituir
todas as pessoas que eu perdi, pois todas elas são insubstituíveis. Só peço a Ele
que me deixe com os fi lhos que ainda tenho.
Tento me conformar com a tecnologia de agora e a praticidade das coisas. Tudo
mudou. Hoje, ninguém mais quer e nem precisa caminhar como antigamente.
Todos têm seu próprio automóvel.
Hoje, ganho minha aposentadoria e ajudo meu fi lho com o qual moro. Tenho meus
netos e outros fi lhos que vêm me visitar. Sinto falta daqueles que moram longe.
Às vezes, para visitar outros parentes como meu irmão e meus tios do Rio Grande
do Sul, eu vou até lá de ônibus.
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Feliz e realizada, faço meus serviços e me divirto. Com o tempo, a idade vem
chegando, e não se tem tanto entusiasmo e energia como antes. Mas, o que é
preciso é o amor, e isso eu tenho de sobra. Vou visitar meus amigos e meus
familiares. Descanso à tarde. Vou aos encontros de idosos e às festas da
comunidade. O que sei, é que minha vida não foi fácil  e que batalhei muito para
chegar até aqui. Conquistar uma vida tranquila e calma. E agora, o que eu quero
mesmo, é aproveitar o tempo que me resta.
Texto baseado numa entrevista com a Sra Melita Bernardina Rohr Specht de 83
anos. 
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